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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Η παξνύζα κειέηε έρεη ζπγγξαθεί από έλαλ, αιιά ε ζπκβνιή πνιιώλ άιισλ 

ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ νξζόηεηα, ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ ηαρύηεξε νινθιήξσζή 

ηεο. 

Ο επηβιέπσλ κνπ Αλαπι. Καζεγεηήο Γξ. Υξήζηνο Βαζηιεηάδεο είλαη 

πξαγκαηηθά έλαο ζπάληνο άλζξσπνο. Η θνηλή καο πλεπκαηηθή θαη εξεπλεηηθή 

δηαδξνκή μεθίλεζε από ην έηνο 2003, όηαλ ήκνπλ θνηηεηήο ηνπ ζην κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζπλερίζηεθε κεηά ηελ απνθνίηεζή κνπ από ην ελ ιόγσ πξόγξακκα θαη 

απνθαζίζακε από θνηλνύ λα μαλαζπλεξγαζηνύκε θαη ηππηθά πιένλ από ην 2009, 

έλα ρξόλν πξηλ εγγξαθώ ζην δηδαθηνξηθό πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ επηβεβαηώζεθε ε 

πεπνίζεζή κνπ γηα ηνλ Γξ. Βαζηιεηάδε όηη δελ πξόθεηηαη κόλν γηα έλαλ εμαηξεηηθό 

δάζθαιν, αιιά αλακθηζβήηεηα γηα ηνλ κέληνξά κνπ θαη πξνζσπηθό θίιν. Δίλαη 

εληππσζηαθό όηη πάληνηε κε αληηκεηώπηδε σο ζπλάδειθό ηνπ, ελώ γλσξίδνπκε 

θαη νη δπν όηη ε δηαθνξά καο ζε εξεπλεηηθό επίπεδν είλαη πνιύ κεγάιε. ε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ε νπνία κνπ επηθύιαμε θαηά δηαζηήκαηα ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο, ν Γξ. Βαζηιεηάδεο κε εκςύρσλε, κε ππνζηήξηδε έκπξαθηα θαη κε 

απάιαζζε από ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηόηεηα. Γηδάζθεη επηηπρώο όρη κόλν ηελ 

επηζηήκε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ Μάξθεηηλγθ, αιιά ηζάμηα Ήζνο θαη Ιζόξξνπε 

Γηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθό επίπεδν. Γε ζα μεράζσ πνηέ έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, πνπ ηνπ έζηειλα ηα κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

ην έλα κεηά ην άιιν δεηώληαο ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε ηερληθά ζέκαηα, κε εθείλνλ 

λα βξίζθεηαη γηα εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία ζε παλεπηζηήκην ηεο Σατβάλ, θαη παξά 

ην γεγνλόο όηη εθεί ήηαλ λύρηα, εθείλνο αληαπνθξηλόηαλ κέλνληαο άγξππλνο. Με 

πίζηεςε, κε ζηήξημε θαη ηνλ επραξηζηώ από ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ. 

Η ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή κνπ επηηξνπή νινθιεξώλεηαη κε δύν 

εθπιεθηηθνύο αθαδεκατθνύο: ηνλ πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Καζεγεηή Γξ. Ισάλλε Υαηδεδεκεηξίνπ θαη ηνλ Αλαπι. Καζεγεηή Γξ. Αλδξέα 

Αλδξνληθίδε. Καη νη δύν ιεηηνύξγεζαλ θαζνδεγεηηθά, ππνζηεξηθηηθά θαη βαζηά 

ζπκβνπιεπηηθά ζην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο κνπ. Ο Γξ. Υαηδεδεκεηξίνπ 

πξνζέθεξε όρη κόλν ηελ ζπκβνπιεπηηθή ηνπ εκπεηξία σο θαζεγεηήο, αιιά 

εηδηθόηεξα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πινπνίεζεο ηεο 
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έξεπλαο πεδίνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξσηνγελνύο πνζνηηθήο 

έξεπλαο. έζεζε θπξηνιεθηηθά, από ηε ζέζε ηνπ σο πξύηαλεο, όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

γηα ην εγρείξεκα ιεηηνπξγίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηε δηάζεζή κνπ 

ώζηε λα πινπνηεζεί απξόζθνπηα ε έξεπλα πεδίνπ ζηνλ δηεζλή αεξνιηκέλα 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ. Σνλ επραξηζηώ πνιύ γηα όια.      

Ο Γξ. Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο ελδηαθέξζεθε νπζηαζηηθά θαη κε ππνζηήξημε ζε όιε 

ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο κνπ ζηνλ πςειόηεξν δπλαηό βαζκό. Οη 

παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξνύζαο, ηε 

ρξήζε εηδηθώλ εξεπλεηηθώλ ηερληθώλ θαη ε θξνληίδα πνπ έδεημε κέρξη θαη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή, ώζηε λα αλαδεηρζεί κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δνπιεηά, είλαη ιίγα κόλν ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπλεξγαζίαο καο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνπ βαζκνύ ππνζηήξημεο πνπ κνπ 

παξείρε είλαη ην γεγνλόο όηη πνιιέο θνξέο, ρσξίο λα ην δεηήζσ, ν Γξ. 

Αλδξνληθίδεο κνπ έζηειλε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ζεκαληηθέο 

δεκνζηεύζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ζέκαηα, πνπ έπξεπε λα ιάβσ ππόςε κνπ 

ζηελ έξεπλα. πλεπώο, έλα απιό επραξηζηώ είλαη ιίγν γηα ην ρξόλν θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα.  

ην ζεκείν απηό είλαη απνιύησο ζεκαληηθό λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, εξγαδόκελνη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πνπ όινη 

ηνπο απιόρεξα πξνζέθεξαλ ηε βνήζεηά ηνπο όηαλ ηε ρξεηάζηεθα. Με βάζε ηε 

γεληθόηεξε εκπεηξία κνπ από παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνύ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ αγάπε θαη ην ζεβαζκό κνπ γηα ην ζεζκό 

ηνπ δεκνζίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη εηδηθόηεξα γηα ην πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο 

πνπ παξέρεη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζώ ζηε θηινμελία θαη ζηε βνήζεηα πνπ 

κνπ παξαζρέζεθε από ηε δηνίθεζε ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ο αεξνιηκελάξρεο θνο Σνπνύδαο, ε πξντζηακέλε αζθαιείαο 

αεξνιηκέλα θα Κνπθίδνπ, θαη ε ππεύζπλε δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ αεξνιηκεληθήο 

δηαθίλεζεο θα Γηακαληίδνπ ππνζηήξημαλ από θάζε άπνςε ην δύζθνιν εγρείξεκα 

ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Αθόκε, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο βαζηέο επραξηζηίεο κνπ 

ζηνπο ρνξεγνύο ηεο έξεπλαο πεδίνπ: ηελ νηλνπνηία TSANTALI θαη ηελ Διιεληθή 

Δηαηξία Δκθηαιώζεσο Α.Δ. πνπ πξνζέθεξαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο κε πιηθά 

ζηνηρεία ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ εξγάζηεθε ζηνλ αεξνιηκέλα 
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«ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ». Όκσο, έρεη ζεκαζία λα ηνλίζσ όηη ηηο 51 εκέξεο έξεπλαο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ δελ ήκνπλ κόλνο, αιιά βαζίζηεθα ζε 34 

πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ κε ηελ όξεμε, ηελ 

επγέλεηα, θαη ηε δπλακηθόηεηά ηνπο ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηε ζπιινγή 

ζρεδόλ 4000 εξσηεκαηνινγίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ 2012. 

Σνπο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο θαη ηνπο εύρνκαη θαιή απνθνίηεζε 

θαη πάληα επηηπρίεο ζηε δσή ηνπο.        

Κιείλνληαο, επραξηζηώ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε 

πνπ κνπ έδεημαλ, θαηαλνώληαο ηε ζεκαληηθόηεηα απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαη γηα 

ηελ αλνρή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή απνκόλσζή κνπ καθξάο δηαξθείαο πνπ 

απνξξέεη από ηελ αθνζίσζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Θεσξώ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία σο εθαιηήξην γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ ηόζν γηα 

εκέλα πξνζσπηθά, όζν θαη γηα ηε ζύδπγό κνπ καξαγδή θαη ηελ θόξε κνπ Αλζή-

Μειίηα. Ο Θεόο κε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ είλαη πάληα καδί καο, θαη Σνλ επραξηζηώ 

πνπ κε αμίσζε λα νινθιεξώζσ επηηπρώο απηή ηε καθξόρξνλε πξνζπάζεηα.     

 

Θεζζαινλίθε, 4 Οθησβξίνπ 2013 
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ΤΝΟΦΗ 
 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε απόθηεζε ζαθνύο θαηαλόεζεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο δνκήο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο επαλέιεπζεο ζε έλα ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Η 

εθπιήξσζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ απνηειεί αλαγθαηόηεηα ηόζν γηα ην ζρεδηαζκό 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ από επηθνξηηζκέλνπο κε 

απηό ην έξγν νξγαληζκνύο, όζν θαη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο από ηηο ηνπηθέο αξρέο. Γεληθά, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληνύκε 

ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ ζεσξηώλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνζέζεσλ επαλάιεςεο 

ηεο επίζθεςεο ζε δεδνκέλν πξννξηζκό, κε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο ηηο 

ζεσξίεο δηθαηνινγεκέλεο δξάζεο θαη ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ζηηο νπνίεο 

έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο. Με βάζε ηελ αλάγθε εύξεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο κίαο ζεσξίαο πνπ δελ έρεη πξνεγνύκελα εθαξκνζηεί γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη ηαπηόρξνλα ε δνκή ηεο θαιύπηεη ελλνηνινγηθά ηηο 

ειιείςεηο θαη αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο, 

θαηεπζπλζήθακε ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο ΣΙΒ ηνπ Harry 

Triandis. 

Η γεληθή κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ππνζεηηθν-

ζπκπεξαζκαηηθή θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηνξηζκώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε 

αλάινγεο έξεπλεο εθαξκόζηεθαλ πξηλ από ηελ πνζνηηθή έξεπλα ζπγθεθξηκέλεο 

πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθαλ ε Σερληθή Κξίζηκσλ 

Γεγνλόησλ θαη ε Μέζνδνο ησλ Γειθώλ, ελώ γηα ηελ πξόζζεηε επηβεβαίσζε ηνπ 

νξγάλνπ κέηξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν πηινηηθέο έξεπλεο. Ο δηεζλήο 

αεξνιηκέλαο «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» ηεο Θεζζαινλίθεο απνηέιεζε ην πεδίν έξεπλαο ζην 

νπνίν εξγάζηεθε εξεπλεηηθή νκάδα 36 αηόκσλ από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

γηα 51 εκέξεο ηελ πεξίνδν Ινπιίνπ – Απγνύζηνπ 2012. Η εξεπλεηηθή νκάδα 

πξνζέγγηζε ζπλνιηθά 4443 αλαρσξνύληεο επηβάηεο κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ γηα 

αεξνδξόκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Γεξκαλίαο θαη Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, νη 

νπνίνη είραλ επηζθεθζεί ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο. 

Σειηθά, απηή ε δηαδηθαζία απέδσζε 3466 αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιόγηα, 

ππεξβαίλνληαο ηνλ πνζνηηθό ζηόρν πνπ είρε ηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη από ην 

ζύλνιν ησλ 31 δηεξεπλνύκελσλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ νη 24 έγηλαλ δεθηέο. 

Απνθαιύθζεθε όηη ε αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό, ε πξνεγνύκελε επηινγή 

πξννξηζκνύ, νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο, ε αλάγθε πνηθηιίαο & 

ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ, ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, ε ζπλνιηθή 

επίδξαζε πξννξηζκνύ θαη νη θαηαιύηεο απνηεινύλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ ίδην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, 

όπσο πξνέθπςε από ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε. Οη δύν 

ηκεκαηνπνηήζεηο ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο, αθελόο ζηηο ηξεηο θύξηεο ηνπξηζηηθέο 

αγνξέο θαη αθεηέξνπ ζην θύιν ησλ εξσηώκελσλ, απνθάιπςε όηη αλάκεζά ηνπο 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, όρη κόλν ζηελ ηζρύ ηεο επίδξαζεο αιιά 

θαη ζην είδνο ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο.  
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1. α = Cronbach’s alpha 

2. ADF = Asymptotically Distribution – Free 

3. AGFI = Adjusted Goodness of Fit Index, Πξνζαξκνζκέλνο Γείθηεο Καιήο Πξνζαξκνγήο 

4. AI = Affective Image, πλαηζζεκαηηθή Δηθόλα 

5. AMOS = Analysis of Moment Structures 

6. ANOVA = Analysis Of Variance 

7. ASV = Average shared Squared Variance, Μέζε θνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθύκαλζε 

8. AVE = Average Variance Extracted, Μέζε Δμαγώκελε Γηαθύκαλζε  

9. Cat = Catalysts, Καηαιύηεο 

10. CFA = Confirmatory Factor Analysis, Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

11. CFI = Comparative Fit Index, Γείθηεο πγθξηηηθήο Πξνζαξκνγήο 

12. CI = Cognitive Image, Γλσζηηθή Δηθόλα 

13. CIT = Critical Incident Technique, Σερληθή Κξίζηκσλ Γεγνλόησλ 

14. CnI = Conative Image, Βνπιεηηθή Δηθόλα 

15. Con = Constraints, Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 

16. CR = Composite Reliability, ύλζεηε Αμηνπηζηία 

17. DE = Deutsche, γεξκαληθή (ηνπξηζηηθή αγνξά) ή γεξκαλνί ηνπξίζηεο 

18. DL = Destination Loyalty, Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκό 

19. EA = Emotional Affect, πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε 

20. EFA = Exploratory Factor Analysis, Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

21. ES = Effect Size, Μέγεζνο Δπίδξαζεο 

22. Int = Intention to (re)visit destination, Πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό  

23. ΚΜΟ = Kaiser – Meyer – Olkin  

24. ΜΑΝΟVA = Multiple Analysis of Variance, Πνιιαπιή Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο 

25. MAR = Missing At Random, Σπραίεο-θαηά ζπλζήθε-ειιείπνπζεο ηηκέο 

26. MCAR = Missing Completely At Random (values), Δληειώο ηπραίεο ειιείπνπζεο (ηηκέο) 

27. ΜΙ = Modification Indices, Γείθηεο Σξνπνπνίεζεο 

28. ML = Maximum Likelihood, Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα 

29. MLE = Maximum Likelihood Estimation, Δθηίκεζε Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο 

30. MSA = Measure of Sampling Adequacy, Μέηξν Γεηγκαηνιεπηηθήο Δπάξθεηαο 

31. MSV = Maximum shared Squared Variance, Μέγηζηε θνηλή Σεηξαγσληζκέλε 

   Γηαθύκαλζε  

32. NFI = Normed Fit Index, Καλνληθνπνηεκέλνο Γείθηεο Πξνζαξκνγήο 

33. NMAR = Not Missing At Random (values), Με ηπραίεο ειιείπνπζεο (ηηκέο) 

34. NNFI = Bentler-Bonett Non-Normed Fit Index, Με-θαλνληθνπνηεκέλνο Γείθηεο 

   Πξνζαξκνγήο  

35. Nor = Norms, Πεπνηζήζεηο Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 

36. NVA = Need for Variety & Alternatives, Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθώλ 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή IX Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

37. OS = Overall Satisfaction, πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 

38. PA = Place Attachment, Πξνζθόιιεζε ζηνλ Πξννξηζκό 

39. PAF = Principal Axis Factoring, Παξαγνληνπνίεζε Κπξίσλ Αμόλσλ 

40. PBC = Perceived Behavioral Control, Αληηιεπηηθόο πκπεξηθνξηθόο Έιεγρνο 

41. Pc = Perceived consequence, Αληηιεπηηθή πλέπεηα ή ύπαξμε Ιδηόηεηαο 

42. PCA = Principal Component Analysis, Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζώλ 

43. PNB = Personal Normative Belief, Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 

44. PNFI = Parsimony Normed Fit Index, Καλνληθνπνηεκέλνο Γείθηεο Πξνζαξκνγήο 

   Φεηδσιόηεηαο 

45. PQ = Perceived destination Quality 

46. RMR = Root Mean Square Residual 

47. RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation 

48. RNI = Relative Non-centrality Index, Γείθηεο ρεηηθήο κε-Κεληξηθόηεηαο  

49. Rol = Roles, Πεπνηζήζεηο Ρόισλ  

50. RS = Research Supervisors 

51. RU = Russian, ξσζηθή (ηνπξηζηηθή αγνξά) ή ξώζνη ηνπξίζηεο 

52. S.A. = Société Anonyme, Αλώλπκνο Δηαηξία 

53. SEM = Structural Equation Modeling 

54. SF = Social Factors, Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

55. SKG = Κσδηθόο ΙΑΣΑ γηα ηνλ δηεζλή αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» Θεζζαινλίθεο 

56. SPSS = Statistical Package for the Social Sciences 

57. SRMR = Standardized Root Mean Residual 

58. STD = prior-Selection of Tourism Destination, Πξνεγνύκελε Δπηινγή Σνπξηζηηθνύ 

   Πξννξηζκνύ 

59. TLI = Tucker Lewis Index 

60. ΣΙΒ = Theory of Interpersonal Behavior, Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο 

61. TPB = Theory of Planned Behavior, Θεσξία ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο 

62. TRA = Theory of Reasoned Action, Θεσξία Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο 

63. UK = United Kingdom, αγγιηθή (ηνπξηζηηθή αγνξά) ή άγγινη ηνπξίζηεο 

64. UNWTO = United Nations World Tourism Organization 

65. US = United States (of America) 

66. Vc = Value of consequence, Αμία ή ζεκαληηθόηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε αληηιεπηηθή 

   Ιδηόηεηα 

67. WTTC = World Travel and Tourism Council 

68. ΑΔΠ = Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 

69. ΓΜΔ = Γνκηθά Μνληέια Δμηζώζεσλ 

70. Μ.Ο. = Μέζνο Όξνο 

71. ΠΑΜΑΚ = Παλεπηζηήκην Μακεδνλίαο 

72. ΔΣΔ = ύλδεζκνο Διιεληθώλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

73. χ
2
 / df = Normed chi-square statistic, Καλνληθνπνηεκέλε ζηαηηζηηθή χ

2
 σο πξνο ηνπο 

   βαζκνύο ειεπζεξίαο 
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Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 1 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Δ.1 Διζαγυγική ηοποθέηηζη 

Ο ηνπξηζκόο απνηειεί βαζηθό ππιώλα ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθόζκην επίπεδν 

θαη εηζθέξεη ζεκαληηθόηαηα νθέιε ζην παγθόζκην ΑΔΠ. Η άκεζε ζπλεηζθνξά 

ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία απμήζεθε θαηά 3% ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

2012 θαη ππνινγίζηεθε γηα απηή ηε ρξνληά ζε 2,1 ηξηο US$ ηνπ ΑΔΠ θαη 101 

εθαηνκκύξηα ζέζεηο εξγαζίαο. Δπηπξόζζεηα, αλ ιεθζνύλ ππόςε ε άκεζε θαη 

έκκεζε επίδξαζε πξνθύπηεη όηη ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην 

2012 είλαη 6,6 ηξηο US$ ζην παγθόζκην ΑΔΠ, 260 εθαηνκκύξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο, 760 δηο US$ ζε επελδύζεηο θαη 1,2 ηξηο US$ ζε εμαγσγέο (WTTC, 

2013). ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ (UNWTO, 2013), ν δηεζλήο ηνπξηζκόο βξίζθεηαη ζε λέα θάζε 

αλάπηπμεο, κε ηελ άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην παγθόζκην ΑΔΠ λα 

πξνβιέπεηαη απμεκέλν θαηά 3,1% γηα ην 2013 θαη λα μεπεξλά πνζνζηηαία ηε 

ζπλνιηθή παγθόζκηα αλάπηπμε πνπ εθηηκάηαη ζε 2,4% γηα ηελ ίδηα ρξνληά. Οη 

καθξνπξόζεζκεο πξννπηηθέο ζεσξνύληαη αθόκε πην επλντθέο γηα ηνλ 

ηνπξηζκό κε πξνβιέςεηο γηα εηήζηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 4,4% 

έσο ην 2022 (UNWTO, 2013). Οη επεξγεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ είλαη 

πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη εηδηθόηεξα ρώξεο πνπ έρνπλ 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, όπσο ε 

Διιάδα κε άκεζε ζπκβνιή πνπ αλαινγεί ζην 6,5% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2012, 

ζπλνιηθή ζπκβνιή θαηά 16,4% ζην ΑΔΠ (WTTC, 2013), 18,3% ζηελ 

απαζρόιεζε (ΔΣΔ, 2013) θαη δηεζλείο ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο 10,0 δηο € 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013), είλαη γλσζηέο γηα ην ζαθή πξνζαλαηνιηζκό 

ηνπο πξνο ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηνπο (ΔΣΔ, 

2013).    

Η αλάιπζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ νδεγνύλ ζηελ 

επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ κε ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, δε κπνξεί 

παξά λα απνθηά εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηε δηακόξθσζε θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθώλ αμηνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξννξηζκνύ 

απηνύ εληόο ηνπ δηεζλνύο αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο.  
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Οη επηζηήκεο Λήςεο Απνθάζεσλ (Decision Making) είλαη από ηε θύζε 

ηνπο δηαθιαδηθέο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ εμειηρζεί κέζα από έλα κεγάιν 

εύξνο επηζηεκνληθώλ πεξηνρώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο 

(Harmon-Jones, 2000 . Oyserman, 2009 . Petty θ.ά., 2007), ηεο 

θνηλσληνινγίαο (Howard, 2000 . Pierce θ.ά., 2004, Thye θ.ά., 2002), ηνπ 

κάξθεηηλγθ (Simonson, θ.ά., 2001 . Cotte θαη Wood, 2004 . Mandel, 2003), θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο (Homer, 2006 . Till θαη Baack, 2005). 

ηε ζπλέρεηα απηνύ ηνπ εηζαγσγηθνύ θεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ: 

α) ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο αλάγθεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνύζαο κειέηεο, ζπλνδεπόκελε από ηελ παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνύ ζθνπνύ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ, β) ε παξνπζίαζε ηεο γεληθήο 

κεζνδνινγίαο, ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο θαη ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, θαη γ) ε 

πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο. 

 

 

Δ.2 Δπεςνηηική Ανάγκη, Βαζικόρ κοπόρ & ηόσοι ηηρ Μελέηηρ  

Παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ζεσξίεο θαη ελλνηνινγηθά 

ππνδείγκαηα γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ πξνζέζεσλ θαη ηελ 

εμήγεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ απνθάζεσλ (π.ρ. ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο 

δξάζεο – TRA ησλ Ajzen θαη Fishbein (2000), ζεσξία ζρεδηαζκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο – TPB ηνπ Ajzen (1991), πιαίζην ηάζεο – πκπεξηθνξάο 

ABC ηνπ Stern, 2000, ππόδεηγκα θηλήηξνπ – επθαηξίαο – ηθαλνηήησλ MOA 

(MacInnis θαη Jaworski, 1989 . Ölander & Thøgersen, 1995), ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη ζηε βάζε κίαο 

νινθιεξσκέλεο ζεσξίαο πνπ λα εμεγεί θαη λα εθθξάδεη πιήξσο ηηο δηεξγαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, πνιύ πεξηζζόηεξν όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν παξνρήο 

ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επηινγήο ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. Μάιηζηα νη 

Simonson θ.ά. (2001) αλαθέξνπλ όηη ε πξόηαζε πνιιώλ ζεσξηώλ θαη ε 

αδπλακία ζπγθξόηεζεο κίαο κόλν πιήξνπο θαη νινθιεξσκέλεο, πηζαλώο λα 

νθείιεηαη ζηελ πςειή πνιππινθόηεηα ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Δλαιιαθηηθέο, ζπλάκα όκσο πην ζπλεθηηθέο, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα πιεξέζηεξε εμήγεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ζα 

κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ην βαζκό θαηαλόεζεο ησλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ 

παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 3 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

θαηάζηαζε αλαδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ελόο ζεσξεηηθνύ θελνύ ή θαη αζαθεηώλ 

πνπ ππνδειώλνπλ ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο θαη εκπεηξηθήο επαιήζεπζεο ελόο 

ζεσξεηηθνύ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο, αιιά ηαπηόρξνλα ζα αλνίμεη λένπο δξόκνπο ζε θξάηε 

θαη επηρεηξήζεηο, πνπ ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ είλαη 

κείδνλνο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πξννπηηθή.   

Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ζηελ 

πξνηεηλόκελε έξεπλα πηνζεηείηαη ελαιιαθηηθά ε Θεσξία ηεο Γηαπξνζσπηθήο 

πκπεξηθνξάο (ΣΙΒ) (Triandis, 1977 θαη 1980), θαη ην αληίζηνηρν ππόδεηγκά 

ηεο, ηξνπνπνηώληαο ην θαη πξνζαξκόδνληάο ην ελλνηνινγηθά ζηηο αλάγθεο 

εμήγεζεο ησλ θαηαλαισηηθώλ απνθάζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθώλ 

ππεξεζηώλ. Η Θεσξία ηεο Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο ζεσξείηαη σο 

εμαηξεηηθή επηινγή γηα λα εθθξάζεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ιόγσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιενλεθηεκάησλ ηεο έλαληη όισλ ησλ ππνινίπσλ ζεσξηώλ 

ζην ρώξν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο (Egmond θαη Bruel, 2007). Έηζη, ζηε 

ζεσξία ηνπ ν Triandis, πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο 

(intentions) – όπσο θαη ζε άιια ππνδείγκαηα – σο πξνζδηνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά επηπξόζζεηα ηελ πξνεγνύκελε 

ζπκπεξηθνξά ή ηηο δηακνξθσκέλεο ζπλήζεηεο (habits). Δπίζεο, επηθπιάζζεη 

ηδηαίηεξν ξόιν ζηε ζεώξεζε ησλ θνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηακόξθσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ πξνζέζεσλ. Σέινο, 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ ξπζκηζηηθώλ ζπλζεθώλ (facilitating conditions), νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηελ πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά, 

νδεγώληαο ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηεο παξαηεξνύκελεο ζπκπεξηθνξάο 

(Bamberg θαη Schmidt, 2003 . Jaccard θαη Davidson, 1975 . Sheth, 1982). 

Η ΣΙΒ αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηελ θξηηηθή πνπ θαηά 

θαηξνύο έρεη αλαπηπρζεί ζην ρώξν ησλ ζεσξηώλ νξζνινγηθήο επηινγήο 

(rational choice theories) (Green & Shapiro, 1994) θαη κάιηζηα έρεη απνδεηρζεί 

αλώηεξε ζην βαζκό επεμήγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ πξνζέζεσλ  ζε ζρέζε 

κε ηε Θεσξία ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB) (Valois θ.ά., 1988). 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο αλάγθεο, 

δηακνξθώζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ ηόζν ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο δηαηξηβήο όζν 

θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο. 
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Χξεζηκνπνηώληαο, ινηπόλ, ην κνληέιν ΣΙΒ, γηα πξώηε θνξά ζηνλ θιάδν ησλ 

ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, θαη εηδηθόηεξα ζηε δηαρείξηζε ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ, ζα επηδηώμνπκε ηελ αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ 

παξαγόλησλ (antecedents) πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ επηινγή ηνπ θαηαλαισηή 

όζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό θαη εηδηθόηεξα ηηο πξνζέζεηο 

(επαλ)επίζθεςεο ζε δεδνκέλν πξννξηζκό. Δπίζεο, ζα αμηνπνηήζνπκε ην 

πξνηεηλόκελν κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ 

δηαθόξσλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ (constructs). 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, πξνηείλεηαη ε δηαδνρηθή πινπνίεζε 

κηαο ζεηξάο επηκέξνπο ζηόρσλ, πνπ κπνξνύκε λα ηνπο ζπλνςίζνπκε σο εμήο: 

 

1νο ηόρνο: Η αλαδήηεζε όισλ ησλ εξεπλώλ, κειεηώλ θαη δεκνζηεύζεσλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξηθώλ 

πξνζέζεσλ θαηά ηελ επηινγή ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. Αθόκε 

ζα δηεπξεπλεζνύλ νη πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ΣΙΒ ή 

θάπνηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο απηήο, αλεμάξηεηα από 

ηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηώλ, κε ζθνπό ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο, ηεο ηζρύνο αιιά θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

απνξξένπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ζεσξεηηθώλ θαηαζθεπαζκάησλ ΣΙΒ.  

2νο ηόρνο: Η δεκηνπξγία ελόο πξνηεηλόκελνπ ζεσξεηηθνύ ππνδείγκαηνο ησλ 

πηζαλώλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηε 

δηακόξθσζε ησλ παξαηεξνύκελσλ ζπκπεξηθνξώλ, δειαδή ησλ 

ηειηθώλ αγνξαζηηθώλ επηινγώλ ππό ην πξίζκα ησλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ. Η αξρηθή πξόηαζε θαη πνηνηηθή αλαγλώξηζε ησλ 

παξαγόλησλ απηώλ ζα πξνθύςεη από έλα ζπλδπαζκό 

ιεπηνκεξνύο βηβιηνγξαθηθήο/δεπηεξνγελνύο έξεπλαο θαη 

πξσηνγελνύο πνηνηηθήο έξεπλαο.  

3νο ηόρνο: Η αλάπηπμε ππνζέζεσλ εξγαζίαο κε ηηο νπνίεο ζα εμεηαζηνύλ ν 

ηξόπνο αιιά θαη ν βαζκόο ζπζρέηηζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ 

παξαγόλησλ γηα ηε ιήςε απόθαζεο. Με ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

ηερληθώλ αλάιπζεο ζα επηδηώμνπκε ηελ επηβεβαίσζε ησλ 
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ππνζέζεσλ εξγαζίαο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηελ αλαδήηεζε 

πηζαλώλ άγλσζησλ ζρέζεσλ κεηαμύ εμσγελώλ θαη ελδνγελώλ 

κεηαβιεηώλ ή κεηαμύ ελδνγελώλ κεηαβιεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

νξνινγία ησλ δνκηθώλ κνληέισλ εμηζώζεσλ.   

4νο ηόρνο: Η επηβεβαίσζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνζαξκνζκέλνπ 

ππνδείγκαηνο κε δηεμαγσγή πνζνηηθήο πξσηνγελνύο έξεπλαο 

θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ νξγάλνπ κέηξεζεο πνπ λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (data) ηεο έξεπλαο, 

θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ζρεηηθνύο ζηαηηζηηθνύο ειέγρνπο.  

5νο ηόρνο: Η δηακόξθσζε δηνηθεηηθώλ πξνηάζεσλ από ηελ εμέηαζε ησλ 

ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ επαθόινπζε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή ή θαη 

βειηίσζε λέσλ εζληθώλ ζηξαηεγηθώλ κάξθεηηλγθ ησλ 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ από ηνπο εζληθνύο νξγαληζκνύο 

δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ.    

 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη ζθνπό λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ αλζξώπηλσλ ζπκπεξηθνξώλ θαηά ηελ επηινγή 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. Η πιήξσζε ησλ πξνεγνύκελσλ ζηόρσλ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ ζθνπνύ ηεο κειέηεο.  

 

 

Δ.3 ύνοτη ηηρ Γενικήρ Μεθοδολογίαρ  

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνύζα έξεπλα γηα ηελ εμαγσγή 

εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ είλαη πνζνηηθή κε ρξήζε απην-δηαρεηξηδόκελνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (self-administered questionnaire) γηα ηε κέηξεζε αθαλώλ 

κεηαβιεηώλ θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ σο θύξηα εξεπλεηηθή επηινγή. 

Βαζίδεηαη ζηελ αλαγσγηθή δηαδηθαζία (deduction process) ηεο ππνζεηηθν-

ζπκπεξαζκαηηθήο κεζόδνπ (hypothetico-deductive method), ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ν εξεπλεηήο, ρξεζηκνπνηώληαο κία ήδε αλεπηπγκέλε ζεσξία 

πξαγκαηνπνηεί εθαξκνγή απηήο κε έιεγρν εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξίπησζε (Sekaran θαη Bougie, 2010). Γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πεξηνξηζκώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο παξόκνηεο 
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κειέηεο, απνθαζίζηεθε, πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο, ε ρξήζε πνηνηηθώλ κεζόδσλ έξεπλαο. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη πνπ 

εθαξκόδνληαη είλαη ε εθαξκνγή ηεο Σερληθήο Κξίζηκσλ Γεγνλόησλ (CIT) ζε 

δείγκα πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠΑΜΑΚ) θαη 

ε δηπιή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ “Delphi” ηξηώλ αμηνινγεηηθώλ γύξσλ από έμη 

εηδηθνύο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (πξηλ θαη κεηά από ηελ αξρηθή 

δηακόξθσζε ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο θαη ηηο πηινηηθέο έξεπλεο). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη ζε ζπλδπαζκό κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

βνεζνύλ ζηελ εμαζθάιηζε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ 

θιηκάθσλ κέηξεζεο. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνύληαη δύν πηινηηθέο έξεπλεο 

κηθξήο θιίκαθαο, κία κε δείγκα 33 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ ΠΑΜΑΚ θαη 

δεύηεξε κε δείγκα 121 αιινδαπώλ επηζθεπηώλ ζηνλ αεξνιηκέλα 

«ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ», κε ρξήζε ηνπ θιεηζηνύ εξσηεκαηνινγίνπ. Η παξνρή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ από ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ νξγάλνπ 

κέηξεζεο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θύξηαο 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε. Η θύξηα δεηγκαηνιεςία έιαβε ρώξα ζηνλ δηεζλή 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ», εθαξκόδνληαο ηε κέζνδν ηεο επηηόπηαο 

ηέκλνπζαο δεηγκαηνιεςίαο (On-site Intercept Method) ζηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ 6 Ινπιίνπ – 26 Απγνύζηνπ 2012. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ από ην πεδίν έξεπλαο αθνινύζεζε ε αλάιπζή ηνπο. Η εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή απνδίδεηαη 

δηαγξακκαηηθά ζην ρήκα Δ.1. 

Σα εξεπλεηηθά ζηάδηα ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ πνζνηηθώλ 

δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη κεζνδνινγηθά ζε κία αιιεινπρία 

ελλέα ζηαδίσλ ζύκθσλα κε ηνπο Sekaran θαη Bougie (2010), όπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα Δ.2. Δίλαη ινηπόλ θαηά ζεηξά εθαξκνγήο: 

1. Ο νξηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο, 

2. Η αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιαηζίνπ, 

3. Ο θαζνξηζκόο ησλ εξεπλεηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, 

 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 7 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

(Review of Literature)

Μελέηη Δκμαίεςζηρ      

(Elicitation Study)

Ανάπηςξη Απσικού 

Δπυηημαηολογίος              
(Initial Questionnaire Development)

Πιλοηική Έπεςνα                

(Pilot Study)

Ανάπηςξη Σελικού 

Δπυηημαηολογίος              

(Final Questionnaire Development)

ςλλογή Γεδομένυν  

(Data Collection)

Ανάλςζη Γεδομένυν 

(Data Analysis)

ΣΤΑΔΙΑ

 

σήμα Δ.1: Ιεξαξρία αλάιπζεο θαη εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο δηαηξηβήο (Huang, 2009). 
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9

ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 

ΟΡΙΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

2 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ

4

ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ

6 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΣΑ

7

ΜΕΣΡΗΕΙ & 
ΧΕΔΙΑΜΟ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ

3

ΤΝΘΗΚΕ & 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΣΗ

5 

ΧΕΔΙΑΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ

8 

 ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

σήμα Δ.2: ρέδην Πνζνηηθήο Έξεπλαο (Sekaran θαη Bougie, 2010). 

 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 9 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

4. Ο θαζνξηζκόο ηνπ είδνπο ηεο κειέηεο θαη ησλ βαζηθώλ αλαιύζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη, 

5. Ο ζρεδηαζκόο ηεο θύξηαο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ θαηάιιειν νξηζκό 

ησλ παξακέηξσλ ηεο, 

6. Η εθηίκεζε ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ ζπιινγήο ησλ αλαγθαίσλ 

δεδνκέλσλ, 

7. Ο ζρεδηαζκόο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ παξαγόλησλ ηνπ κνληέινπ, 

8. Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ πνζνηηθώλ 

δεδνκέλσλ, θαη 

9.  Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο θύξηαο δεηγκαηνιεςίαο κε ηε ρξήζε 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ηερληθώλ αλάιπζεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξόηεηαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ παξαγόλησλ, εθαξκνγήο 

δηεξεπλεηηθήο θαη επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο γηα ηελ 

θαηάιεμε ζην θαηαιιειόηεξν κνληέιν πεξηγξαθήο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ, έιεγρν ππνζέζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαηάιιειόηεξνπ δνκηθνύ κνληέινπ εμηζώζεσλ θαη, ηέινο, αλαιύζεηο 

εμέηαζεο κε-δηαθύκαλζεο ηνπ δνκηθνύ κνληέινπ ζε θαζνξηζκέλα 

ηκήκαηα ηεο δεμακελήο ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Μεηά από ηηο ηερληθέο αλαιύζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ ζηαηηζηηθώλ ινγηζκηθώλ 

G*Power, SPSS θαη AMOS, αθνινπζεί ζπδήηεζε επί ησλ εξεπλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ κε αλαδήηεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αληίζηνηρσλ 

απνηειεζκάησλ πνπ λα επηβεβαηώλνπλ ή λα αληίθεηληαη ζε απηά πνπ 

πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα δηαηξηβή.  

Σέινο, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε επ’απηώλ 

δηαηππώλνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζρύ ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

κνληέινπ, ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο, 

θαη ζπλεπώο όιν ην πιέγκα ησλ παξαγόλησλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ησλ αιινδαπώλ επηζθεπηώλ γηα επαλέιεπζή ηνπο 

ζε δεδνκέλν πξννξηζκό, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηελ Διιάδα.   
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E.4 Πεπιοπιζμοί Μελέηηρ 

Όπσο ζε θάζε άιιε κειέηε, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δε ιείπνπλ νη ζρεηηθνί 

πεξηνξηζκνί. Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν ειέγρζεθε κε δεδνκέλα πνπ 

ειήθζεζαλ απνθιεηζηηθά από αλαρσξνύληεο αιινδαπνύο επηβάηεο πνπ 

πξνζήιζαλ ζην δηεζλή αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» ηεο Θεζζαινλίθεο. Αλ θαη 

αξθεηνί από ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηαμίδεςαλ ηειηθά 

πξνο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο εθηόο απηώλ ηεο Μαθεδνλίαο (π.ρ. λεζηά 

λνηίνπ Αηγαίνπ), σζηόζν νη πεξηζζόηεξνη εμ’απηώλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αεξνδξόκην σο ην πιεζηέζηεξν ζε θάπνην βνξεηνειιαδίηηθν 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Καηά ζπλέπεηα ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δε ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο κηα γεσγξαθηθή κειέηε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ.  

Δπίζεο, ην δείγκα ζπγθεληξώζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 6 Ινπιίνπ – 

26 Απγνύζηνπ 2012, πνπ αλ θαη πεξηιακβάλεη κία πνιύ ηθαλνπνηεηηθή ρξνληθή 

δηάξθεηα 51 εκεξώλ ζηελ θαξδηά ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ, σζηόζν δελ έρεη 

ιεθζεί ζηε δηάξθεηα π.ρ. ελόο νιόθιεξνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο κε αληίζηνηρν 

δεηγκαηνιεπηηθό ζρήκα δηάξθεηαο 12 κελώλ. Απηό νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

ζρεηηθώλ πόξσλ θαη αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πινπνίεζεο ελόο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζε ηόζν κεγάιν ρξνληθό εύξνο (π.ρ. ιήςε ζρεηηθώλ αδεηώλ από 

ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνιηκέλα θαη δηαζεζηκόηεηα απαξαίηεηνπ εξεπλεηηθνύ 

δπλακηθνύ).  

 

 

Δ.5 Οπιοθεηήζειρ Μελέηηρ 

Σα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζέηνπλ ηα όξηα εληόο ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνύζα έξεπλα: 

 Σν όξγαλν κέηξεζεο αλαθέξεηαη γεληθά ζηνλ πξννξηζκό «Διιάδα», 

ρσξίο λα επηδηώθεη κέζα από ηελ κεηέπεηηα πνζνηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ από ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ ζε θάζε ηνπηθό ειιεληθό πξννξηζκό. 

 Σν εξεπλεηηθό δπλακηθό θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο θύξηαο δεηγκαηνιεςίαο 

ζηόρεπε ζε αιινδαπνύο αλαρσξνύληεο ηαμηδηώηεο κε ηαθηηθώλ 

πηήζεσλ πνπ έθαλαλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα θαη πξνέξρνληαη από ηηο 

ηξεηο θύξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο: Γεξκαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ρσζηθή 
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Οκνζπνλδία. Απηό γηλόηαλ κε ζηνρεπκέλεο δεηγκαηνιεςίεο ζε επηβάηεο 

πηήζεσλ κε θαηεύζπλζε ηα αεξνδξόκηα ησλ ηξηώλ απηώλ θξαηώλ. 

Απηό δε ζεκαίλεη όηη απνθιείνληαλ από ην ζπλνιηθό δείγκα επηβάηεο κε 

δηαθνξεηηθό ηόπν κόληκεο δηακνλήο, εθόζνλ επξόθεηην λα ηαμηδέςνπλ 

πξνο ηηο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο κε κε ηαθηηθή πηήζε.  

 Αλ θαη νη ηαμηδηώηεο κε κόληκν ηόπν δηακνλήο εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο 

Γεξκαλίαο, Ηλσκέλνπ Βαζίιεηνπ θαη Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο είλαη πνιύ 

κηθξή κεηνςεθία ζην ζπλνιηθό δείγκα, εληνύηνηο ζηελ αλάιπζε κε 

δηαθύκαλζεο κε βάζε ηε γιώζζα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αθαηξέζεθαλ απηέο νη πεξηπηώζεηο ώζηε ηα ελαπνκείλαληα δεδνκέλα 

λα αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ηξεηο θύξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο. 

 Δθηόο ησλ ηξηώλ ηνπξηζηηθώλ αγνξώλ Γεξκαλίαο, Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

θαη Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο δελ πεξηιήθζεζαλ άιιεο κε ελδερνκέλσο 

ζεκαληηθή δπλακηθή γηα ην κέιινλ, όπσο γηα παξάδεηγκα απηή ηεο 

Σνπξθίαο.  

 

 

Δ.6 Οπιζμοί Βαζικών Δννοιών 

Οη παξαθάησ νξηζκνί, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο 

παξνύζαο κειέηεο, είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

ελλνηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαηεξνύκελσλ θαη αθαλώλ κεηαβιεηώλ: 

Σοςπιζηικόρ Πποοπιζμόρ (Tourism Destination): Έλα κνλαδηθό θαη 

ζύλζεην πξντόλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απνηεινύκελν από δηαθόξνπο 

παξάγνληεο όπσο ην ηνπηθό θιίκα, νη ππνδνκέο, νη πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο, θαζώο επίζεο άιια θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία (Kim, 1998). O 

Frisk (1999) ζπκπιεξώλεη όηη πξόθεηηαη γηα κία γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ή 

πεξηνρή, όπνπ έλα είδνο «ηνπξηζηηθήο θνηλσλίαο» ελππάξρεη κέζα ζηελ 

«θαλνληθή θνηλσλία».  

Δικόνα Πποοπιζμού (Destination Image) : Η ζπλνιηθή ππνθεηκεληθή εηθόλα 

ηνπ επηζθέπηε γηα ηελ δηακνξθνύκελε πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξννξηζκνύ (Chen θαη Tsai, 2007) ή ην ζύλνιν ησλ ηδεώλ, αληηιήςεσλ θαη 

εληππώζεσλ γηα έλα ηόπν (Kotler θ.ά., 1993 . Fakeye θαη Crompton, 1991). 
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Γνυζηική Δικόνα Πποοπιζμού (Cognitive Destination Image): Δίλαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ γλσζηώλ ηδηνηήησλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ ζύκθσλα κε 

ηα γεγνλόηα (Gartner, 1993) ή νη γλώζεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

γηα έλαλ πξννξηζκό (Beerli θαη Martin, 2004). πλδέεηαη κε ην εξώηεκα «Ση 

είλαη» ν ππν εμέηαζε πξννξηζκόο. 

ςναιζθημαηική Δικόνα Πποοπιζμού (Affective Destination Image): Σα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

(Beerli θαη Martin, 2004 . Walmsley θαη Jenkins 1993), πνπ κπνξεί λα είλαη 

επλντθά, δπζκελή ή νπδέηεξα (Fishbein, 1967). πλδέεηαη κε ην εξώηεκα «Ση 

ληώζσ» ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέησ γηα ηνλ ελ ιόγσ 

πξννξηζκό. 

Βοςληηική Δικόνα Πποοπιζμού (Conative Destination Image): Αλαθέξεηαη 

ζηνπο ζηόρνπο πνπ ην ππνθείκελν ζέηεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, δειαδή ζηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκό ηνπ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό θαη ζηηο 

δηακνξθσκέλεο θηλεηήξηεο αληηιήςεηο (Baumeister θ.ά., 1998 . Emmons, 1986 

. Huitt, 1992) πλδέεηαη κε ην εξώηεκα «Γηαηί» νδεγνύκαη ζηελ επηινγή ηνπ ελ 

ιόγσ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ. 

Ανηιληπηική Ποιόηηηα Πποοπιζμού (Perceived Quality of Destination): H 

αληηιεπηηθή πνηόηεηα πξννξηζκνύ αλαθέξεηαη ζηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ θαη 

ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ν πξννξηζκόο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ηδηόηεηέο ηνπ (Tian-Cole θαη Crompton, 2003) θαη βνεζά ζηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ ιόγσλ πνπ νδεγνύλ ηνπο ηνπξίζηεο λα απνθαζίζνπλ ηελ 

έιεπζή ηνπο ζε δεδνκέλν πξννξηζκό ή/θαη λα παξάμνπλ ζεηηθή πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία κε ζπζηάζεηο γηα ηνλ πξννξηζκό απηό (Hutchinson θ.ά., 2009).  

ςναιζθημαηική Δπίδπαζη Πποοπιζμού (Emotional Affect of Tourism 

Destination): Eίλαη κία ππνθεηκεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (feeling 

state) (Westbrook, 1987), ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ζηε ζπκβνιηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ επηζθέπηε θαη, όπσο 

ζπκπιεξώλνπλ νη Vida θαη Reardon (2008), απηόο ν ζπλαηζζεκαηηθόο 

κεραληζκόο πξνθαιείηαη θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην άηνκν. 

ςνολική Δπίδπαζη Πποοπιζμού (Overall Destination Impact): Δίλαη ε 

ζπλνιηθή δηακνξθνύκελε ζηάζε ηνπ αηόκνπ έλαληη ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξννξηζκνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη από γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα 
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(γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εηθόλα πξννξηζκνύ) (Baloglu θαη Mangaloglu, 

2001 . Wang θαη Hsu, 2010 . Kwon θαη Vogt, 2010) 

Πποζυπική Κανονιζηική Πεποίθηζη (Personal Normative Belief): 

αληηπξνζσπεύεη ην πξνζσπηθό αίζζεκα επζύλεο όζνλ αθνξά ηελ εθδήισζε 

κηαο δεδνκέλεο ζπκπεξηθνξάο, όπσο επίζεο ηνπο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο θαη 

ηηο επηινγέο πνπ ην άηνκν ζεσξεί όηη είλαη θαηάιιειεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη (Robinson, 2010 . Gagnon θ.ά., 2006). Ο παξάγνληαο απηόο 

κεηξά απηό πνπ ην άηνκν αηζζάλεηαη όηη πξέπεη λα θάλεη θαη δηακνξθώλεη 

κεξηθώο ηε γεληθή θαλνληζηηθή πίεζε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Budd θαη Spencer (1985).    

Ανηιληπηικοί Κοινυνικοί Παπάγονηερ (Perceived Social Factors): Δίλαη νη 

θαλόλεο, ξόινη θαη γεληθέο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο νη νπνίεο 

δηακνξθώλνληαη σο απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζην άηνκν θαη 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ ην πεξηβάιινπλ. Πεξηιακβάλεη, δειαδή, ηηο ζπκβαηηθέο 

ξπζκίζεηο (contractual arrangements), πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν κε άιινπο 

αλζξώπνπο εμεηάδνληαο αλ κία ζπγθεθξηκέλε παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά 

είλαη ζπλεπήο κε ηελ Απηναληίιεςε (self-concept) (Triandis, 1977).  

Πεποιθήζειρ Πποηύπυν/Κανόνυν (Normative Beliefs): Πξνζδηνξίδνληαη 

σο νη πίζηεηο όηη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνύληαη ζηελ θνηλσλία 

ζσζηέο, θαηάιιειεο ή επηζπκεηέο ελώ άιιεο είλαη κε απνδεθηέο, 

αθαηάιιειεο, απάλζξσπεο ή αλεπηζύκεηεο (Triandis, 1977). Δπίζεο, 

νξίδνληαη σο νη θνηλσληθνί θαλόλεο (social rules) ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη ή δελ 

πξέπεη λα γίλεη ζε θάπνηα πεξίζηαζε (Egmond θαη Bruel, 2007). 

Πεποιθήζειρ Ρόλυν (Role Beliefs): Δίλαη έλα ζύλνιν ζπκπεξηθνξώλ πνπ 

ζεσξνύληαη θαηάιιειεο γηα άηνκα πνπ δηαηεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζε κία 

θνηλσληθή νκάδα (Triandis, 1977).  

ςμπεπιθοπική Ππόθεζη (επαν)επίζκετηρ ένανηι Πποοπιζμού 

(Behavioral Intention for re-visiting destination): Η θξίζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

επηζθέπηε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα λα μαλα-επηζθεθζεί έλαλ πξννξηζκό 

(Chen θαη Tsai, 2007). 

Ρςθμιζηικέρ ςνθήκερ ή Παπάγονηερ (Regulative Conditions or Factors): 

Αλαθέξνληαη ζηε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθηειέζεη κία απνθαζηζκέλε 

επηινγή (ζπκπεξηθνξά) θαη πξόθεηηαη γηα ηελ παξνπζία αλαζηαιηηθώλ 

παξαγόλησλ ή/θαη ηελ παξνπζία θαηαιπηηθώλ παξαγόλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ή 
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δηεπθνιύλνπλ αληίζηνηρα ηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ή κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά (Triandis, 1977 . Osbourne θαη Clarke, 2006 . Hubbard θαη 

Mannell, 2001).   

Δνδοπποζυπικοί Ρςθμιζηικοί Παπάγονηερ (Intrapersonal Regulative 

Factors): Πξόθεηηαη γηα αηνκηθέο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αιιειεπηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο 

αλαζηαιηηθά ή θαηαιπηηθά επεκβαίλνληαο ζηε δηακόξθσζε ησλ επηινγώλ ηνπ 

αηόκνπ, θαη ιηγόηεξν κεηαμύ πξνζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ (Crawford θαη 

Godbey, 1987 . Crawford θ.ά., 1991).  

Γιαπποζυπικοί Ρςθμιζηικοί Παπάγονηερ (Interpersonal Regulative 

Factors): Δίλαη εθείλα ηα εκπόδηα ή θαηαιύηεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε θίινπο, νηθνγέλεηα ή άιινπο. Σν απνηέιεζκα 

απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο επεξεάδεη ηόζν ηελ πξόζεζε όζν θαη ηελ 

αθόινπζε ζπκκεηνρή ζε ζπληξνθηθέο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ (Crawford θαη Godbey, 1987 . Scott, 1991).  

Γομικοί Ρςθμιζηικοί Παπάγονηερ (Structural Regulative Factors): Δίλαη 

επεκβαηηθνί παξάγνληεο πνπ επελεξγνύλ άκεζα ζηελ 

πξνηίκεζε/ζπκπεξηθνξηθή πξόζεζε ή κεηαμύ ηεο πξόζεζεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο/ζπκπεξηθνξάο. Σν απνηέιεζκά ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη 

αλαζηαιηηθό (αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο) ή δηεπθνιπληηθό (θαηαιύηεο ή 

δηεπθνιπληηθνί παξάγνληεο) ζηε δηακόξθσζε ησλ πξνζέζεσλ ή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πξνθύπηνπλ από κε δηαπξνζσπηθνύο εμσηεξηθνύο 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, όπσο ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, πξόζβαζε ζε 

πξννξηζκνύο, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, πνηνηηθά πξόηππα θαη δηαδηθαζίεο 

(Crawford θαη Godbey, 1987 . Scott, 2005). 

Αθοζίυζη ζηον Πποοπιζμό (Destination Loyalty): Oξίδεηαη σο κία βαζηά 

θξαηνύκελε πξνζσπηθή δέζκεπζε γηα ηε ζύρλαζε ζε ρώξνπο παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζην κέιινλ, θαη ζηελ πεξίπησζή καο πξνθαιεί 

επαλαιακβαλόκελεο επηζθέςεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, 

δειαδή επαλάιεςε ηεο απόθαζεο γηα δηαθνπέο ζηνλ ίδην ηνπξηζηηθό 

πξνξηζκό, παξά ηηο ζπγθπξηαθέο επηδξάζεηο θαη ηηο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ 

πνπ δύλαληαη λα πξνθαιέζνπλ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο (Oliver, 1999).      

Πποζκόλληζη ζηον Πποοπιζμό (Place Attachment): Οξίδεηαη σο ν 

ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο ή ζύλδεζκνο κεηαμύ αλζξώπσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 
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ηόπσλ (Williams θ.ά., 1992 . Hidalgo θαη Hernandez, 2001). ύκθσλα κε ηελ 

πιεηςεθία ησλ εξεπλεηώλ απηήο ηεο ελλνηνινγηθήο νληόηεηαο, ηόζν ε 

εμάξηεζε από ηνλ πξννξηζκό, όζν θαη ε ηαύηηζε κε απηόλ ζεσξνύληαη 

ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό (Proshansky θ.ά., 

1983 . Alexandris θ.ά., 2006 . Prayag θαη Ryan, 2012 . Kyle θ.ά., 2005).  

ςνολική Ικανοποίηζη (Overall Satisfaction): Οξίδεηαη σο ν βαζκόο 

ζπλνιηθήο επραξίζηεζεο πνπ ζπλαηζζάλεηαη ν ηνπξηζηηθόο επηζθέπηεο πνπ 

απνξξέεη από ηελ δπλαηόηεηα ηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο λα πιεξώζεη ηηο 

επηζπκίεο, πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη (Chen θαη Tsai, 

2007). Δίλαη ζπλάξηεζε ησλ ηθαλνπνηήζεσλ κε κεκνλσκέλα ζηνηρεία/ηδηόηεηεο 

όισλ ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εκπεηξία θηινμελίαο, 

όπσο είλαη ε δηακνλή, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ θιπ. (Chi θαη Qu, 2008).  

Ανάγκη Ποικιλίαρ & Δναλλακηικών (Need for Variety & Alternatives): 

Δίλαη κία ζεκαληηθή ςπρνινγηθή έλλνηα ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ 

κάξθεηηλγθ (Chen θαη Paliwoda, 2004), πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάγθεο θάπνησλ αηόκσλ γηα εξεζίζκαηα θαη πνηθηιία ζε 

ζρέζε κε άιια άηνκα, επεξεάδνληαο κε ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο (Parker θαη 

Tavassoli, 2000 . Sivakumaran θαη Kannam, 2002) ηε δηεπξεπλεηηθή 

κειινληηθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ από απηά ηα άηνκα (Lebrun, 2002). 

Οξίδεηαη σο ε πξνδηάζεζε ή ξνπή ησλ αηόκσλ γηα αιιαγή ζηηο επηινγέο ηνπο 

πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο ή αγαζά (Kahn, 1995) ή ε ηάζε ησλ θαηαλαισηώλ λα 

πξνβνύλ ζε αιιαγή ηνπ πξντόληνο πνπ θαηαλάισζαλ ζηελ ηειεπηαία ηνπο 

αγνξά (Bigné θ.ά., 2009). 

Δπιλογή Σοςπιζηικού Πποοπιζμού – ςμπεπιθοπά (Tourism Destination 

Selection – Behavior): Αλήθεη ζηε δηεξγαζία απόθαζεο ηνπξηζηηθνύ 

πξννξηζκνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ηξία θύξηα ζηάδηα (πξν-επηινγή, επηινγή, 

κεηα-επηινγή). Δίλαη ε δηεξγαζία αμηνιόγεζεο ησλ αληηιήςεσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη θαηαλαισηέο ππνζηεξίδνπλ ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ηνπο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ξπζκηζηηθνύο παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

εθδήισζή ηεο (Bentler θαη Speckart, 1979 . Correia, 2002 . Crompton θαη 

Ankomah, 1993).  

Πποηγούμενη Δπιλογή Σοςπιζηικού Πποοπιζμού (Prior Selection of 

Tourism Destination): Αληηπξνζσπεύεη ηε ζπρλόηεηα ησλ επηζθέςεσλ από 
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πιεπξάο ησλ ηνπξηζηώλ ζηνλ ίδην πξννξηζκό ζηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ εμέηαζεο (Oppermann, 1997). Απνηειεί κία ελαιιαθηηθή 

έθθξαζε ηεο πεξηνδηθά επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξάο (ζπλήζεηα), όπσο 

άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό, όκσο ζεσξνύληαη 

σο δηαθξηηέο έλλνηεο ιόγσ δηαθνξεηηθώλ ππνθείκελσλ ζηάζεσλ (Alegre θαη 

Cladera, 2006 . Niininen θ.ά., 2004).    

 

 

Δ.7 Οπγάνυζη και Γομή ηηρ Γιαηπιβήρ 

Γεληθά, ε παξνύζα δηαηξηβή, ζηα επηά θεθάιαηά ηεο, πξαγκαηεύεηαη ηξία 

βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: Ση ζεκαίλεη επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

θαη πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό, πνηνη είλαη νη πξνζδηνξηζηηθνί 

ζπκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, θαη πώο 

θάζε πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο επηδξά άκεζα ή έκκεζα ζηελ επηινγή 

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ.     

ην Δηζαγσγηθό Κεθάιαην παξνπζηάζηεθε κία εηζαγσγή απηήο ηεο 

κειέηεο. Δπίζεο, ζηελ εηζαγσγή πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ε βαζηθή ηδέα ζε 

ζρέζε κε ηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB θαη πνηα είλαη ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο απηήο. Δμάιινπ,ε ζεσξία απηή απνηειεί θαη 

ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο δηαηξηβήο. Δπηπξόζζεηα, παξνπζηάδνληαη ν ζθνπόο, 

νη εμεηδηθεπκέλνη ζηόρνη θαη νη νξηζκνί βαζηθώλ όξσλ θαη κεηαβιεηώλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε όιε ηε κειέηε. Όκσο, πάλσ από όια εμεγείηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ παξνρή ελόο ελαιιαθηηθνύ ππνδείγκαηνο 

πξνζαξκνζκέλν ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, ην νπνίν 

λα δηαζέηεη αλαιπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή ηζρύ. Σέινο, ζπλνςίδεηαη ε γεληθή 

κεζνδνινγία, δηεπθξηλίδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη νξηνζεηήζεηο ηεο κειέηεο, 

όπσο επίζεο θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

έξεπλά καο.  

ην θεθάιαην 1 παξέρεηαη ε επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα ηεο 

δηαηξηβήο βηβιηνγξαθία. Παξνπζηάδνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί ζπκπεξηθνξηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνηεηλόκελν πξνζαξκνζκέλν ππόδεηγκα γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, όπσο απηνί 

πξνθύπηνπλ από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δπίζεο, αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ε 

ππόζηαζε θαη εμεγνύληαη όιεο νη έλλνηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξνηεηλόκελν 
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κνληέιν έθθξαζεο ησλ πξνζέζεσλ (επαλ)επίζθεςεο ζε δεδνκέλν 

πξννξηζκό. Αλαιύνληαη νη επηκέξνπο ζεσξεηηθέο νληόηεηεο ηεο ζεσξίαο 

δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο – TIΒ, αιιά θαη νη παξάγνληεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο 

ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ.  

ην Κεθάιαην 2 πξαγκαηεπόκαζηε ηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ππνδείγκαηνο. Η ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ κνληέινπ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο 

δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο. 

Σν Κεθάιαην 3 εηζάγεη ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ παξνύζα 

κειέηε, όπσο επίζεο αλαιύεη ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζόδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. ηελ πεξίπησζε ησλ πνηνηηθώλ κεζόδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε δεπηεξνγελήο/βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ε κέζνδνο Γειθώλ 

κε εθαξκνγή αμηνινγεηηθώλ γύξσλ (Delphi method panel of experts with 

round–reviews) θαη ε Σερληθή Κξίζηκσλ Γεγνλόησλ (Critical Incident 

Technique, CIT). Όζνλ αθνξά ηηο πνζνηηθέο κεζόδνπο, ζπγθεληξώζεθαλ 

πνζνηηθά δεδνκέλα κε ηε ρξήζε θιεηζηνύ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ηπραίν δείγκα 

εξσηώκελσλ αλαρσξνύλησλ ηνπξηζηηθώλ επηζθεπηώλ ζηνλ δηεζλή 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ». ε ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα ηεο δηαηξηβήο, 

αλαιύνληαη ζέκαηα όπσο ε αλάπηπμε ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, ε 

δεηγκαηνιεςία, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζκνί ησλ ζηαηηζηηθώλ κέηξσλ 

ζέζεο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ, δειαδή εθηίκεζε 

αμηνπηζηίαο, εγθπξόηεηαο θιηκάθσλ, θαη θαλνληθόηεηα ζπιιερζέλησλ 

δεδνκέλσλ.  

ην Κεθάιαην 5 πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

ησλ πξνηεηλόκελσλ ελλνηνινγηθώλ θαηαζθεπαζκάησλ (αθαλώλ κεηαβιεηώλ) 

κε βάζε ηηο αληηζηνηρνύκελεο παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο (κεηξνύκελα 

ζηνηρεία εξσηεκαηνινγίνπ). Η δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ θαη ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ησλ 

παξαγόλησλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο αθνινύζσο ζηελ επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ζηε κνληεινπνίεζε κε ρξήζε δνκηθώλ εμηζώζεσλ. 
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ην Κεθάιαην 6 παξαηίζεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηακόξθσζε ησλ 

ελαιιαθηηθώλ κεηξεηηθώλ κνληέισλ κε βάζε θξηηήξηα αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξόηεηαο, ν έιεγρνο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ δνκηθνύ κνληέινπ εμηζώζεσλ 

θαη ε εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ βήκα – βήκα. ην ίδην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη δύν αλαιύζεηο ηζνδπλακίαο (κε-δηαθύκαλζεο) ησλ 

πξνηεηλόκελσλ από ην δνκηθό κνληέιν ζρέζεσλ, έρνληαο πξνεγνύκελα 

ηκεκαηνπνηήζεη ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά 

θαη κε ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ.  

Σέινο, ην Κεθάιαην 7 πεξηιακβάλεη ζύλνςε ησλ επξεκάησλ ηεο 

παξνύζαο δηαηξηβήο, αλάιπζε ησλ επηπηώζεώλ ηνπο θαη πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ελδερόκελε κειινληηθή έξεπλα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.        

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 19 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

Βιβλιογπαθικέρ Αναθοπέρ Διζαγυγήρ 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and 
human decision processes, Vol. 50 No. 2, pp. 179 – 211. 
 
Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: 
Reasoned and automatic processes. European review of social psychology, 
Vol. 11 No. 1, pp. 1 – 33. 
 
Alegre, J., & Cladera, M. (2006). Repeat visitation in mature sun and sand 
holiday destinations. Journal of Travel Research, Vol. 44 No. 3, pp. 288 – 297. 
 
Alexandris, K., Kouthouris, C., & Meligdis, A. (2006). Increasing customers' 
loyalty in a skiing resort: The contribution of place attachment and service 
quality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 
18 No. 5, pp. 414 – 425. 
 
Baloglu, S., & Mangaloglu, M. (2001). Tourism destination images of Turkey, 
Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel 
agents. Tourism management, Vol. 22 No. 1, pp. 1 – 9. 
 
Bamberg, S., & Schmidt, P. (2003). Incentives, morality, or habit? Predicting 
students’ car use for university routes with the models of Ajzen, Schwartz, and 
Triandis. Environment and behavior, Vol. 35 No. 2, pp. 264 – 285. 
 

Baumeister, R., Bratslavsky, E., Muraven, M. & Tice, D. (1998). Ego 
depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 74 No. 5, pp. 1252 – 1265. 
 
Beerli, A., & J. D. Martin (2004). Factors Influencing Destination Image, 
Annals of Tourism Research, Vol. 31 No. 3, pp. 657 – 681. 
 
Bentler, P. & Speckart, G. (1979). Models of attitude behavior relations, 
Psychological Review, Vol. 86 No. 5, pp. 452 – 464. 
 
Bigné, J. E., Sanchez, I., & Andreu, L. (2009). The role of variety seeking in 
short and long run revisit intentions in holiday destinations. International 
Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 3 No. 2, pp. 103 – 
115. 
 
Budd, R. J., & Spencer, C. P. (1985). Exploring the role of personal normative 
beliefs in the theory of reasoned action: The problem of discriminating 
between alternative path models. European Journal of Social Psychology, Vol. 
15 No. 3, pp. 299 – 313. 
 
Chen, C.F., & Tsai, D.C. (2007). How Destination Image and Evaluative 
Factors Affect Behavioral Intentions? Tourism Management, Vol. 28 No 4, pp. 
1115 – 1122. 
 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 20 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

Chen, J., & Paliwoda, S. (2004). The influence of company name in consumer 
variety seeking. Journal of Brand Management, Vol. 11, pp. 219 – 232. 
 
Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of 
destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated 
approach. Tourism management, Vol. 29 No. 4, pp. 624 – 636. 
 
Correia, A. (2002). How do tourist choose – a conceptual framework. Tourism 
an International Interdisciplinary Journal, Vol. 50 No. 1, pp. 21 – 29. 
 
Cotte, J., & Wood, S. L. (2004). Families and innovative consumer behavior: A 
triadic analysis of sibling and parental influence. Journal of Consumer 
Research, Vol. 31 No. 1, pp. 78 – 86. 
 
Crawford, D., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing Barriers to Family 
Leisure, Leisure Sciences, Vol. 9, pp. 119 – 127. 
 
Crawford, D.W., Jackson, E.L. & Godbey, G. (1991). A Hierarchical Model of 
Leisure Constraints, Leisure Sciences, Vol.13, pp. 309 – 320. 
 
Crompton, J. and Ankomah, P. (1993). Choice set propositions in destination 
decisions. Annals of Tourism Research, Vol. 20, pp. 461 – 476. 
 
Egmond, C., & Bruel, R. (2007). Nothing is as practical as a good theory: 
Analysis of theories and a tool for developing interventions to influence energy-
related behaviour, SenterNovem, pp.1 – 16. 
 
Emmons, R. (1986). Personal strivings: An approach to personality and 
subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, 
pp. 1058 – 1068. 
 
Fakeye, P. C., & Crompton, J. L. (1991). Images differences between 
prospective, first-time and repeat visitors to the Lower Rio Grande 
valley. Journal of Travel Research, Vol. 30 No. 2, pp. 10 – 16. 

 
Fishbein, M. (1967). Readings in Attitude Theory and Measurement. New 
York: John Wiley & Sons. 
 

Frisk, L., (1999). Separate worlds—attitudes and values towards tourism 

development and co-operation among public organisations and private 
enterprises in Northern Sweden. Conference Proceedings of Forksarforum: 
Local och Regional Utveckling, Östersund, Sweden, 16 – 17th November. 
 
Gagnon, M. P., Sánchez, E., & Pons, J. M. (2006). From recommendation to 
action: psychosocial factors influencing physician intention to use Health 
Technology Assessment (HTA) recommendations. Implement Sci, Vol. 1 No. 
8, pp. 1 – 11. 
 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 21 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

Green, D. P., & Shapiro, I. (1994). Pathologies of rational choice theory: A 
critique of applications in political science. New Haven: Yale University Press, 
pp. 239. 
 
Harmon-Jones, E. (2000). A cognitive dissonance theory perspective on the 
role of emotion in the maintenance and change of beliefs and attitudes. 
Emotions and beliefs, pp. 185 – 211. 
 
Homer, P. M. (2006). Relationships among ad-induced affect, beliefs, and 
attitudes: another look. Journal of Advertising, Vol. 35 No. 1, pp. 35 – 51. 
 
Howard, J. A. (2000). Social psychology of identities. Annual Review of 
Sociology, pp. 367 – 393. 
 
Huang, Y.- C. (2009). Examining the Antecedents of Behavioral Intentions in a 
Tourism Context. Unpublished Ph.D. Dissertation: Texas A&M University. 
 
Hubbard, J. & Mannell, R. C. (2001). Testing Competing Models of the 
Leisure Constraint Negotiation Process in a Corporate Employee Recreation 
Setting. Leisure Sciences, Vol. 23, pp. 145 – 163. 
 

Huitt, W. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of 
individual differences using the Myers-Briggs Type Indicator, Journal of 
Psychological Type, Vol. 23, pp. 33 – 44.  
 
Hutchinson, J., Lai, F., & Wang, Y. (2009). Understanding the relationships of 
quality, value, equity, satisfaction, and behavioral intentions among golf 
travelers. Tourism management, Vol. 30 No. 2, pp. 298 – 308. 
 
Jaccard, J., & Davidson, A. R. (1975). A comparison of two models of social 
behavior: Results of a survey sample. Sociometry, pp. 497 – 517. 
 
Kahn, B. E. (1995). Consumer variety-seeking among goods and services: An 
integrative review. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 2 No. 3, 
pp. 139 – 148. 
 
Kim, H.B. (1998). Perceived attractiveness of Korean destinations. Annals of 
Tourism Research, Vol. 25 No. 2, pp. 340 – 361. 
 
Kotler, P., Haider, D. H. & Rein, I. (1993). Marketing Places: Attracting 
Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, New York: 
The Free Press. 
 
Kwon, J., & Vogt, C. A. (2010). Identifying the role of cognitive, affective, and 
behavioral components in understanding residents’ attitudes toward place 
marketing. Journal of Travel Research, Vol. 49 No. 4, pp. 423 – 435. 
 
Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place 
attachment in recreational settings. Environment and behavior, Vol. 37 No. 2, 
pp. 153 – 177. 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 22 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

 
Lebrun, A. M. (2002). Le Rolé de la Familiarité du Contexte d’achat sur la 
tendance aucomportament exploratoire et a la recherche de vaieté. Revue 
Francaise du Marketing, Vol. 186, pp. 53 – 72. 
 
Lounsbury, J. W., & Hoopes, L. L. (1985). An investigation of factors 
associated with vacation satisfaction, Journal of Leisure Research, Vol. 17 
No.1, pp. 1 – 13. 
 
Maclnnis, D. J., & Jaworski, B. J. (1989). Information processing from 
advertisements: Toward an integrative framework. The Journal of marketing, 
pp. 1 – 23. 
 
Mandel, N. (2003). Shifting selves and decision making: The effects of 

self‐construal priming on consumer risk‐taking. Journal of Consumer 
Research, Vol. 30 No. 1, pp. 30 – 40. 
 
Niininen, O., Szivas, E., & Riley, M. (2004). Destination loyalty and repeat 
behaviour: an application of optimum stimulation measurement. International 
Journal of Tourism Research, Vol. 6 No. 6, pp. 439 – 447. 
 
Ölander, F., & Thøgersen, J. (1995). Understanding of consumer behaviour 
as a prerequisite for environmental protection. Journal of Consumer Policy, 
Vol. 18, pp. 317 – 357. 
 
Oliver, R. L. (1999), Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, Vol. 63 
(special issue), pp. 33 – 44. 
 
Oppermann, M. (1997). First-time and repeat visitors to New Zealand. 
Tourism Management, Vol. 18 No. 3, pp. 177 – 181. 
 
Osbourne, J.A., & Clarke, M. (2006). Factors Motivating the Acceptance of 
New Information and Communication Technologies in UK Healthcare: A Test 
of Three Models, International Journal of Healthcare Information Systems and 
Informatics, Vol. 1, pp. 29 – 39. 
 
Oyserman, D. (2009). Identity-based motivation: Implications for action-
readiness, procedural-readiness, and consumer behavior. Journal of 
Consumer Psychology, Vol. 19 No. 3, pp. 250 – 260. 
 
Parker, P., & Tavassoli, N. (2000), Homeostasis and consumer behavior 
across cultures, International Journal of Research in Marketing, pp. 33 – 53. 
 
Petty, R. E., Briñol, P., & DeMarree, K. G. (2007). The meta-cognitive model 
(MCM) of attitudes: Implications for attitude measurement, change, and 
strength. Social Cognition, Vol. 25 No. 5, pp. 657 – 686. 
 
Pierce, J. L., O'driscoll, M. P., & Coghlan, A. M. (2004). Work environment 
structure and psychological ownership: The mediating effects of control. The 
Journal of Social Psychology, Vol. 144 No. 5, pp. 507 – 534. 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 23 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

 
Pizam, A., & Ellis, T. (1999). Customer satisfaction and its measurement in 
hospitality enterprises. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, Vol. 11 No.7, pp. 326 – 339. 
 
Prayag, G., & Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius 
The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal 
Involvement, and Satisfaction. Journal of Travel Research, Vol. 51 No. 3, pp. 
342 – 356. 
 
Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: 
Physical world socialization of the self. Journal of environmental psychology, 
Vol. 3 No. 1, pp. 57 – 83. 
 
Robinson, J. (2010). Triandis' theory of interpersonal behaviour in 
understanding software piracy behaviour in the South African context 
(Doctoral dissertation). University of the Witwatersrand, Johannesburg. 
 
Sivakumaran, B., & Kannam, P. (2002). Considerations set under variety 
seeking conditions: An experimental investigation, Advances in Consumer 
Research, Vol. 29, pp. 209 – 210. 
 
Scott, D. (1991). The Problematic Nature of Participation in Contract Bridge: A 
Qualitative Study of Group-Related Constraints. Leisure Sciences, Vol.13, pp. 
321 – 336. 
 
Scott, D. (2005). The Relevance of Constraints Research to Leisure Service 
Delivery. In Constraints to Leisure, edited by E. Jackson. State College, PA: 
Venture Publishing, Inc., pp. 279 – 293. 
 
Sheth, J. N. (1982). Some comments on Triandis the model of choice 
behavior in marketing. Research in Marketing, Vol. 6 Suppl. 1, pp. 145 – 162. 
 
Simonson, I., Carmon, Z., Dhar, R., Drolet, A., & Nowlis, S. M. (2001). 
Consumer research: In search of identity. Annual review of psychology, Vol. 
52 No. 1, pp. 249 – 275. 
 
Thye, S. R., Yoon, J., & Lawler, E. J. (2002). The theory of relational 
cohesion: Review of a research program research program. Advances in 
group processes, Vol. 19, pp. 139 – 166. 
 
Tian-Cole, S., & Crompton, J. (2003). A conceptualization of the relationships 
between service quality and visitor satisfaction, and their links to destination 
selection. Leisure studies, Vol. 22 No. 1, pp. 65 – 80. 
 
Till, B. D., & Baack, D. W. (2005). Recall and persuasion: does creative 
advertising matter? Journal of Advertising, Vol. 34 No. 3, pp. 47 – 57. 
 
Triandis (1977). Interpersonal Behaviour, Monterey, C.A: Brook/Cole. 
 



Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 24 Νηθόιανο Γ. ηύινο 

Valois, P., Desharnais, R., & Godin, G. (1988). A comparison of the Fishbein 
and Ajzen and the Triandis attitudinal models for the prediction of exercise 
intention and behavior. Journal of Behavioral Medicine, Vol. 11 No. 5, pp. 459 
– 472. 
 
Vida, I., & Reardon, J. (2008). Domestic consumption: rational, affective or 
normative choice. Journal of Consumer Marketing, Vol. 25 No. 1, pp. 34 – 44. 
 
Walmsley, D. J. & Jenkins, J. M. (1993), Appraisive Images of Tourism Areas: 
Application of Personal Construct, Australian Geographer, Vol. 24 No. 2, pp. 1 
– 13. 
 
Wang, C. Y., & Hsu, M. K. (2010). The relationships of destination image, 
satisfaction, and behavioral intentions: An integrated model. Journal of Travel 
& Tourism Marketing, Vol. 27 No. 8, pp. 829 – 843. 
 
Westbrook, R. A. (1987). Product/consumption-based affective responses and 
postpurchase processes. Journal of marketing research, pp. 258 – 270. 
 
Williams, D. R., Patterson, M. E., Roggenbuck, J. W. & Watson, A. E. (1992). 
Beyond the Commodity Metaphor: Examining Emotional and Symbolic 
Attachment to Place. Leisure Sciences, Vol. 14, pp. 29 – 46. 
 
UNWTO (2013). Tourism Trends and Marketing Strategies. 
http://mkt.unwto.org/en/barometer. Σειεπηαία πξόζβαζε 1 επηεκβξίνπ 2013. 
 
WTTC (2013). Economic Impact Research. www.wttc.org/research/economic-
impact-research/. Σειεπηαία πξόζβαζε 1 επηεκβξίνπ 2013. 
 
 
Ελληνικές Βιβλιογραυικές Πηγές 
 
ΔΣΔ (2013). Ελληνικός Τοσρισμός: Στοιτεία & Αριθμοί. 
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Ellinikos%20tourismos,%20sticheia%20&%20
arithmoi/. Σειεπηαία πξόζβαζε 1 επηεκβξίνπ 2013. 
 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2013). Στατιστικά Στοιτεία. 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/default.aspx. Σειεπηαία 
πξόζβαζε 1 επηεκβξίνπ 2013. 
 

http://mkt.unwto.org/en/barometer
http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/
http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Ellinikos%20tourismos,%20sticheia%20&%20arithmoi/
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Ellinikos%20tourismos,%20sticheia%20&%20arithmoi/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/default.aspx


Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 25 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο ζηνρεχεη ζηε δηελέξγεηα κίαο δηεμνδηθήο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν απηήο ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα 

ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο, πην ζπγθεθξηκέλα ηεο πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ, θαη πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο ηεο δηαρξνληθά. Αθνινχζσο 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη πξνηεηλφκελνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ ζε πξψην θαη δεχηεξν 

επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπληζησζψλ ησλ παξαγφλησλ 2εο ηάμεο 

(γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ, αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, θαηαιπηψλ). Γηα 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ πνπ κεηέρνπλ 

ζηε δνκή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο, παξαζέηνπκε ηφζν ην αξρηθφ 

πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν, φζν θαη ην ηειηθφ κεηά απφ ηε δηεξεπλεηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε (EFA) πνπ ζα αθνινπζήζεη (βιέπεηε Κεθάιαην 5).  

 

1.1 Η Θεφρία Γιαπροζφπικής σμπεριθοράς και οι Προθέζεις 

Δπίζκευης ζε Σοσριζηικό Προοριζμό 

Σν αξρηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζέζεσλ 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ βαζίδεηαη ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο 

πκπεξηθνξάο – TIB ηνπ Triandis (1977) θαη ζην αληίζηνηρν κνληέιν πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ αληίζηνηρε ζεσξία (Triandis, 1980). Η ζεσξία είλαη ρξήζηκε 

ζηελ επεμήγεζε θαη θαηαλφεζε φζνλ αθνξά ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνιχπινθσλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ (Probst θ.ά., 1999), 

θαη θαηά θχξην ιφγν ηηο ζπκπεξηθνξέο εθείλεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ (Milhausen θ.ά., 2006). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζχκθσλα κε ηνπο Lam θαη Hsu (2006), ε δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο 

πνπ νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε. 

Η ηθαλνπνίεζε έθθξαζεο ηεο παξαηεξνχκελεο πνιππινθφηεηαο απφ ηε 
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ζεσξία TIB είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο, αιιά φρη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηεο σο βάζε αλαθνξάο γηα απηή ηε δηαηξηβή. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο δηεξγαζίαο έρνπλ εθαξκνζηεί 

ζην παξειζφλ δχν ζεσξίεο απηνχζηεο ή ζε πξνζαξκνζκέλε κνξθή: ε Θεσξία 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior, TPB)  θαη ε 

Θεσξία Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο (Theory of Reasoned Action, TRA) (Lam θαη 

Hsu, 2006). Σν κνληέιν TPB πξνηάζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη 

βαζίδεηαη ζηα ηξία ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα ηεο ζηάζεο (attitude), ησλ 

ππνθεηκεληθψλ θαλφλσλ (subjective norms), θαη ηνπ αληηιεπηηθνχ 

ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ (perceived behavioral control) (Fishbein θαη Ajzen, 

1975). Θεσξήζεθε σο επέθηαζε ηεο Θεσξίαο ηεο Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο, 

ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ βνπιεηηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

πξφβιεςε ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ θαη ηεο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο ζπκπεξηθνξάο (Ajzen, 1991 θαη 2001). Η ζεσξία TPB 

έρεη εθαξκνζηεί ζε έλα κεγάιν εχξνο θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ πξφβιεςεο (Chan θαη Cheung, 1998 . Reinecke θ.ά., 1996). 

Ωζηφζν, νη Conner θαη Abraham (2001) ππνζηήξημαλ φηη νξηζκέλεο πξφζζεηεο 

ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επεμεγεκαηηθή 

ηζρχ ηεο Θεσξίαο TPB. ε άιιεο έξεπλεο βξέζεθε φηη ε πξνεγνχκελε 

ζπκπεξηθνξά ή ζπλήζεηα (past behavior or habit) (Ouellette θαη Wood, 1998) 

θαη ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε (personal normative belief) (Parker 

θ.ά., 1995 . Budd θαη Spencer, 1985) έρνπλ άκεζεο επηδξάζεηο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

Όιεο νη πξνεγνχκελα αλαθεξφκελεο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB ηνπ 

Triandis (1977, 1980) θαη κάιηζηα ζρεηηθέο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο ηεο ζεσξίαο 

TIB κε ηηο ζεσξίεο TRA θαη TPB θαηαιήγνπλ ζηελ απμεκέλε επεμεγεκαηηθή 

αμία ηεο (Bamberg θαη Schmidt, 2003 . Valois θ.ά., 1988 . Jaccard θαη 

Davidson, 1975). Δπίζεο, ιφγσ ηεο πξνέιεπζεο ηεο ζεσξίαο ΣΙΒ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή πεξηνρή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο (cross cultural 

psychology) ηελ θαζηζηά ίζσο σο ηελ πην θαηάιιειε γηα βάζε αλάπηπμεο 

ελφο κνληέινπ ησλ δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 
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(Malhotra θαη McCort, 2001). ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή απαληάηαη ε 

πξφζθιεζε ηνπ Sheth (1982) γηα επξεία ρξήζε θαη έιεγρν ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππνδείγκαηνο ζπκπεξηθνξηθήο επηινγήο ηνπ Triandis (1980) ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, δηφηη φπσο ν ίδηνο ζρνιηάδεη «ην κνληέιν ηνπ 

Triandis είλαη νπσζδήπνηε ζρεηηθφ θαη ρξήζηκν ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή 

ηνπ κάξθεηηλγθ».  

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Triandis (1980), ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

είλαη ζπλάξηεζε: (1) ηεο πξφζεζήο ηνπ λα επηδείμεη ηε ζπκπεξηθνξά, (2) ηεο 

ζπλήζεηάο ηνπ λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα (ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ην 

αηφκν έρεη επηδείμεη ηε ζπκπεξηθνξά ζην παξειζφλ). Δμάιινπ, ε 

ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε ηνπ αηφκνπ είλαη ζπλάξηεζε: (1) ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο πνπ έρεη ε ζπκπεξηθνξά ζην άηνκν, (2) ησλ 

πεπνηζήζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ή ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ, (3) ηεο αληηιεπηηθήο θαηαιιειφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα 

ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αλαθνξάο (πξφηππα/θαλφλεο) θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηελ θνηλσληθή δνκή (ξφινη), (4) ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ην ηη ζα φθεηιε λα πξάμεη αλαθνξηθά 

κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ελδηαθέξεη, θαη (5) ησλ ξπζκηζηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

είηε εκπνδίδνπλ, είηε δηεπθνιχλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ηειεζηεί ε 

ζπκπεξηθνξά, ξπζκίδνληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε πξφζεζε θαη ε ζπλήζεηα 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά (Jaccard θαη Davidson, 1975 . Triandis, 1977).   

Μεηά απφ νξηζκέλεο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο TIB ζηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζηε ζπλέρεηα δελ έηπρε ηεο απαξαίηεηεο πξνζνρήο ησλ 

εξεπλεηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά θχξην ιφγν ηα κνληέια ησλ 

ζεσξηψλ TRA θαη TPB. Ωζηφζν, ε ρξήζε ηεο ΣΙΒ άξρηζε λα αλαβηψλεη μαλά 

ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Maticka‐Tyndale, 1998 . Viaene θαη 

Gellynck, 1997 . Baumann θ.ά., 1993 . Boissonneault θαη Godin, 1990 . Boyd 

θαη Wandersman, 1991 . Parker θ.ά., 1995), φπσο επίζεο παξαηεξνχληαη 

αλαθνξέο ζε απηήλ θαη ρξήζε ηεο θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 2000 (Domarchi θ.ά., 

2008 . Malhotra θαη McCort, 2001 . Bamberg θαη Schmidt, 2003 . Cheung θ.ά., 

2000 . Jbilou θ.ά., 2007 . Gagnon θ.ά., 2006 . Blondeau θ.ά., 2004 . Godin θ.ά., 

2005). ηε δεθαεηία ηνπ 2010 ζπλέρηζε λα δηεξχλεηαη ε εθαξκνγή ηεο TIB 
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ηφζν κε πνζνηηθά θξηηήξηα δεκνζηεχζεσλ, φζν θαη ζε λέεο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο (Robinson, 2010 . Galdames θ.ά., 2011 . Balau θ.ά., 2012 . Feola θαη 

Binder, 2010 . Karatasou θ.ά., 2013 . Jensen θ.ά., 2012). Παξ’φια απηά νη 

έξεπλεο ζηελ επηζηεκνληθή  ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ πνπ 

έθαλαλ ρξήζε ηεο ζεσξίαο ΣΙΒ είλαη ειάρηζηεο (Zhang θ.ά., 2006 . Sönmez 

θ.ά., 2006) θαη ζην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

απνιχησο θακκία, βάζεη ησλ εμαληιεηηθψλ αλαδεηήζεσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί. 

Ωο εθ ηνχηνπ είλαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα πξνζαξκφδνληαο ηε 

ζεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIΒ ζηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ιήςεο 

απφθαζεο επί ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. ην ρήκα 1.1 παξνπζηάδεηαη ην 

αξρηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ζην ρήκα 1.2 παξαηίζεληαη νη 

αθαλείο κεηαβιεηέο κεηά απφ ηηο δηεξεπλεηηθέο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο, νη 

νπνίεο δηακφξθσζαλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή ηηο ζηάζεηο (ζπλνιηθή επίδξαζε 

πξννξηζκνχ), ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο θαηαιχηεο. Οη 

κεηαβνιέο πνπ θαίλνληαη κε ζθίαζε ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν, παξαηίζεληαη 

ζε απηφ ην ζεκείν ιφγσ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ζην παξφλ θεθάιαην.     

ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTRAPERSONAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTERPERSONAL)

ΔΟΜΙΚOI

(STRUCTURAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ

(INTERPERSONAL RELATIONS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(FINANCIAL MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ

(TIME MANAGEMENT) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ

(OPERATING)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
(PERCEIVED DESTINATION 

QUALITY)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΗ

(EMOTIONAL AFFECT)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

 

τήμα 1.1: Αξρηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν (πξνζαξκνγή απφ Triandis, 1980). 
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ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ & 

ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ

ΚΑΣΑΛΤΣΕ 
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΧΕΕΩΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ 
ΚΑΣΑΛΤΣΕ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(TOTAL DESTINATION 
EFFECT)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ ΕΠΑΝ-
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΠΡΟΘΕΗ ΕΠΑΝ-
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

   

τήμα 1.2: Σειηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν κεηά απφ EFA. 

  

1.2 σμπεριθορική Πρόθεζη Αηόμοσ & Πρόθεζη (επαν)επίζκευης ζηον 

προοριζμό 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο ε 

αλακελφκελε ή ζρεδηαζκέλε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Swan, 

1981). Αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ γηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη ζηελ πξάμε είλαη ε πηζαλφηεηα γηα 

δξάζε θαη φπσο ζεκεηψλνπλ νη Fishbein θαη Ajzen (1975) αλ ε πξφζεζε 

κεηξεζεί κε αθξίβεηα ηφηε απνηειεί ηελ θαιχηεξε εθηηκήηξηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ν Triandis (1977) δηαπηζηψλεη φηη αλ ππάξρεη 

βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ή ε κέηξεζε απηψλ ησλ 

πξνζέζεσλ είλαη επαθξηβείο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο φζνλ αθνξά ην ρψξν θαη 

ην ρξφλν, ηφηε ε πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα είλαη θαιή. Ωζηφζν, δελ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη νη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο κε ηελ 

πξαγκαηνπνηνχκελε ζπκπεξηθνξά, αιιά πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα 
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ζεσξνχληαη σο ε πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα πινπνηήζεη κία ζπκπεξηθνξά 

(Hong θ.ά., 2009). 

Η πξφζεζε ηνπξηζηηθήο επίζθεςεο ζε έλα πξννξηζκφ ππνγξακκίδεη ζηελ 

θπξηνιεμία ηε δέζκεπζε ηνπ επηζθέπηε, ζην ρξφλν πνπ εξσηάηαη, λα ηαμηδέςεη 

πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ (Jang θ.ά., 2009). Όπσο απνηππψζεθε 

ζην κνληέιν γηα ηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ησλ Woodside θαη 

Lysonski (1989) ε ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε νξίδεηαη σο «ε αληηιεπηηθή 

πηζαλνθάλεηα επίζθεςεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ εληφο νξηζκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ». Βέβαηα, ε πξφζεζε επίζθεςεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ θάπνηνπ επηζθέπηε πνπ εξσηάηαη ζηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ 

ζηνλ πξννξηζκφ πξαθηηθά κεηαηξέπεηαη ζε πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. 

πλεπψο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα ζηνπο 

επηζθέπηεο ιίγν ρξφλν πξηλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηηο ρψξεο κφληκεο δηακνλήο, 

ε έλλνηα ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

επηζπκία ηνπο λα επαλέιζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθή πξνθνξηθή 

«ζηφκα-κε-ζηφκα» επηθνηλσλία (Andreassen θαη Lindestad, 1998). χκθσλα 

κε ηνπο Woodside θαη MacDonald (1994), νη πξνζέζεηο γηα επηζηξνθή ζηνλ 

ίδην πξννξηζκφ γηα δηαθνπέο επηδξνχλ ζηηο επηινγέο ησλ ηαμηδησηψλ. ην 

ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε ιήςε απφθαζεο γηα 

επαλαιακβαλφκελε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξψηε αγνξά, ζχκθσλα κε ηνπο 

Hawkins θ.ά. (2004), θαη Blackwell θ.ά. (2001). ε απηή ηελ ππφδεημε 

νηθνδφκεζαλ νη Oppermann (1998) θαη Crotts (1999) ην εξεπλεηηθφ ηνπο 

πιαίζην θαη ππνζηήξημαλ φηη νη ηνπξίζηεο επαλ-επηζθέπηνληαη ηνπο ίδηνπο 

πξννξηζκνχο ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεγνχκελε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο, αλ νη πξνεγνχκελεο δηαθνπέο ηνπο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθέο, αλ θαη νη απφςεηο δηίζηαληαη (Lehto θ.ά. 2004).  

Η επαλαιεπηηθφηεηα επηζθέςεσλ απφ πιεπξάο ηνπξηζηψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο εξεπλεηέο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο 

ηνπ ηνπξηζκνχ, δηφηη νη επαλαιακβαλφκελνη επηζθέπηεο πξνζθέξνπλ κία 

ζηαζεξή πεγή ηξνθνδφηεζεο θχθινπ εξγαζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, δελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηηο ηηκνινγηαθέο 

ζηξαηεγηθέο αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηαπηφρξνλα παξέρνπλ ρξήζηκε 
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πιεξνθφξεζε ζηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο γηα ηνλ πξννξηζκφ (Pritchard, 

2003 . Alegre θαη Juaneda, 2006). Δπίζεο, εθφζνλ έρνπκε κία έξεπλα πνπ 

έπεηαη ηεο πθηζηάκελεο επίζθεςεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ πξννξηζκφ Διιάδα, 

είρε θαηά ηελ εθηίκεζή καο πεξηζζφηεξν λφεκα λα δηεξεπλήζνπκε ηηο 

πξνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε επαλέιεπζε παξά κε ηελ κειινληηθή πξαγκαηηθή 

επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ πνπ πηζαλφηαηα ζα ειάκβαλε ρψξα ζηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπο θαη ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 12 κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία ηνπο 

έιεπζε ζηελ Διιάδα. Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζή καο λα απνηειέζνπλ νη 

πξνζέζεηο (επαλ)επίζθεςεο, δειαδή ε πηζαλφηεηα λα επαλαιεθζεί ε ίδηα 

επηινγή πξννξηζκνχ θαη φρη ε κειινληηθή πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

ηηο ππνδείμεηο ησλ Peter θ.ά. (1999). Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη αιήζεηα φηη 

αθφκε θαη αλ ήηαλ ζθφπηκν λα αλαδεηήζνπκε ηηο κειινληηθέο πξαγκαηηθέο 

επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ, απηφ ζα ήηαλ κε ξεαιηζηηθφ αλ ιεθζεί ππφςε ην 

κεγάιν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ηειηθά ζπιιέρζεθε θαη θαζηζηά πεξίπνπ 

αδχλαηε ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ ίδησλ επηζθεπηψλ κεηά απφ 

απξνζδηφξηζηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εξσηεζνχλ γηα ηηο 

κειινληηθέο επηινγέο πνπ ηειηθψο έθαλαλ.   

 

1.3 Προζδιοριζηικοί παράγονηες πρόθεζης (επαν)επίζκευης ζηον 

προοριζμό  

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάπνησλ απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεσξία δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Triandis 

(1980), θαζψο επίζεο ηα εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ εθαξκνγψλ ηεο 

ζεσξίαο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο φηη ε επεμήγεζε πνπ πξνζθέξεη 

αξθεηά είδε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ δελ είλαη επαξθήο, νδήγεζαλ ζηελ 

απμεκέλε ρξήζε ηεο πξψηεο (Bamberg θαη Schmidt, 2003). ηε ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθε φηη πξέπεη λα κεηέρνπλ ζην 

πξνζαξκνζκέλν κνληέιν ΣΙΒ γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 
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1.3.1 πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 

Ωο πξψηνο θαηά ζεηξά παξάγνληαο επίδξαζεο ζηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζεσξείηαη ε «πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ» (Overall 

Destination Impact). Η ζπγθεθξηκέλε αθαλήο κεηαβιεηή πξαθηηθά πξνέθπςε 

κεηά απφ κία ζεηξά δηεξεπλεηηθψλ παξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ, πνπ φιεο 

αλεμαηξέησο έδεηρλαλ φηη ε γλσζηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε πνπ ελψ 

ζην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Triandis (1980) έρνπλ μερσξηζηή ππφζηαζε σο 

―Cognitive, C‖ θαη ―Affect, A‖,  αληηζέησο ζηελ πξάμε ζπκθσλεί κε ηε 

ζπλδπαζηηθή δνκή ζηάζεσλ ησλ επηζθεπηψλ πνπ ζπλαληάηαη ζε παξφκνηεο 

έξεπλεο πξνζδηνξηζκνχ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ (Byon θαη Zhang, 2010 . 

Wang θαη Hsu, 2010 . Baloglu θαη Mangaloglu, 2001). Όκσο, δε 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «πλνιηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ» (Overall Destination 

Image), δηφηη ε δνκή παξαγφλησλ κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

εηθφλαο πξννξηζκνχ θαη ησλ ζηάζεσλ δε ζεσξήζεθαλ φηη είλαη ηχπνπ Ι, 

ζηνραζηηθή 1εο ηάμεο, ζηνραζηηθή 2εο ηάμεο, δειαδή αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο 

εηθφλαο πξννξηζκνχ ζηηο ζπζηαηηθέο ηεο εηθφλεο. Πξφθεηηαη γηα δνκή 

παξαγφλησλ ηχπνπ ΙΙ, ζηνραζηηθή 1εο ηάμεο, δνκηθή 2εο ηάμεο (reflective first-

order, formative second-order, Type II) ζχκθσλα κε ηνπο Jarvis θ.ά. (2003). 

Γειαδή, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ην κνληέιν ζηε ζεσξεηηθή πξφηαζε ηνπ 

Triandis (1980), ρξεηαδφκαζηε κία ελλνηνινγηθή νληφηεηα πνπ λα εθθξάδεη ηελ 

αηηηψδε ζρέζε θαηά ηνλ John (1984). Απηή ηε ινγηθή έρεη θαη ε δηακφξθσζε 

ηνπ κνληέινπ ησλ Wang θαη Hsu (2010), θαη παξά ην γεγνλφο φηη αλαθέξνληαη 

ζπλερψο ζε «επίδξαζε πξννξηζκνχ», κνινηαχηα ρξεζηκνπνηνχλ ηειηθά ηνλ 

φξν «ζπλνιηθή εηθφλα πξννξηζκνχ» πνπ ζπλαληάηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία 

(δνκή παξαγφλησλ ηχπνπ Ι). Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ησλ Kwon θαη Vogt (2010), ην νπνίν δνκήζεθε έηζη 

ψζηε νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο εηθφλαο πξννξηζκνχ λα ζπλδξάκνπλ ζηηο 

«ζηάζεηο έλαληη ηνπ πξννξηζκνχ».  

Όπσο φκσο εηπψζεθε παξαπάλσ, ζην αξρηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν 

(ρήκα 1.1) ε γλσζηηθή επίδξαζε πξνηάζεθε σο μερσξηζηή νληφηεηα απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή. Η πξψηε εθθξάζηεθε κε ηε κνλν-κεηαβιεηή «Αληηιεπηηθή 

Πνηφηεηα Πξννξηζκνχ» θαη ε δεχηεξε κε ηε «πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε». 

χκθσλα κε ηνπο Vida θαη Reardon (2008) θαη ηα επξήκαηα ησλ Žabkar θ.ά., 
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(2010) νη αληηιεπηηθέο αμηνινγήζεηο ηεο πνηφηεηαο βαζίδνληαη ζε έλα γλσζηηθφ 

κεραληζκφ δηεξγαζηψλ (cognitive processing mechanism). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε είλαη κία έκπεηξε θαη ππνθεηκεληθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (feeling state) (Westbrook, 1987). Tν πεξηερφκελν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο βαζίδεηαη ζηε ζπκβνιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ επηζθέπηε θαη, φπσο ζπκπιεξψλνπλ νη Vida θαη 

Reardon (2008), ν ζπλαηζζεκαηηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ 

ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην άηνκν. Απηή ε ζεψξεζε 

ζπλδπάδεηαη απνιχησο κε ηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ TIB ηνπ Triandis 

(1980) θαη θαηά ζπλέπεηα ζην αξρηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν απνηππψζεθαλ νη 

δπν επηδξάζεηο σο δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο. Δμάιινπ, νη Russell 

θαη Snodgrass (1987) ππνζηήξημαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά είλαη πηζαλφηεξν λα 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο παξά απφ 

ηηο άκεζεο αληηθεηκεληθέο ηδηφηεηεο ηνπ. Βέβαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηεξεπλεηηθέο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 5, ππνρξεσζήθακε λα 

πεξηιάβνπκε ηελ αληηιεπηηθή πνηφηεηα πξννξηζκνχ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίδξαζε ππφ ηε ζθέπε κίαο επξχηεξεο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο πνπ 

νλνκάζακε «πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ», κεηαηξέπνληάο ηεο ζε 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ηεο ηειεπηαίαο. 

 

1.3.2 Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 

Οη Budd θαη Spencer (1985) αλαθέξνπλ φηη ζηελ αξρηθή έθδνζε ηεο ζεσξίαο 

δηθαηνινγεκέλεο δξάζεο (TRA) ηνπ Fishbein (1967), ππήξρε κία 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαλνληζηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Οη πξνζσπηθέο θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο (personal normative 

beliefs) ζεσξήζεθαλ φηη κεηξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη νη θνηλσληθέο θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο (social 

normative beliefs) ζεσξήζεθαλ φηη κεηξνχλ ηηο πξνζδνθίεο άιισλ αλζξψπσλ 

φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελ ιφγσ αηφκνπ. Αξγφηεξα, νη πξνζσπηθέο 

θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο απνξξίθζεθαλ απφ ην κνληέιν TRA θαη νη 

θνηλσληθέο θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο κεηνλνκάζηεθαλ ζε ππνθεηκεληθνί 

θαλφλεο (subjective norms). Η έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο 
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πεπνίζεζεο, φπσο ηελ ελλνεί ν Fishbein (1967) είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ 

Schwarzt θαη Howard (1980) θαη κεηξά απηφ πνπ ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη 

πξέπεη λα θάλεη θαη δηακνξθψλεη κεξηθψο ηε γεληθή θαλνληζηηθή πίεζε πνπ 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Budd θαη 

Spencer (1985). Με άιια ιφγηα, αληηπξνζσπεχεη ην πξνζσπηθφ αίζζεκα 

επζχλεο φζνλ αθνξά ηελ εθδήισζε κηαο δεδνκέλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

επίζεο ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηινγέο πνπ ην άηνκν ζεσξεί φηη 

είλαη θαηάιιειεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη (Robinson, 2010 . Gagnon θ.ά., 

2006). Οη ίδηνη επηκέλνπλ φηη ελψ νη Ajzen θαη Fishbein (1973) είλαη ζσζηνί ζην 

ζπκπέξαζκά ηνπο φηη νη πξνζσπηθέο θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο ζπρλά θέξνπλ 

ηελ πςειφηεξε βαξχηεηα ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο, 

εληνχηνηο θάλνπλ ιάζνο ζηελ πξφηαζή ηνπο φηη νη πξνζσπηθέο θαλνληζηηθέο 

πεπνηζήζεηο είλαη απιψο έλα ελαιιαθηηθφ κέηξν ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αηφκνπ. 

Αλ ίζρπε ην ηειεπηαίν ηφηε νη ζηάζεηο θαη νη θνηλσληθέο θαλνληζηηθέο 

πεπνηζήζεηο δε ζα βειηίσλαλ ζεκαληηθά, φπσο παξαηεξείηαη επξέσο (Li θ.ά., 

2010 . Jang θαη Feng, 2007), ηελ πξφβιεςε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ. O Triandis (1980) δηέγλσζε ηελ μερσξηζηή αμία ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο θαη γηα απηφ ηελ ζπκπεξηέιαβε εμ’αξρήο ζην 

κνληέιν δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δμάιινπ, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

επεμεγεκαηηθή ηεο αμία αλαγλψξηζαλ ζηηο κειέηεο ηνπο αξθεηνί εξεπλεηέο 

(Gagnon θ.ά., 2006 . Bamberg θαη Schmidt, 2003 . Valois θ.ά., 1988). 

Η πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε κεηξήζεθε κε ηξία αμηνινγεηηθά 

ζηνηρεία κέηξεζεο ηα νπνία δηαηππψζακε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

Valois θ.ά. (1988), Triandis (1977), Waitley (1996), εμεηαδφκελα απφ ην πάλει 

εηδηθψλ ηνπξηζκνχ, δηνξζσκέλα θαη αλαδηαηππσκέλα φπνπ ρξεηάζηεθε κεηά 

ηηο δχν πηινηηθέο έξεπλεο ζε θνηηεηέο θαη επηζθέπηεο. Μεηά απφ ηε δηελέξγεηα 

ηεο θχξηαο δεηκαηνιεςίαο ππνβιήζεζαλ ζε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε θαη δηαπηζηψζεθε φηη πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζην ηειηθφ 

πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη νη ηξεηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο.  
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1.3.3 Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

Η πξψηε αλαθνξά γηα ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

ζπλαληάηαη ζηα αξρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia ην 1935. ε απηή ηελ 

έξεπλα ηνπ Sherif (1935) ειέγρνληαη νη δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ παξνπζία θαη απνπζία δηαθφξσλ θνηλψλ πξνηχπσλ, φπσο 

ζηεξεφηππα, παξαδφζεηο, ήζε, λεσηεξηζκνί θαη ζηάζεηο. χκθσλα κε ηνλ 

Triandis (1977), νη θνηλσληθνί παξάγνληεο βαζίδνληαη ζηνπο 

θαλφλεο/πξφηππα, ζηνπο ξφινπο θαη ζηηο γεληθέο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο θαη 

ινηπψλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηπρφλ ζπκβαηηθέο δηεπζεηήζεηο 

(contractual arrangements) κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη άιισλ αηφκσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ (Triandis, 1977), φπσο π.ρ. 

ε ρξνληθή πεξίνδνο δηαθνπψλ θαη ην κέζν κεηάβαζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ. Δθηφο απφ ηε ζεσξία δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο (TIB) ηνπ 

Triandis (1977) πνπ πεξηιακβάλεη ζην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηελ 

νληφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο δχν 

γεληθέο ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ηεο ζεσξίαο δηθαηνινγεκέλεο 

δξάζεο (TRA) ησλ Fishbein  θαη Ajzen (1975) θαη ηεο ζεσξίαο ζρεδηαζκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο (TPB) ηνπ Ajzen (1991) κε ηελ νλνκαζία «Τπνθεηκεληθνί 

Καλφλεο» (Subjective norms). Όκσο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο ζηα ηξία κνληέια, θαη ζηελ πξάμε απηφ ηνπ Triandis 

δηαθέξεη ζηε ζχιιεςε θαη ζηε κέηξεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζηνηρείνπ (Jaccard θαη Davidson, 1975). ηα κνληέια TRA θαη TPB, νη 

ππνθεηκεληθνί θαλφλεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλσληθή επίδξαζε ζην άηνκν, 

θαη βαζίδνληαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα απηφλ θαη ζηελ αληηιεπηηθή θνηλσληθή 

πίεζε πνπ αηζζάλεηαη λα ζπκπεξηθεξζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Lam θαη 

Hsu, 2006). Γειαδή, νη ζεσξίεο TRA θαη TPB πξνζδνθνχλ ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ εξσηψκελν αηφκσλ 

ζηε κειεηνχκελε ζπκπεξηθνξά (Valois θ.ά., 1988). Αληίζεηα, νη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηνλ Triandis (1977) πξνζδηνξίδνπλ αλ ν 

εξσηψκελνο πηζηεχεη φηη είλαη θαηάιιειε ε ηέιεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηα 

κέιε κηαο νκάδαο θαη γηα ηα πξφζσπα πνπ θαηαιακβάλνπλ κία ζπγθεθξηκέλε 
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ζέζε ή ξφιν ζηελ θνηλσληθή δνκή. Δμάιινπ, θαη ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κνληέισλ TRA/TPB είλαη δνκηθή (formative), δειαδή 

απφ ηηο θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο πξνο ηνπο ππνθεηκεληθνχο θαλφλεο, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ TIB ν Triandis (1977) αλαθέξεηαη ζηα 

πξφηππα/θαλφλεο θαη ζηνπο ξφινπο σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

αληηιακβαλφκελσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (ζηνραζηηθή ζεψξεζε) (Malhotra 

θαη McCort, 2001). χκθσλα κε αξθεηνχο εξεπλεηέο (Chang θαη Cheung, 

2001 . Cheung θ.ά., 2000 . Thompson θ.ά., 1991 . Valois θ.ά., 1988 . Jaccard 

θαη Davidson, 1975) ζε πνηθίιεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη ζε ζπγθξίζεηο 

ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ζεσξήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ βξέζεθε φηη ν 

ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απφ ηα κνληέια TRA/TPB είλαη πην επηηπρήο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν πξνηεηλφκελν ηνπ TIB, φπσο επίζεο φηη ε επεμεγεκαηηθή αμία 

ηνπ θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ ζην κνληέιν ΣΙΒ είλαη ρακειή. Σαπηφρξνλα, φκσο ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ πεπνηζήζεσλ ξφισλ ηνπ κνληέινπ ΣΙΒ πξνζζέηεη 

ζεκαληηθή επεμεγεκαηηθή αμία ζηηο αλαιχζεηο (Jaccard θαη Davidson, 1975). 

Δμάιινπ, ν ίδηνο ν Triandis επηβεβαηψλεη φηη ε ελλνηνινγηθή νληφηεηα ησλ 

ππνθεηκεληθψλ θαλφλσλ απφ κφλε ηεο είλαη πνιχ «ξερή» γηα λα απνδψζεη 

φινπο ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηεξγαζία 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ, δηφηη αληηθαηνπηξίδεη κφλν ηελ επηξξνή ζην 

άηνκν ιφγσ αληηιεπηηθήο θνηλσληθήο πίεζεο θαη φρη ηελ επίδξαζε απφ ηελ 

εζσηεξηθεπκέλε, απην-παξαγφκελε πξνζδνθία φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

απην-απνδηδφκελνπ θνηλσληθνχ ξφινπ (Bamberg θαη Schmidt, 2003). 

Λφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ, απνθαζίζηεθε φηη είλαη 

ζθφπηκν λα πξνηείλνπκε θαη εμεηάζνπκε κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηα πξνζδηνξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία) δηαηεξψληαο θαηά βάζε ηε δηαηχπσζε θαη 

ηηο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ηνπ Triandis, αιιά αμηνπνηψληαο πηπρέο ησλ 

TRA/TPB. Έηζη, ηειηθά απνδψζακε ζηελ ελλνηνινγηθή νληφηεηα «αληηιεπηηθνί 

θνηλσληθνί παξάγνληεο» ην πεξηερφκελν ησλ «ππνθεηκεληθψλ θαλφλσλ» ησλ 

ζεσξηψλ TRA/TPB θαη ηαπηφρξνλα εθαξκφζακε δνκή ζρέζεσλ δνκηθνχ 

ηχπνπ (formative construct) απφ ηηο πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ θαη ξφισλ πξνο 

ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Άξα, νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο 

πξνζδηνξίδνληαη σο νη αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο απφςεηο ησλ αλζξψπσλ 
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πνπ ην πεξηβάιινπλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ελδηαθέξεη, δειαδή ηελ 

επηινγή λα θάλεη δηαθνπέο ζηελ Διιάδα. Απηή ε ζεψξεζε ζπκθσλεί κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ Huang (2009) θαη επηβεβαηψζεθε απφ ην πάλει εηδηθψλ 

(κέζνδνο Delphi) γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο.  

  

1.3.4 Πξνεγνχκελε Δπηινγή & Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  

Η δεκνζίεπζε ησλ Jacoby θαη Kyner  ην 1973 γηα ηελ αθνζίσζε ζηα επψλπκα 

πξντφληα θαη ηελ επαλαιακβαλφκελε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά μεθηλνχζε 

ζρνιηάδνληαο φηη παξά ηελ ηξηαληάρξνλε πξφνδν ζην αληηθείκελν, εληνχηνηο ν 

θαλφλαο ήηαλ φηη ηα επξήκαηα γεληθψο ήηαλ άθαξπα, δηθνξνχκελα θαη 

αληηθαηηθά. Δπίζεο, αλαγλψξηδαλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αθνζίσζεο 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηινγψλ πνπ δίδνληαλ ζηνπο εξσηψκελνπο. ε 

κία πξνγελέζηεξε έξεπλα νη Olson θαη Jacoby (1971) θαηέιεμαλ φηη ε 

δηαθχκαλζε ηεο αθνζίσζεο ζήκαηνο θαηαλέκεηαη ζε ηέζζεξεηο παξάγνληεο: 

ζπκπεξηθνξηθή ζεκαηνπνηεκέλε αθνζίσζε, ζεκαηνπνηεκέλε αθνζίσζε 

ζηάζεο, πνιπζεκαηνπνηεκέλε αθνζίσζε, θαη γεληθή ζεκαηνπνηεκέλε 

αθνζίσζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Triandis (1977) δελ αλαθέξεηαη ζηελ αθνζίσζε 

ηνπ αηφκνπ, αιιά ζηελ έλλνηα ηεο ζπλήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη ζηε 

ζεσξία δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

επαλαιακβαλφκελε αθνινπζία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη πξνηείλεη 

ηε κέηξεζή ηεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ ηεο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί. Η ζπλήζεηα ζεσξείηαη σο έλα απηφκαην πεξηνδηθφ πξφηππν 

ην νπνίν αθνινπζεί έλα δηακνξθσκέλν γλσζηηθφ ζρήκα (LaRose, 2010). 

Αλαγλσξίδνληαο φκσο φηη ζπλεηδεηέο θαη απηφκαηεο (κε-ζπλεηδεηέο) 

δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπλήζεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα απφ εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλήζεηα είλαη ν απνθιεηζηηθφο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο (Saling θαη Phillips, 2007).    

ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ, ε έλλνηα ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξάο κεηαθξάδεηαη ζε επαλαιακβαλφκελε 
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επηζθεςηκφηεηα (repeat visitation) θαη ζην παξειζφλ έρεη θπξίσο εηδσζεί εληφο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ (Niininen θαη Riley, 

2003). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη (Oppermann, 1997) είλαη ρξήζηκε ε 

επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ε ηζνξξνπία κεηαμχ επηζθεπηψλ πξψηεο θνξάο θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ επηζθεπηψλ γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, δηφηη νη 

ηειεπηαίνη αληηπξνζσπεχνπλ κία ζηαζεξνπνηεηηθή επηξξνή γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο (Oppermann, 2000). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

επαλαιακβαλφκελε επηζθεςηκφηεηα είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν νη παξνρείο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο πξνζφδνπο θαη λα 

κεηψζνπλ ηα θφζηε, κεηψλνληαο ηε ζηήξημε ζην πνιχ δπζθνιφηεξν εγρείξεκα 

ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ επηζθεπηψλ (Gyte θαη Phelps, 1989). Δπίζεο, νη 

επαλαιεπηηθνί επηζθέπηεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ κφλν κία ζηαζεξή πεγή 

ηνπξηζηηθήο πξνζφδνπ, αιιά δξνχλ επίζεο σο θαλάιηα πιεξνθφξεζεο πνπ 

αλεπηζήκσο ζπλδένπλ δίθηπα θίισλ, ζπγγελψλ, θαη άιισλ πηζαλψλ 

ηαμηδησηψλ πξνο έλα πξννξηζκφ (Lau θαη McKercher, 2004 . Baker θαη 

Crompton 2000 . Kozak θαη Rimmington, 2000). Η ζπρλφηεηα επαλάιεςεο 

ησλ επηζθέςεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είλαη κία έλδεημε ηεο αθνζίσζεο 

ζηνλ πξννξηζκφ, αιιά φπσο αλαθέξνπλ νη Alegre θαη Cladera (2006), Kozak 

(2001a) δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

κπνξεί λα κεηξεζεί απιά θαη κνλαδηθά απφ ηε ζπρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο. 

ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ε έλλνηα ηνπ επηπέδνπ αλάκημεο (level of 

involvement) ηνπ αηφκνπ ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ην νπνίν 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην επίπεδν αλάκημεο απφ ηηο αγνξαζηηθέο επηινγέο ζε 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ, π.ρ. θαηαλαλαισηηθά αγαζά ηαρείαο 

θπθινθνξίαο (Fast-Moving Consumer Goods, FMCG) (Gitelson θαη Crompton, 

1984). Η επαλαιακβαλφκελε επηζθεςηκφηεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα έμη 

δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ έλαληη ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (Alegre θαη 

Cladera, 2006): (α) αίζζεκα αδξάλεηαο, ρσξίο ηδηαίηεξν πξαγκαηηθφ θίλεηξν 

γηα επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο, αιιά χπαξμε ιφγσλ ξνπηίλαο (Odin θ.ά., 

2001), (β) ζηάζε αδηαθνξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ελαιιαθηηθέο νη νπνίεο δε 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα δηαθνξεηηθέο, θαη ηειηθά κέλνληαο ζηελ πξνεγνχκελε 

επηινγή (Alegre θαη Cladera, 2006), (γ) απνθπγή ξίζθνπ θαθψλ δηαθνπψλ ζε 

ελαιιαθηηθφ πξννξηζκφ (Mitchell θαη Greatorex, 1993), (δ) απνδεκησηηθή 

ζηάζε, ιφγσ ηθαλνπνίεζεο γεληθψλ ηαμηδησηηθψλ θηλήηξσλ θαη ηαπηφρξνλα 
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απνθεχγνληαο θφζηε αληηθαηάζηαζεο (Jones θ.ά., 2002), (ε) σθειηκηζηηθή 

ζηάζε κε βάζε θξηηήξηα θφζηνπο, πνηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο (Tian-Cole θαη 

Crompton, 2003 . Petrick, 2004) θαη (ζη) αίζζεζε πξνζθφιιεζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ, φρη κφλν ιφγσ ηθαλνπνίεζεο απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αιιά 

βάζεη ηεο αίζζεζεο πξνζσπηθήο ή νηθνγελεηαθήο πξνζθφιιεζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ (Kyle θ.ά., 2003). Η πξνεγνχκελε θαηαγξαθή ησλ πηζαλψλ 

ζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαβάζκηζε 

επηπέδνπ αλάκημεο ηεο επηινγήο ηνπ πξννξηζκνχ. Βέβαηα, ν Baloglu (2001) 

αλαθέξεη φηη ζα ήηαλ κε ξεαιηζηηθή κία πςειή ζπρλφηεηα 

επαλαιακβαλφκελσλ επηζθέςεσλ ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ζεηηθή 

ζηάζε έλαληη ηνπ πξννξηζκνχ, δηφηη ζεσξεί φηη ε επηινγή ελφο δηεζλνχο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη κία απφθαζε πςειήο αλάκημεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη Niininen θ.ά. (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη νη επαλαιακβαλφκελεο 

επηζθέςεηο ζηνλ πξννξηζκφ εκπεξηέρνπλ θάπνην βαζκφ αθνζίσζεο αιιά δελ 

απνθιείεηαη λα νθείινληαη θαη ζε ζπλήζεηα, αθνχ νη ίδηνη αθήλνπλ ηειηθά 

αλαπάληεην ην εξψηεκα γηα ην θαηά πφζν ε επαλαιακβαλφκελε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εξκελεπζεί ηειηθά σο εηθφλα αθνζίσζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ.  

Καηά ζπλέπεηα, θαηαιήγνπκε φηη ν Triandis (1980) ζσζηά ζέηεη ππφςε 

καο ηελ παξνπζία ηεο ζπλήζεηαο σο απηφκαηε δηεξγαζία απνδνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα είλαη δχζθνιν λα απνδεθηνχκε 

ηελ αλππαξμία ζπγθεληξσκέλεο πξνζνρήο, ζθνπηκφηεηαο, ζπλεηδεηνπνίεζεο 

θαη ειέγρνπ ησλ επηινγψλ ηνπ (Bargh θαη Chartrand, 1999). Δπηπιένλ, ε 

επηζηήκε ηεο λεπξνινγίαο έρεη θαηαιήμεη φηη ηα βαζηθά γάγγιηα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλεζεηψλ δηαηεξνχλ ζπλδέζεηο κε 

πεξηνρέο ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ. Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη φηη νη 

απνθξίζεηο ζπλήζεηαο ξπζκίδνληαη απφ αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ππφθεηληαη ζηελ πξφζεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ φπνηε ρξεηάδεηαη 

(LaRose, 2010).  

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απνθαζίζηεθε φηη ην πξνηεηλφκελν 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηφζν ηελ έλλνηα ηεο ζπλήζεηαο κε παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή ηε ζπρλφηεηα 

πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ (πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ), φζν θαη 
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απηή ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ ψζηε λα δηεξεπλήζνπκε ηε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε, αιιά θαη ηελ πξνβιεπηηθή ηνπο ηζρχ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Γηα 

ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ αξρηθά πξνηάζεθαλ επηά παξαηεξνχκελα 

ζηνηρεία, αιιά κεηά απφ ηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 5) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά ζην κνληέιν 

ηέζζεξεηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο.          

 

1.3.5 Αλάγθε γηα Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο Δπηινγέο 

Η ρξήζε δηαθφξσλ φξσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αλαδήηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ, 

φπσο παξφξκεζε πεξηέξγεηαο (curiosity drive) (Fowler, 1967), αλαδήηεζε 

λεσηεξηζκψλ (novelty seeking) (Finger θαη Mook, 1971), αλαδήηεζε πνηθηιίαο 

(variety seeking) (McAlister θαη Pessemier, 1982) θαη παξφξκεζε 

εμεξεχλεζεο (exploratory drive) (Glanzer, 1958) απνδεηθλχεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ (Lee θαη Crompton, 

1992). Οη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηελ αλαδήηεζε πνηθηιίαο σο ηελ πξνδηάζεζε ή 

ξνπή ησλ αηφκσλ γηα αιιαγή ζηηο επηινγέο ηνπο πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο ή 

αγαζά (Kahn, 1995) ή ε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα πξνβνχλ ζε αιιαγή ηνπ 

πξντφληνο πνπ θαηαλάισζαλ ζηελ ηειεπηαία ηνπο αγνξά (Bigné θ.ά., 2009). 

Θεσξείηαη σο κία ζεκαληηθή ςπρνινγηθή έλλνηα ζην κάξθεηηλγθ θαη άκεζα 

ζρεηηδφκελε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή (Chen θαη Paliwoda, 2004). O 

Keaveney (1995) θαη νη Mittal θαη Lassar (1998) έδεημαλ φηη ζπγθεθξηκέλνη 

θαηαλαισηέο ελαιιάζζνπλ πξντφληα αθφκε θαη φηαλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ. Γειαδή, ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο 

πνηθηιίαο ζπκβαίλεη φηαλ νη πξνηηκήζεηο γηα ηα πξντφληα παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο, αιιά πθίζηαηαη αλάγθε γηα απμεκέλε πνηθηιία ή δηέγεξζε (Menon 

θαη Kahn, 1995). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Assaker θ.ά. (2011), νη κειέηεο 

αλαθνξηθά κε ηε κεηαζηξνθή ηεο ζπκπεξηθνξάο (switching behavior) 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηε ζεσξία αλαδήηεζεο πνηθηιίαο (variety-seeking 

theory) (ΜcAlister, 1982) ή ζηε ζεσξία αλαδήηεζεο λεσηεξηζκψλ (novelty-

seeking theory) (Babu θαη Bibin, 2004). Η αλαδήηεζε ηεο πνηθηιίαο θαη απηή 

ησλ λεσηεξηζκψλ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζεσξεηηθή ζεκειίσζε, δειαδή φηη νη 

θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ βέιηηζηα επίπεδα δηέγεξζεο ζηελ επηινγή ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Feng θαη Jang, 2004 . Steenkamp θαη Baumgartner, 

1992).  

Η αλαδήηεζε πνηθηιίαο θαη λεσηεξηζκψλ απνηεινχλ θνκβηθφ ζηνηρείν 

δηακφξθσζεο θηλήηξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ θαη ιεηηνπξγεί σο 

ην αληίζεην ηεο εμνηθείσζεο (familiarity) (Jang θαη Feng, 2007). Οη ζεσξίεο 

πνηθηιίαο θαη ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ έγηλαλ ζεκαληηθέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ, δηφηη ε αλαδήηεζε λεσηεξηζκψλ είλαη έκθπηνη ζηνπο 

ηαμηδηψηεο (Cohen, 1979) θαζψο επίζεο ε αλαδήηεζε δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ παξέρεη θίλεηξα ζε πνιινχο δπλεηηθνχο ηαμηδηψηεο επραξίζηεζεο ή 

παξαζεξηζηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνην ηαμίδη (Lee θαη Crompton, 1992). 

Σν ελαιιαθηηθφ ή λεσηεξηζηηθφ ηαμίδη ραξαθηεξίδεηαη απφ λέεο θαη άγλσζηεο 

εκπεηξίεο πνπ δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο ηνπ παξειζφληνο 

(Faison, 1977). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηζπκία γηα λέεο θαη άγλσζηεο 

εκπεηξίεο ζπρλά κεηξηάδεηαη απφ ηελ αλάγθε λα κεησζεί ε αβεβαηφηεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ έθζεζε ζηελ πνηθηιία (Wang, 2007). Καηά ζπλέπεηα, 

κπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη έλα ζπλερέο κεηαμχ πνηθηιίαο – εμνηθείσζεο ψζηε 

λα θαιπθζεί νιφθιεξν ην εχξνο πξνηηκήζεσλ απφ ην πςειφηεξν έσο ην 

ρακειφηεξν επίπεδν (Jang θαη Feng, 2007). Πξνο ππνζηήξημε ηεο ηδέαο ηνπ 

ζπλερνχο πνηθηιίαο – εμνηθείσζεο, νη Feng θαη Jang (2004) ππνζηήξημαλ φηη νη 

ηνπξίζηεο πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα επηινγή πξννξηζκνχ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηαμηδησηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηε ιηγφηεξε δπλαηή πνηθηιία, εθείλνη 

πνπ αιιάδνπλ ζπλερψο πξννξηζκφ θαηαηάζζνληαη ζηνπο ηαμηδηψηεο κε ηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ αλαδήηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ θαη νη ηνπξίζηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηεξνρξνληζκέλα ή θαηά δηαζηήκαηα επαλαιακβαλφκελεο 

επηινγέο πξννξηζκψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηαμηδηψηεο κε κέζν επίπεδν 

δηέγεξζεο. Οη McIntosh θ.ά. (1995) πξφηεηλαλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πεγψλ 

λεσηεξηθψλ εκπεηξηψλ, κε έλα εχξνο πνπ θαιχπηνπλ απφ ηελ αλαθάιπςε 

λέσλ/θαηλνηφκσλ θπζηθψλ ηνπνζεζηψλ έσο ηελ θαηάθηεζε αίγιεο θαη 

πξνζνρήο απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο. 

Η πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο αλαδήηεζεο πνηθηιίαο θαη ελαιιαθηηθψλ 

εκπεηξηψλ απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζηα πξνηεηλφκελα ζπκπεξηθνξηθά κνληέια 

(Kahn, 1995), θαζψο επίζεο ε κειέηε ησλ θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηνπξίζηεο λα αλαδεηνχλ δηαθνξεηηθέο 
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εκπεηξίεο κέζα απφ ηηο επηινγέο πξννξηζκψλ, καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Γηα ηε κέηξεζε, ινηπφλ, απηήο ηεο ελλνηνινγηθήο 

νληφηεηαο πξνηείλνπκε ηέζζεξεηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, πνπ φπσο 

πξνθχπηεη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε (Κεθάιαηα 5 θαη 6) είλαη φιεο ηνπο απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζηνραζκφ 

ηεο. 

          

1.3.6 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 

Η έλλνηα ησλ ηαμηδησηηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ (travel constraints) 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή αλαςπρήο (leisure constraints). Αλ θαη 

ππήξμαλ δεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 (Becker, 1965 . 

Buchanan θαη Allen, 1985), ελ ηνχηνηο δελ νηθνδνκήζεθαλ ζεσξεηηθά πιαίζηα 

γηα ηελ εμήγεζή ηνπο πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Οη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηε ρξήζε 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. πάξθα θαη πξνγξάκκαηα αλαςπρήο) ή ηε 

δηαζθέδαζή ηνπο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Scott, 2005, p. 280). Οη 

αληηιεπηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ή βηψλνπλ ηα άηνκα, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε 

ησλ πξνηηκεηέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (Jackson, 1993 . Jackson θαη Scott, 1999). 

Δλδέρεηαη λα νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ή θαη ζε εζσηεξηθέο 

δπλάκεηο/αδπλακίεο ησλ αηφκσλ (Rittichainuwat θαη Chakraborty, 2009 . 

Kemperman θ.ά., 2000 . Kahn, 1995).  Αξρηθά, νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

ζεσξήζεθαλ σο εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (leisure constraints), αιιά ζηε ζπλέρεηα ε ζρεηηθή ζεσξία 

εμειίρζεθε έηζη ψζηε νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο λα αιιειεπηδξνχλ κε άιιεο 

κεηαβιεηέο πνπ κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Έηζη κειεηήζεθαλ 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζε κεδεληθή 
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ζπκκεηνρή, κεηνχκελε ζπκκεηνρή θαη αληηθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ 

(Jackson θ.ά., 1993). Οη McGuire θ.ά. (1986) δηαθξίλνπλ δχν ηχπνπο 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, ηνπο πεξηνξηζηηθνχο θαη ηνπο απαγνξεπηηθνχο. Οη 

πξψηνη είλαη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή θάησ απφ ηα επηζπκεηά 

επίπεδα θαη νη δεχηεξνη είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ θέξνληαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ παχζε ή κε ζπκκεηνρή ζε κηα δξαζηεξηφηεηα (McGuire θαη Norman, 

2005). Ο Jackson (2005) δηαηείλεηαη φηη νπζηαζηηθά ππάξρνπλ ηξεηο γεληθνί 

ιφγνη γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Πξψηνλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, 

βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ αηφκσλ, πνπ απαηηεί έξεπλα φισλ ησλ παξαγφλησλ, ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ, πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο επηινγέο. Γεχηεξνλ, ε έξεπλα 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ έρεη βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ πνπ 

θαιχπηνπλ έλλνηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ ζεσξνχληαλ 

πξνεγνχκελα φηη ήηαλ επαξθψο αλαιπκέλεο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα θίλεηξα, ε ηθαλνπνίεζε θαη ςπραγσγηθέο αληηζέζεηο. 

Σξίηνλ, απηφ ην πεδίν έξεπλαο παξαηεξήζεθε φηη είλαη έλα ρξήζηκν κέζν γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ηνπηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα, δηαθνξεηηθή επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε θαη 

κεζνδνινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο.  

Οη Crawford θαη Godbey (1987) ππνζηήξημαλ φηη νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ θαη άιιεο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή. Οη ίδηνη ππνγξάκκηζαλ φηη ε θαηαλφεζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εξεπλεηέο λα γλσξίζνπλ 

ηε ζρέζε ηνπο ηφζν κε ηε ζπκκεηνρή φζν θαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ησλ αηφκσλ. Οη Crawford θ.ά. (1991) θαηεγνξηνπνίεζαλ ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: ελδνπξνζσπηθνχο, 

δηαπξνζσπηθνχο θαη δνκηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνπο 

Crawford θαη Godbey (1987), νη ελδνπξνζσπηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

είλαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξαγκάησζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ αζρνιηψλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Μάιηζηα, έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί σο αηνκηθέο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηδηφηεηεο νη νπνίεο 

αιιειεπηδξνχλ κε πξνηηκήζεηο δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, παξά 
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κεζνιαβνχλ κεηαμχ πξνηίκεζεο θαη ζπκκεηνρήο. Παξαδείγκαηα 

ελδνπξνζσπηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλνπλ ην άγρνο, ηελ 

θαηάζιηςε, ηελ αγσλία, ηε ζξεζθεπηηθφηεηα, ζηάζεηο ζπγγεληθψλ ή κε-

ζπγγεληθψλ νκάδσλ αλαθνξάο, πξνεγνχκελε θνηλσληθνπνίεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αληηιεπηηθή πξνζσπηθή 

δεμηφηεηα, πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο 

θαηαιιειφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ (Crawford θαη 

Godbey, 1987 . Scott θαη Godbey, 1990).  

Οη δηαπξνζσπηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ εθείλα ηα 

εκπφδηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε θίινπο, 

νηθνγέλεηα, θαη άιινπο (Scott, 1991). Όπσο αλαθέξνπλ νη Crawford θαη 

Godbey (1987), απηνί νη αλαζηνιείο είλαη είηε ην απνηέιεζκα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ θξαγκψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ζπληξφθνπο ζηε γακήιηα 

ζπκβίσζε, επηδξψληαο ζηε ζπλδπαζηηθή πξνηίκεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο 

αζρνιίεο, είηε είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπληξφθσλ. Απηνχ 

ηνπ είδνπο νη θξαγκνί κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ πξνηίκεζε αιιά 

θαη κε ζπλαθφινπζε ζπκκεηνρή ζε ζπλδπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Δπίζεο, έρεη απνδεηρζεί φηη νη δηαπξνζσπηθνί αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο είλαη κε ζεκαληηθνί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάκημεο ησλ αηφκσλ ζε 

αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη εηδηθφηεξα γηα εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εμαζθνχληαη θνληά ζηελ νηθία ηνπο (Skowron, 2010 . Scott, 2005). Παξ’ φια 

απηά νη δηαπξνζσπηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί ζε 

έλα πιαίζην νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηε κνξθή 

εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ νκάδα, πξνβιεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάιπζεο ηεο νκάδαο (Scott, 1991). Αθφκε, πνιινί 

εξεπλεηέο (Pennington-Gray, 2002 . Pain, 1997 . Stafford θαη Galle, 1984) 

αλαθέξνπλ φηη ν θφβνο γηα πηζαλή βηαηνπξαγία ή έγθιεκα θαηά ηνπ 

αλζξψπνπ απνηειεί κνξθή δηαπξνζσπηθνχ αλαζηαιηηθνχ παξαγφληα. ην 

ίδην κήθνο θχκαηνο θηλνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Whyte θαη 

Shaw (1994), Carr (2001) πνπ θαηαιήγνπλ φηη ε αλαζθάιεηα θαη ν θφβνο 

ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ απνηξέπεη πνιιέο γπλαίθεο λα επηζθεθζνχλ πάξθα 

θαη άιιεο δεκφζηεο πεξηνρέο αλαςπρήο ρσξίο ζπλνδεία, αιιά ζηνπο λένπο 

απηφο ν θφβνο είλαη ζπγθξηηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ κεησκέλνο. Δπίζεο, νη 
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Murphy θ.ά. (2002) θαηέδεημαλ φηη άιια είδε θφβνπ φπσο γηα πηψζε, 

ηξαπκαηηζκφ θαη πξνβιεκάησλ πγείαο γεληθψο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, θπξίσο ζε άηνκα κέζεο 

ειηθίαο θαη άλσ. Η έξεπλα ησλ West (1989), Rideout θαη Legg (2000) 

θαηέδεημε φηη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο εζλνινγηθέο νκάδεο 

απνθεχγνπλ λα επηζθέπηνληαη δεκφζηνπο ρψξνπο άζιεζεο θαη αλαςπρήο γηα 

ην θφβν παξελφριεζεο ή πξνζβνιήο απφ ηελ θαηά ηφπνπο πιεηνςεθία 

ληφπησλ θαηνίθσλ ή ηα φξγαλα επηβνιήο λφκνπ. 

Η ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη απηή ησλ δνκηθψλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ είλαη εμσηεξηθνί πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ ησλ αηφκσλ (Hung θαη Petrick, 2012). Οη 

πξσηνπφξνη ζην αληηθείκελν ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ Crawford θαη 

Godbey (1987) ζεκείσζαλ φηη νη δνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εξεπλεηέο αληηιακβάλνληαη 

ηνπο θξαγκνχο θαη πεξηιακβάλνπλ κία πνηθηιία παξαγφλησλ εθηφο ειέγρνπ 

ηνπ αηφκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν νηθνγελεηαθήο δσήο, νη 

νηθνγελεηαθνί νηθνλνκηθνί πφξνη, ε επνρή, ην θιίκα, ν πξνγξακκαηηζκφο 

εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαζεζηκφηεηα επθαηξηψλ, θαη νη ζηάζεηο 

νκάδσλ αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Γηα ηηο ηξεηο πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

πξνηάζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο Crawford θ.ά. (1991) ε δηαζχλδεζή ηνπο ζε 

έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν, ην νπνίν αλαθέξεη φηη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ ζε 

κία ζεηξά αθνινπζίαο. Γειαδή ε επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

ζπκβαίλεη αξρηθά ζε ελδνπξνζσπηθφ επίπεδν, ζηε ζπλέρεηα ζε 

δηαπξνζσπηθφ θαη ηέινο ζε δνκηθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, νη 

ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο αζρνιηψλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ελψ νη δνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ έρνπλ πξνεγεζεί νη 

πξνηηκήζεηο. Παξαδείγκαηα δηαζχλδεζεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ απέδσζε κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπ ν Scott (2005) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν θφβνο παξελφριεζεο ή πξνζβνιήο ζε δεκφζην 
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ρψξν αλαςπρήο (δηαπξνζσπηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο) κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηελ έθθξαζε πξνηηκήζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη 

λα ζπληειέζεη ζε αξλεηηθέο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο γεληθφηεξα (ζρεκαηηζκφο ελδνπξνζσπηθνχ αλαζηαιηηθνχ 

παξάγνληα). Δπηπιένλ, πξνβιήκαηα κεηαθνξψλ θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

(δνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο) δχλαηαη λα απνηξέςεη αλζξψπνπο απφ 

ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ (ελδνπξνζσπηθνί αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο) ζε ζρέζε κε ηα είδε ησλ επθαηξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε 

πεξηνρέο θαη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο (Scott, 2005).  

ε κία άιιε πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ απφ ηελ Shogan (2002) αλαθέξεηαη φηη νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα έρνπλ ππνβνεζεηηθφ ξφιν ή ελεξγνπνίεζεο εθηφο 

απφ πεξηνξηζηηθφ, ψζηε ππν πξνυπνζέζεηο λα βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα 

ζπκκεηνρήο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ε ίδηα ηελ έξεπλα ηνπ 

Foucault (1979) ππνζηήξημε φηη φηαλ ηα άηνκα ππφθεηληαη ζε πξφζζεηνπο 

πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη ρψξνπ θαη κεηαθίλεζεο (δειαδή ηνπο ππνδεηλχεηαη 

πνπ θαη πφηε θαη πσο λα εμαζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο) ηφηε είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία πξφζθνξνπ εδάθνπο γηα λα κάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

πξνδηαγξάθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ επειημία παξά ηζρχ, ηφηε θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν πηζαλή ε 

ζπκκεηνρή γπλαηθψλ. Η εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο Shogan (2002) πεξηιακβάλεη 

επίζεο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ απφ 

εθείλεο ησλ Jackson θ.ά. (1993). Αλαθέξεηαη ζε απαγνξεπηηθνχο (proscriptive 

constraints), ππαγνξεπηηθνχο (prescriptive) θαη πεξηγξαθηθνχο (descriptive) 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Οη απαγνξεπηηθνί παξάγνληεο πεξηνξίδνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απνθιείνληαο ηελ εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ απφ 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ππαγνξεπηηθνί παξάγνληεο, 

επίζεο, πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε ζέηνληαο ηα φξηα ηεο επξχηεηαο ησλ πηζαλψλ 

δξάζεσλ, ελψ νη πεξηγξαθηθνί πεξηγξάθνπλ ηε δξάζε ειέγρνληαο ην ρψξν θαη 

ην ρξφλν πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ζα εμειηρζεί θαη ζέηνληαο θαλφλεο ή φξνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. ε θάζε 
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πεξίπησζε πξνβάιιεη ηελ άπνςε φηη θαη νη ηξεηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πεξηνξίδνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα εκπιαθεί ζηε 

δξαζηεξηφηεηα αιιά αθνινχζσο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ άιιεο 

ελέξγεηεο. Πνιχ ρξήζηκν είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο Shogan (2002) φηη ε 

αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ζπκκεηνρή δελ είλαη απιά δήηεκα αθαίξεζεο 

ησλ απαγνξεπηηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ δηφηη, φπσο εμεγεί, θάπνηεο 

ειάρηζηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη απαξαίηεηνη ψζηε νη 

ζεζπηζκέλεο δξάζεηο λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κε ρανηηθφ 

πεξηβάιινλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνεγνχκελα ζπκπιεξψλεηαη φηη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξεηάδεηαη πξηλ απφ φια ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπο σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπο. Γειαδή απνδερφκελνη νη ζπκκεηέρνληεο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ηνπο θαηαλέκνπλ ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέζα ζε 

έλα επξχηεξν πιαίζην, απηνί ελεξγνπνηνχληαη ψζηε λα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο 

ηνπο γηα άζθεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Οη ηαμηδησηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη απνθαζηζηηθνί γηα 

ηελ απνηξνπή ησλ αηφκσλ λα μεθηλήζνπλ ή λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ηαμηδεχνπλ (Kerstetter θ.ά., 2005). χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία, 

νη ηαμηδησηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο πνπ 

απνηξέπνπλ ηελ επαλάιεςε ηαμηδηψλ, πξνθαινχλ αδπλακία εθθίλεζεο 

ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ, πξνθαινχλ δπζθνιία ζηε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηαμηδηψλ θαη νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο επηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηψλ (Hung & Petrick, 2012 . Zhang θ.ά., 2012). 

Αλ θαη νη θξαγκνί πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο 

είλαη γλσζηνί ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, είλαη αιήζεηα φηη νη δεκνζηεχζεηο 

ζηηο νπνίεο έρεη εθαξκνζηεί ε έλλνηα ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ (Theuns, 1994 . Hinch θαη Jackson, 2000 . Nyaupane 

θαη Andereck, 2008 . Fleischer θαη Pizam, 2002 . Hudson θαη Gilbert, 2000 . 

Sparks θαη Pan, 2009 . Peeters θαη Dobois, 2010 . Pennington-Gray θαη 

Kerstetter, 2002) είλαη αξηζκεηηθά ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη ην ίδην ηζρχεη γηα 

ην πην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηεο επηινγήο θαη ηεο (επαλ)-επίζθεςεο ζε 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (Vassiliadis θ.ά., 2006 . Andronikidis θ.ά., 2008 . 

McDonald θαη Murphy, 2008 . Huang θαη Hsu, 2009 . Chen θαη Funk, 2010 . 

Hung θαη Petrick, 2010 . Hung θαη Petrick, 2012 . Huang θαη Hsu, 2005 . Lam 
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θαη Hsu, 2004). ε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο αμηνπνηήζεθαλ νη 

ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο θαη δηαπηζηψζεηο ησλ Crawford θαη Godbey (1987), 

Scott θαη Godbey (1990), Crawford θ.ά. (1991), Jackson θ.ά. (1993) ζηελ 

πεξηνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αλαςπρήο, ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ησλ νπνίσλ αλαιχζακε πξνεγνχκελα. Οη Crawford 

θ.ά. (1991) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν αληαπφθξηζεο ζηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο, αλαθεξφκελνη ζε ελδνπξνζσπηθνχο (π.ρ. θφβνο, αγσλία, 

θαηάζηαζε πγείαο, ζηάδην δσήο), ζε δηαπξνζσπηθνχο (π.ρ. δπζθνιία 

ζρεδηαζκνχ νηθνγελεηαθψλ δηαθνπψλ ιφγσ αδπλακίαο θάπνησλ απφ ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο λα κεηέρνπλ ζε απηέο) θαη ηέινο ζε δνκηθνχο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο. Γηα ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο νη Crawford θαη Godbey (1987) 

φξηζαλ φηη πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθνχο θξαγκνχο, δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ, 

πξνζβαζηκφηεηα θαη επθαηξίεο. Οη Pennington-Gray θαη Kerstetter (2002) 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα κνληέιν κέηξεζεο κε 11 ζηνηρεία, ην νπνίν 

πξνζαξκφζηεθε ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο ησλ Crawford θαη 

Godbey (1987) φηη νη ελδνπξνζσπηθνί, δηαπξνζσπηθνί θαη δνκηθνί 

παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ. Απφ απηή ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

φζνλ αθνξά ην θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο σο παξφκνηνη κε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε παξαδνζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, πξνέθπςε φηη ην ρξήκα θαη ν 

ρξφλνο είλαη νη πιένλ ζεκαληηθνί γηα ηνπο επηζθέπηεο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ψζηε ε αλάισζε απηψλ ησλ πφξσλ λα αμίδεη πξαγκαηηθά. Η 

επίδξαζε ησλ θίισλ θαη νη ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο είραλ ηε κηθξφηεξε 

επίδξαζε. ηελ έξεπλα ησλ Zhou θ.ά. (1998) πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

απνθαζηζηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαζψο επίζεο νη επθαηξίεο ηεο 

θηλεδηθήο εμεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Η κειέηε ηνπο επηβεβαίσζε φηη ε 

δπζθνιία απφθηεζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ ζε άιιεο ρψξεο απνηειεί ηνλ 

θπξηφηεξν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αγνξάο. Δπίζεο, ην ζέκα ηεο επθνιίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θξαηήζεσλ θάλεθε φηη 

απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηεο επηινγήο 

πξννξηζκνχ, ελψ ζεκαληηθή επίδξαζε αζθνχλ ηφζν ε ηηκή, φζν θαη ε 

νηθεηφηεηα ησλ επηζθεπηψλ κε ηνλ πξννξηζκφ. Άιιεο έξεπλεο, φπσο απηή ησλ 
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Hsu θαη Lam (2003) θαη απηή ησλ Huang θαη Hsu (2005), πξνζδηφξηζαλ ηνπο 

πέληε ζεκαληηθφηεξνπο θξαγκνχο ή αλαζηνιείο επίζθεςεο ηνπ Υνλγθ Κφλγθ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε απηνί νη παξάγνληεο βξέζεθαλ φηη είλαη ε αθξίβεηα, ε 

έιιεηςε ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηαθνπψλ, ε 

δπζθνιία απφθηεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ε αζθάιεηα. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξζεθαλ σο εκπφδηα ε έιιεηςε ρξεκάησλ (βιέπε 

επίζεο Alegre θ.ά., 2010), ρξφλνπ, γισζζηθνί θξαγκνί, δπζθνιία απφθηεζεο 

ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ε έιιεηςε αμηφπηζηεο ηαμηδησηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηνπξηζηψλ πξνθχπηεη ηφζν ζηελ έξεπλα ηνπ 

Weifeng (2005), φζν θαη ζε απηή ησλ Sparks θαη Pan (2009), ελψ ζηελ 

ηειεπηαία αλαθέξνληαη επίζεο εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ν ρξφλνο πηήζεο, ην θφζηνο, νη γισζζηθνί θξαγκνί, 

νη ζεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ θαη νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ. Μία δνκή 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξνηάζεθε θαη απφ ηνπο Huang 

θαη Hsu (2009), ηνπο νπνίνπο πξνζδηφξηζαλ σο δνκηθνχο, δηαπξνζσπηθνχο 

θαη αδηαθνξίαο, θαη ηειηθά θαηέιεμαλ φηη ν παξάγνληαο έιιεηςεο 

ελδηαθέξνληνο έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξηθή 

πξφζεζε ησλ ηνπξηζηψλ.  

Έλα ηειεπηαίν ζέκα πνπ έρεη ζεκαζία λα ζίμνπκε είλαη φηη φιεο νη 

πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο ζεσξνχλ ηνπο ηνπξηζηηθνχο επηζθέπηεο σο κία 

εληαία νκνηνγελή νκάδα. Όκσο, ε ηκεκαηνπνίεζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε θάζε αγνξάο ζε δηαθξηηέο νκάδεο κε παξφκνηνπο αληηιεπηηθνχο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, ψζηε νη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί ηνπξηζηηθνί 

νξγαληζκνί λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε εχζηνρα κε 

κνλαδηθέο γηα θάζε νκάδα ηνπξηζηηθέο πξντνληηθέο πξνζθνξέο (Li θ.ά., 2011 . 

Burnett θαη Baker, 2001 . Kastenholz θ.ά., 1999 . Sarigöllü θαη Huang, 2005). 

Οη ηνπξηζηηθέο αγνξέο κπνξνχλ λα ηκεκαηνπνηεζνχλ κε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σν θχιν ησλ εξσηψκελσλ ηνπξηζηψλ (Pennington-

Gray θαη Kerstetter, 2002), ε ηαμηδησηηθή δαπάλε (Laesser θαη Crouch, 2006 . 

Mok θαη Iverson, 2000), αηηηάζεηο θαη επηξξνέο (Laesser θ.ά., 2006), ν ηξφπνο 

δσήο θαη νη θνηλσληθέο αμίεο (Gonzalez θαη Bello, 2002 . Madrigal θαη Kahle, 

1994), ε δηακφξθσζε θηλήηξσλ (Beh θαη Bruyere, 2007 . Park θαη Yoon, 2009) 

είλαη θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ πνπ 
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ζπλαληψληαη ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία. Σειηθψο, ε επηινγή ησλ 

κεηαβιεηψλ ηκεκαηνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο, ηελ 

νπζηαζηηθφηεηα θαη ηα πεξηζψξηα αλάιεςεο δξάζεο ζχκθσλα κε ηα 

πξνθχπηνληα ηκήκαηα αγνξάο (Kotler θ.ά., 2006).                

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή αμηνπνηήζεθε ε πθηζηάκελε δεκνζηεπκέλε 

έξεπλα γηα ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη νη ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο πνπ 

έρνπλ επαιεζεπζεί απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. Έηζη, ζεσξήζεθε αξρηθά ην 

ηξίπηπρν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Crawford θ.ά. (1991) θαη αληηζηνηρήζεθαλ 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ελδνπξνζσπηθψλ, δηαπξνζσπηθψλ θαη δνκηθψλ 

παξαγφλησλ 21 παξαηεξνχκελα ζηνηρεία κέηξεζεο, θαιχπηνληαο ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξνπο πηζαλνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Η νκάδα ησλ 21 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ είλαη ην απνηέιεζκα ζπλζεηηθήο εξγαζίαο ησλ 

δηαζέζηκσλ θιηκάθσλ απφ ηε δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία, θαη ησλ δχν 

πηινηηθψλ εξεπλψλ, κε ηε ζπλεπηθνχξηζε ηνπ πάλει εηδηθψλ πνπ αμηνιφγεζαλ 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

H Sparks (2007) αλαθέξεη φηη ε εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία ζηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξεη κία πνιιά 

ππνζρφκελε ππνδνκή γηα ηελ έξεπλα ηεο ζεκαληηθφηαηεο επηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο ηνπ ειέγρνπ, θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ θαιχηεξνη παξάγνληεο εθηίκεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ αληηιεπηηθνχ 

ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ (perceived behavioral control, PBC). ε θάζε 

πεξίπησζε ν αληηιεπηηθφο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο είλαη κία επξχηεξε 

ελλνηνινγηθή νληφηεηα πνπ νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν 

πηζηεχεη φηη έρεη έιεγρν ζε πξνζσπηθνχο ή εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ελδερνκέλσο δηεπθνιχλνπλ ή αλαζηέινπλ κία ζπκπεξηθνξά (Ajzen, 1991). 

ηελ επφκελε παξάγξαθν παξνπζηάδνπκε θαη αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ησλ 

θαηαιπηψλ ή δηεπθνιπληψλ πνπ είλαη ε θαηεγνξία παξαγφλησλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή παξά ηελ παξνπζία 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ αληηκεησπίδνπλ, αλαθνπθίδνπλ ή αθφκε μεπεξλνχλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο (Kay θαη Jackson, 1991), δειαδή αληεπεμέξρνληαη ζηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο (Jackson θαη Scott, 1999). Όπσο άιισζηε αλαθέξνπλ ηφζν ν 
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Raymore (2002) φζν θαη νη Henderson θαη Bialeschki (2007) oη εξεπλεηέο 

ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

πξνρσξνχλ πέξα απφ ηελ απνηχπσζε ελφο κνληέινπ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ, ζηνρεχνληαο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ή ελεξγνπνηνχλ ηελ αλάκεημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ζηα 

Κεθάιαηα 3 θαη 6, πνπ παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελεο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο θαη ε ηζρχο ηνπο, ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο Sparks (2007) 

γηα ηνλ επξχηεξν ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε έλλνηα ηνπ 

αληηιεπηηθνχ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ, απνδίδνληάο ηνπ ηνλ φξν «ξπζκηζηηθνί 

παξάγνληεο (facilitating conditions)».  

  

1.3.7 Καηαιχηεο 

Σε ρξνληθή πεξίνδν πνπ νη Crawford θ.ά. (1991) θαη Jackson θ.ά. (1993) 

πξσηνζηαηνχζαλ εξεπλεηηθά κε ηε ζεσξία ηνπο πεξί αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ, ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχζαλ ην έδαθνο γηα κηα απνιχησο 

ζρεηηθή ελλνηνινγηθή νληφηεηα ε νπνία αληηπξνζψπεπε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζα θαζηζηνχζαλ δπλαηφ γηα ηα άηνκα λα μεπεξάζνπλ ή λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Απηή ε νληφηεηα έγηλε γλσζηή σο 

αληηκεηψπηζε ή δηαπξαγκάηεπζε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ (constraints 

negotiation) θαη ζεσξήζεθε σο κηα δηεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη 

ηα άηνκα δελ αληηδξνχλ απαξαηηήησο κε παζεηηθφ ηξφπν ζηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, π.ρ. κε ζπκκεηέρνληαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (Jackson θαη Rucks, 1995). Δπίζεο, πεξηιακβάλεη 

παξάγνληεο δηεπθφιπλζεο ή επηηάρπλζεο πνπ πξαθηηθά ελεξγνπνηνχλ, 

πξνάγνπλ, ελζαξξχλνπλ θαη εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (Silva θαη Correia, 2008). Οη Jackson θ.ά. (1993) 

ζπκπεξηέιαβαλ έμη ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, κε ηελ πην ζεκαληηθή εθ ησλ νπνίσλ λα είλαη φηη ε 

ζπκκεηνρή δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απνπζία αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αιιά 

απφ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο (Jackson θ.ά., 1993). Απηνχ ηνπ είδνπο 

ε ζεψξεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ επαλαπξνζδηνξίδεη παξά 

απνηξέπεη ηε ζπκκεηνρή (Jackson θ.ά., 1993). Καηά ζπλέπεηα, 
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δηαπξαγκάηεπζε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ είλαη ε δηεξγαζία αληαπφθξηζεο 

απφ κέξνπο ησλ αηφκσλ γηα ηελ ελεξγή αληηκεηψπηζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ κέζσ ηεο ρξήζεο πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ κέζσλ (Loucks-

Atkinson θαη Mannell, 2007). Η ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε επηβεβαηψζεθε 

κεξηθψο, φηαλ εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ 

εξσηήζεζαλ πξνζπαζνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ ζπγθεθξηκέλα κέζα ή 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Henderson θ.ά. (1995) 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη 

νπνίεο ζπλέρηδαλ λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ελεξγά θαη φρη παζεηηθά ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, 

δηαηεξψληαο ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα νθέιε θαη θφζηε ζπκκεηνρήο, 

αληηζηεθνχκελεο ζηηο δηακνξθσκέλεο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο γηα ηνπο 

ξφινπο ησλ γπλαηθψλ, θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε (Frederick θαη Shaw, 1995). Άιιν ρξήζηκν 

παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Samdahl θαη Jekubovich (1997) πνπ 

απνηχπσζαλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα άηνκα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο κε πξνζεγγίζεηο φπσο ε 

δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ, ν ζπληνληζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ κε ηξίηνπο, ζπκβηβαζηηθφηεηα ζηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη 

δηακφξθσζε νκαδηθφηεηαο ζπκκεηέρνληαο κε άιια άηνκα. πγθεληξσηηθά, νη 

πην ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη: 

1) Παχζε ζπκκεηνρήο (Burns θαη Graefe, 2007 . Kay θαη Jackson, 1991), 

2) πκκεηνρή ζε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Little, 2000 . Little, 2002 . 

Kim θ.ά. 2000 . Nadirova, 2000), 

3) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ (McQuarrie θαη Jackson, 1996 . Little, 2002), 

4) Γηεπζέηεζε ή δηαρείξηζε ρξφλνπ (Hubbard θαη Mannell, 2001 . Son θ.ά., 

2008), θαη 

5) Δμνηθνλφκεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ (Brown θ.ά., 2001 . Hinch θ.ά., 

2005). 

Οη Hubbard θαη Mannell (2001), εμειίζζνληαο ηελ έξεπλα ησλ Raymore θ.ά. 

(1993), εμέηαζαλ ηέζζεξα ελαιιαθηηθά κνληέια επηρεηξψληαο λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο δπλακηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηεξγαζία αληηκεηψπηζεο ησλ 
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αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Σα 

κνληέια απηά πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο αληαγσληζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

νπνίεο νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, ε παξαθίλεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αιιειεπηδξνχλ επεξεάδνληαο ηε ζπκκεηνρή. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο απνθάιπςαλ φηη νη εξσηψκελνη ηεο έξεπλαο 

πνπ αληηιακβάλνληαλ πςειφηεξα επίπεδα αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

ζπκκεηείραλ ιηγφηεξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο πξνθαινχζαλ ηελ αλαδήηεζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζήο ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Καηέιεμαλ φηη απηή ε εμέιημε έρεη 

πηζαλφηεηεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, αθνχ ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αληηδξνχλ βάζεη δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ: κίαο απνηξεπηηθήο επηξξνήο πνπ 

πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, ή κίαο 

δηεπθνιπληηθήο επηξξνήο σο απνηέιεζκα ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνζπαζεηψλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Φαίλεηαη φηη νη πξνζπάζεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ νδεγνχλ ζε κείσζε ή 

εμνπδεηέξσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ (Hubbard θαη 

Mannell, 2001). Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεηαη απφ θάπνηνπο 

εξεπλεηέο ππφςε είλαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

Freund θαη Baltes (2002) έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη 

ε αληίιεςε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ απφ άηνκα κε απμαλφκελεο ειηθίεο 

νδεγνχλ ζε κείσζε ζπκκεηνρήο ή αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. Μάιηζηα ζηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο πξνβιεκάησλ πγείαο ζε άηνκα 

κέζεο ειηθίαο θαη άλσ, παξαηεξήζεθε ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (life management) ψζηε λα επηηεπρζεί πξνζαξκνγή ζε 

πξαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη κε πξνβιήκαηα 

πγείαο (Son θ.ά., 2008 . Hunter-Jones θαη Blackburn, 2007).       

Βέβαηα, ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ θαη αληίζηνηρσλ δεκνζηεχζεσλ απφ 

κέξνπο ηεο Samdahl θαη ζπλαδέιθσλ ηεο (Samdahl, 2007 . Samdahl, 2005 . 

Samdahl θ.ά., 1999 . Samdahl θ.ά., 2001 . Samdahl θαη Jekubovich, 1997), 

εθδειψζεθαλ ζνβαξέο ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε έλλνηα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ή αληηκεηψπηζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηβιηνγξαθία ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Γειαδή 

ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ 
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πεξηνξηζκψλ έγηλε ζηε βηβιηνγξαθία κε έλα ηξφπν πνπ δείρλεη φηη ηα άηνκα 

πξνζαξκφδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο αληαπνθξηλφκελνη ζε έλα επηβαιιφκελν θαη 

απαξάιιαρην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο έηζη αζάθεηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

επηινγψλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Άξα θαίλεηαη φηη ηα άηνκα δελ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο ζηξαηεγηθέο ή πξαθηηθέο πνπ λα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ 

πινπνίεζε κηαο επηινγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία θαη ζεξαπεία ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ σο ζπκπέξαζκα αληηκεησπίδεηαη αξλεηηθά 

φρη κφλν απφ ηε Samdahl αιιά θαη απφ ηνπο Hubbard θαη Mannell (2001). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηειεπηαίνη ηζρπξίζηεθαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο 

ή αληηκεηψπηζεο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη ηφζν 

απφ «δηαπξαγκαηεπηέο» (negotiators), φζν θαη απφ «δηεπθνιπληέο» 

(facilitators), ιφγσ φηη αθελφο νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πξνθαινχλ 

ζηξαηεγηθέο, θαη αθεηέξνπ νη ζηξαηεγηθέο επεξεάδνπλ αλεμάξηεηα ηε 

ζπκκεηνρή.   

Η εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάλαηδκελη είλαη επξεία κεηά ην έηνο 

2000 (Hudson, 2000 . Pennington-Gray θ.ά., 2002 . Gladwell θαη Bedini, 2004 . 

Nyaupane θαη Andereck, 2008 . Hinch θ.ά., 2005 . Huang, 2007 . Daniels θ.ά., 

2005 . Hong θ.ά., 2006 . Nimrod, 2008 . Yarnal θ.ά., 2005 . Green θαη Jones, 

2005 . Andronikidis θ.ά., 2007 . Alexandris θ.ά., 2008 . McDonald θαη Murphy, 

2008 . Silva θαη Correia, 2008 . Huang θαη Hsu, 2009 . Hung θαη Petrick 2010 . 

Lee θ.ά., 2012). χκθσλα κε ηνπο Hinch θ.ά. (2005) νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αλαςπρήο, ν αζιεηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο είλαη ζηελά 

δηαζπλδεδεκέλεο έλλνηεο. Η έλλνηα ηεο αλαςπρήο ππνδειψλεη ειεπζεξία θαη 

επηινγή θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα εθθξάζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ γηα ζηνραζκφ, εζσηεξηθή αλαλέσζε, μεθνχξαζε-

ραιάξσζε ή απφιαπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηνλ φξν «ηνπξηζκφο» 

νξίδνπκε ηα ηαμίδηα κε-κνλίκσλ θαηνίθσλ πξνο πξννξηζκνχο έηζη ψζηε ε 

πεξηνρή παξακνλήο ηνπο δελ κεηαηξέπεηαη ζε κφληκν ηφπν δηαβίσζεο (Hinch 

θ.ά., 2005). Αλ θαη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα δελ αλήθνπλ ελλνηνινγηθά ζηελ 

αλαςπρή είλαη νινθάλεξν φηη ηα ηαμίδηα γηα επραξίζηεζε θαη δηαθνπέο είλαη 

κνξθή αλαςπρήο θαη δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Γηα απηφ ην ιφγν 

θαη είρε λφεκα πνπ φιεο νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε παξάγνληεο 
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δηεπθφιπλζεο ή αληηκεηψπηζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ηνπξηζκνχ 

βαζίζηεθαλ ζην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αλαςπρήο.   

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

δηεπθφιπλζεο ησλ πξνζέζεσλ ησλ ηαμηδησηψλ ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ έρνπλ βαζηζηεί θαηά θφξνλ ζηελ έξεπλα ησλ Hubbard θαη 

Mannell (2001). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη ζηξαηεγηθέο 

δηαπξαγκάηεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ, ηνλ δηαπξνζσπηθφ ζπληνληζκφ ή ζρέζεηο, θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Έηζη ε δηαρείξηζε ρξφλνπ αλαθέξεηαη ζηε 

κείσζε θαη ζηελ αιιαγή ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα λα πξνβνχλ ζε κάζεζε θαη άιια άηνκα. Ο δηαπξνζσπηθφο 

ζπληνληζκφο αθνξά ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

πνπ λα επλνεί ηηο ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε θαη ηειηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ επηιεγκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Η ηειεπηαία ππνθιίκαθα 

ηεο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο δηεπθφιπλζεο είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε 

εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξεζβεχεη ηελ εμαζθάιηζε λέσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ, 

εμνηθνλφκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη πξνζαξκνγή / πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ 

έηζη ψζηε κε θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

πξνυπνινγηζκέλεο δαπάλεο γηα ηηο δηαθνπέο ζηνλ πξννξηζκφ ηεο επηινγήο 

ηνπ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην 

πξνεγνχκελν πιαίζην αιιά θαη ηελ ελλνηνινγηθή πξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ 

εξεπλεηψλ δηεζλψο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «θαηαιχηεο» (catalysts) πνπ 

ζεσξνχκε φηη πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηφζν ησλ «δηαπξαγκαηεπηψλ» 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, φζν θαη ησλ «δηεπθνιπληηθψλ παξαγφλησλ», 

ψζηε ηειηθά λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφζεζε ηεο επηινγήο ηνπ αηφκνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξννξηζκφ δηαθνπψλ ηνπ. Σν φξγαλν κέηξεζεο πεξηέιαβε κεηά 

απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα 14 παξαηεξνχκελα ζηνηρεία, κε 12 απφ απηά λα 

αληηζηνηρνχλ ζηελ θιίκαθα ησλ Hubbard θαη Mannell (2001) θαη 2 επηπιένλ 

ζηνηρεία – θαηαιχηεο ηαμηδίνπ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3.  
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1.4 ηοιτεία ηοσ 1οσ επιπέδοσ Ανάλσζης Προζδιοριζηικών Παραγόνηφν   

1.4.1 Δηθφλεο Πξννξηζκνχ 

Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη κεραληζκνί δηεξγαζηψλ, ην άηνκν ρξεηάδεηαη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο. Σν ξφιν ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο δηαδξακαηίδνπλ νη 

αληίζηνηρεο ησλ επηδξάζεσλ εηθφλεο πξννξηζκψλ (destination images) 

(Vassiliadis θαη Fotiadis, 2007). Η εηθφλα πξννξηζκνχ ζπιιακβάλεηαη 

λνεκαηηθά σο κία πνιπδηάζηαηε νληφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ νξζνινγηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απνδηδφκελεο έλλνηεο (Wang θαη Hsu, 2010 . San Martin 

θαη del Bosque, 2008). O Gartner (1994) αλαγλψξηζε κία αθφκε δηάζηαζε 

ζηελ εηθφλα πξννξηζκνχ, ηε βνπιεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηθφλα 

πξννξηζκνχ κπνξεί λα εμεγεζεί σο κία ζπλνιηθή εληχπσζε κε θάπνην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν (Dichter, 1985) θαη φπσο ζεκεηψλεη ν Reynolds 

(1965) ε δηεξγαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο εηθφλαο νξίδεηαη σο ε αλάπηπμε 

πλεπκαηηθήο νληφηεηαο ζηε βάζε νξηζκέλσλ επηιεγκέλσλ εληππψζεσλ 

αλάκεζα ζηελ ζσξεία ησλ ζπλνιηθψλ εληππψζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα 

εθιακβάλεηαη σο κία ππνθεηκεληθή έλλνηα (Bigné θ.ά., 2001 . Gallarza θ.ά., 

2002), ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηελ αληηιεπηηθή εηθφλα (Gartner, 1994). πλεπψο, είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ νη επηζθέπηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο αληηιεπηηθέο εηθφλεο ηνπο (San Martin θαη del 

Bosque, 2008). Όκσο, φπσο ππνζηήξημαλ νη Russell θαη Pratt (1980) θαζψο 

επίζεο ν Gartner (1994), νη ηξεηο δηαζηάζεηο – εηθφλεο πξννξηζκνχ, πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί θαη επηβεβαησζεί, έρνπλ μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε κεηαμχ ηνπο 

ππφζηαζε, αλ θαη είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο. Οη Qu θ.ά. (2011) ζπκθσλνχλ 

κε ηνπο Baloglu θαη Brinberg (1997) φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ηνπξηζηψλ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλνιηθέο εληππψζεηο ησλ πξννξηζκψλ θαη φρη απφ ηηο 

μερσξηζηέο δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο θαη δε ζα πξέπεη λα απνκνλψλνληαη εθηφο 

θαη αλ ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα ππνβάιινληαη ρσξηζηά. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαηεξήζεηο βνήζεζαλ ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ηειηθνχ ζεσξεηηθνχ 

κνληέινπ, αθνχ ε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξνζδηνξίδνπλ 

ζπλδπαζηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ 

αλεμάξηεηε ππφζηαζε (ρήκα 1.2). Η πεξίπησζε ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο είλαη 
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κία δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δηφηη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ επηδξά ζε έλα 

άιιν πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα, ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε. 

Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ: Οξίδεηαη απφ ηνλ Scott (1965) σο κία 

αμηνιφγεζε ησλ γλσζηψλ ηδηνηήησλ ελφο πξντφληνο ή ηελ θαηαλφεζε ελφο 

πξντφληνο κε έλα δηαλνεηηθφ ηξφπν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηελ γλψζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (Baloglu, 2000 . 

Pike θαη Ryan, 2004). Οη Fishbein θαη Ajzen (1975) έρνπλ ηνλίζεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ. Δλψ 

νη πεπνηζήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ έλα 

αληηθείκελν, ε ζηάζε είλαη κία ζεηηθή ή αξλεηηθή εθηίκεζε γηα ην αληηθείκελν. 

Μάιηζηα, ν Huang (2009) αλαθέξεη φηη ε γλσζηηθφηεηα είλαη επίγλσζε θαη νη 

πεπνηζήζεηο πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ πξνθχςεη απφ θάπνηα πξνεγνχκελε 

επίζθεςε ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ έλλνηα ηεο 

εηθφλαο πξννξηζκνχ (Aksu θ.ά., 2009 . Alcaniz θ.ά., 2009 . Baloglu θαη 

McCleary, 1999 . Sönmez θαη Sirakaya 2002 . Beerli θαη Martin, 2004 . Chalip 

θ.ά., 2003 . Chen θαη Hsu, 2000 . Chi θαη Qu, 2008 . Echtner θαη Ritchie, 1991 . 

Fakeye θαη Crompton, 1991 . Hosany θ.ά., 2006 . Hui θαη Wan, 2003 . Lee 

θ.ά., 2005 . San Martin θαη del Bosque, 2008 . Obenour θ.ά., 2005 . Phillips θαη 

Jang, 2008 . Chen & Tsai, 2007 . Prebensen, 2007 . Grosspietsch, 2006 . 

Stepchenkova θαη Morrison, 2008 . Kamenidou θ.ά., 2009 . Li θαη 

Stepchenkova, 2012) κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο λα πηνζεηνχλ 

γλσζηηθά ζηνηρεία θαη θιίκαθεο γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ, έρνληαο ζχλδεζε 

απηά ηα ζηνηρεία κε πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξννξηζκφ (Beerli θαη Martin, 2004, Aksu θ.ά, 2009 . Alcaniz θ.ά., 2009 . 

Bigné θ.ά., 2009 . Chen θαη Hsu, 2000 . Chalip θ.ά., 2003 . Fakeye θαη 

Crompton, 1991 . Lee, 2009 . Obenour θ.ά., 2005 . Royo-Vela, 2009 . Lee θαη 

Lee, 2009). Σν εχξνο ησλ γλσζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο 

γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο δελ είλαη ζηαζεξφ θαη κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ην ηη πξνζθέξεη ν θάζε πξννξηζκφο θαη πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο 

πνπ θαηέρεη ν πξννξηζκφο ζχκθσλα κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο επηζθέπηεο (Kim, 

1998). Μία αξρηθή ιίζηα απνηεινχκελε απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο 
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ζπληίζεηαη κε ηελ εθαξκνγή πνηνηηθήο έξεπλαο (π.ρ. νκάδεο εζηίαζεο, ζε 

βάζνο ζπλεληεχμεηο θιπ.) θαη βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο (Beerli θαη Martin, 

2004). Απηή ε δηεπξπκέλε νκάδα ηδηνηήησλ ππφθεηηαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

πξνέιεγρν κε δηάθνξεο ηερληθέο φπσο δεηγκαηνιεςία επθνιίαο θαη πάλει 

εηδηθψλ (Driscoll θ.ά., 1994). Οη Baloglu θαη McCleary (1999) εθάξκνζαλ απηή 

ηε δηαδηθαζία θαη θαηέιεμαλ ζε ηξεηο παξαγνληηθέο νκάδεο γλσζηηθήο εηθφλαο: 

(α) Πνηφηεηα εκπεηξίαο, (β) Διθπζηηθφηεηεο, (γ) Αμία / πεξηβάιινλ. Οη San 

Martin θαη del Bosque (2008) θαηέιεμαλ ζε ηέζζεξεηο παξαγνληηθέο νκάδεο: 

(α) Τπνδνκέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, (β) Αηκφζθαηξα, (γ) 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ, (δ) Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή 

πξνηάζεθαλ ζπλνιηθά είθνζη-νθηψ (28) γλσζηηθά αμηνινγεηηθά ζηνηρεία ζην 

αξρηθφ ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα (βιέπε Πίλαθα 3.2) ηα νπνία παξήρζεζαλ απφ 

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ηε κειέηε εθκαίεπζεο (κέζνδνη CIT θαη 

πάλει εηδηθψλ). Μεηά απφ παξαγνληηθή αλάιπζε θαηαιήμακε φηη κφλν 23 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

γλσζηηθήο εηθφλαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή (Baloglu θαη McCleary, 1999 . Stern 

θαη Krakover, 1993), αθνχ φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπλ νη Anand θ.ά. 

(1988) θαη ν Russell (1980) νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ θαηαξράο εξκελεχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ. Έηζη 

επηβεβαηψλεηαη ε γλσζηηθή – ζπλαηζζεκαηηθή αθνινπζία ηεο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ.  

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ: Γηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

δηαδξαζηηθά αλζξψπηλα πεξηβάιινληα θαη ζε ρσξηθά ζπκπεξηθνξηθά κνληέια 

(Baloglu θαη Brinberg, 1997). Η ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα αλαθέξεηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ θέξεη ην άηνκν γηα θάπνην αληηθείκελν (Gartner, 1996). Η 

εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο Russell θαη Snodgrass (1987) δηακφξθσζε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε, δηάζεζε, θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ελφο αλζξσπνγελνχο δηαδξαζηηθνχ πιαηζίνπ 

απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα ζηάδηα: α) πξηλ ηελ είζνδν ζην πεξηβάιινλ, β) 

θίλεζε εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο, γ) δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη δ) επηπηψζεηο. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, ηα άηνκα αλαηπχζζνπλ 
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ζπλαηζζεκαηηθέο αμηνινγήζεηο ή απνδίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ελφο 

πξννξηζκνχ πξηλ εηζέιζνπλ ζην πεξηβάιινλ, εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη 

αθνχ απνρσξήζνπλ απφ ην πεξηβάιινλ. Πξηλ ιάβνπλ ηελ απφθαζε λα 

ηαμηδέςνπλ, ηα άηνκα έρνπλ κία πην ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηνπνζεζία (κέζσ πξνεγνχκελσλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ή εξεζηζκάησλ απφ 

ηα κέζα ελεκέξσζεο) ηαπηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ή ηηο σθέιεηεο πνπ αλαδεηνχλ 

(San Martin θαη del Bosque, 2008). πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαθαηέρνπλ ην άηνκν απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απφθαζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζπλνιηθά (Decrop, 1999). 

Δίλαη αιήζεηα φηη ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο 

ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε απνηειεί ζηαζεξφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγεί ζηελ πξφβιεςε 

ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ (Murphy θαη Zajonc, 1993 . Bettman, 1986). 

Δληνχηνηο, ε έξεπλα πεξηερνκέλνπ ηνπ Pike (2002) γηα ηε πεξίνδν 1973 – 

2000 θαη ζρεηηθφ άξζξν γηα ηελ εηθφλα πξννξηζκνχ (Pike θαη Ryan, 2004) 

έδεημαλ κία ζπγθνκηδή κφιηο ελλέα  δεκνζηεχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα. Μεηά ην 2004 έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ θαη ζπλαληψληαη αλαινγηθά πεξηζζφηεξα 

άξζξα πνπ αλαιχνπλ απηφ ην ζηνηρείν (Gallarza θ.ά., 2002 . Kim θαη 

Richardson, 2003 . Hernández-Lobato, 2006 . Hong θ.ά., 2006 . Kaplanidou, 

2007 . Lin θ.ά., 2007 . Yüksel θαη Akgül, 2007 . del Bosque θαη Martín, 2008 . 

Stepchenkova θαη Morrison, 2008 . Huang θ.ά., 2012). 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ έρνπλ 

κεηξεζεί κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ δηπνιηθψλ ζηνηρεία ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο 

ζε επηαβάζκηα θιίκαθα (Baloglu θαη Brinberg, 1997 . Kim θαη Richardson, 

2003). Οη ηέζζεξεηο πξνηεηλφκελεο θιίκαθεο, γηα ηα ζπλαηζζήκαηα έλαληη 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ζηα άθξα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ραξαθηεξηζκνί 

«δπζάξεζηνο / επράξηζηνο», «κειαγρνιηθφο / ζπλαξπαζηηθφο», «ελνριεηηθφο / 

ραιαξσηηθφο», «βαξεηφο / δηεγεξηηθφο» είλαη παξφκνηεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

θιίκαθεο ζηάζεσλ ζηε ζεσξία ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Αθφκε, νη 

Russell θ.ά. (1981) θαηέιεμαλ ζε κία δνκή δηαζηάζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη 

κία επξεία πνηθηιία ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο 
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θαη ππνζηήξημαλ φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ρσξηζηά απφ ην γλσζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα άηνκα αμηνινγνχλ πεξηβάιινληα θαη 

πξννξηζκνχο. Αξρηθά, πξφηεηλαλ 105 επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο γηα ηελ 

πεξηγξαθή πξννξηζκψλ θαη κεηά απφ ρξήζε παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

ππέδεημαλ φηη νθηψ δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο θαλλάβνπ ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο 

πεξηιακβάλνληαο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «ζπλαξπαζηηθφο», «δηεγεξηηθφο», 

«επράξηζηνο», «ζπλαξπαζηηθφο», «ραιαξσηηθφο», «βαξεηφο», 

«κειαγρνιηθφο», «δπζάξεζηνο», θαη «ελνριεηηθφο». Αλ θαη νη δπν 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ζπκθσλνχλ, εληνχηνηο νη Pike θαη Ryan (2004) 

ππέδεημαλ φηη ελψ νη νθηψ κνλνπνιηθέο θιίκαθεο αληηπξνζσπεχνπλ ηέζζεξεηο 

δηπνιηθέο δηαζηάζεηο, ηειηθά κφλν δχν απφ απηέο (επράξηζηνο/δπζάξεζηνο θαη 

δηεγεξηηθφο/βαξεηφο) είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εηθφλεο ησλ επηζθεπηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή αξρηθά 

πξνηάζεθαλ νθηψ δηπνιηθέο θιίκαθεο γηα λα απνηππψζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπλδπαζκφ εξεπλψλ (Lam θαη 

Hsu, 2006 . Baloglu θαη Brinberg, 1997), φκσο κεηά ηελ πξνζαξκνγή ζηα 

ζπιιερζέληα δεδνκέλα θαηαιήμακε ζε επηά δηαζηάζεηο: 

«δπζάξεζηνο/επράξηζηνο», «κειαγρνιηθφο / ζπλαξπαζηηθφο», «βαξεηφο / 

δηεγεξηηθφο», «ζεηηθφο / αξλεηηθφο», «απερζήο / απνιαπζηηθφο», «δπζκελήο / 

επλντθφο», «πιεθηηθφο / δηαζθεδαζηηθφο».        

Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ: Σν ηξίην μερσξηζηφ ζηνηρείν ηεο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ αλαθέξεηαη ζην πσο θαη γηαηί ε γλψζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, 

πθηζηάκελσλ ή δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ, γηα ηνλ ελ ιφγσ πξννξηζκφ 

κεηαθξάδνληαη ζε επηινγή ή φρη απηνχ γηα δηαθνπέο (Tasci θ.ά., 2007 . Pike & 

Ryan, 2004). Αξθεηνί εξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ έρνπλ θαηαιήμεη φηη ε βνπιεηηθή εηθφλα είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη επηζθέπηεο (Gartner, 

1994 . Dann, 1996 . Ryan & Cave, 2005 . Nadeau θ.ά., 2008 . White, 2004). Η 

βνπιεηηθή απεηθφληζε θηλείηαη απφ ηελ παζεηηθή θαηάζηαζε ηεο απιήο 

επραξίζηεζεο πξνο κία ππνζρφκελε ελεξγή δηαπξνζσπηθή αλάκημε (Dann, 

1996). ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο ιήςεο απφθαζεο γηα ηνλ πξννξηζκφ, νη 
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δπλεηηθνί επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε κία εηθνληθή 

κειινληηθή θαηάζηαζε ζαλ λα έρνπλ ήδε δήζεη ηελ εκπεηξία (Dann, 1993). Η 

πην ζπρλή ιεθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έθθξαζε βνπιεηηθψλ εηθφλσλ είλαη ε 

πξνζσπηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε κε ην πξνβαιιφκελν ζελάξην θαη πην 

εηδηθά ην ελδηαθέξνλ κεηαθέξεηαη απφ ην απξφζσπν ηνπίν θαη ηηο ηνπξηζηηθέο 

αλαδεηήζεηο πξνο ηηο πξνζσπηθέο «απνιαβέο» ηνπ εξσηψκελνπ θαη ησλ 

νηθείσλ ηνπ (Dann, 1996). Η ζηνρνζέηεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε βνπιεηηθή 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηα ηδεαηά θαη κνλαδηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ νξνινγία ησλ Qu θ.ά. (2011). ηελ 

έξεπλά ηνπο, αληί ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο, αλαθέξνληαη ζηε κνλαδηθή εηθφλα 

(unique image), ηελ νπνία ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ιφγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο έλαληη αληαγσληζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Qu θ.ά., 

2011 . Cai θ.ά., 2004). Σέινο, ε βνπιεηηθή εηθφλα ζπλδέεηαη κε ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα πεξεηαίξσ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

φπσο επελδχζεηο, δεζκνχο, θαη κεηαλάζηεπζε (Heslop θ.ά., 2008 . Laroche 

θ.ά., 2005).  

Οη αμηνινγεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ησλ εξσηψκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ πξνέξρνληαη απφ πνηνηηθή έξεπλα κε ρξήζε ησλ 

ππνδείμεσλ ηνπ Huitt (1999, 2005) πεξί ηεο έλλνηαο ηεο βνχιεζεο θαη ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ηελ ζπλζέηνπλ. Γελ έγηλε 

ρξήζε ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνπο Moon θ.ά. (2011) θιίκαθαο κε έμη 

παξαηεξνχκελεο  κεηαβιεηέο, δηφηη απνδίδνπλ ζηελ βνπιεηηθή εηθφλα 

δηαζηάζεηο ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο, πνπ νκνηάδεη κε ηελ πξνεγνχκελε 

ζχγρπζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ. Δπίζεο, ε βνπιεηηθή εηθφλα αθνξά πξσηίζησο 

ην άηνκν ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη φρη απηφλ θαζεαπηφλ ηνλ 

πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Huitt (1999) θαη Dann (1996). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θιίκαθα βνπιεηηθήο εηθφλαο ησλ Sudhahar θ.ά. 

(2006) κε ηξία κεηξνχκελα ζηνηρεία αλ θαη επηδηψθεη λα αλαθεξζεί ζε κία 

ηδεαηή γηα ην άηνκν θαηάζηαζε ππεξεζηψλ, παξ’φια απηά θαη πάιη δελ 

εζηηάδεη επαξθψο ζηε δπλακηθή ζέζε ηνπ αηφκνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ αιιά 

ζην ίδην ην πεξηβάιινλ. Η πξνηεηλφκελε νκάδα παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ 

γηα ηε βνπιεηηθή εηθφλα πεξηιακβάλεη αξρηθά δψδεθα ζηνηρεία πξνο 
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αμηνιφγεζε θαη κεηά απφ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαηαιήμακε φηη 

κφλν νθηψ απφ απηά είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ, ηα νπνία ζα παξαηεζνχλ 

κε ηε ζρεηηθή αλάιπζε ζην Κεθάιαην 5. Η αξρηθή ιίζηα ησλ δψδεθα 

πξνηεηλφκελσλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ Πίλαθα 

3.2 ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ.       

 

1.4.2 Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 

Σα πξφηππα ή θαλφλεο νξίδνληαη απφ ηνλ Triandis (1977, ζει.8) σο νη 

πεπνηζήζεηο φηη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζσζηέο, θαηάιιειεο ή 

επηζπκεηέο θαη άιιεο είλαη ιαλζαζκέλεο, αθαηάιιειεο, αλήζηθεο ή 

αλεπηζχκεηεο. Δίλαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά ηη ζα έπξεπε ή δε ζα 

έπξεπε λα γίλεη (Schwartz, 1999 . Egmond θαη Bruel, 2007). Γηαθξίλνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο: ζηνπο πεξηγξαθηθνχο θαλφλεο (descriptive norms) θαη ζηνπο 

επηηαθηηθνχο θαλφλεο (injunctive norms) (Cialdini θ.ά., 1991). Οη πεξηγξαθηθνί 

θαλφλεο δίλνπλ θίλεηξα ππνδεηθλχνληαο ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη 

πξνζαξκνζηηθή ελέξγεηα. Λεηηνπξγνχλ θαη έρνπλ απνηέιεζκα πξνβάιινληαο 

φηη ε ελέξγεηα είλαη απνδεθηή απφ κεγάια πιήζε θαηαλαισηψλ (Venkatesan, 

1966). ε αληηδηαζηνιή κε ηνπο πεξηγξαθηθνχο, νη επηηαθηηθνί θαλφλεο 

ππνδεηθλχνπλ ηη νθείιεη θάπνηνο λα θάλεη θαη ζπλζέηνπλ ηνπο εζηθνχο θαλφλεο 

ηεο νκάδαο (Cialdini θ.ά., 1991). Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαλφλεο ελεξγνπνηνχλ ην 

άηνκν ππνζρφκελνη θνηλσληθέο αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο. Δλψ δειαδή νη 

πεξηγξαθηθνί θαλφλεο πιεξνθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, αληίζεηα νη επηηαθηηθνί 

θαλφλεο ηελ επηβάιινπλ (Berkowitz, 1972). ην αληηθείκελν κειέηεο καο 

επηδξνχλ πεξηγξαθηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο δηφηη εξεπλνχκε ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλνδεχεη ηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  

Οη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα 

εγθξηζεί ή απνξξηθζεί κία ζπκπεξηθνξά απφ ζεκαληηθά γηα ηηο αλαθνξέο ηνπο 

άηνκα, φπσο είλαη ν/ε ζχδπγνο, νη γνλείο, νη ζπλάδειθνη ή θάπνηνο 

επαγγεικαηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (Ajzen θαη Madden, 1986). Γεληθά, νη 

άλζξσπνη ζπληάζζνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

θξίζε ησλ πξνηχπσλ ηνπο. Κάζε πξφζσπν ή νκάδα πνπ έρεη ζέζε αλαθνξάο 

κπνξεί λα αζθήζεη επίδξαζε ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ, ζηηο ζηάζεηο ηνπ 
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θαη ηηο επηινγέο ηνπ, δηφηη ην άηνκν είλαη πηζαλφ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο νκάδεο 

αλαθνξάο (Moutinho, 1987). Σα πξφηππα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Καζψο νη 

νκάδεο αιιειεπηδξνχλ, νη άλζξσπνη αιιάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά 

ηη ζεσξνχλ ζσζηή ζπκπεξηθνξά. Σν πξφηππν ζπλήζσο δηακνξθψλεηαη απφ 

ηηο ζπκπεξηθνξέο κεγάισλ πιενςεθηψλ απφ αλζξψπνπο (Triandis, 1977, 

ζει. 66). πγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ αθνινπζεί ην άηνκν είλαη, θαηά θχξην 

ιφγν, ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν. Ωο 

απνηέιεζκα, θάπνηα πξφηππα είλαη αδχλακα ελψ άιια είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξά. 

θάπνηεο πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ ηζρχνπλ γηα φια ηα άηνκα, ελψ άιιεο έρνπλ 

εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Triandis, 

1977). ην πεδίν ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ηφζν νη 

ζεσξίεο TRA/TPB (Ajzen, 1991), φζν θαη ε ζεσξία TIB (Triandis, 1977) 

πεξηιακβάλνπλ ζηηο ζεσξεηηθέο ηνπο δνκέο ηηο πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ. 

Ωζηφζν, νη αληίζηνηρεο ελλνηνινγηθέο ππνζηάζεηο ηνπο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

φζνλ αθνξά απηφ ην ζηνηρείν. ηα ππνδείγκαηα TRA/TPB νη πεπνηζήζεηο 

πξνηχπσλ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζδνθίεο πνπ 

απνδίδνληαη ζε δεδνκέλνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Οη πηζαλέο νκάδεο 

αλαθνξάο ή πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη πξνζδνθίεο ιακβάλνληαη σο ζρεηηθέο 

κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηθή θαηάζηαζε. πγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα, νη πεπνηζήζεηο ξφισλ ζην κνληέιν ΣΙΒ ηνπ Triandis (1977) δελ 

αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο άιισλ ζρεηηθψλ αηφκσλ. Αληίζεηα, 

είλαη κέηξν ηεο αληηιεπηηθήο θαηαιιειφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ 

γηα ζρεηηθέο νκάδεο αλαθνξάο. ην κνληέιν ΣΙΒ δελ πεξηιακβάλεηαη 

παξάγνληαο πνπ λα εθθξάδεη ην θίλεηξν-πξνο ελαξκφληζε, δειαδή ηελ 

πηζαλφηεηα ή βαζκφ πνπ ην άηνκν ζα αθνινπζήζεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ 

αλαθνξάο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ζεσξίεο TRA θαη TPB (Jaccard θαη Davidson, 

1975). 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζακε ηε ζεψξεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ, φπσο πξνηάζεθε ζηηο ζεσξίεο TRA/TPB (Fishbein 

θαη Ajzen, 1975), ρσξίο φκσο ηε κέηξεζε ηεο πηζαλνθάλεηαο γηα ελαξκφληζε 

ησλ εξσηψκελσλ ζηα πξφηππα. Αθνινπζήζακε απηή ηελ επηινγή, δηφηη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο (Sönmez θ.ά., 2006 . Bamberg θαη 

Schmidt, 2003 . Cheung θ.ά., 2000 . Jaccard θαη Davidson, 1975) πνπ έρνπλ 
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εθαξκφζεη ηελ ΣΙΒ φηη ε κέηξεζε πξνηχπσλ θαηά ην κνληέιν ηνπ Fishbein 

είλαη θαιχηεξε εθηηκήηξηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηε 

γεληθφηεξε κέηξεζε ησλ πξνηχπσλ απφ ηνλ Triandis. Γηα ηε κέηξεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ έρνπλ πξνηαζεί πνηθίια ζηνηρεία κέηξεζεο ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ν/ε ζχληξνθνο, ε νηθνγέλεηα, θίινη πνπ κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ ζεκαληηθά ζηε δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο ηνπ θαηαλαισηή (Hsu 

θ.ά., 2006). Δηδηθά γηα ηελ νηθνγέλεηα ν Moutinho (1987) έρεη πξνηείλεη φηη 

πηζαλψο επεξεάδεη ζην πςειφηεξν βαζκφ ην άηνκν, δηφηη ε νηθνγέλεηα επηδξά 

ζηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ απφ κηθξή ειηθία. Οη παξάγνληεο πεπνηζήζεσλ 

πξνηχπσλ/θαλφλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ (Decrop, 

1999 . White, 2005 . Lepp, 2007 . Kim θ.ά., 2009 . Brown θ.ά., 2010 . Han θαη 

Kim, 2010 . Lewis θ.ά., 2010 . Hares θ.ά., 2010 . Reddy θ.ά., 2010 . Yamada 

θαη Fu, 2012). Δπηπιένλ, νη Sparks θαη Pan (2009), Hsu θ.ά. (2006) πξφηεηλαλ 

δεπηεξεχνπζεο νκάδεο αλαθνξάο φπσο ν ζχκβνπινο ηαμηδίνπ, νη 

ζπλάδειθνη/ζπλεξγάηεο απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο επαθέο ζην 

δηαδίθηπν. Σειηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηέζεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο 

πξνο εμέηαζε ηα πξφηππα πνπ απνξξένπλ απφ έμη νκάδεο αλαθνξάο: 

ζχληξνθνο, θίινη, νηθνγέλεηα, ηαμηδησηηθφο ζχκβνπινο, άλζξσπνη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη επαθέο ζην δηαδίθηπν. 

          

1.4.3 Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 

Οη πεπνηζήζεηο ξφισλ είλαη ζχλνια ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο γηα πξφζσπα πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζε κηα 

νκάδα (Triandis, 1977, ζει. 8). Γεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ ηα ινηπά κέιε ηεο νκάδαο αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

Έηζη κε βάζε ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα, δηακνξθψλνληαη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο γηα θάζε πεξίζηαζε (Moutinho, 1987). Οη ξφινη θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ξφισλ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο 

αλζξψπσλ. Πνιιέο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο δηακνξθψλνπλ ηνπο δηάθνξνπο 

ξφινπο έηζη ψζηε λα έρνπλ ζπλέπεηα κεηαμχ ηνπο θαη λα απνθεχγεηαη ε 

ζχγθξνπζε ξφισλ. Ωζηφζν, νη ξφινη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη 
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ζπλερψο θαη ηα άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη αλήθνπλ ζε κία πνηθηιία νκάδσλ 

πνπ έρνπλ αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο απφ απηά ηα άηνκα, ζπληειψληαο ζε 

ζχγθξνπζε ξφισλ (Triandis, 1977). Έλα ζηεξεφηππν ξφινπ (role stereotype) 

αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν πνπ ηεξεί ππνδεηγκαηηθά ην ξφιν θαη απνηειεί 

εηθφλα πνπ κνηξάδνληαη ηα ινηπά κέιε ηεο νκάδαο. Παξ’φια απηά ηα άηνκα 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ, θαη απηέο 

νη απνθιίζεηο εθιακβάλνληαη σο εθθξάζεηο ξφισλ (role styles) (Moutinho, 

1987).  

πλνπηηθά, ινηπφλ, νη πεπνηζήζεηο ξφισλ αλαθέξνληαη ζηελ αληηιήςε 

γηα ην πνηα ζεσξείηαη ζθφπηκε ή απνδεθηή ζπκπεξηθνξά γηα έλα άηνκν ηεο 

ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ θνηλσλία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειηθία, ην θχιν, ην 

επάγγεικα θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν (Bozionelos θαη Bennett, 1999). Δηδηθά 

γηα ην θχιν νη Kim θ.ά. (2007) αλαθέξνπλ φηη δνκείηαη θνηλσληθά. Η εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί επξέσο φηη ηα ελδηαθέξνληα θαη ε γλψζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο ησλ θχισλ θαζνδεγνχλ ηηο θξίζεηο θαη 

επηινγέο ηνπο (Darley θαη Smith, 1995).  

ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ νη 

έξεπλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ξφισλ σο παξάγνληα 

επίδξαζεο είλαη αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλεο (Lepp θαη Gibson, 2003 . Sönmez 

θ.ά., 2006 . Apostolopoulos θ.ά., 2002 . Sirakaya θαη Woodside, 2005 . Ringer, 

2013). Όζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ παξαηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ζην 

φξγαλν κέηξεζεο, νη Valois θ.ά. (1988) ζεσξνχλ κφλν ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε σο ξφιν πξνο δηεξεχλεζε, νη Bozionelos θαη Bennett (1999) 

ρξεζηκνπνηνχλ σο θξηηήξην ηελ ειηθία, θαη νη Boyd θαη Wandersman (1991) 

αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα θαη ζηελ ειηθία. Δπεηδή 

ζπκθσλνχκε κε ηνλ Moutinho (1987) φηη νη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ θαη ξφισλ 

δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ επηινγψλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, απνθαζίζηεθε φηη ζα έπξεπε λα δηεπξχλνπκε ην 

ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ξφινη θαη λα 

ηεζνχλ πξνο δηεξεπλεηηθή εμέηαζε θαη επηβεβαίσζε εθείλσλ πνπ φλησο 

ιεηηνπξγνχλ σο ξφινη. Σν φξγαλν κέηξεζεο πεξηέιαβε ηειηθά νθηψ 

παξαηεξνχκελα ζηνηρεία κεηά απφ εμέηαζε ηνπο απφ ην πάλει εηδηθψλ, ηα 

νπνία είλαη: ε θνηλσληθή ηάμε, ε επαγγεικαηηθή ζέζε, νηθνλνκηθφ/εηζνδεκαηηθφ 
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επίπεδν, ειηθηαθή νκάδα, εζληθφηεηα, ζξήζθεπκα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

θαη θχιν.        

 

1.4.4 πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 

Η ηθαλνπνίεζε είλαη κία πνιχπινθε ελλνηνινγηθή νληφηεηα ε νπνία γεληθά έρεη 

ηχρεη ηεο πξνζνρήο ησλ εξεπλεηψλ ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ 

κάξθεηηλγθ (Bigné θ.ά., 2001). Ο Oliver (1993) αλαθέξεη φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ππνδειψλεη πιήξσζε ή αίζζεζε εθπιήξσζεο, ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί κε 

δηαθφξνπο ηξφπνπο (Tian-Cole θαη Crompton, 2003). Τπάξρεη έιιεηςε 

ζπκθσλίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ νξηζκψλ, πνπ φκσο ζχκθσλα κε ηνπο Giese 

θαη Cote (2000) κνηξάδνληαη ηξία θνηλά ζηνηρεία: (1) ε θαηαλαισηηθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη απφθξηζε, κία ζπλαηζζεκαηηθή ή γλσζηηθή θξίζε, (2) ε 

απφθξηζε αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην 

αληηθείκελν ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλνπνίεζεο, (3) ε απφθξηζε ζπλδέεηαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (πξν ηεο αγνξάο, κεηά ηελ αγνξά, κεηά ηελ 

θαηαλάισζε θιπ.). Άξα, νη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο. Οη δχν πην γλσζηέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο, πνπ είλαη γεληθά απνδεθηέο ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ (Mannell θαη Kleiber, 1997) είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε αλάγθεο θαη ε ηθαλνπνίεζε αμηνιφγεζεο (Tian-Cole θαη 

Crompton, 2003). ηελ πξψηε εμ’απηψλ ε ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απφδνζε θηλήηξσλ, ψζηε ε ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε 

αληίζηνηρσλ αλαγθψλ θαη θηλήηξσλ. Η ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε δελ ζρεηίδεηαη 

κε αλάγθεο θαη θίλεηξα θαη αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή εθηίκεζεο ή αμηνιφγεζεο 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε αληηιεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

αληαπνθξίλεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ (Melone, 1990). Η ηθαλνπνίεζε 

αμηνιφγεζεο επηθξάηεζε σο ε θπξίαξρε επίλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ (Bowen θαη Clarke, 2002). Απηή ε 

πξνζέγγηζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα δηάςεπζεο 

πξνζδνθηψλ (expectancy disconfirmation paradigm) (Oliver, 1980) ην νπνίν 

απνδίδεηαη απφ δχν δηεξγαζίεο. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη ε 
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δεχηεξε ζηελ θξηηηθή δηάςεπζεο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έλαληη ησλ πξνζδνθηψλ εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ. Όηαλ ε 

πξαγκαηνπνηνχκελε απφδνζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο, ηφηε 

πξνθχπηεη επηβεβαίσζε. Όηαλ ε πξαγκαηνπνηνχκελε απφδνζε ππεξέρεη ή 

ππνιείπεηαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ, ηφηε επηθξαηεί ζεηηθή ή αξλεηηθή 

δηάςεπζε. Η ζεηηθή δηάςεπζε νδεγεί ζε ηθαλνπνίεζε, ελψ αξλεηηθή δηάςεπζε 

νδεγεί ζε δπζαξέζθεηα (Tian-Cole θαη Crompton, 2003).      

Μία άιιε πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο νξηζκνχ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

θαηαλαισηή είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο (overall 

satisfaction) θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηδηνηήησλ (attribute satisfaction) (Campo-

Martinez θαη Garau-Vadell, 2010 . Chi θαη Qu, 2008 . Bigné θ.ά., 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Oliver (1993) ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηθαλνπνίεζε 

ηδηνηήησλ είλαη δηαθνξεηηθέο αιιά ηαπηφρξνλα ζρεηηδφκελεο ελλνηνινγηθέο 

νληφηεηεο. Η ηθαλνπνίεζε ηδηνηήησλ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο, ζεηηθέο θαη άκεζεο 

επηδξάζεηο ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε (Bolton θαη Drew, 1991 . Hasegawa, 

2010 . Alegre θαη Garau, 2011). Αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ηειεπηαίαο (Spreng θ.ά., 1996). Η ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη κία επξχηεξε έλλνηα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηδηνηήησλ 

ππνδειψλνληαο νιηθή αμηνιφγεζε κεηά ηελ αγνξά θαη δελ είλαη απιψο ην 

άζξνηζκα ησλ μερσξηζηψλ αμηνινγήζεσλ θάζε ηδηφηεηαο (Chen, 2008 . Gnoth, 

1994).  

Η ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ είλαη κία ζεηηθή αληίιεςε ή ζπλαίζζεκα 

πνπ νη ηνπξίζηεο αλαπηχζζνπλ ή απνθηνχλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη εθθξάδεηαη σο ν βαζκφο επραξίζηεζεο πνπ 

απνθνκίδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο (Hui θ.ά., 2007 . Williams θαη Soutar, 2009). Η 

ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

δηφηη επεξεάδεη ηελ επηινγή πξννξηζκνχ (Tian-Cole θαη Crompton, 2003 . Lee 

θ.ά., 2005 . Lee, 2009 . Song θ.ά., 2012) θαη κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο (Neal 

θ.ά., 1999 . Yoon θαη Uysal, 2005 . Um θ.ά., 2006 . Lee θ.ά., 2007 . Hutchinson 

θ.ά., 2009 . Smith θαη Costello, 2009 . Chen θαη Chen, 2010 . Devesa θ.ά., 

2010). Η έξεπλα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηε πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

αλαςπρήο έρεη δείμεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ κε βάζε ηα μερσξηζηά 
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ζηνηρεία ηνπ πξννξηζκνχ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζπλνιηθά κε ηνλ 

πξννξηζκφ (Hsu, 2003 . Kozak θαη Rimmington, 2000). Δθηφο απφ ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηηο ππεξεζίεο απφ ηα αγαζά, φπσο ε 

αυιφηεηα, ε αδηαηξεηφηεηα, ε εηεξνγέλεηα θαη ε θζαξηφηεηα (Zeithaml θ.ά., 

1985), παξαηεξνχληαη θάπνηεο επηπιένλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ηνπξηζκφ 

θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αιιειεμαξηφκελε 

δηαζχλδεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (Bowen, 2002). Οη ηνπξίζηεο 

έξρνληαη ζε επαθή κε έλα κσζατθφ ππεξεζηψλ απφ μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, 

θαηαζηήκαηα, γεγνλφηα θάζε είδνπο ζηνλ πξννξηζκφ θαη αμηνινγνχλ θάζε 

ππεξεζία ρσξηζηά. Έηζη, ινηπφλ, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε εκπεηξηψλ 

θηινμελίαο θαη ηνπξηζκνχ είλαη ζπλάξηεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αμηνινγήζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ (Pizam θαη Ellis, 1999). πκπεξαζκαηηθά, ε έλλνηα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο εθαξκφδεηαη σο ε αμηνιφγεζε ηνπ ηνπξίζηα κεηά ηελ επίζθεςε 

(post-purchase) ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (Kozak, 2001b . Wang θαη Hsu, 

2010). 

Γεληθά, ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηξάηαη κε δχν κεζφδνπο (Lee, 

2009). H πην ζπρλή κέζνδνο εθαξκφδεη θιίκαθεο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

ελλνηνινγηθή νληφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο έξεπλεο ησλ 

Petrick (2002) θαη Lee (2006). Η ελαιιαθηηθή κέζνδνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (Bolton θαη Lemon, 1999 . Vittersø θ.ά., 2000 . Bigné 

θ.ά., 2001 . Tomas θ.ά., 2002), πινπνηεί κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

κε εθαξκνγή ελφο θαη κνλαδηθνχ νιηθνχ κεηξνχκελνπ ζηνηρείνπ. ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή απνθαζίζηεθε ε κέηξεζε κε ηελ θιίκαθα πνιιαπιψλ 

ζηνηρείσλ, αληί ηεο ζπλνπηηθήο κνλνδηάζηαηεο, φπσο δειαδή πξνηείλνπλ νη 

Petrick (2002) θαη Kozak (2003) θαη επηβεβαηψλνπλ νη Bernhardt θ.ά., (2000), 

φηη κία κνλνδηάζηαηε κέηξεζε δε κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ηζρχ ηεο 

πνιιαπιήο θιίκαθαο ζηνηρείσλ κέηξεζεο. Αξρηθά πξνηείλνληαη ηέζζεξα 

ζηνηρεία κέηξεζεο, ε ρξεζηκφηεηα ησλ νπνίσλ, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, 

επηβεβαηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηφζν ζηε δηεξεπλεηηθή φζν θαη ζηελ 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε.        
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1.4.5 Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ       

Η έξεπλα πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα ηφπν 

(place attachment) έρεη απνηειέζεη ην αληηθείκελν γηα αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη εθαξκνγήο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο (Kyle θ.ά., 2005). Αξρηθά αλαπηχρζεθε ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ςπρνινγίαο θαη έρεη ζπιιεθζεί λνεκαηηθά σο ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο ή ζχλδεζκνο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ηφπσλ (Hidalgo θαη Hernandez, 2001). Οη πεξηζζφηεξεο επίλνηεο απηήο ηεο 

ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο έρνπλ επηρεηξήζεη λα πεξηγξάςνπλ ην εχξνο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα, 

ελλνψληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε (affect), ην ζπλαίζζεκα (emotion) θαη 

ηελ αίζζεζε (feeling) πνπ θαηαιακβάλνπλ θεληξηθή ζέζε (Chow θαη Healey, 

2008). Οη Low θαη Altman (1992) ζεκείσζαλ φηη απηά ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλνδεχνληαη απφ γλσζηηθέο ηδηφηεηεο (ζθέςεηο, γλψζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο) θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ (ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξά), δειαδή 

κία γεληθφηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπσλ θαη ηφπσλ. Αξθεηνί 

εξεπλεηέο (Kyle θαη Chick, 2007 . Milligan, 1998 . DeMiglio θαη Williams, 2008) 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ αληίιεςε ηζρπξηδφκελνη φηη ε πξνζθφιιεζε ζηνλ ηφπν 

ζπρλά πξνθχπηεη φηαλ ηα άηνκα απνθηνχλ γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

επελδχνπλ ζε απηφ αμία. πλεπψο, ε έξεπλα γηα ηελ πξνζθφιιεζε ζε έλαλ 

ηφπν παξέρεη ηζρπξέο ελδείμεηο γηα δχν ηχπνπο πξνζθφιιεζεο, έλαλ πνπ 

εζηηάδεη ζηε δηακνξθνχκελε θπζηθή πξνζθφιιεζε θαη έλαλ δεχηεξν πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

πεξηβαιινληηθφ πιαίζην (Giuliani, 2003 . López-Mosquera θαη Sánchez, 2013). 

Η πνιχπιεπξε θχζε θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο πξνζθφιιεζεο θαη 

ε ζρέζε ηεο κε άιιεο ζπγγελείο έλλνηεο φπσο ε αίζζεζε ηνπ ηφπνπ 

(Stedman, 2003), ην αλήθεηλ ζε έλα ηφπν (Lew, 1989) θαη ν δεζκφο κε ηνλ 

ηφπν (Hammitt θ.ά., 2006) δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε κηαο ελλνηνινγηθήο 

ζχγρπζεο (Stedman, 2003). Κάπνηνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη έλλνηεο φπσο ε 

αίζζεζε ηφπνπ, ε εμάξηεζε απφ ηνλ ηφπν, θαη ε ηαχηηζε κε ηνλ ηφπν είλαη 

κνξθέο πξνζθφιιεζεο ζηνλ ηφπν (Hernández θ.ά., 2007 . Yuksel θ.ά., 2010), 

ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ε αίζζεζε ηφπνπ είλαη έλαο επξχηεξνο φξνο θαη ε 



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 70 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ απνηειεί ππνδηάζηαζε (Kyle θ.ά., 2004 . 

Stedman, 2003).  

ηε βηβιηνγξαθία έρνπκε ζπλαληήζεη θαη κία δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία 

νξηζκνχ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ κε ηξία ζηνηρεία: ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζθφιιεζε, ηελ ηαχηηζε κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ 

εμάξηεζε πξννξηζκνχ κε θνηλσληθή δέζκεπζε (Kyle θ.ά., 2004). Απηά ηα ηξία 

ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ ζε κία ηξίπηπρε ζπκπεξηθνξηθή ζεψξεζε ηεο 

πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ πνπ απνηειείηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε 

γλσζηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε (Jorgensen θαη Stedman, 2001). 

Όπσο φκσο αλαθέξνπλ νη Moore θαη Graefe (1994) θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Williams θαη Roggenbuck (1989) δελ είλαη μεθάζαξν αλ ε πξνζθφιιεζε ζηνλ 

πξννξηζκφ απνηειείηαη απφ δχν ή ηξεηο δηαζηάζεηο, δηφηη γηα θάπνηνπο ε 

ηαχηηζε κε ηνλ πξννξηζκφ έρεη πεξηερφκελν γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

(Williams θαη Roggenbuck, 1989 . Proshansky, 1978), ελψ γηα άιινπο κφλν 

γλσζηηθφ (Jorgensen θαη Stedman, 2001 . Rollero θαη De Piccoli, 2010). Με 

βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ζεσξήζακε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή φηη ε 

πξνζθφιιεζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα ηφπν απνηειεί κία ππεξέρνπζα έλλνηα ε 

νπνία πεξηιακβάλεη δχν ππν-δηαζηάζεηο, δειαδή ηελ εμάξηεζε θαη ηελ 

ηαχηηζε ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Knez (2005), Gross θαη Brown (2006), 

Hidalgo θαη Hernandez (2001). Μάιηζηα, επαλαδηαηππψζακε ηνπο φξνπο γηα 

λα είλαη λνεκαηηθά πην θνληά ζην αληηθείκελν ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ θαη έηζη ζην εμήο ζα αλαθεξφκαζηε ζε: πξνζθφιιεζε ζηνλ 

πξννξηζκφ, εμάξηεζε απφ ηνλ πξννξηζκφ θαη ηαχηηζε ζηνλ πξννξηζκφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Lee (2001).    

Η εμάξηεζε απφ ηνλ πξννξηζκφ (ιεηηνπξγηθή πξνζθφιιεζε) (place 

dependence) αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλζήθεο ελφο 

πξννξηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

ζηφρσλ ησλ αηφκσλ, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο παξφκνηνπο ή αληαγσληζηηθνχο 

πξννξηζκνχο (Williams θαη Vaske, 2003 . Jorgensen θαη Stedman, 2001). Οη 

πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλζήθεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θπζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξννξηζκνχ, δειαδή κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο επηζθέπηεο 

(Alexandris θ.ά., 2006). Αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ 
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ζηελ παξνρή ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλζεθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ή επηζπκεηέο δξαζηεξηφηεηεο (Williams θαη Vaske, 

2003 . Williams and Roggenbuck, 1989) θαη ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ αληίιεςε 

φηη ην πεξηβάιινλ θαηέρεη κνλαδηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Williams θ.ά., 

1992). Η εμάξηεζε πξννξηζκνχ είλαη επίζεο κία κνξθή δέζκεπζεο (Hammitt 

θ.ά., 2006), ελλνψληαο φηη νη πξννξηζκνί πνπ ηθαλνπνηνχλ πνηθίιεο αλάγθεο 

νδεγνχλ ζε κηα πην πεξηεθηηθή, βαζχηεξε θαη ζπλεθηηθφηεξε εμάξηεζε 

πξννξηζκνχ ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο πνπ ηθαλνπνηνχλ ιηγφηεξεο 

αλάγθεο (Prayag θαη Ryan, 2012).  

Η ηαχηηζε κε ηνλ πξννξηζκφ (place identity / identification) έρεη απνδνζεί 

κε δηάθνξνπο νξηζκνχο ζην παξειζφλ πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζην εχξνο 

ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο πνιχ 

πεξηιεπηηθά, θάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε έλλνηα ηεο ηαχηηζεο κε ηνλ 

πξννξηζκφ πξέπεη λα εθθξάδεη ζπλαηζζεκαηηθφ λφεκα θαη αλαθέξεηαη «ζηε 

ζπκβνιηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ σο ρψξνο απφ φπνπ πεγάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζρέζεηο πνπ δίλνπλ λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή» (Williams 

θαη Vaske, 2003). δειαδή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζθφιιεζεο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν (Williams θ.ά., 1992). Η δεχηεξε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ηαχηηζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πξννξηζκφ ζεσξεί φηη πξέπεη λα 

εθθξάδεη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ εαπηφ σο κέινο ελφο θπζηθνχ ρψξνπ. δειαδή 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηαχηηζε έρεη γλσζηηθή δνκή ε νπνία ζπκβάιεη ζηε 

ζπλνιηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηε δηεξγαζία ηεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο (Pretty θ.ά., 2003 . Dixon θαη Durrheim, 2000). Οη Kyle θ.ά. (2003, 

2004, 2005) παξείραλ επξεία ππνζηήξημε ζηε δηδηάζηαηε πξνζέγγηζε ζηε 

κέηξεζε ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ θαη εηδηθά γηα ηελ ηαχηηζε κε ηνλ 

πξννξηζκφ θαηέιεμαλ φηη ε πιένλ επηηπρεκέλε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη 

απηή ηνπ Proshansky (1978) ν νπνίνο ζεψξεζε ηελ ηαχηηζε κε φξνπο 

γλσζηηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Γειαδή ζεψξεζε φηη ε ηαχηηζε κε ηνλ ηφπν «είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ελφο πνιχπινθνπ ππνβάζξνπ ζπλεηδεηψλ θαη 
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αζπλαίζζεησλ ηδαληθψλ, πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, αμηψλ, ζηφρσλ, 

ζπκπεξηθνξηθψλ ηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ». 

πλεπψο, πξφθεηηαη γηα κηα γλσζηηθή δνκή κε ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

θαηαζθεπάζκαηνο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ηφζν ε εμάξηεζε απφ 

ηνλ πξννξηζκφ, φζν θαη ε ηαχηηζε κε απηφλ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ (Proshansky θ.ά., 

1983 . Alexandris θ.ά., 2006 . Prayag θαη Ryan, 2012 . Kyle θ.ά., 2005). Οη 

θιίκαθεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ δηαθφξνπο εξεπλεηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ηαχηηζεο θαη ηεο εμάξηεζεο πξννξηζκνχ είλαη πνηθίιεο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα νη Alexandris θ.ά. (2006) ρξεζηκνπνίεζαλ 11 παξαηεξνχκελα 

ζηνηρεία, νη Hou θ.ά. (2005) εξεχλεζαλ ηελ πξνζθφιιεζε κε 12 κεηαβιεηέο, 

θαη νη Yuksel θ.ά. (2010) κφιηο κε 6 ζηνηρεία. Κνηλή αθεηεξία φισλ είλαη ε 

έξεπλα ησλ Williams θαη Vaske (2003) πνπ κειέηεζαλ ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ 

ηφπν κε 12 ζηνηρεία. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή έγηλε ρξήζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ επηβεβαίσζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Prayag 

θαη Ryan (2012), ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν 

κειεηψλ, ηφζν ζην αληηθείκελν, φζν θαη ζηνλ ηξφπν έξεπλαο. Σα νθηψ απηά 

παξαηεξνχκελα ζηνηρεία πέξαζαλ επηηπρψο απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο αιιά θαη ηεο επηβεβαησηηθήο, φπσο ζα 

δνχκε ζηα Κεθάιαηα 5 θαη 6. 

 

1.5 ύνουη 1οσ Κεθαλαίοσ & σμπεράζμαηα 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη ελλνηνινγηθέο 

νληφηεηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιν ην εχξνο ηεο δηαηξηβήο, θαη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν. Δμεγήζεθε ε ζεσξεηηθή 

βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζρεκαηίζζεθε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο ζεσξίαο 

δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Triandis (1977, 1980), πξνζαξκνζκέλν 
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ζηηο αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο ηεο ιήςεο απφθαζεο γηα δηαθνπέο 

ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (tourism destination decision making).   

ηνλ Πίλαθα 1.1 παξαηίζεληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ, αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ 1νπ επηπέδνπ, θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλνπηηθήο εηθφλαο ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε ελλνηνινγηθή 

νληφηεηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ Triandis (1977) 

γηα νπζηαζηηθέο πηπρέο ηνπ κνληέινπ TIB, νηθνδνκψληαο ζε απηή ηε ζεσξία κε 

ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη 

αμηνπνηψληαο ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο 

δεκηνπξγήζεθε ην αξρηθφ κνληέιν θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηειηθφ κνληέιν 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφζεζεο επαλέιεπζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.   

 

Πίνακας 1.1: Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα θαζέλα απφ ηνπο 
παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο πξφζεζεο 
(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.   

Παράγονηες Προζδιοριζμού Πρόθεζης 
(Δπαν) Δπίζκευης ζηον Σοσριζηικό 

Προοριζμό 

Αριθμός 
Αναθορών 

Πηγές Βιβλιογραθικών Αναθορών 

1. Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 
Σνπξηζηηθφ Πξννξηζκφ 

 

13 Woodside θαη Lysonski, 1989 
.
 Woodside θαη 

MacDonald, 1994 
.
 Andreassen θαη 

Lindestad, 1998 
.
 Oppermann, 1998 

. 
Crotts, 

1999 
. 
Peter θ.ά., 1999 

.
 Blackwell θ.ά., 2001 

. 

Hawkins θ.ά., 2004 
.
 Lehto θ.ά. 2004 

.
 

Pritchard, 2003 
.
 Alegre θαη Juaneda, 2006 

.
 

Hong θ.ά., 2009 
.
 Jang θ.ά., 2009 

 

2. πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 8 Triandis, 1980 
.
 Baloglu θαη Mangaloglu, 

2001 
. 
Vida θαη Reardon, 2008 

.
 Kwon θαη 

Vogt, 2010 
.
 Byon θαη Zhang, 2010 

.
 Wang 

θαη Hsu, 2010 
.
 Wang θαη Hsu, 2010 

.
 Žabkar 

θ.ά., 2010 
 

3. Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 14 Fishbein, 1967 
. 
Ajzen θαη Fishbein, 1973 

. 

Triandis, 1977 
.
 Triandis, 1980 

.
 Schwarzt θαη 

Howard, 1980 
.
 Budd θαη Spencer, 1985 

.
 

Valois θ.ά., 1988 
.
 Waitley, 1996 

.
 Bamberg 

θαη Schmidt, 2003 
.
 Gagnon θ.ά., 2006 

. 

Gagnon θ.ά., 2006 
.
 Jang θαη Feng, 2007 

.
 

Robinson, 2010 
.
 Li θ.ά., 2010 

 

4. Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 13 Sherif, 1935 
.
 Fishbein  θαη Ajzen, 1975 

.
 

Jaccard θαη Davidson, 1975 
.
 Triandis, 1977 

.
 

Valois θ.ά., 1988 
.
 Ajzen, 1991 

.
 Thompson 

θ.ά., 1991 
.
 Cheung θ.ά., 2000 

. 
Chang θαη 

Cheung, 2001 
.
 Bamberg θαη Schmidt, 2003 

.
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Lam θαη Hsu, 2006 
.
 Huang, 2009 

.
 Salonen 

θαη Helne, 2012  
 

5. Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ 
& Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 

25 Olson θαη Jacoby, 1971 
.
 Jacoby θαη Kyner, 

1973 
.
 Triandis, 1977 

.
 Triandis, 1980 

.
 

Gitelson θαη Crompton, 1984 
.
 Gyte θαη 

Phelps, 1989 
.
 Mitchell θαη Greatorex, 1993 

.
 

Oppermann, 1997 
. 
Bargh θαη Chartrand, 

1999 
.
 Baker θαη Crompton 2000 

.
 Kozak θαη 

Rimmington, 2000 
. 
Oppermann, 2000 

. 
Odin 

θ.ά., 2001 
. 
Baloglu, 2001 

.
 Kozak, 2001a 

.
 

Jones θ.ά., 2002 
.
 Kyle θ.ά., 2003 

.
 Niininen 

θαη Riley, 2003 
. 
Tian-Cole θαη Crompton, 

2003 
.
 Petrick, 2004 

.
 Lau θαη McKercher, 

2004 
. 
Niininen θ.ά., 2004 

.
 Alegre θαη 

Cladera, 2006 
. 
Saling θαη Phillips, 2007 

.
 

LaRose, 2010 
 

6. Αλάγθε γηα Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο 
Δπηινγέο 

21 Glanzer, 1958 
.
 Fowler, 1967 

.
 Finger θαη 

Mook, 1971 
.
 Faison, 1977 

.
 Cohen, 1979 

.
 

ΜcAlister, 1982 
.
 McAlister θαη Pessemier, 

1982 
.
 Lee θαη Crompton, 1992 

.
 Steenkamp 

θαη Baumgartner, 1992 
.
 Kahn, 1995 

.
 Menon 

θαη Kahn, 1995 
.
 Keaveney, 1995 

.
 McIntosh 

θ.ά., 1995 
.
 Mittal θαη Lassar, 1998 

.
 Chen θαη 

Paliwoda, 2004 
.
 Babu θαη Bibin, 2004 

.
 Feng 

θαη Jang, 2004 
.
 Jang θαη Feng, 2007 

.
 Wang, 

2007 
.
 Bigné θ.ά., 2009 

.
 Assaker θ.ά., 2011 

 

7. Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 61 Becker, 1965 
.
 Foucault, 1979 

.
 Stafford θαη 

Galle, 1984 
.
 Buchanan θαη Allen, 1985 

.
 

McGuire θ.ά., 1986 
.
 Crawford θαη Godbey, 

1987 
.
 West, 1989 

.
 Scott θαη Godbey, 1990 

.
 

Crawford θ.ά., 1991 
.
 Kay θαη Jackson, 1991 

.
 

Scott, 1991 
.
 Jackson, 1993 

.
 Jackson θ.ά., 

1993 
.
 Madrigal θαη Kahle, 1994 

.
 Theuns, 

1994 
. 
Whyte θαη Shaw, 1994 

.
 Pain, 1997 

. 

Zhou θ.ά., 1998 
.
 Kastenholz θ.ά., 1999 

. 

Jackson θαη Scott, 1999 
.
 Hinch θαη Jackson, 

2000 
.
 Mok θαη Iverson, 2000 

.
 Hudson θαη 

Gilbert, 2000 
. 
Rideout θαη Legg, 2000 

.
 

Burnett θαη Baker, 2001 
. 
Carr, 2001 

.
 

Gonzalez θαη Bello, 2002 
. 
Fleischer θαη 

Pizam, 2002 
. 
Murphy θ.ά., 2002 

.
 

Pennington-Gray, 2002 
.
 Raymore, 2002 

.
 

Shogan, 2002 
.
 Hsu θαη Lam, 2003 

.
 Lam θαη 

Hsu, 2004 
.
 Scott, 2005 

.
 Huang θαη Hsu, 

2005 
. 
McGuire θαη Norman, 2005 

.
 Kerstetter 

θ.ά., 2005 
.
 Jackson, 2005 

.
 Sarigöllü θαη 

Huang, 2005 
.
 Weifeng, 2005 

.
 Laesser θ.ά., 

2006 
.
 Laesser θαη Crouch, 2006 

. 
Vassiliadis 

θ.ά., 2006 
. 
Beh θαη Bruyere, 2007 

. 

Henderson θαη Bialeschki, 2007 
.
 Sparks, 

2007 
.
 Nyaupane θαη Andereck, 2008 

.
 

Andronikidis θ.ά., 2008 
.
 McDonald θαη 

Murphy, 2008 
.
 Huang θαη Hsu, 2009 

. 
Park 

θαη Yoon, 2009 
.
 Sparks θαη Pan, 2009 

. 

Alegre θ.ά., 2010 
.
 Peeters θαη Dobois, 2010 

.
 

Skowron, 2010 
.
 Chen θαη Funk, 2010 

.
 Hung 

θαη Petrick, 2010 
. 
Li θ.ά., 2011 

. 
Hung θαη 
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Petrick, 2012 
.
 Zhang θ.ά., 2012 

 

8. Καηαιχηεο 40 Kay θαη Jackson, 1991 
.
 Jackson θ.ά., 1993 

.
 

Raymore θ.ά., 1993 
.
 Frederick θαη Shaw, 

1995 
.
 Henderson θ.ά., 1995 

.
 Jackson θαη 

Rucks, 1995 
.
 McQuarrie θαη Jackson, 1996 

. 

Samdahl θαη Jekubovich, 1997 
.
 Little, 2000 

.
 

Kim θ.ά. 2000 
.
 Nadirova, 2000 

.
 Hudson, 

2000 
. 
Brown θ.ά., 2001 

. 
Hubbard θαη 

Mannell, 2001 
.
 Samdahl θ.ά., 2001 

. 
Freund 

θαη Baltes, 2002 
.
 Little, 2002 

. 
Pennington-

Gray θ.ά., 2002 
. 
Gladwell θαη Bedini, 2004 

. 

Daniels θ.ά., 2005 
. 
Hinch θ.ά., 2005 

. 

Samdahl, 2005 
. 
Yarnal θ.ά., 2005 

.
 Green θαη 

Jones, 2005 
. 
Hong θ.ά., 2006 

. 
Andronikidis 

θ.ά., 2007 
. 
Burns θαη Graefe, 2007 

. 
Huang, 

2007 
. 
Hunter-Jones θαη Blackburn, 2007 

.
 

Loucks-Atkinson θαη Mannell, 2007 
.
 

Samdahl, 2007 
.
 Alexandris θ.ά., 2008 

. 

McDonald θαη Murphy, 2008 
.
 Silva θαη 

Correia, 2008 
.
 Nyaupane θαη Andereck, 

2008 
. 
Nimrod, 2008 

. 
Son θ.ά., 2008 

.
 Huang 

θαη Hsu, 2009 
.
 Hung and Petrick 2010 

.
 Lee 

θ.ά., 2012 

9. Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ 35 Scott, 1965 
.
 Russell, 1980 

.
 Anand θ.ά., 1988 

.
 Echtner θαη Ritchie, 1991

.
 Fakeye θαη 

Crompton, 1991 
. 
Stern θαη Krakover, 1993 

.
 

Driscoll θ.ά., 1994 
.
 Kim, 1998 

.
 Baloglu θαη 

McCleary, 1999 
. 
Baloglu, 2000 

.
 Chen θαη 

Hsu, 2000 
. 
Sönmez θαη Sirakaya, 2002 

. 

Chalip θ.ά., 2003 
. 
Hui θαη Wan, 2003 

. 
Beerli 

θαη Martin, 2004 
. 
Pike θαη Ryan, 2004 

.
 Lee 

θ.ά., 2005 
. 
Obenour θ.ά., 2005 

. 

Grosspietsch, 2006 
.
 Hosany θ.ά., 2006 

.
 

Chen & Tsai, 2007 
. 
Prebensen, 2007 

.
 Chi 

θαη Qu, 2008 
. 
Phillips θαη Jang, 2008 

. 
San 

Martin θαη del Bosque, 2008 
. 
Stepchenkova 

θαη Morrison, 2008 
.
 Aksu θ.ά., 2009 

.
 Alcaniz 

θ.ά., 2009 
.
 Bigné θ.ά., 2009 

.
 Kamenidou 

θ.ά., 2009 
.
 Lee, 2009 

.
 Royo-Vela, 2009 

.
 

Lee θαη Lee, 2009 
.
 Qu θ.ά., 2011 

.
 Li θαη 

Stepchenkova, 2012 

10. πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ 21 Russell θ.ά., 1981 
.
 Bettman, 1986 

.
 Russell 

θαη Snodgrass, 1987 
.
 Murphy θαη Zajonc, 

1993 
. 
Gartner, 1996 

.
 Baloglu θαη Brinberg, 

1997 
.
 Decrop, 1999 

.
 Gallarza θ.ά., 2002 

.
 

Pike, 2002 
.
 Kim θαη Richardson, 2003 

. 
Pike 

θαη Ryan, 2004 
.
 Hernández-Lobato, 2006 

. 

Hong θ.ά., 2006 
. 
Lam θαη Hsu, 2006 

. 

Kaplanidou, 2007 
.
 Lin θ.ά., 2007 

.
 Yüksel θαη 

Akgül, 2007 
. 
San Martin θαη del Bosque, 

2008 
.
 del Bosque θαη Martín, 2008 

.
 

Stepchenkova θαη Morrison, 2008 
. 
Huang 

θ.ά., 2012 
 

11. Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ 14 Dann, 1993 
.
 Gartner, 1994 

. 
Dann, 1996 

.
 

Huitt, 1999 
.
 Pike & Ryan, 2004 

.
 White, 2004 

.
 Heslop θ.ά., 2004 

.
 Ryan & Cave, 2005 

. 

Laroche θ.ά., 2005 
.
 Huitt, 2005 

.
 Sudhahar 

θ.ά., 2006 
.
 Tasci θ.ά., 2007 

. 
Nadeau θ.ά., 
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2008 
. 
Moon θ.ά., 2011  

 

12. Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 25 Venkatesan, 1966 
.
 Berkowitz, 1972 

.
 Jaccard 

θαη Davidson, 1975 
.
 Fishbein θαη Ajzen, 1975 

.
 Triandis, 1977 

.
 Ajzen θαη Madden, 1986 

.
 

Moutinho, 1987 
.
 Cialdini θ.ά., 1991 

.
 Decrop, 

1999 
.
 Schwartz, 1999 

.
 Cheung θ.ά., 2000 

.
 

Bamberg θαη Schmidt, 2003 
.
 White, 2005 

.
 

Sönmez θ.ά., 2006 
.
 Hsu θ.ά., 2006 

.
 Egmond 

θαη Bruel, 2007 
.
 Lepp, 2007 

.
 Kim θ.ά., 2009 

.
 

Sparks θαη Pan, 2009 
.
 Brown θ.ά., 2010 

.
 

Han θαη Kim, 2010 
.
 Hares θ.ά., 2010 

.
 Lewis 

θ.ά., 2010 
.
 Reddy θ.ά., 2010 

.
 Yamada θαη 

Fu, 2012 
 

13. Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 12 Triandis, 1977 
.
 Moutinho, 1987 

.
 Valois θ.ά., 

1988 
.
 Boyd θαη Wandersman, 1991 

.
 Darley 

θαη Smith, 1995 
.
 Bozionelos θαη Bennett, 

1999 
.
 Apostolopoulos θ.ά., 2002 

.
 Lepp θαη 

Gibson, 2003 
.
 Sirakaya θαη Woodside, 2005 

.
 

Sönmez θ.ά., 2006 
.
 Kim θ.ά., 2007 

.
 Ringer, 

2013 

14. πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 41 Oliver, 1980 
.
 Melone, 1990 

.
 Bolton θαη 

Drew, 1991 
.
 Oliver, 1993 

.
 Gnoth, 1994 

.
 

Spreng θ.ά., 1996 
.
 Mannell θαη Kleiber, 1997 

.
 Bolton θαη Lemon, 1999 

.
 Neal θ.ά., 1999 

.
 

Pizam θαη Ellis, 1999 
.
 Bernhardt θ.ά., 2000 

.
 

Giese θαη Cote, 2000 
.
 Kozak θαη 

Rimmington, 2000 
.
 Vittersø θ.ά., 2000 

.
 

Bigné θ.ά., 2001 
.
 Kozak, 2001b 

.
 Bowen θαη 

Clarke, 2002 
.
 Petrick, 2002 

.
 Tomas θ.ά., 

2002 
.
 Hsu, 2003 

.
 Kozak, 2003 

.
 Tian-Cole 

θαη Crompton, 2003 
.
 Lee θ.ά., 2005 

.
 Yoon 

θαη Uysal, 2005 
.
 Lee, 2006 

.
 Um θ.ά., 2006 

.
 

Hui θ.ά., 2007 
.
 Lee θ.ά., 2007 

.
 Chi θαη Qu, 

2008 
.
 Chen, 2008 

.
 Hutchinson θ.ά., 2009 

.
 

Lee, 2009 
.
 Smith θαη Costello, 2009 

.
 

Williams θαη Soutar, 2009 
.
 Campo-Martinez 

θαη Garau-Vadell, 2010 
.
 Chen θαη Chen, 

2010 
.
 Devesa θ.ά., 2010 

.
 Hasegawa, 2010 

.
 

Wang θαη Hsu, 2010 
.
 Alegre θαη Garau, 2011 

.
 Song θ.ά., 2012 

15. Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ 32 Proshansky, 1978 
.
 Proshansky θ.ά., 1983 

.
 

Lew, 1989 
.
 Williams θαη Roggenbuck, 1989 

.
 

Low θαη Altman, 1992 
.
 Williams θ.ά., 1992 

.
 

Graefe, 1994 
.
 Milligan, 1998 

.
 Dixon θαη 

Durrheim, 2000 
.
 Hidalgo θαη Hernandez, 

2001 
.
 Jorgensen θαη Stedman, 2001 

.
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2001 
.
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.
 Kyle θ.ά., 2003 

.
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θ.ά., 2003 
.
 Stedman, 2003 

.
 Williams θαη 

Vaske, 2003 
.
 Kyle θ.ά., 2004 

.
 Hou θ.ά., 

2005 
.
 Knez, 2005 

.
 Kyle θ.ά., 2005 

.
 

Alexandris θ.ά., 2006 
.
 Gross θαη Brown, 

2006 
.
 Hammitt θ.ά., 2006 

.
 Hernández θ.ά., 

2007 
.
 Kyle θαη Chick, 2007 

.
 Chow θαη 

Healey, 2008 
.
 DeMiglio θαη Williams, 2008 

.
 

Rollero θαη De Piccoli, 2010 
.
 Yuksel θ.ά., 

2010 
.
 Prayag θαη Ryan, 2012 

.
 López-

Mosquera θαη Sánchez, 2013 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ζεσξεηηθή δνκή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ππνδείγκαηνο, παξνπζηάδνληαο θαη αλαιχνληαο, κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο 

ππνδείμεηο θαη ηα πξαθηηθά απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηε ζχλζεζή ηνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ 

ππνδείγκαηνο αμηνπνηήζεθε σο βάζε ε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο 

πκπεξηθνξάο (Theory of Interpersonal Behavior, TIB) ηνπ Triandis (1977, 

1980), πξνζαξκφδνληαο ηηο γεληθφηεξεο έλλνηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαηά ηελ 

θνηλσληθή ςπρνινγία, ζηελ νξνινγία αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ, θαη εηδηθφηεξα ηεο επηινγήο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. θνπφο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξηθνχ 

κνληέινπ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή επεμήγεζε ησλ κειινληηθψλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ ησλ ηαμηδησηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

κάξθεηηλγθ. Έηζη, ινηπφλ, ε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα αθηεξσζεί 

ζηε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ελλνηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

Κεθάιαην 1, εθαξκφδνληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εζηίαζε κε ηελ θαηά 

ηκήκαηα ζρεκαηηθή πξνβνιή ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ 

πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ (ρήκα 1.1).  

 

2.1 Μονηελοποίηζη ςμπεπιθοπάρ Καηαναλυηή ζηα πλαίζια ηος 

Σοςπιζμού 

Η κνληεινπνίεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ πξνβιέςεσλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα 

ησλ εξεπλεηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ (Malhotra θαη McCort, 2001). Η ίδηα 

δηαπίζησζε είλαη αιεζήο θαη γηα ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο κειέηεο ησλ 

επηινγψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απφ κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ 

(Moutinho, 1987 . Baloglu, 2000). Η πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε νκάδα 

κνληέισλ γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ηα κνληέια ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ 
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(behavioral intention models, ΒΙ) (Ajzen θαη Fishbein, 2000 . Boulding θ.ά., 

1993 . Cronin θ.ά., 2000). Σα ππνδείγκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξία 

κάζεζεο θαη ππνζέηνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά έλαληη θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ 

κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζεζε λα εθηειεζηεί απηή 

ε ζπκπεξηθνξά. Η πξφζεζε αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαθίλεζε ηνπ αηφκνπ κε 

ηε κνξθή ελφο ζπλεηδεηνχ ζρεδίνπ λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα ψζηε λα 

πινπνηήζεη κία ζπκπεξηθνξά (Aarts θ.ά., 1998 . Eagly θαη Chaiken, 1993). 

Έηζη ηα κνληέια ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ εζηηάδνπλ 

ζηηο εθνχζηεο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. Θεσξία Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο, TRA). 

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αληηιεπηηθνχ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ ζηε Θεσξία 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB) ή ησλ ξπζκηζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηε 

Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο (TIB) επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε φηη νη 

ζπκπεξηθνξηθνί ζηφρνη δελ βξίζθνληαη πάληα ππφ ηνλ εθνχζην έιεγρν ηνπ 

αηφκνπ (Ajzen, 1985 θαη 1991). Μάιηζηα, ζεκεηψλεηαη φηη νη παξάγνληεο 

ειέγρνπ έρνπλ επίδξαζε φρη κφλν ζηελ πξαγκαηνπνηνχκελε ζπκπεξηθνξά, 

αιιά έρνπλ επηδξάζεηο παξαθίλεζεο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο 

(Ajzen, 1991). Αλ θαη νη επεθηάζεηο πνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο θνηλσληθν-

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο βειηίσζαλ ηελ θαηαλφεζε θαη πξφβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ελ ηνχηνηο θαη πάιη ππνηέζεθε φηη ε ζπκπεξηθνξά 

θαζνδεγείηαη απφ δηθαηνινγεκέλνπο παξάγνληεο. Γλσξίδνπκε φκσο φηη ηα 

άηνκα πνπ πινπνηνχλ κία δεδνκέλε ζπκπεξηθνξά ψζηε λα επηηχρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο 

απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο πνπ αθνξά κηα 

παξφκνηα πεξίπησζε δξάζεο ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (Aarts θ.ά., 

1998). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Lanken θ.ά. (1994), Aarts θ.ά. 

(1998), Gardner (2009), νη απνθάζεηο γηα ηε ρξήζε κέζνπ κεηαθνξάο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηψληαη απφ ηα πξνεγνχκελα ηαμίδηα. Αλ θαη ν Ajzen (1991) αλαγλψξηζε 

φηη ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κεηέπεηηα 

ζπκπεξηθνξά, σζηφζν ζεσξεί φηη ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά παξάγεη 

αλαηξνθνδφηεζε ε νπνία επεξεάδεη αθφινπζεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ. Ο ίδηνο ηζρπξίδεηαη 

φηη ε επίδξαζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ αθφινπζε 

ζπκπεξηθνξά πεξηνξίδεηαη απφ ηηο αληηιεπηηθέο επηζπκίεο, ηνπο θαλφλεο, ην 



Αλάπηπμε Θεσξεηηθνχ Τπνδείγκαηνο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 107 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν θαη ηηο πξνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Η ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο πνπ δίδεη κηα πην εκπεξηζηαησκέλε 

έκθαζε ζηελ επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά είλαη ε Θεσξία 

Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Triandis (1977, 1980). Ο Sheth (1982) 

αλαθέξεη φηη ην κνληέιν ηνπ Triandis είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ ζεσξηψλ TRA θαη TPB, ιφγσ ηεο πξνηεηλφκελεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο ζπλήζεηαο (Habit) θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ (intentions), θαη επηπξφζζεηα ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο 

πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πεπνηζήζεσλ. 

Όπσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν Sheth (1982, ζει. 164) «ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ζπλήζεηαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή, δηφηη ελζσκαηψλεη ηε δπλακηθή ηεο κάζεζεο». Ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ γλσζηφ φηη ε ζπλήζεηα αληηπξνζσπεχεη 

ζπζζσξεπκέλε πξνεγνχκελε κάζεζε, ελψ νη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ απηφ πνπ έπεηαη λα καζεπηεί κέζσ γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ (Kuehn θαη Weiss, 

1965 . Kuehn θαη Day, 1964). Δπίζεο, ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Triandis 

(1980) επίδξαζε ηεο ζπλήζεηαο (Habit) ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε (Affect) 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην κνληέιν ζηάζεο-ζπκπεξηθνξάο ηνπ Sheth (1991) 

(Sheth model of attitude-behavior relationship) πνπ έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία 

κε ην κνληέιν TIB, θαη επηπιένλ εθαξκφδεη ηελ επίδξαζε ησλ ξπζκηζηηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο θαη φρη ζηελ κειινληηθή 

πξαγκαηνπνηνχκελε ζπκπεξηθνξά, φπσο δειαδή πξνηείλεηαη ζην κνληέιν 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο (ρήκα 1.1). πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζεσξνχκε 

ηελ ελλνηνινγηθή νληφηεηα ηεο ζπλήζεηαο σο απνιχησο απαξαίηεηε γηα 

νπνηνδήπνηε ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν, δηφηη απνηεινχλ ζηνρν-θαηεπζπλφκελεο 

απηφκαηεο ζπκπεξηθνξέο, κε δηαλνεηηθέο απεηθνλίζεηο θαη ζπλεπαθφινπζε 

δξάζε, πνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ απηφκαηα απφ πεξηβαιινληηθά 

εξεζίζκαηα (Aarts θ.ά., 1998).        

Οη ζεσξίεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ απνηειέζεη ην αληηθείκελν 

πνιπάξηζκσλ εξεπλψλ θαη βηβιίσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (MacCannell, 1999 

. Decrop, 1999 . Moutinho, 1987 . Iso-Ahola, 1982). ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν 
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ηεο επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ έρεη θαηαβιεζεί απμεκέλε πξνζπάζεηα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

(Sirakaya θαη Woodside, 2005 . Swarbrooke θαη Horner, 2007). Οη εξεπλεηέο 

αλαθέξνληαη ζπρλά ζηελ παξαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ (tourist motivation) κε 

βάζε ηηο έλλνηεο ησλ παξαγφλησλ ψζεζεο θαη έιμεο (push and pull factors) 

(Crompton, 1979 . Dann, 1977 . Dann, 1981 . Bello θαη Etzel, 1985 . Prayag 

θαη Ryan, 2011). Όκσο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζηάζεσλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ 

θαη ηειηθά ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ δελ έρνπλ επαξθψο 

απνζαθεληζηεί θαη απνηεινχλ έλα ζπλερέο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο (Nicoletta 

θαη Servidio, 2012 . Uysal θαη Sirakaya-Turk, 2008 . Lam θαη Hsu, 2004).  

Η δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ είλαη πνιχπινθε θαη επεξεάδεηαη, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή επηθφπεζε, απφ ςπρνινγηθνχο, 

θνηλσληθνχο, θαη εμσηεξηθά θαζνδεγνχκελνπο παξάγνληεο. Βάζεη ηεο 

πξνεγνχκελεο αλάιπζεο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1) Πψο επεξεάδνληαη νη ηαμηδηψηεο απφ ηηο εηθφλεο θάζε πξννξηζκνχ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ησλ εηθφλσλ ζηε δεκηνπξγία 

ησλ ζηάζεψλ ηνπο; 

2) Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πξφζεζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ; 

3) Πσο επεξεάδνπλ νη θνηλσληθνί παξάγνληεο ηηο επηινγέο ησλ 

ηαμηδησηψλ; 

4) Πψο αθξηβψο ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο ζπλήζεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επηινγήο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ή αιιηψο πσο ζπλδέεηαη ε 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά κε ελδερφκελε χπαξμε αθνζίσζεο 

ησλ αηφκσλ ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ; 

5) Πσο επεξεάδεη ε αλαδήηεζε ησλ ηαμηδησηψλ γηα λέεο εκπεηξίεο, ή 

αιιηψο ε ηθαλνπνίεζε ηεο ελδερφκελεο αλάγθεο ηνπο γηα ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο, ηελ πξφζεζή ηνπο λα επηζθεθζνχλ ελ λένπ ηνλ ίδην 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ;  
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6) ε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη 

θαηαιχηεο ηε δηακφξθσζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ λα 

επηιέμνπλ θάπνην πξννξηζκφ; 

Τπνζηεξίδνπκε φηη κία πξνζαξκνζκέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ, πνπ πξνηείλεη 

ν Triandis (1977) ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο, πξνζθέξεη έλα 

πιαίζην ηθαλφ λα παξάζρεη απαληήζεηο ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα.  

 

2.2 Ανάπηςξη Πποηεινόμενος Θευπηηικού Μονηέλος 

Μεηά απφ κία επξχηαηε πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ Θεσξηψλ Γηθαηνινγεκέλεο 

Γξάζεο (TRA) θαη ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB) ζηελ εξεπλεηηθή 

πεξηνρή ηεο ιήςεο απφθαζεο γηα ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ζεσξνχκε φηη 

έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε κία πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή ηεο 

Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο. Κξίλνπκε φηη ππάξρνπλ δχν ιφγνη 

πνπ εμεγνχλ απηή ηελ πεπνίζεζε: πξψηνλ, νη απμεκέλεο εκπεηξηθέο ελδείμεηο 

φηη ηα κνληέια TRA θαη TPB δελ είλαη πιένλ επαξθή γηα λα εμεγήζνπλ φια ηα 

είδε ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εηδηθά ηα πιένλ πνιχπινθα φπσο ε 

επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη δεχηεξνλ, ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο επαλαιεπηηθφηεηαο ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Bamberg θαη Schmidt, 2003 . Verplanken θαη Orbell, 2003 . Aarts θ.ά., 1998).  

Σν πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο 

ελζσκάησζεο ηεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εηθφλα πξννξηζκνχ (γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, βνπιεηηθή), ηηο 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ηελ 

αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

επηζθέπηε, ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, ηελ αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ θαη ηνπο ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο απφθαζεο 

ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB ηνπ Triandis (1977, 1980). Η 

δηαδηθαζία ηεο ζεσξεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αξρηθνχ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ 

κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2.1.  
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Θευπηηικό Τπόδειγμα ΣΙΒ

Δννοιολογικέρ Ονηόηηηερ 

επιζηημονικήρ πεπιοσήρ 

ηοςπιζηικών μελεηών

Πποζαπμογή εννοιών πεδίος 

ηοςπιζμού ζηο ςπόδειγμα TIB 

Απσικό Θευπηηικό Μονηέλο

· Αναηιτθςθ κατάλλθλθσ κεωρίασ από τισ επιςτιμεσ τθσ 
ςυμπεριφοράσ που δεν αξιοποιικθκε ςτο πεδίο τθσ 
ζρευνασ του τουριςμοφ και με ενδεχόμενθ αυξθμζνθ 
επεξθγθματικι αξία για το αντικείμενο τθσ διατριβισ

· Εντοπιςμόσ και ενδελεχισ μελζτθ των εννοιών που 
ζχουν προτακεί και ερευνθκεί ωσ ςθμαντικζσ για τθν 
επιλογι τουριςτικοφ προοριςμοφ

· Διερεφνθςθ των ςχζςεων μεταξφ των εννοιών που 
αποτυπώνονται ςτθν ζρευνα επιλογισ προοριςμοφ 
με βάςθ το υπόδειγμα κεωρίασ διαπροςωπικισ 
ςυμπεριφοράσ (ΣΙΒ)

· Βελτιώςεισ του μοντζλου μζςω ποιοτικών μεκόδων 
ζρευνασ (μζκοδοσ Σεχνικισ Κρίςιμων Γεγονότων και 
μζκοδοσ των Δελφών)

ΣΑΔΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ

 

σήμα 2.1: Γηαδηθαζία ζεσξεηηθήο αλάπηπμεο αξρηθνχ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ. 

 

2.2.1 Γλσζηηθή Δηθφλα θαη Αληηιεπηηθή Πνηφηεηα Πξννξηζκνχ  

Οη Kotler θ.ά. (1996) επηβεβαίσζαλ ηε ζρεζηαθή αθνινπζία εηθφλα  πνηφηεηα 

 ηθαλνπνίεζε, ζην κνληέιν ησλ νπνίσλ ε εηθφλα επηδξά ζηνλ ηξφπν πνπ ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα. Έηζη, κία πεξηζζφηεξν ζεηηθή εηθφλα 

αληηζηνηρεί ζε πςειφηεξε αληηιεπηηθή πνηφηεηα (Kotler θ.ά., 1996). Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Qu θ.ά. (2011) ε γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηηο αληηιήςεηο ηεο γεληθήο πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ ζηνλ 

ζεσξνχκελν πξννξηζκφ δηαθνπψλ. Οη Chi θαη Qu (2008) αλαθέξνπλ φηη 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ησλ Baloglu θαη McCleary (1999) θαη Chon (1992) 

έδεημαλ φηη ε εηθφλα πξννξηζκνχ (κε γλσζηηθά ζηνηρεία) αζθεί κία ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα, αιιά θαη ζηε δηεξγαζία επηινγήο 

πξννξηζκνχ. Δπίζεο, νη Žabkar θ.ά. (2010) επηβεβαηψλνπλ κε ηα εξεπλεηηθά 
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ηνπο απνηειέζκαηα φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ πξννξηζκνχ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

ζπλνιηθή αληηιεπηηθή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ. Μάιηζηα, 

ζεσξνχλ ηελ αληηιεπηηθή πνηφηεηα σο θαηεγνξηθή ελλνηνινγηθή νληφηεηα 

(formative construct) πξνζδηνξηδφκελε απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξννξηζκνχ, θαη 

απιά παξαιείπνπλ λα νλνκάζνπλ ην ζχλνιν ησλ ζεσξνχκελσλ ηδηνηήησλ σο 

«γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ».  

Καηά ζπλέπεηα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε ε ζεψξεζε κίαο ζηαζεξήο 

επηδξαζηηθήο ζρέζεο απφ ηε γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ πξνο ηελ 

αληηιεπηηθή πνηφηεηα πξννξηζκνχ, φπσο άιισζηε θαίλεηαη ζην ρήκα 2.2.  

 

 

σήμα 2.2: Πξνηεηλφκελε ζρέζε Γλσζηηθήο Δηθφλαο κε Αληηιεπηηθή Πνηφηεηα Πξννξηζκνχ. 

 

 

2.2.2 πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα, Αθνζίσζε, Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ 

θαη πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε 

Η ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ αληηπξνζσπεχεη ηηο ππνθεηκεληθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο ή απνθξίζεηο ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ (Gartner, 1994 . Chen & Uysal, 2002 . Kim & Richardson, 2003). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε (Affect) είλαη κία 

ζπλεηδεηά εκπεηξηθή θαη ππνθεηκεληθή αηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη δελ είλαη 

ζπλψλπκε κε ην ζπλαίζζεκα, ην αίζζεκα θαη ηε δηάζεζε, αιιά πεξηιακβάλεη 

ηέηνηα θαηλφκελα (Westbrook, 1987 . Jang θ.ά., 2009). Δπίζεο, νη Jang θ.ά. 

(2009) παξνκνίσο πξνζδηφξηζαλ ηε ζπλαζζεκαηηθή επίδξαζε σο κία 

πεξηγξαθηθή έλλνηα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αηζζεκάησλ – 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ, θαη απνηειεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο 

ζηάζεο (Triandis, 1980).  
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Ο Baloglu (2000) επηζεκαίλεη ζηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλάο ηνπ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πξφζεζεο επίζθεςεο, φηη νη 

δηάθνξεο κνξθέο αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ γηα ηνπο πξννξηζκνχο (δειαδή 

εηθφλα πξννξηζκνχ) πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (επίδξαζε) 

ησλ ηαμηδησηψλ γηα απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο. Όπσο άιισζηε αλαθέξνπλ νη 

Martin θαη Bosque (2008) ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

είλαη «ηθαλφο» λα πξνθαιέζεη. Οη ίδηνη ζπλερίδνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο 

ιέγνληαο φηη νη ηνπξίζηεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ (γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, βνπιεηηθή) γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εληππψζεηο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο 

πξννξηζκνχο ζηηο δηεξγαζίεο επηινγήο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη κία ζηαζεξή πξνζδηνξηζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, κε 

θαηεχζπλζε απφ ηελ πξψηε πξνο ηε δεχηεξε (ρήκα 2.3). 

Η δεχηεξε ζεσξεηηθή ζρέζε πνπ δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 2.3 είλαη ε 

επίδξαζε ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε. H 

αθνζίσζε είλαη δεζκεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νξίδεηαη σο ε κεξνιεπηηθή 

ρξήζε ελφο επηιεγκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ κέζνπ (Backman θαη 

Shinew, 1994), πξνθαιψληαο ηελ επαλαιακβαλφκελε αγνξά πξντφλησλ 

(αγαζψλ/ππεξεζηψλ) ηεο ίδηαο επσλπκίαο ή ίδηνπ είδνπο (Oliver, 2010). Η 

ηξίηε θαη ηειεπηαία ζρέζε αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο 

«Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ», πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπρλφηεηα 

ησλ επηζθέςεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ, ζηελ πεξίπησζή καο 

ζηελ Διιάδα ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Γειαδή απνηειεί κία 

ελαιιαθηηθή ηεο αθνζίσζεο έθθξαζε ηεο επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σν ζέκα ηεο παξάιιειεο χπαξμεο ηφζν ηεο αθνζίσζεο, φζν 

θαη ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ δηαθνπψλ 

έρεη ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο (Alegre θαη Cladera, 2006 . Niininen 

θ.ά., 2004) θαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη απνηεινχλ δηαθξηηέο έλλνηεο, 

αλ θαη αιιεινζρεηηδφκελεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη θαη νη δχν πξνζδηνξίδνληαη 

απφ θάπνην κεραληζκφ ζπλήζεηαο (Oppermann, 1997). O Triandis (1980) 

ζεσξεί φηη δηθαηνινγείηαη ε έλλνηα ηεο ζπλήζεηαο λα αζθεί επηξξνή ζην 
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ζπλαηζζεκαηηθφ ηκήκα ηεο ζηάζεο, δειαδή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε, θαη 

κάιηζηα απηή ε πεπνίζεζή ηνπ Triandis επηβεβαηψζεθε απφ κεηέπεηηα 

εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ TIB (Domarchi θ.ά., 2008 . Bamberg θαη Schmidt, 

2003). Καηά ζπλέπεηα, ζεσξνχκε ινγηθφ λα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή ην βαζκφ ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επίδξαζεο κε ηελ αθνζίσζε θαη κε ηελ πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά, αθνχ νη 

δχν ηειεπηαίεο απνηεινχλ εθθξάζεηο ζπλήζεηαο.         

 

 

σήμα 2.3: Πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο πλαηζζεκαηηθήο Δηθφλαο πξννξηζκνχ, Αθνζίσζεο ζηνλ 
πξννξηζκφ, Πξνεγνχκελεο Δπηινγήο πξννξηζκνχ κε πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε. 

 

 

2.2.3 Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ θαη Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 

Η βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ εθθξάδεη κία δπλακηθή απεηθφληζε απφ κία 

παζεηηθή θαηάζηαζε επραξίζηεζεο πξνο κία ππνζρφκελε ελεξγή 

δηαπξνζσπηθή αλάκημε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πξννξηζκφ (Dann, 1996). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε αληηπξνζσπεχεη ην 

πξνζσπηθφ αίζζεκα επζχλεο, ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηινγέο 

πνπ ην άηνκν ζεσξεί σο θαηάιιειεο γηα πξαγκαηνπνίεζε (Robinson, 2010 . 

Gagnon θ.ά., 2006).  

Οη Budd θαη Spencer (1985) ηζρπξίζηεθαλ θαη απέδεημαλ φηη ε 

πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε ιεηηνπξγεί κεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζηηο 

ζηάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο. ηελ πεξίπησζή καο ε βνπιεηηθή 
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εηθφλα ζεσξείηαη φηη πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε θαη 

ε ηειεπηαία ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ Budd θαη Spencer (1985), ελψ ε γλσζηηθή θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα ζεσξήζεθαλ σο πξνζδηνξηζηηθέο ησλ αληίζηνηρσλ 

κεξψλ ησλ ζηάζεσλ (αληηιεπηηθή πνηφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε, 

αληίζηνηρα), φπσο είδακε πξνεγνχκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.2. Δμάιινπ, νη 

Parker θ.ά. (1995) θαη Beck & Ajzen (1991) ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ εζσηεξηθψλ εληππψζεσλ ηνπ αηφκνπ (βνπιεηηθή εηθφλα), θαη αθνινχζσο 

ηελ χπαξμε ή φρη πξνζσπηθήο πεπνίζεζεο γηα ππνζηήξημε ησλ πξνζσπηθψλ 

επηζπκηψλ θαη εληππψζεσλ, πνπ επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηεο πξφζεζεο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 

ε επηινγή δεδνκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.     

ην ρήκα 2.4 απεηθνλίδεηαη ε ζεσξνχκελε πξνζδηνξηζηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ θαη ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο 

πεπνίζεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε θαηεχζπλζε απφ ηελ πξψηε πξνο ηε 

δεχηεξε. 

 

 

σήμα 2.4: Πξνηεηλφκελε ζρέζε Βνπιεηηθήο Δηθφλαο κε Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε. 

 

 

2.2.4 Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ, Πεπνηζήζεηο Ρφισλ θαη Αληηιεπηηθνί 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

Οη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζδνθίεο πνπ απνδίδνληαη ζε πξφζσπα ή νκάδεο αλαθνξάο πνπ επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζηε δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο ηνπ αηφκνπ (Sönmez θ.ά., 2006 . 

Hsu θ.ά., 2006 . Vries θ.ά., 1995 . Moutinho, 1987 . Jaccard θαη Davidson, 

1975). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεπνηζήζεηο ξφισλ είλαη ζχλνια 
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ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα άηνκα πνπ θαηαιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, θαη παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε 

ειηθία, ην θχιν, ε επαγγεικαηηθή ζέζε θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν (Triandis, 

1977 . Moutinho, 1987 . Bozionelos & Bennett, 1999). Οη αληηιεπηηθνί 

θνηλσληθνί παξάγνληεο βαζίδνληαη γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο ζηηο πεπνηζήζεηο 

πξνηχπσλ θαη ξφισλ πνπ απνδίδνληαη σο ζχλνια ζπκπεξηθνξψλ ζε ηξίηνπο 

θαη ζα κεηξεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ.  

Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ηξία ελλνηνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα, εθαξκφζακε δνκή θαηεγνξηαθνχ ηχπνπ απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ πξνο ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο, θαη‘αληηζηνηρία κε ηα κνληέια TRA/TPB (θαλνληζηηθέο 

πεπνηζήζεηο  ππνθεηκεληθνί θαλφλεο). επίζεο, ζέζακε ηηο πεπνηζήζεηο 

ξφισλ σο πξφζζεην πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ αληηιεπηηθψλ 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ Triandis (1977, 1980).  

 

 

σήμα 2.5: Πξνηεηλφκελε ζρέζε Πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ/θαλφλσλ θαη πεπνηζήζεσλ ξφισλ 
κε Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε. 

 

Η εμήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δνκήο ηνπ ρήκαηνο 2.5 βξίζθεηαη ζηηο 

ππνδείμεηο ησλ Jarvis θ.ά. (2003), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε θαηεγνξηαθή δνκή 

είλαη θαηάιιειε γηα ηε δηθή καο πεξίπησζε αθνχ: α) ε αηηηψδεο ζρέζε έρεη 

θαηεχζπλζε απφ ηηο πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ θαη ξφισλ πξνο ηνπο 

αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, β) δελ ππνδειψλεηαη εζσηεξηθή 

ζπλνρή κεηαμχ πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ/θαλφλσλ θαη πεπνηζήζεσλ ξφισλ, 
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θαη γ) αλ απνξξηθζεί κία νληφηεηα εθ ησλ δχν πεπνηζήζεσλ, ηφηε αλακέλνπκε 

κεηαβνιή ηεο πξνζδηνξηζηηθήο ζεκαζίαο ησλ αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ.       

 

2.2.5 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο, Καηαιχηεο θαη Αλάγθε Πνηθηιίαο & 

Δλαιιαθηηθψλ 

Οη ηαμηδησηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο πνπ 

απνηξέπνπλ ηελ επαλάιεςε ηαμηδηψλ, πξνθαινχλ αδπλακία εθθίλεζεο 

ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ, πξνθαινχλ δπζθνιία ζηε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηαμηδηψλ θαη νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο επηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηψλ (Kerstetter θ.ά., 2005 . Hung & Petrick, 

2012 . Zhang θ.ά., 2012). Οη θαηαιχηεο είλαη παξάγνληεο δηεπθφιπλζεο ή/θαη 

επηηάρπλζεο πνπ ελεξγνπνηνχλ, ελζαξξχλνπλ θαη εληζρχνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ δηαθνπψλ (Silva θαη Correia, 2008). Δπηπξφζζεηα, 

ε αλάγθε γηα πνηθηιία & ελαιιαθηηθέο επηινγέο νξίδεηαη σο ε πξνδηάζεζε / 

ξνπή ησλ αηφκσλ γηα αιιαγή ζηηο επηινγέο ηνπο ή αιιηψο ε ηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ λα πξνβνχλ ζε αιιαγή ηνπ πξντφληνο πνπ θαηαλάισζαλ ζηελ 

ηειεπηαία ηνπο αγνξά (Bigné θ.ά., 2009). Αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη σο έλλνηα 

ζην ζεσξεηηθφ θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ ππφδεηγκα ηνπ Triandis (1977), σζηφζν 

ζεσξείηαη σο κία πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή (Chen θαη Paliwoda, 2004), πνπ έρεη 

αμηνπνηεζεί θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ επηζθέπηε 

(Assaker θ.ά., 2011 . Jang θαη Feng, 2007 . Petrick, 2002a). Η αλάγθε γηα λέεο 

εκπεηξίεο νθείιεηαη ζηελ αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο κέζσ 

αλαθάιπςεο λέσλ πξννξηζκψλ (Gyimóthy, 2000), ε κάζεζε θαη ε θαηαλφεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ καο θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Berlyne, 1970 . Berlyne θαη Parham, 1968) σο εζσηεξηθή, εθ 

γελεηήο παξαθίλεζε. 

ε κηα ζεηξά απφ έξεπλεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη 

επηβεβαησζεί ε ζρέζε κεηαμχ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ 

θαηαλαισηηθψλ επηινγψλ,  αιιά θαη εηδηθφηεξα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηινγψλ ησλ 

αηφκσλ (Kahn, 1995 . Lee θαη Crompton, 1992 . Schlich θ.ά., 2004). Έρεη 
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βξεζεί φηη πεξηζζφηεξνη αλαζηαιηηθνί ηαμηδησηηθνί παξάγνληεο ίζσο 

νδεγήζνπλ πην έληνλα ζε ελαιιαθηηθέο επηινγέο πξννξηζκψλ (Rittichainuwat 

θ.ά., 2003), αιιά ελδερνκέλσο θαη αλάινγα κε ηε θχζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ηε λννηξνπνία ησλ αηφκσλ λα νδεγήζνπλ ζε αζθαιείο 

επηινγέο πνπ πξνζθέξνπλ νηθεηφηεηα (familiarity) (Hong θ.ά., 2009). 

 

 

σήμα 2.6: Πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ, Καηαιπηψλ κε Αλάγθε   
Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε χπαξμε επλντθψλ ζπλζεθψλ, ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρεπζεο θαη ηξφπσλ πινπνίεζεο ηαμηδησηηθψλ πιάλσλ ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλαδήηεζε πνηθηιίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Crouch, 2000). Δπίζεο, νη Nyaupane θαη Andereck 

(2008) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη αλ θαη είλαη δχζθνιν γηα ηνπο κάλαηδεξ 

ηνπ ηνπξηζκνχ λα βνεζήζνπλ δπλεηηθνχο ηαμηδηψηεο λα μεπεξάζνπλ ηνπο 

δηαπξνζσπηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλψο αληηκεησπίδνπλ, 

έρνπλ σζηφζν ζηε δηάζεζή ηνπο δηεπθνιπληηθέο ζηξαηεγηθέο (facilitators), 

φπσο ηαμηδησηηθά παθέηα γηα κφλνπο θαη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε, πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αίζζεζε ηεο αχμεζεο δπλαηνηήησλ κε πνηθηιία δηαζέζηκσλ 

επθαηξηψλ ηνπξηζκνχ. Σέινο, απφ ηελ έξεπλα ησλ Klenosky θ.ά. (1993) 

πξνθχπηεη φηη ε παξνπζία επλντθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. πνηφηεηα ρηνληνχ, βαζκφο 

δπζθνιίαο πηζηψλ, αλσδνκέο θηινμελίαο θαη ππεξεζίεο ηνπ ζεξέηξνπ θαη 

ηνπηθή θνπιηνχξα) θαζψο επίζεο παξάγνληεο αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ 
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πεξηνξηζκψλ (π.ρ. εμνηθνλφκεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ, θηιηθή ηαμηδησηηθή 

παξέα, επηδίσμε επίζθεςεο ζε κηθξήο απφζηαζεο απφ ηε κφληκε θαηνηθία 

ζέξεηξν) αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα πνηθηιία θαη λεσηεξηθφηεηα. 

Αλακέλνπκε, ινηπφλ, κία ζεηηθή επίδξαζε ησλ θαηαιπηψλ ζηελ αλάγθε γηα 

πνηθηιία & ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη εκπεηξηψλ.    

 

2.2.6 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο, Καηαιχηεο θαη Πξνεγνχκελε Δπηινγή 

Πξννξηζκνχ 

Οη ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ 

θαηαιπηψλ παξνπζηάζηεθαλ θαη εμεγήζεθαλ επαξθψο ζηελ παξάγξαθν 2.2.5, 

ελψ απηή ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ αλαιχζεθε ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. 

ην ρήκα 2.7 δηαθξίλνπκε δχν πξνηεηλφκελεο επηδξάζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ πξνο: α) ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαη β) ηνπο θαηαιχηεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ζρέζε, νη Lepp 

θαη Gibson (2003) αλαθέξνπλ φηη νη έκπεηξνη ηνπξίζηεο δηεζλψλ πξννξηζκψλ 

(πςειή πξνεγνχκελε εκπεηξία), απηνί δειαδή πνπ έρνπλ πςειή ηαμηδησηηθή 

ζπρλφηεηα πξνο δηεζλείο πξννξηζκνχο αληηιακβάλνληαη κηθξφηεξνπο 

θηλδχλνπο (αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο). Βέβαηα, ην ζπκπέξαζκά ηνπο 

ζεκαίλεη πςειή εμνηθείσζε κε ηα δηεζλή ηαμίδηα γεληθψο θαη φρη απαξαίεηα 

επηζθέςεηο ζηνλ ίδην πξννξηζκφ, πνπ είλαη κηα εηδηθφηεξε πεξίπησζε. Όκσο, 

νη Campo-Martínez θ.ά. (2010) εμεγνχλ ην εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ Petrick 

θ.ά. (2001) γηαηί «ην θαιχηεξν εξγαιείν πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαμηδησηψλ είλαη ε ζπρλφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπκπεξηθνξάο», ιέγνληαο φηη φηαλ έλαο ηνπξίζηαο έρεη ήδε επηζθεθζεί έλαλ 

πξννξηζκφ, ηφηε ε αληίιεςε θηλδχλνπ κεηψλεηαη. Μία ηειεπηαία επηβεβαίσζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπρλφηεηαο πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ θαη αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Canally θαη Timothy (2007) νη 

νπνίνη ζεσξνχλ φηη ν πξννξηζκφο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη (Μεμηθφ) είλαη 

ηδηαίηεξνο, αθνχ βξέζεθε φηη ηα αληηιεπηηθά εκπφδηα πνπ πξνβάιινπλ ζηνπο 

επηζθέπηεο δελ κεηψλνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζηνλ πξννξηζκφ. 

Απηφ ην απνηέιεζκα αληίθεηηαη γεληθά κε ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 
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ηνπο εξεπλεηψλ (Fuchs θαη Reichel, 2011 . Lepp θαη Gibson, 2003), θαη γηα 

απηφ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ππνηίζεηαη φηη ε ζπρλφηεηα πξνεγνχκελσλ 

επηζθέςεσλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνπο 

αληηιακβαλφκελνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. 

 

 

σήμα 2.7: Πξνηεηλφκελε ζρέζε Πξνεγνχκελεο Δπηινγήο Πξννξηζκνχ θαη Αλαζηαιηηθψλ 
Παξαγφλησλ κε Καηαιχηεο. 

 

Η έηεξε ζρέζε πνπ ζθηαγξαθείηαη ζην ρήκα 2.7 είλαη απηή ηεο 

πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ κε ηνπο θαηαιχηεο. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηνπ Baloglu (2001) νη επαλαιεπηηθνί ηνπξίζηεο ζε έλα πξννξηζκφ 

ρξεζηκνπνηνχλ εκπνξηθά θαη κε εκπνξηθά κέζα γηα λα ειαηηψζνπλ ηνπο 

αληηιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ. ε ζπλέρεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Baloglu (2001), νη Fuchs θαη Reichel (2011) θαηέιεμαλ φηη 

νη ηνπξίζηεο πνπ ζην παξειζφλ έρνπλ επαλαιάβεη επηζθέςεηο ζρεηίδνληαη 

θαηά θχξην ιφγν κε ηηο ζηξαηεγηθέο ειάηησζεο αληηιεπηηθψλ θηλδχλσλ θαη 

εκπνδίσλ γηα ιήςε απνθάζεσλ, θπξίσο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο. Σέινο, ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ ηνπο Lehto θ.ά. (2004) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κπνξνχλ ελ κέξεη λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηνπο θαηαλαισηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

(ππνδήισζε αξλεηηθήο ζρέζεο). ρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηηο αλάγθεο ζε ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 
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αβεβαηφηεηαο (αληηκεηψπηζε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, θαηαιχηεο) δελ 

επηβεβαηψζεθε ζεκαληηθή ζρέζε (Lehto θ.ά., 2004) φκσο ζα εμεηάζνπκε ηελ 

ηζρχ ηεο ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.     

 

2.2.7 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο, Καηαιχηεο θαη Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο 

ζηνλ Πξννξηζκφ 

Η πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ νξίζηεθε σο ε πηζαλφηεηα 

ελφο ηνπξίζηα λα επηζθεθζεί θαη πάιη κία ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε / 

πξννξηζκφ (Baker θαη Crompton, 2000) ή αιιηψο ε επηδίσμή ηνπ λα 

επαλαιάβεη επίζθεςε ζηνλ πξννξηζκφ (Jang θ.ά., 2009). Οη έλλνηεο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ πξνζδηνξίζηεθαλ λνεκαηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.5.  

ην ρήκα 2.8 γίλεηαη απνηχπσζε ηξηψλ ζρέζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν 

αθνξνχλ ηηο επηδξάζεηο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ θαηαιπηψλ 

ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Η ηξίηε ζρέζε απνηππψλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ κε ηνπο θαηαιχηεο. 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ εξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ ηαμηδησηηθή πξφζεζε πξνο θάπνην πξννξηζκφ (Hung θαη 

Petrick, 2012 . Kuo θ.ά., 2011 . Hong θ.ά., 2009 . Kerstetter, θ.ά., 2005 . Kim 

θαη Chalip, 2004). Δίλαη θαζνιηθή ε δηαπίζησζε φηη νη ηαμηδησηηθνί 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο ηαμηδησηηθέο πξνζέζεηο, 

φπσο επίζεο θαη ζηηο πξνζέζεηο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ 

(Huang θαη Hsu, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη απνδεηρζεί φηη φζν πςειφηεξν 

είλαη ην επίπεδν ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αληηιακβάλεηαη ην 

άηνκν, ηφζν ιηγφηεξν πηζαλή είλαη ε εθδήισζε πξνζέζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ (Hung θαη Petrick, 2012). ηελ έξεπλα ησλ 

Hung θαη Petrick (2012) βξέζεθε φηη φιεο νη δηαζηάζεηο ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Huang θαη Hsu (2009) θαηέιεμαλ φηη νη δνκηθνί θαη 

δηαπξνζσπηθνί αλαζηαιηηθνί δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο, ελψ νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αδηαθνξίαο (disinterest 

constraints) αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε.  
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Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε ρξήζε ηξφπσλ θαη κέζσλ πνπ ζα αλαθνπθίζνπλ 

ηνπο ηαμηδησηηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εθδήισζε πξφζεζεο επίζθεςεο ζε δεδνκέλν πξννξηζκφ (Hung θαη Petrick, 

2010, 2012). ηελ παξνχζα δηαηξηβή νη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ππνβνεζεηηθά ζηελ απνθάιπςε πξνζέζεσλ (επαλ)επίζθεςεο νλνκάζηεθαλ 

κε ηνλ φξν θαηαιχηεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν παξάγνληεο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ αηφκσλ, φζν θαη επλντθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Kimmm, 2012 . McDonald θαη Murphy, 2008 . Daniels θ.ά., 2005 . Nadirova, 

2000). Πνιινί εξεπλεηέο επηβεβαίσζαλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (Chen θ.ά., 2013 

. Funk θ.ά., 2009 . Andronikidis θ.ά., 2007 . Hong θ.ά., 2006) ιφγσ ηεο ζεηηθήο 

επίδξαζεο πνπ αζθνχλ ζηηο πξνζέζεηο επίζθεςεο ελφο πξννξηζκνχ.          

Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ 

θαηαιπηψλ ππνδειψλεη φηη εθηφο ηεο άκεζεο επίδξαζεο ησλ θαηαιπηψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε ελδέρεηαη λα ππάξρεη θαη έκκεζε επίδξαζε (Hung 

θαη Petrick, 2010 . Wilhelm Stanis θ.ά., 2009). Γειαδή ππνηίζεηαη φηη νη 

θαηαιχηεο ιεηηνπξγνχλ κεζνιαβεηηθά κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη ησλ πξνζέζεσλ γηα (επαλ)επίζθεςε ζηνλ πξννξηζκφ (Lee θ.ά., 2012). Η 

εμέηαζε φισλ ησλ πηζαλψλ επηδξάζεσλ ησλ θαηαιπηψλ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηε 

δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο (White, 2008 . Hubbard θαη Mannell, 2001), πέξα 

απφ κία πεξηγξαθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζηηο νπνίεο πηζαλψο 

αλαιχνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε θαηά πφζνλ 

κία πςειφηεξε παξνπζία αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξνθαιεί ηζρπξφηεξεο 

πξνζπάζεηεο αλαθνχθηζεο ησλ εκπνδίσλ θαη ππνβνήζεζεο ηεο εκθάληζεο 

ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ. 
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σήμα 2.8: Πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ κε Καηαιχηεο θαη Πξφζεζεο 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ (κεζνιαβεηηθφ κνληέιν). 

 

2.2.8 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Αθνζίσζεο ζηνλ Πξννξηζκφ 

Η απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ κε 

ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο απνδίδεηαη ζην ρήκα 2.9 θαη είλαη 

ρξήζηκε γηα ηελ παξαθαινχζεζε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ.  

Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζπλνιηθήο επραξίζηεζεο 

πνπ ζπλαηζζάλεηαη ν ηνπξηζηηθφο επηζθέπηεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο λα πιεξψζνπλ ηηο επηζπκίεο, 

πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη (Chen θαη Tsai, 2007). 

Πξνεγνχκελε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αθνζίσζε πξννξηζκνχ έρεη δείμεη φηη ε 

ηθαλνπνίεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πξψηεο 

(Sui & Baloglu, 2003 . Yoon θαη Uysal, 2005 . Kim, 2008 . Prayag, 2008). 

Δπίζεο, έρεη επηβεβαησζεί απφ ηνπο Bigné θ.ά. (2005) ε άκεζε επίδξαζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ αθνζίσζε αιιά θαη έκκεζα ιεηηνπξγψληαο ε 

ηθαλνπνίεζε σο κεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή κεηαμχ επραξίζηεζεο (pleasure) θαη 

αθνζίσζεο. ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε, κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη 

ε έξεπλα ησλ Chi θαη Qu (2008) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηφζν ε ηθαλνπνίεζε 
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ηδηνηήησλ (attribute satisfaction), φζν θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αθνζίσζεο.  

Έλαο απφ ηνπο πέληε ιφγνπο πνπ εληφπηζαλ νη Gitelson θαη Crompton 

(1984) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επαλ-επίζθεςεο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, ζπκπιεξψλνληαο φηη νη κνξθέο παξαθίλεζεο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ επαλαιεπηηθψλ επηζθεπηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ πξννξηζκφ γηα πξψηε θνξά. Η Lee (2007) 

έδεημε φηη φρη κφλν ε ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη ε πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. ε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρεη γίλεη θαλεξή ε πξνγλσζηηθή ηζρχο ηεο έλλνηαο ηεο 

πξνζθφιιεζεο ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. Πξνέθπςε δειαδή φηη φζν 

πςειφηεξε είλαη ε πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, ηφζν πςειφηεξε θαη ε 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ (Yuksel θ.ά., 2010 . Simpson θαη Siguaw, 2008 . 

Alexandris θ.ά., 2006 . Hwang θ.ά., 2005 . Kyle θ.ά., 2004). Σέινο, νη 

Mechinda θ.ά. (2009) παξαηεξνχλ φηη νη ηνπξίζηεο δηεζλψλ ηαμηδηψλ 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζθφιιεζε θαη ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πξφζεζή ηνπο λα μαλα-

επηζθεθζνχλ ηελ Σαυιάλδε γηα δηαθνπέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο 

ηνπξίζηεο.   

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ, ζεσξψληαο ηε ζπρλφηεηα 

πξνεγνχκελσλ ειεχζεσλ σο έλα κέηξν αθνζίσζεο (Oppermann, 1998, 

2000), αιιά ε δηεξεχλεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

(Croes θ.ά., 2010 . Niininen θ.ά., 2004). Δμάιιινπ, φπσο απέδεημαλ νη Alegre 

θαη Cladera (2006) ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο, ε ζηάζε θαη ε αλάκημε ηνπ 

επηζθέπηε παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε ζρέζε ηεο επαλαιεπηηθήο 

επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο αθνζίσζεο. Πάλησο, φπσο εκθαηηθά ηνλίδεηαη απφ 

ηνπο Alegre θαη Cladera (2006), ε επαλαιεπηηθή επηζθεςηκφηεηα είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αθνζίσζεο πξννξηζκνχ.  

Η ζεσξία αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζή καο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ (Hinch θαη Jackson, 2000). 
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ηελ έξεπλα ησλ Alexandris θ.ά. (2008) γηα ηελ επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ αθνζίσζε, πξνέθπςε φηη ε δηάζηαζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξνζδηνξίδεη ην 29% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

αθνζίσζεο, αιιά είλαη ε κφλε εθ ησλ πέληε πξνηεηλφκελσλ δηαζηάζεσλ πνπ 

αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή. Πάλησο, θαίλεηαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ έρεη κεγάια πεξηζψξηα γηα 

κειέηε θαη έξεπλα, βάζεη θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη Weaver θαη 

Lawton (2011), ηελ νπνία ζα ειέγμνπκε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.   

 

 

σήμα 2.9: Πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ, Καηαιπηψλ, Πξνζθφιιεζεο 
ζηνλ πξννξηζκφ, πλνιηθήο Ιθαλνπνίεζεο θαη Πξνεγνχκελεο Δπηινγήο Πξννξηζκνχ κε ηελ 
Αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. 

 

Οη Alexandris θ.ά. (2006) έρνπλ δείμεη φηη νη κνξθέο παξαθίλεζεο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εθαξκφδνπλ 

νη ζθηέξ αλαςπρήο είλαη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αθνζίσζεο ηνπο γηα 

ελαζρφιεζε κε ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηαμηδεχνληαο παξάιιεια ζε 

δηάθνξνπο πξννξηζκνχο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, κία ζηξαηεγηθή ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ φγθνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ην επίπεδν εκπεηξίαο 

πνπ θαηέρνπλ, ε νπνία βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε αθνζίσζεο (Alexandris θ.ά., 

2008). ηε επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ δηαθνπψλ θαίλεηαη φηη δελ 

έρεη κειεηεζεί επαξθψο ε ζρέζε θαηαιπηψλ / ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη αθνζίσζεο πξννξηζκνχ θαη γηα απηφ ζα 

επηρεηξεζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. 
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2.2.9 Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Πξφζεζεο (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 

Γεληθά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο κειέηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ είλαη έλαο ηζρπξφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ πξνζέζεψλ 

ηνπο λα επαλ-επηζθεθζνχλ δεδνκέλν πξννξηζκφ θαη λα ηνλ ζπζηήζνπλ ζε 

άιια άηνκα (Prayag θαη Ryan, 2012 . Alegre θαη Cladera, 2009 . Um θ.ά., 

2006 . Kozak θαη Rimmington, 2000). Δπίζεο, νη Valle θ.ά. (2006) αλαθέξνπλ 

ζηα απνηειέζκαηά ηνπο φηη πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ζπλέβαιε ζε πςειφηεξε 

πηζαλφηεηα επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο (ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε) θαη 

επηζπκία γηα ζχζηαζε ηνπ πξννξηζκνχ κέζσ επηθνηλσλίαο ησλ ζεηηθψλ 

ηαμηδησηηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ κε θίινπο θαη γλσζηνχο. Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ 

έξεπλα ησλ Hutchinson θ.ά. (2009), ε νπνία εμεηάδεη ηαπηφρξνλα ηηο 

επηδξάζεηο ηεο αληηιεπηηθήο αμίαο, ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, πξνθχπηεη φηη απηνί νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Žabkar θ.ά. (2010) επηζεκαίλνπλ φηη ε απνθιεηζηηθή 

επηθέληξσζε ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ κε ηε δηεμαγσγή 

κηθξψλ θαηά πεξίπησζε εξεπλψλ ηθαλνπνίεζεο δελ είλαη αξθεηφ γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα 

παξάδεηγκα νη αληηιήςεηο πνηφηεηαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

πξννξηζκνχ επηδξνχλ ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο άκεζα θαη έκκεζα. 

Πάλησο, απηφ πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε είλαη φηη 

ελψ επεξεάδεη ηηο πξνζέζεηο γηα επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο (Lee θ.ά., 2007 . 

Han θαη Back, 2007), εληνχηνηο ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ κε ηνλ 

πξννξηζκφ δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζε επαλαιεπηηθή επηζθεςηκφηεηα (Kozak, 

2006 . Chang, 2006), ιφγσ γηα παξάδεηγκα ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα ηεο 

αλαδήηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ (Lau θαη McKercher, 2004). ην πξνηεηλφκελν 

κνληέιν ζεσξήζακε φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη έκκεζα ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο κέζσ ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο θαη ην κνληέιν ηεο Valle θ.ά. (2006). 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη απφ ηελ αθνζίσζε ζπλάγεηαη 

επαλαιακβαλφκελε επηζθεςηκφηεηα ζε δεδνκέλν πξννξηζκφ (Petrick, 2004 . 
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Oppermann, 2000). Η εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο αθνζίσζεο κε ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ είλαη ζθφπηκε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

πξψηε απνηειεί κία έθθξαζε ζπλήζεηαο, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ Triandis 

(1977), αιιά δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο ζηνλ 

ίδην πξννξηζκφ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Alegre θαη Cladera 

(2006), Niininen θ.ά. (2004) πνπ φπσο εμεγνχλ ε δηαθνξά ησλ δχν κέηξσλ 

έθθξαζεο ζπλήζεηαο νθείιεηαη ζηηο δηάθνξεο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ κε βάζε 

ηελ αλάκημή ηνπο ζηελ απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη σο παξάγνληα 

πξνζδηνξηζκνχ ηφζν ηελ αθνζίσζε, φζν θαη ηε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο 

επηζθέςεσλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο έλλνηαο ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

ε κία έξεπλά ηνπ ν Mazursky (1989) ππνζηεξίδεη φηη νη παξάγνληεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε εθδήισζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ εθηίκεζε ησλ πξνζέζεσλ επαλαγνξάο. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ησλ Morais θαη Lin (2010) είλαη φηη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζέζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ γηα επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο εμαξηάηαη απφ 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ κε αλαθνξά ζηε ζπρλφηεηα πξνεγνχκελσλ 

επηζθέςεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ. Μάιηζηα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε επαλάιεςε 

ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

επηινγέο θαη εκπεηξίεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε ηθαλνπνίεζε θαη ε αληηιεπηηθή 

αμία λα είλαη ελδερνκέλσο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζπκπεξηθνξά (Petrick, 2002b). ην πξνηεηλφκελν απφ ηνπο Babu θαη Bibin 

(2004) κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ θαίλεηαη φηη εθηφο ηεο πξνζθφιιεζεο πεξηιακβάλνληαη δχν αθφκε 

παξάγνληεο: ν αξηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ θαη ε αλαδήηεζε 

πνηθηιίαο εθ κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ.  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Babu θαη Bibin (2004) ε αλαδήηεζε 

πνηθηιίαο αδπλαηεί ηε ζρέζε κεηαμχ πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

πξνζθφιιεζεο θαζψο επίζεο κεηαμχ πξνζθφιιεζεο θαη πξφζεζεο 

επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Πεξηκέλνπκε δειαδή κία ζεκαληηθή αιιά 

αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλαδήηεζεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη πξνζέζεσλ 

γηα επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο ζε δεδνκέλν πξννξηζκφ. Δμάιινπ, φπσο 
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αλαθέξνπλ ζρεηηθά αξθεηνί εξεπλεηέο (Castro θ.ά., 2007 . Jang θαη Feng, 

2007 . Niininen θ.ά., 2004), ε αλαδήηεζε πνηθηιίαο θαη λεσηεξηθψλ εκπεηξηψλ 

παίδεη θνκβηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ, 

«επηδξψληαο ζηελ πξφζεζή ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ ζην 

κέιινλ» (Bigné θ.ά., 2009).  

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο πξνηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο 

αληηιεπηηθήο πνηφηεηαο πξννξηζκνχ σο κία ελλνηνινγηθή νληφηεηα πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ηνπο 

ηνπξίζηεο λα απνθαζίζνπλ ηελ επαλέιεπζή ηνπο ζε δεδνκέλν πξννξηζκφ 

ή/θαη λα παξάμνπλ ζεηηθή πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπζηάζεηο γηα ηνλ 

πξννξηζκφ (Hutchinson θ.ά., 2009 . Gallarza θαη Gil Saura, 2006 . Petrick, 

2004 . Petrick θαη Backman, 2002 . Baker θαη Crompton, 2000). H αληηιεπηηθή 

πνηφηεηα πξννξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν πξννξηζκφο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπ (Tian-Cole θαη Crompton, 2003). Βέβαηα, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Hutchinson θ.ά. (2009) έρνπλ δεκνζηεπηεί δηάθνξα αληαγσληζηηθά κνληέια 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο επίδξαζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αληηιεπηηθήο 

πνηφηεηαο ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο, ιφγσ ηεο κε νξηζηηθήο θαηάιεμεο 

πεξί ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο ηθαλνπνίεζεο, αληηιεπηηθήο 

πνηφηεηαο, αθνζίσζεο θαη ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ζεσξήζακε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αθνζίσζεο πξννξηζκνχ (Bigné θ.ά., 2005) 

θαη ε αληηιεπηηθή πνηφηεηα πξννξηζκνχ φηη είλαη πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ (Lee θ.ά., 2007). Έρεη 

ινηπφλ ελδηαθέξνλ λα ειέγμνπκε ηελ ηζρχ ηεο ζρέζεο ηεο αληηιεπηηθήο 

πνηφηεηαο (κεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε σο γλσζηηθή δηάζηαζε 

ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ) κε ηελ πξφζεζε επαλέιεπζεο θαη ηελ 

ελδερφκελε επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Cronin θ.ά. (2000) θαη 

Petrick (2004).  

χκθσλα κε ηνπο Westbrook (1987), Gartner (1993), Pike θαη Ryan 

(2004) ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ςπρνινγηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε απφθξηζε ελφο εξεζίζκαηνο (ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ) θαη ιεηηνπξγεί πξνζδηνξηζηηθά ζηε 
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ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε θαη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Γειαδή, κία 

αιιαγή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

αιιαγή πνπ πξνθαιείηαη απφ απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο επίζεο απφ ην ίδην ην άηνκν. πλεπψο, ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε 

ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη σο παξάγνληαο ελεξγνπνίεζεο ή 

αμηνιφγεζεο ηεο ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή θαη‘ειάρηζηνλ ησλ 

ηαμηδησηηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ (Jang θ.ά., 2009). 

Η ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνλ Fishbein (1967) 

ζηελ αξρηθή κνξθή ηεο Θεσξίαο Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο. ηε ζπλέρεηα 

παξαιήθζεθε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη βξέζεθε πςειή αιιεινζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ θαη ζεσξήζεθε φηη ε πξνζσπηθή 

θαλνληζηηθή πεπνίζεζε απνηειεί ελαιιαθηηθφ κέηξν ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ (Ajzen θαη Fishbein, 1970). ηε ζπλέρεηα φκσο νη Schwartz θαη 

Tessler (1972) επαλήιζαλ ππνζηεξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα απνιχησο 

ρξήζηκε κεηαβιεηή γηα ηελ πξφβιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ. ε απηή ηε δηαπίζησζε θαηέιεμαλ θαη νη Jaccard θαη Davidson 

(1975), ελψ ζηε ζπλέρεηα ν Triandis (1977, 1980) ζηε ζεσξία θαη ζην 

αληίζηνηρν κνληέιν δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεψξεζε απαξαίηεην λα 

ζπκπεξηιάβεη απηφλ ηνλ παξάγνληα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Schwartz 

θαη Tessler (1972). Δπηπξφζζεηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο 

δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Triandis, ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή 

πεπνίζεζε θαηαιακβάλεη πεξίνπηε ζέζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ (Zhang θ.ά., 2006 . Sönmez θ.ά., 2006 . Valois 

θ.ά., 1988), θαη γηα απηφ ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο απηήο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηνπ κνληέινπ. 

ε φιεο ηηο πξνηαζείζεο ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη εηδηθά απφ ην 

ρψξν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ (Bandura, 1989 . Ajzen, 

1991 . Venkatesh θαη Morris, 2000). Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηε Θεσξία 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο νη θνηλσληθνί παξάγνληεο εθθξάδνληαη απφ ηελ 

ελλνηνινγηθή νληφηεηα «ππνθεηκεληθνί θαλφλεο», πνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ 
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πεπνηζήζεσλ γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. επηινγή 

πξννξηζκνχ) απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Θεσξείηαη 

δειαδή φηη ην ππνθείκελν ζα δηακνξθψζεη πξφζεζε πινπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ζεκαληηθψλ αηφκσλ 

γηα απηφ ππνθείκελν (Ajzen, 1991). Όπσο αλαθέξνπλ νη Lam θαη Hsu (2006), 

αλ θαη ε ηαμηδησηηθή πξφζεζε είλαη εζεινληηθή απφ ηε θχζε ηεο, εληνχηνηο ε 

θαλνληζηηθή πίεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγγελείο, ην ζχληξνθν, ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο αλακέλεηαη λα έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηελ 

πξφζεζε ησλ ηαμηδησηψλ λα πινπνηήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. πλεπψο, ε 

ζχλδεζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ κε ηελ πξφζεζε επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ζπκκφξθσζε κε ηελ απνδνρή επηξξνήο 

απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ θάπνηα ζεηηθή αληίδξαζε 

θάπνην άιιν άηνκν ή νκάδα αηφκσλ (Sparks, 2007 . Ryu θαη Jang, 2006 . Lam 

θαη Hsu, 2004). Αλ θαη ν Triandis (1977) ζεψξεζε ζην κνληέιν TIB ηνπο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηα κνληέια ησλ ζεσξηψλ 

TRA/TPB, εληνχηνηο ην ζπκπέξαζκα απφ ηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηνπο 

ζηε ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

(Salonen θαη Helne, 2012 . Bamberg θαη Schmidt, 2003) θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο (Chang θ.ά., 2008 . Cheung θ.ά., 

2000). 

Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη σο πξνζδηνξηζηηθνί ηεο 

πξφζεζεο επίζθεςεο ζε έλα πξννξηζκφ απφ ηνπο Huang θαη Hsu (2009), 

Lam θαη Hsu (2006), Hsu θαη Crotts (2006), Pennington-Gray θαη Kerstetter 

(2002). Οη Funk θ.ά. (2009) ππνγξακκίδνπλ φηη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

ιεηηνπξγνχλ σο απνηξεπηηθά, εκπνδίδνληαο ή επηθέξνληαο κεηαηξνπέο ζηηο 

ηαμηδησηηθέο πξνζέζεηο. Γεληθά, ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

παξαγνληηθέο αλαιχζεηο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ απφ έξεπλα ζε 

έξεπλα θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζέζεσλ 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ (Li θ.ά., 2011). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο 

ηνπιάρηζην κία απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνηείλεη θάζε έξεπλα έρεη ζεκαληηθή 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε ηνπξηζηηθήο επίζθεςεο. Μάιηζηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο νη αλαθνξέο ησλ Gitelson θαη Crompton (1984), φπσο επίζεο 

ησλ Yu θαη Goulden (2006) πνπ δηεπθξηλίδνπλ φηη πνιινί ηνπξίζηεο δελ είλαη 
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ζε ζέζε λα επηζθεθζνχλ μαλά ηνλ ίδην πξννξηζκφ αλ θαη έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εκπεηξία ηνπο, ιφγσ ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Δπηπξνζζέησο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ Hung θαη Petrick (2012) έδεημαλ φηη νη ηαμηδησηηθνί αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηαμηδησηηθέο 

πξνζέζεηο. Μάιηζηα, νη ίδηνη πξνηείλνπλ φηη νη κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο αλαθνχθηζεο ησλ αηφκσλ απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη Hung θαη Petrick (2012) 

πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ.   

Η ζρέζε κεηαμχ παξαγφλησλ αληηκεηψπηζεο εκπνδίσλ θαη εθδήισζεο 

ησλ πξνζέζεσλ επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο (Hung θαη Petrick, 2010 . Lam θαη Hsu, 2006 . Prentice θ.ά., 1997). 

Η ζεψξεζε ησλ δηεπθνιπληηθψλ παξαγφλησλ ή θαηαιπηψλ καδί κε ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πεξηιήθζεθε απφ ηνπο Um θαη Crompton (1990) 

ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξφηεηλαλ γηα ηε δηεξγαζία επηινγήο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. Οη Woodside θ.ά. (2006) ζηελ πξφηαζε ηνπο πεξί 

αιιειεπίδξαζεο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ, αλαθέξνπλ φηη 

θαηάιιεινη ζπλδπαζκνί απηψλ ησλ παξαγφλησλ δεκηνπξγνχλ λένπο ηξφπνπο 

ελίζρπζεο, αληί ηεο εκπφδηζεο, ησλ ηαμηδησηηθψλ πξνζέζεσλ θαηά ηα 

πξφηππα πνπ πεξηέγξαςε ν Raymore (2002). Σέινο, έρεη ελδηαθέξνλ λα 

επηζεκαλζεί ε αλαθνξά ηνπ Allen (2002) θαη ηνπ Woodside (2005) φηη ηα 

άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιέγνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηηο κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ρσξίο λα ιακβάλνπλ πιεξνθφξεζε ή 

βνήζεηα απφ άιινπο. Γειαδή, γίλνληαη γλψζηεο ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ πνπ επεξεάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο  

κφλν κέζσ πξνζσπηθήο εμέηαζεο θαη ζπιινγηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ.    

Οη πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ άκεζσλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ζην ρήκα 2.10.  

      



Αλάπηπμε Θεσξεηηθνχ Τπνδείγκαηνο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 131 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

 

σήμα 2.10: Πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο Αληηιεπηηθήο Πνηφηεηαο πξννξηζκνχ, πλαηζζεκαηηθήο 
Δπίδξαζεο, Πξνζσπηθήο Καλνληζηηθήο Πεπνίζεζεο, Αληηιεπηηθψλ Κνηλσληθψλ Παξαγφλησλ, 
Αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, Πξνεγνχκελεο Δπηινγήο πξννξηζκνχ, Αλάγθεο Πνηθηιίαο & 
Δλαιιαθηηθψλ, Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ θαη Καηαιπηψλ κε ηελ Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο 
ζηνλ πξννξηζκφ. 

 

Σέινο, φινη νη παξάγνληεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο ηνπο, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ηα ρήκαηα 

2.2 έσο 2.10, απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 2.11.         
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ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTRAPERSONAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTERPERSONAL)

ΔΟΜΙΚOI

(STRUCTURAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ

(INTERPERSONAL RELATIONS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(FINANCIAL MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ

(TIME MANAGEMENT) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ

(OPERATING)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
(PERCEIVED DESTINATION 

QUALITY)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΗ

(EMOTIONAL AFFECT)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

 

σήμα 2.11: Αξρηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν. 

 

2.3 ύνοτη 2ος Κεθαλαίος & ςμπεπάζμαηα 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά, θαη κε βάζε 

ηηο ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, 

φιεο νη ζρέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζέζεσλ επαλάιεςεο επίζθεςεο απφ ηνπο ηνπξίζηεο 

ζε δεδνκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Η πεξηγξαθή θαη ζεσξεηηθή ππνζηήξημε 

απηψλ ησλ ζρέζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηεπκέλεο 

έξεπλεο είλαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ ηζρπξή ζεκειίσζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αιιά θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κεηά απφ ηηο πνζνηηθέο αλαιχζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηα 

θεθάιαηα 5 & 6. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο πεξηγξαθή ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θαζψο επίζεο θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε κεηέπεηηα πνζνηηθή αλάιπζε. Σέινο, θαηαγξάθνληαη θαη εμεγνχληαη κε 

ιεπηνκέξεηα ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά αληηθείκελα θαη νη ζπλαθείο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ & ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα εμεηαζζνχλ ε δνκή θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ θαηά ην 

πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηελ επηινγή ησλ 

εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, θαη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, φπσο επίζεο 

εμεγνχκε πσο αλαπηχρζεθε ην φξγαλν πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ. Αθφκε, 

θαηαγξάθνπκε ηα ππν δηεξεχλεζε εξεπλεηηθά αληηθείκελα θαη ηηο ζπλαθείο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα εμεηαζηνχλ. ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νη 

ζρεηηθέο ηερληθέο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, φπσο άιισζηε απεηθνλίδνληαη 

ζην ρήκα 3.2. 

πκπεξαζκαηηθά, ην θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο 

ψζηε λα παξάμεη έγθπξα δεδνκέλα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο θαη ησλ ππνζεηηθψλ ζρέζεσλ. 

 

3.1 Δπιλογή Δπεςνηηικών Μεθόδυν 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε θηινζνθία ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη έρνπλ επηζεκάλεη ηέζζεξεηο ηχπνπο επηζηεκνληθψλ 

πξνηχπσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ην αληηιεπηηθφ πεξίγξακκα ηνπ εξεπλεηή: ηνλ 

ζεηηθηζκφ (positivism), ηνλ κεηα-ζεηηθηζκφ (post-positivism), ηνλ 

δνκνιεηηνπξγηζκφ (constructivism) θαη ηελ θξηηηθή ζεσξία (critical theory) 

(Easterby-Smith θ.ά., 2002 . Creswell, 2003). ηνλ Πίλαθα 3.1 παξαηίζεληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζεηηθηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 
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Πίνακαρ 3.1: Τπνζέζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θηινζνθηθψλ πξνηχπσλ έξεπλαο 
(Guba θαη Lincoln, 2004 

.
 Gliner θαη Morgan, 2000 

.
 Creswell, 2003, Easterby-Smith θ.ά., 

2002). 

Ππόηςπο 
ηοισεία 

Θεηικιζμόρ Μεηά-
Θεηικιζμόρ 

Γομολειηοςπγιζμόρ Κπιηική Θευπία 

Ονηολογία Ρεαιηζκφο/Αθειήο 
πξαγκαηηθηζκφο 

Κξηηηθφο 
ξεαιηζκφο 

Κξηηηθφο ζρεηηθηζκφο Ηζηνξηθφο 
ξεαιηζκφο 
 

Φύζη ηηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ 

Δίλαη γλσζηή, ε αιεζηλή 
θχζε ηεο κπνξεί λα 
αλαθαιπθζεί & 
πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ζηαζεξνχο θπζηθνχο 
λφκνπο 

Γλσζηή 
βάζεη 
πηζαλνηήησλ 
& απαηηείηαη 
ηξηγσληζκφο 
πνηνηηθψλ 
θαη 
πνζνηηθψλ 
κεζφδσλ 
 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα 
είλαη ζρεηηθή 
(ππάξρνπλ πνιιέο 
ζπλππάξρνπζεο 
ππνθεηκεληθέο 
πξαγκαηηθφηεηεο) & 
δηακνξθψλεηαη ζην 
κπαιφ ησλ 
αλζξψπσλ 

Δηθνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα 
(πνιιέο 
πξαγκαηηθφηεηεο 
ζπλππάξρνπλ), 
επεξεάδνληαη 
απφ θνηλσληθέο, 
νηθνλνκηθέο, 
πνιηηηζηηθέο θιπ. 
Αμίεο & 
δεκηνπξγνχλ 
ηζηνξηθέο δνκέο 
 

Μεθοδολογία 
διεπεύνηζηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ 

Κπξίσο πνζνηηθέο 
κέζνδνη 

Σξηγσληζκφο 
πνζνηηθψλ 
θαη 
πνηνηηθψλ 
κεζφδσλ 
 

Κπξίσο πνηνηηθέο 
κέζνδνη 

Γηαινγηθέο / 
Γηαιεθηηθέο 
κέζνδνη 

ηόσοι Αλαθάιπςε Απνθάιπςε Δθεχξεζε Γηακφξθσζε 
 

Δπμηνεία Δπηβεβαίσζε/Απφξξηςε Πηζαλφηεηα Καηαλφεζε Γηεπθφιπλζε 
κεηαζρεκαηηζκνχ 
ηδεψλ 
 

Σεσνικέρ Πεηξακαηηθή Έξεπλα Έξεπλα & 
Ζκη-

δνκεκέλε 
ζπλέληεπμε 

Με-δνκεκέλε 
ζπλέληεπμε 

Οπνηαδήπνηε 
κέζνδνο κε 
θξηηηθφ 
ππφβαζξν 
 

 

3.1.1 Δπηινγή Παξνχζαο Δξεπλεηηθήο Μεζφδνπ 

ηε κειέηε απηή εθαξκφδνπκε κεζνδνινγία πνζνηηθήο έξεπλαο θαηά ην 

πξφηππν ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ ξεαιηζκνχ (Hunt, 2002). 

Μεζνδνινγηθά, ζηα αληηθείκελα ηεο εξεπλεηηθήο καο αλαδήηεζεο 

πεξηιακβάλνληαη ε κέηξεζε θαη αλάιπζε ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (έιεγρνο ππνζέζεσλ) 

(Easterby-Smith θ.ά., 2002). Οη θχξηεο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηνλ 

ζεηηθηζκφ είλαη ηα πεηξάκαηα θαη νη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο, πνπ 

θαζνδεγνχληαη απφ ηνπο θπζηθνχο λφκνπο θαη κεραληζκνχο. Σα δεδνκέλα 

ηππνπνηνχληαη γηα λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, έηζη ψζηε νη κεηαβιεηέο λα 
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ιάβνπλ αξηζκεηηθή ηηκή θαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ λα ειεγρζνχλ νη 

ζπζρεηίζεηο θαη δηαθπκάλζεηο ηνπο (Σζηψιεο, 2011). Οη απνθάζεηο ζε ζρέζε 

κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ εξεπλεηή πξηλ απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην πεδίν έξεπλαο (Robson, 2007). Ο ηξφπνο ηεο 

εξεπλεηηθήο αλαδήηεζεο είλαη ν εκπεηξηθφο έιεγρνο πξνδηαηππσκέλσλ 

ππνζέζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαρζεί παξαγσγηθά (deductive) απφ ήδε 

αλεπηπγκέλεο ζεσξίεο. Ζ εθαξκνγή ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο βαζίδεηαη 

ζηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ: εγθπξφηεηα, 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, αμηνπηζηία, θαη αληηθεηκεληθφηεηα. ηελ πεξίπησζε 

πνπ πιεξνχληαη απηά ηα θξηηήξηα, ηφηε ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ (Punch, 1998).  

Σφζν ε παξαγσγή ή αλαγσγή (deduction), φζν θαη ε επαγσγή 

(induction) είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ δφκεζε ζεσξίαο 

(Aneshensel, 2002). Ζ παξαγσγή ζπκβαίλεη φηαλ κία ζεσξία κεηαθξάδεηαη ζε 

ειεγρφκελεο ππνζέζεηο, θαη ε επαγσγή ζπκβαίλεη φηαλ ππνηηζέκελεο 

εκπεηξηθέο ζρέζεηο γεληθεχνληαη ζε ζεσξεηηθέο ζρέζεηο (Aneshensel, 2002). 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο έξεπλαο πξνηείλεηαη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν 

επηινγήο (ιήςεο απφθαζεο) ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ  απφ κέξνπο ησλ 

επηζθεπηψλ θαη επεμεγνχληαη νη ζεσξεηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζεσξεηηθά 

θαηαζθεπάζκαηα.    

Οη εξεπλεηέο πνπ δηεμάγνπλ έξεπλα θαηά ην πξφηππν ηνπ ζεηηθηζκνχ δελ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο εξσηψκελνπο θαη κάιηζηα νη ηειεπηαίνη 

αληηκεησπίδνληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Oη πνζνηηθέο έξεπλεο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο νη αλαμηφπηζηεο απνθξίζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ φηαλ δελ ηνπο ελδηαθέξεη ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ή φηαλ δελ 

έρνπλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ (Monroe, 2003).  

 

3.1.1.1 Υξήζε Πνηνηηθψλ κεζφδσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

Γεληθά, έρεη επηθξαηήζεη ε εθαξκνγή πνζνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο θαη 

εηδηθφηεξα ε ρξήζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ κε θιίκαθεο ηχπνπ Likert 

ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κε ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ (Pike, 2002 . Kozak, 
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2001. Jenkins, 1999 . Baloglu θαη McCleary, 1999 . Echtner θαη Ritchie, 1991). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη αμηνζεκείσην ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ, αλ θαη 

πξφθεηηαη γηα κηθξφηεξν έξγν ζε φγθν ζε ζχγθξηζε κε ηηο πνζνηηθέο έξεπλεο 

(Gallarza θ.ά., 2002). Οη πνηνηηθέο κέζνδνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

εθηελψο ζηελ έξεπλα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ε ειεχζεξε 

εθκαίεπζε/αλνηθηέο εξσηήζεηο, νη νκάδεο εζηίαζεο, νη ζε-βάζνο ζπλεληεχμεηο 

θαη νη ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (Gallarza θ.ά., 

2002). Οη κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά πνηνηηθέο κεζφδνπο 

αλαιχνπλ εηθφλεο πξνψζεζεο ελφο πξννξηζκνχ κε ζηξαηεγηθφ ζθνπφ θαη δε 

βαζίδνληαη ζε έξεπλα θαηαλαισηψλ (Ashworth, 1991 . Bramwell θαη Rawding, 

1996 . Selby θαη Morgan, 1996). Παξά ηελ ζαθψο εθδεισκέλε πξνηίκεζε 

πνιιψλ εξεπλεηψλ γηα ρξήζε πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ κεζφδσλ, εληνχηνηο 

πξφζθαηεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην, αληί λα 

ζεσξνχληαη κεηαμχ ηνπο ακνηβαία απνθιεηφκελεο ζην ζχγρξνλν δπλακηθφ 

εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ (Davies, 2003 . Baloglu θαη Love, 2005 . 

Pike θαη Ryan, 2004). πλεπψο, ε ρξήζε πνιπκεζνδνινγηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πιαηζίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο, γλσζηή θαη 

κε ηνλ φξν «αλακεκεηγκέλεο κέζνδνη (mixed-methods)», είλαη πηζαλφηεξν λα 

νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηάζεσλ ή/θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξσηψκελσλ (Flick, 2007). Μάιηζηα, ππνηίζεηαη κία 

κεζνδνινγηθή ηεξαξρία κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο ζηελ θνξπθή θαη ηηο 

πνηνηηθέο λα αλαιακβάλνπλ έλαλ ππνβνεζεηηθφ ξφιν ζηελ αλαδήηεζε 

ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά (Howe, 

2004 . Howe, 1998).   

 

3.1.1.2 Θεηηθηζκφο, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη Σνπξηζκφο 

ηε ζρεηηδφκελε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε αλαδήηεζε γηα αηηηψδεηο ζρέζεηο ή αηηηνινγηθέο εμεγήζεηο ζπλαληάηαη 

πξνθαλψο ζηε «ζεηηθηζηηθή θνηλσληθή επηζηήκε» (Hunt, 1991). Δμάιινπ, 

πνιινί εξεπλεηέο (Hirschman, 1986 . Ryan θαη Bristor, 1987 . Thompson θ.ά., 
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1989) ηζρπξίδνληαη φηη ε αηηηψδεο εμήγεζε, δειαδή ε ππφζεζε θαη χπαξμε 

ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ (Ozanne θαη Hudson, 1989) είλαη αμησκαηηθή βάζε 

ηνπ ζεηηθηζηηθνχ θηινζνθηθνχ πξνηχπνπ έξεπλαο (Lutz, 1989). Βέβαηα εθηφο 

απφ ηνλ ζεηηθηζκφ αλαπηχρζεθε ην θηινζνθηθφ πξφηππν έξεπλαο ηνπ 

δνκνιεηηνπξγηζκνχ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα ζηνλ Πίλαθα 3.1. Οη δχν 

απηέο πξνζεγγίζεηο είραλ δηαθνξεηηθνχο ππνζηεξηθηέο, νη νπνίνη έηεηλαλ λα 

πξνηείλνπλ ηελ επηθξάηεζε ηεο κίαο έλαληη ηεο άιιεο (Calder θαη Tybout, 

1987 . Holbrook, 1987 . Hunt, 1991), κε ζπλέπεηα ηε δηάθξηζε ησλ 

επηζηεκφλσλ ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζε θνηλσληνιφγνπο 

(ζεηηθηζηηθφο/ζηαηηζηηθφο θιάδνο) θαη αλζξσπνιφγνπο (αλζξσπηζηηθφο 

θιάδνο) (Walle, 1997). Χζηφζν, νη ηερληθέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ινγηθφ ζεηηθηζκφ, ηελ ζηαηηζηηθή δηεξεχλεζε θαη ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν 

ηειηθά επηθξάηεζαλ ησλ αλζξσπνινγηθψλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ.  

χκθσλα κε ηνπο Hunt θαη Layne (1991), ε επηθξάηεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ ζεηηθηζκνχ ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή 

ησλ ηνπξηζηηθψλ κειεηψλ είλαη επίζεο γεγνλφο. κσο, ε ρξήζε ησλ 

πνζνηηθψλ ηερληθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνδίδνληαο κεγάιε πξνζνρή ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ θαη λα κε βαζίδνληαη απιψο ζε 

ηδέεο ησλ εξεπλεηψλ (Lowych θ.ά., 1992). Απηέο νη αλεζπρίεο αξθεηψλ 

εξεπλεηψλ (Walle, 1996 . Lowych θ.ά., 1992) νδήγεζαλ ζηελ επηζπκία 

πνιιψλ εμ’απηψλ γηα δηεχξπλζε ησλ πξνο ρξήζε εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ θαη 

ζηελ απφθηεζε θχξνπο κίαο πνηθηιίαο πνηνηηθψλ ηερληθψλ, ηφζν ζηελ έξεπλα 

κάξθεηηλγθ, φζν θαη ζηελ ηνπξηζηηθή έξεπλα (Walle, 1997). πλεπψο, κεηά ηελ 

επηθξάηεζε ηεο πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο, νη κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ηα πξνζσπηθά 

ζπλαηζζήκαηα επηζθεπηψλ θαη ληφπησλ αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηνπο ηειεπηαίνπο. Μάιηζηα, επεηδή απηφο ν ηχπνο ζεκαηηθψλ 

ηππηθά δηεξεπλψληαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηε ρξήζε αλζξσπνινγηθψλ 

κεζφδσλ πνπ είλαη ππνθεηκεληθέο, νη κειεηεηέο ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζπκπιεξψλνπλ ηα επηζηεκνληθά / πνζνηηθά εξγαιεία κε 

αλζξσπηζηηθά / πνηνηηθά (Simpson, 1993 . Hammes, 1994). Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε χπαξμεο πιεζψξαο ηζφηηκα έγθπξσλ κεζνδνινγηψλ ζηελ 

εξεπλεηηθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα θαηά 
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πεξίπησζε πξνζδηνξηζκφ ηεο επηινγήο πνζνηηθψλ, πνηνηηθψλ ή κίγκαηνο 

απηψλ ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (Walle, 1997).  

 

3.1.2 Υξήζε Πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

Ζ απνθιεηζηηθή ρξήζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ έρεη επηθξηζεί φηη ελδερνκέλσο πεξηνξίδεη ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ βάζεη πξνζδηνξηζκέλσλ επηινγψλ, 

ππνρξεψλνληαο ηνπο εξσηψκελνπο λα απνθξηζνχλ κε ηξφπν πνπ λα κε ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη (Samdahl, 2005). Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη 

πξνεγνχκελεο επηθξίζεηο θαζψο επίζεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δηεξεπλνχκελεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο, ζηελ 

έξεπλα ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ, ε Σερληθή Κξίζηκσλ Γεγνλφησλ (Critical 

Incident Technique, CIT) (Gremler, 2004 . Bejou θαη Palmer, 1998 . 

Edvardsson, 1992). H CIT έρεη εμειηρζεί σο κία επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

κέζνδνο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη σο έλα απνηειεζκαηηθφ 

δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν (Chell, 1998 . Woolsey, 1986). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ δήζεη νη 

εξσηψκελνη. Οη έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ Σερληθή Κξίζηκσλ Γεγνλφησλ 

κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, 

ξσηψληαο ηη επίδξαζε έρεη ην πεξηζηαηηθφ ζηελ απφθξηζε ή αληίιεςε ηνπ 

εξσηψκελνπ (Stano, 1983). πσο, ινηπφλ, ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ γεληθά, 

έηζη θαη πην εηδηθά ζηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θηινμελίαο, 

αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο κε βάζε ηελ CIT (Jackson, 

1994 . Chung θαη Hoffman, 1998 . Petrick θ.ά., 2006 . Wang θ.ά., 2000 . 

Callan, 1998), δηφηη βνεζά ζηελ εκβάζπλζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. 

Αθφκε, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ κεηξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, 

πξνηείλεηαη εμέηαζε φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (items) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ πάλει εηδηθψλ θαηά ηελ Μέζνδν ησλ Γειθψλ (Delphi 

method), θαη αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνθαζίδεηαη 

έλαο αξηζκφο αμηνινγεηηθψλ γχξσλ (round-reviews) (Clayton, 1997).   
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πλεπψο, κε βάζε ηα πξνεγνχκελα, δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ρξήζε απην-

δηαρεηξηδφκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ (self-administered questionnaire) γηα ηε 

κέηξεζε αθαλψλ κεηαβιεηψλ θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ σο θχξηα εξεπλεηηθή 

επηινγή. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηνξηζκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο παξφκνηεο κειέηεο, απνθαζίζηεθε, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο, ε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο Σερληθήο Κξίζηκσλ Γεγνλφησλ. ε 

απηή ηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 3 κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαζψο επίζεο 81 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο & 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ηδίνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη ηειεπηαίνη εθιήζεζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ παξαζέηνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή CIT 

εζεινληηθά, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε, ζε 3 δηαθνξεηηθέο εκέξεο 

καζεκάησλ, πνπ βξέζεθαλ ηπραία εθείλεο ηηο εκέξεο ζηα ακθηζέαηξα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε 3 δηαθνξεηηθψλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. ην Τπφκλεκα 

Α3.1 (Παξάξηεκα Α3) παξαζέηνπκε 5 παξαδείγκαηα απφ ηε ζπιινγή ησλ 81 

εξσηεκαηνινγίσλ κε ηε κέζνδν CIT. 

Δπίζεο, ζπλήιζε πάλει εηδηθψλ, αθνχ πξψηα ζπζηάζεθε ην αξρηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο κε φια ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ φηη 

έπξεπε λα πεξηιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (επηζθφπεζε). 

Οη 6 εηδηθνί ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο αμηνιφγεζαλ ηα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπ πνζνηηθνχ νξγάλνπ κέηξεζεο θαηά ηε κέζνδν 

ησλ Γειθψλ δχν θνξέο: ε πξψηε ζηε θάζε ηεο Μειέηεο Δθκαίεπζεο, θαη ε 

δεχηεξε θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ Σειηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ. Οη εηδηθνί 

εθιήζεζαλ λα αληηζηνηρίζνπλ φια ηα ζηνηρεία (items) ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

κε ηηο έλλνηεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ 

(ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ, constructs) ηνπ ππνδείγκαηνο, φπσο επίζεο λα 

θξίλνπλ ζε πνην βαζκφ θάζε ζηνηρείν είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θάζε 

ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο (ηξεηο βαζκίδεο). ην Παξάξηεκα Α3 θαη ζηα 

Τπνκλήκαηα Α3.2 έσο Α3.8 παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ ηξηψλ 

αμηνινγεηηθψλ γχξσλ θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζε θαζέλα απφ ηα ηξία 

θχιια έξεπλαο νη έμη εηδηθνί ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, πνπ εμππεξέηεζαλ 

σο θξηηέο ησλ αμηνινγεηηθψλ δηαηππψζεσλ (παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο). Οη 

αμηνινγεηηθνί γχξνη θαη νη θξίζεηο επ’απηψλ ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηε κνξθή 
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επηθνηλσλίαο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε επηινγή ησλ έμη 

εηδηθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ έγηλε κε πξφζζεην θξηηήξην ηελ πνιχ θαιή γλψζε πνπ 

δηαζέηνπλ ζην ρεηξηζκφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Μεηά απφ ηε ζπιινγή ησλ 

θξίζεσλ επί ηεο ζχληαμεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνβήθακε 

ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ. ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή / 

εξψηεκα Δ7.4 έγηλε ε αιιαγή “This destination transubstantiates knowledge I 

have in general”  “This destination helps me put in use knowledge that I 

have in general”. ην εξψηεκα Δ7.7 έγηλε αιιαγή ζχληαμεο σο εμήο: “The 

destination is more desirable to get to,……..”  “It was more desirable to get 

to Greece, ……..”. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο “generated” κε ην “created” 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην αμηνινγεηηθφ εξψηεκα Δ7.9. Δπίζεο, ζην εξψηεκα 

Δ13.2 ε δηαηχπσζε άιιαμε απφ “I cannot afford to make a trip to the 

destination this year” ζε “I cannot afford to make this trip in general”. Σέινο, νη 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ εξσηεκάησλ Δ17 θαη Δ19 

επαλαδηαηππψζεθαλ ψζηε λα αλαθέξνληαη ζηελ Διιάδα. 

Σέινο, πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο δηελεξγήζεθε πηινηηθή 

έξεπλα ζε δχν ζθέιε, κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπεηε 

Τπνκλήκαηα Α3.9, Α3.10, Παξάξηεκα Α3) θαη ησλ ηειηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

κεηά ηηο βειηηψζεηο (βιέπεηε Παξάξηεκα Α1), ρξεζηκνπνηψληαο δχν 

μερσξηζηά δείγκαηα: 1) δείγκα 33 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηκήκαηνο 

Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ 

ιήθζεθε ηελ 16ε Μαïνπ 2012 κε ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη 2) δείγκα 121 αιινδαπψλ αλαρσξνχλησλ επηζθεπηψλ απφ ην 

Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ηεο Θεζζαινλίθεο κεηά απφ δηαθνπέο ηνπο ζηελ 

Διιάδα, ην νπνίν ιήθζεθε ηελ πεξίνδν 18 – 20 Ματνπ 2012, κε ηα ηειηθά 

μελφγισζζα εξσηεκαηνιφγηα.   

ην ρήκα 3.1 παξαζέηνπκε ηελ ηεξαξρία αλάιπζεο θαη εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη ζε φιν ην εχξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θαη 

απεηθνλίδεη ηε ξνή ησλ γεληθψλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηε δηέπνπλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πηνζεηήζεθε (Huang, 2009) σο κία 

αμηφπηζηε επηινγή δφκεζεο ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο ζαθήλεηαο θαη 

ζπζηεκαηηθφηεηαο ησλ ζηαδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη γηα ηελ εξκελεία ησλ 

εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ.    
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3.2 σεδιαζμόρ Ποζοηικήρ Έπεςναρ 

ηελ παξνχζα κειέηε εθαξκφζηεθαλ πνζνηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο, κε ηε 

ρξήζε θπξίσο αθαλψλ κεηαβιεηψλ, φπσο νη εηθφλεο πξννξηζκνχ, νη 

αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο, νη ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο, ε αθνζίσζε 

ζηνλ πξννξηζκφ, πξφζεζε επίζθεςεο, ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε, πξνζθφιιεζε 

ζηνλ πξννξηζκφ θαη αλάγθε γηα ελαιιαθηηθέο. Καζψο ε έξεπλα ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θηινμελίαο σξηκάδεη, νη εξεπλεηέο 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε ρξήζε πην ελδειερψλ ηερληθψλ γηα ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

κεζνδνινγίαο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηε κειέηε ηνπ ηνπξηζκνχ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ ζηνλ νινέλα κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ, κε 

δηάθνξεο κνξθέο, φπσο νη επηινγέο κε-απφθξηζεο ζηελ έξεπλα ζηάζεσλ 

(Ryan & Garland 1999), επηηφπηα δεηγκαηνιεςία (Crompton, 2001 . Lee θαη 

Han, 2002), πνηνηηθέο κέζνδνη (Decrop, 1999) θαη λέεο αλαιπηηθέο ηερληθέο θαη 

εξγαιεία φπσο ε ρξήζε δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ (Reisinger θαη Turner, 

1999). Ζ ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή έξεπλα (survey design) ζρεδηάζηεθε 

ζχκθσλα κε ην ζρήκα εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Sekaran θαη Bougie (2010). 

Καη’απηφ ην ζρέδην έξεπλαο (βιέπε ρήκα 3.2) ζπλδπάδνληαη ζέκαηα φπσο ν 

ζθνπφο ηε κειέηεο (π.ρ. δηεξεπλεηηθφο, πεξηγξαθηθφο, έιεγρνο ππνζέζεσλ), ε 

ηνπνζεζία πξαγκαηνπνίεζεο, ν ηχπνο δηεξεχλεζεο, ε έθηαζε ηεο αλάκημεο 

ηνπ εξεπλεηή (δηαρείξηζε θαη έιεγρνο), ν ρξνληθφο νξίδνληαο (ρξνληθή 

κεηαβιεηή), θαη ην επίπεδν ζην νπνίν ζα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα (κνλάδα 

κέηξεζεο) (Sekaran θαη Bougie, 2010). 

Ζ κειέηε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζηνρεχεη ζηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζεσξεηηθφ 

θαηαζθεχαζκα. Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ (δειαδή 

νξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο, δηαδηθαζία 

δεηγκαηνιεςίαο, κεηξνχκελα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα - κεηαβιεηέο, θαη 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ) αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη

Μελέηη Δκμαίεςζηρ

Γιαμόπθυζη Απσικού 

Δπυηημαηολογίος

Πιλοηική Έπεςνα

Γιαμόπθυζη Σελικού 

Δπυηημαηολογίος

ςλλογή Γεδομένυν

Ανάλςζη Γεδομένυν

· Διαχείριςη και Μάρκετινγκ Σουριςτικϊν Προοριςμϊν
· Θεωρία Διαπροςωπικήσ υμπεριφοράσ
· Κλίμακεσ ζγκυρων μετρήςεων θεωρητικϊν δομϊν

· Αρχικό δείγμα ποιοτικήσ ζρευνασ (3 μζλη ΔΕΠ & 81 
προπτυχιακοί φοιτητζσ ΠΑΜΑΚ - Μζθοδοσ CIT)

· Επιβεβαίωςη ςτοιχείων μζτρηςησ (πάνελ 6 ειδικϊν 
τουριςτικήσ βιομηχανίασ - Μζθοδοσ Delphi 3 κφκλων)

· Αποτελζςματα Βιβλιογραφικήσ Επιςκόπηςησ
· Αποτελζςματα Μελζτησ Εκμαίευςησ

· Δείγμα 33 προπτυχιακϊν φοιτητϊν ΠΑΜΑΚ
· Δείγμα 121 επιςκεπτϊν ςτο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

περίοδοσ 18-20/5/2012

ΣΑΔΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ

· Αποτελζςματα πιλοτικήσ ζρευνασ
· Επανάληψη Μεθόδου Delphi (Πάνελ 6 ειδικϊν)

· Μζθοδοσ Επιτόπιασ τζμνουςασ δειγματοληψίασ (On-
site intercept method), περίοδοσ 6/7 – 26/8/2012 

· Αξιοποιήςιμο δείγμα 3466 ταξιδιωτϊν

· Περιγραφική τατιςτική (Κανονικότητα, Εγκυρότητα, 
Αξιοπιςτία, EFA) 

· Ζλεγχοσ Τποθζςεων μζςω Δομικήσ Ανάλυςησ 
Εξιςϊςεων (SEM)

 

σήμα 3.1: Ηεξαξρία αλάιπζεο θαη εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο δηαηξηβήο                            

(Πξνζαξκνγή απφ Huang, 2009). 
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9. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

· Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

· Αλάιπζε αμηνπηζηίαο

· Δπηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε

· Διεγρνο ππνζέζεσλ κε 

Γνκηθή Αλάιπζε Δμηζψζεσλ

1. ΟΡΗΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ

· Πξνζδηνξηζκφο 

παξαγφλησλ γηα ηελ 

επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ (Πξφζεζε 

επαλ-επίζθεςεο)

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ

· Αξρηθή ππφζεζε 17 

αθαλψλ κεηαβιεηψλ 

(παξαγφλησλ)

· Δθηίκεζε 160 

παξαηεξνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ

4. ΔΗΓΟ ΜΔΛΔΣΖ

· Γηεξεπλεηηθή

· Πεξηγξαθηθή

· Έιεγρνο Τπνζέζεσλ

6. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ

· Γηαθιαδηθή

· 51 εκέξεο επηηφπηαο 

έξεπλαο

7. ΜΔΣΡΖΔΗ & 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΧΣΖΜ/ΓΗΟΤ

· Κιίκαθεο κέηξεζεο 

παξαγφλησλ

· ρεδηαζκφο κεηξνχκελσλ 

ζηνηρείσλ

3. ΤΝΘΖΚΔ & ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΛΔΣΖ

· Υψξα: Διιάδα

· Αεξνιηκέλαο «Μαθεδνλία»

· Αλαρσξνχληεο Αιινδαπνί 

Σνπξίζηεο

5. ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ

· Οξηζκφο πιεζπζκνχ

· Μέγεζνο δείγκαηνο

· Μέζνδνο επηηφπηαο 

ηέκλνπζαο δεηγκαηνιεςίαο

8. ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

· Γνκεκέλν θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηεκαηνιφγην 

 

σήμα 3.2: ρέδην Πνζνηηθήο Έξεπλαο (Πξνζαξκνγή απφ Sekaran θαη Bougie, 2010). 
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3.2.1 Πιεζπζκφο θαη Πεξηνρή Έξεπλαο 

Χο πιεζπζκφο κπνξεί λα νξηζζεί θάζε πιήξεο νκάδα νληνηήησλ, φπσο 

άλζξσπνη, νξγαληζκνί, ζεζκνί θιπ. πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ κία θνηλή δέζκε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπκθσλία κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο ππφ δηεξεχλεζε θαη 

γηα ηελ νπνία νη εξεπλεηέο επηζπκνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεδηάδνληαο γελίθεπζε απηψλ (Zikmund, 2000). Σν 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεπξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ 

ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ φπσο επίζεο ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, πξφζεζεο επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ, αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ θαη επίδξαζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ 

ζπλζεθψλ επί ησλ πξνεγνχκελσλ νληνηήησλ. Γηα απηφ ν πιεζπζκφο ηεο 

κειέηεο είλαη νη επηζθέπηεο δηαθνπψλ θαη αλαςπρήο. ηε κειέηε καο, σο 

ηνπξηζηηθφο επηζθέπηεο πξνζδηνξίδεηαη ν ηαμηδηψηεο πνπ βξέζεθε ηνπιάρηζην 

κία θνξά ζηελ Διιάδα, πξνεξρφκελνο απφ ρψξα εθηφο Διιάδαο, θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο εκέξεο καθξηά απφ ηνλ ηφπν κφληκεο 

παξακνλήο ηνπ.  

Ζ παξνχζα κειέηε δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ψζηε λα εμεηαζζνχλ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο φπσο ε Υαιθηδηθή, νη παξαιίεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο 

Πηεξίαο, νη πφιεηο ηεο Θεζζαινλίθεο, Καβάιαο, Καηεξίλεο θαζψο επίζεο ηα 

παξάιηα ηνπ λνκνχ Λάξηζαο, νιφθιεξε ε Μαγλεζία, νη Βφξεηεο πνξάδεο θαη 

ε πφιε ηνπ Βφινπ εμππεξεηνχληαη ζε πνιχ πςειφ βαζκφ απφ ην δηεζλέο 

αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 

Ο πιεζπζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εληνπίζζεθε ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρσξηθά πιαίζηα, θαζψο επίζεο νξίζζεθε απφ ηε ζηφρεπζε ηεο έξεπλαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ψξηκεο θαη αλαπηπζζφκελεο αιινδαπέο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο. πλεπψο, επηιέρζεθε ν δηεζλήο αεξνιηκέλαο 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πνζνηηθήο 

δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, δηφηη εμππεξεηεί θαηά θφξνλ ηε δηαθίλεζε 

επηζθεπηψλ ησλ θπξηνηέξσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο, δειαδή ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε Ρσζηθή 
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Οκνζπνλδία, απνηειψληαο ζεκαληηθφηαηε πχιε εηζφδνπ-εμφδνπ. Οη δχν 

πξψηεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ψξηκεο αγνξέο θαη ε ηξίηε είλαη ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελε, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 

(ΔΛ.ΣΑΣ., 2012) θαη ηεο ππεξεζίαο επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» (2012). Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ησλ εηψλ 2009 – 2011 γηα ηηο αλαρσξήζεηο ηαμηδησηψλ κε-ηαθηηθψλ 

πηήζεσλ (charter flights) απφ ην αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» (2012), 

πνζνζηφ 51% (86964 άηνκα θαηά Μ.Ο.) ζπλνιηθά ησλ αλαρσξνχλησλ 

επηβαηψλ κε-ηαθηηθψλ πηήζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηε γεξκαληθή αγνξά (κε 

ηάζεηο κείσζεο), πνζνζηφ πεξίπνπ 20% (36184 άηνκα θαηά Μ.Ο.) 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (κε ηάζεηο ζεκαληηθήο 

κείσζεο) θαη πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% - πνπ έθζαζε ην 22% ην 2011- απφ ηε 

ξψζηθε αγνξά (18893 άηνκα θαηά Μ.Ο. κε ηάζεηο ζεκαληηθήο εηήζηαο 

αχμεζεο). 

Οη αλαρσξήζεηο ηαμηδησηψλ κε-ηαθηηθψλ πηήζεσλ απφ απηφ ην 

αεξνδξφκην πξνο αεξνδξφκηα ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο αλαινγνχλ ζε πεξίπνπ 60% θαηά Μ.Ο. ηεο ζπλνιηθήο 

αλαρσξνχζαο επηβαηηθήο θίλεζεο κε-ηαθηηθψλ πηήζεσλ ζε εηήζηα βάζε, πνπ 

ζηνπο κήλεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο θζάλεη έσο θαη ην 70% (Τ.Π.Α – Γηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2012). πλεπψο, ρσξίο λα απνθιεηζζεί ε 

ζπκκεηνρή ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, θαη άξα 

ζην δείγκα πνζνηηθήο έξεπλαο, εληνχηνηο γηα ηε δηεπθφιπλζε εμαγσγήο 

πξφζζεησλ ζπγθξηηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο ηξεηο απηνχο ππν-

πιεζπζκνχο απφ ηελ αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απνθαζίζηεθε ε θαηά 

θχξην ιφγν ζηφρεπζε ζηηο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. Γειαδή, ιφγσ ηνπ φηη 

ε παξνχζα έξεπλα δελ απνηειεί γεσγξαθηθή κειέηε ηνπ εηζεξρφκελνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ ηνπξηζκνχ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, αιιά ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν 

ππνζέζεσλ θαη ηελ πηζαλή επηβεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο, 

ζεσξνχκε ζθφπηκν λα θαζνξίζνπκε ηνλ πιεζπζκφ απφ εθείλεο ηηο ηνπξηζηηθέο 

αγνξέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πςειφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ.  
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3.2.2 Μέγεζνο Γείγκαηνο 

3.2.2.1 Γεληθά γηα ην αλαγθαίν κέγεζνο δείγκαηνο 

πσο έρνπλ ηνλίζεη νη Holton θαη Burnett (1997), έλα απφ ηα πξαγκαηηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξέο νκάδεο αηφκσλ γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα κεγάινπο πιεζπζκνχο πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ απαγνξεπηηθφ θφζηνο αλ 

κειεηψληαλ νιφθιεξνη. Αξρηθφο θνηλφο ζηφρνο θάζε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά 

ελφο πιεζπζκνχ, κε ηνλ εξεπλεηή λα ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα 

απηά γηα λα γεληθεχζεη ηα επξήκαηα ηνπ δείγκαηνο ζηνλ πιεζπζκφ, κέζα ζηα 

φξηα ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο (Bartlett θ.ά., 2001). χκθσλα κε ηνλ Dillman 

(2000), ε ιήςε επαξθνχο δείγκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζνχλ ηα 

επηζπκεηά κεγέζε επηδξάζεσλ (effect sizes - ES) θαη ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηνχκε. Απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη θαλφλεο γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 

κεγέζνπο δείγκαηνο (Cochran, 1977 .  Krejcie θαη Morgan, 1970 . MacCallum 

θ.ά., 1996 . McNamara, 1992), πνπ ηειηθά νδήγεζε ηνπο Muthén θαη Muthén 

(2002) ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έλαο ζηαζεξφο εκπεηξηθφο θαλφλαο 

γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο, δηφηη ην θαηάιιειν θάζε 

θνξά κέγεζνο δείγκαηνο εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην κέγεζνο ηνπ ππνδείγκαηνο, ε θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ, ε 

πνζφηεηα ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ, ε αμηνπηζηία ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε ηζρχο 

ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Χζηφζν, νη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο πνπ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί βνεζνχλ ηνπο εξεπλεηέο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηάιιειν πιαίζην εθηηκήζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ, κε πξαθηηθή θαηάιεμε έλα κέγεζνο δείγκαηνο πνπ λα νδεγεί ζε 

έγθπξα ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζηαηηζηηθήο ηζρχνο (power analysis), ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (significance level), ηα κεγαιχηεξα 

κεγέζε δείγκαηνο πξνζθέξνπλ πάληνηε κεγαιχηεξε ηζρχ γηα ηνπο 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο (Hair θ.ά., 2010). O Cohen (1988) παξέρεη θαζνδήγεζε 

γηα ηα απνδεθηά επίπεδα ηζρχνο θαη πξνηείλεη φηη νη έξεπλεο πξέπεη λα είλαη 
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ζρεδηαζκέλεο γηα λα πεηπραίλνπλ επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο α ηνπιάρηζην 0,05 

κε επίπεδα ηζρχνο 80%. ρεηηθά κε ην κέγεζνο επίδξαζεο ES, νη Hair θ.ά. 

(2010) αλαθέξνπλ φηη αλ ν εξεπλεηήο αλακέλεη φηη ζα εληνπηζηνχλ κηθξέο 

επηδξάζεηο, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεγάια κεγέζε δείγκαηνο ή 

ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα θάλνληαο 

ρξήζε ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ (a priori) ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο πνπ είλαη 

δηαζέζηκνο απφ ην ινγηζκηθφ G*Power 3 κε α = 0,05, ES = 0,2 θαη επίπεδν 

ηζρχνο 0,80 πξνθχπηεη έλα αλαγθαίν κέγεζνο δείγκαηνο 191 (γηα ρξήζε ζε 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν t-test). Απηφο ν ππνινγηζκφο ζπγθιίλεη κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

McCallum θ.ά. (1996) πνπ εθηηκνχλ ην κέγεζνο δείγκαηνο, κε ηε ρξήζε ησλ 

ίδησλ δεδνκέλσλ, ζε 200. Οη Krejcie θαη Morgan (1970) θαζψο επίζεο ν 

McNamara (1992) πξνηείλνπλ φηη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, έλα κέγεζνο δείγκαηνο 384 ζα πξέπεη λα είλαη επαξθέο. Απφ 

ηνπο πίλαθεο ησλ Bartlett θ.ά. (2001) πξνθχπηεη κέγεζνο δείγκαηνο 209 γηα 

ζπλερείο κεηαβιεηέο, επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο = 0,01, πεξηζψξην ζθάικαηνο  

= 0,03 θαη κέγεζνο πιεζπζκνχ 10000. Αληίζηνηρα, ην κέγεζνο δείγκαηνο 

ππνινγίδεηαη ζε 623 γηα θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο, αλαινγία 

πιεζπζκνχ p = 0,5, πεξηζψξην ζθάικαηνο = 0,05 θαη κέγεζνο πιεζπζκνχ 

10000. 

 

3.2.2.2 Μέγεζνο δείγκαηνο θαη Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ SEM    

Οη Hair θ.ά. (2010) επηζεκαίλνπλ φηη ε αλάιπζε δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ 

(SEM) παξνπζηάδεη πςειφηεξε επαηζζεζία ζην κέγεζνο δείγκαηνο ζε 

ζχγθξηζε κε ινηπέο πνιπκεηαβιεηέο πξνζεγγίζεηο, φπσο επίζεο φηη νη 

ζηαηηζηηθνί αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ινγηζκηθά SEM είλαη 

αλαμηφπηζηνη γηα κηθξά δείγκαηα. Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ειάρηζηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο γεληθψο δηίζηαληαη, κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο λα πνηθίινπλ κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνηελφκελνπ κνληέινπ (MacCallum, 2003 . MacCallum θ.ά., 2001). Δίλαη 

γεληθά παξαδεθηφ φηη ε SEM είλαη κία ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζε κεγάια 

δείγκαηα, παξά θάπνηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο αλάιπζεο SEM ζε ζρεηηθά 

κηθξά κεγέζε δείγκαηνο (Kline, 2010). κσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 
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(Nevitt θαη Hancock, 2004), ηα κεγέζε δείγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο 

κεγάια ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηα κνληέια λα ζπγθιίλνπλ θαη λα εκθαλίδνπλ 

θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ζηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Hair θ.ά. (2010), νη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αλάιπζε SEM ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο πέληε ζεκεία: 1) ηελ 

πνιπκεηαβιεηή θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 2) ηελ ηερληθή εθηίκεζεο ηεο 

SEM, 3) ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ, 4) ηελ πνζφηεηα ησλ ειιεηπνπζψλ 

ηηκψλ θαη 5) ην κέζν ζθάικα ηεο δηαθχκαλζεο αλάκεζα ζηνπο ζηνραζηηθνχο 

δείθηεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πέληε πξνεγνχκελα ζεκεία, πξνθχπηεη φηη: 

α) γηα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ 5 ή ιηγφηεξα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα 

(constructs), κε πεξηζζφηεξεο απφ 3 κεηαβιεηέο αλά θαηαζθεχαζκα, θαη κε 

πςειφ βαζκφ εηαηξηθνηήησλ (communalities) κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα 

ειάρηζην κέγεζνο δείγκαηνο ίζν κε 100, β) γηα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ 7 

ή ιηγφηεξα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα (constructs), κε κέζν βαζκφ 

εηαηξηθνηήησλ (communalities) θαη ρσξίο κε-αλαγλσξίζηκα θαηαζθεπάζκαηα, 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα ειάρηζην κέγεζνο δείγκαηνο ίζν κε 150, γ) γηα 

κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ 7 ή ιηγφηεξα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα 

(constructs), κε κηθξφηεξν βαζκφ εηαηξηθνηήησλ (communalities) θαη/ή 

πνιιαπιά κε-αλαγλσξίζηκα θαηαζθεπάζκαηα (ιηγφηεξα απφ 3), κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε έλα ειάρηζην κέγεζνο δείγκαηνο ίζν κε 300, δ) γηα κνληέια πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ (constructs), 

κεξηθά κε κηθξφηεξν βαζκφ εηαηξηθνηήησλ (communalities) θαη/ή ιηγφηεξνπο 

απφ 3 κεηξνχκελνπο φξνπο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα ειάρηζην κέγεζνο 

δείγκαηνο ίζν κε 500. Δπηπξφζζεηα, ην κέγεζνο δείγκαηνο ζα πξέπεη λα 

απμεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: α) ην δεδνκέλα απνθιίλνπλ απφ 

πνιπκεηαβιεηή  θαλνληθφηεηα, β) ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο εθηίκεζεο 

έληαζεο δείγκαηνο (ADF), γ) νη ειιείπνπζεο ηηκέο μεπεξλνχλ ην 10%. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ θαλνληθφηεηα 

κπνξεί λα γίλεη ζηε βάζε ηεο αχμεζεο ηεο αλαινγίαο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξσηψκελσλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ζην 15:1 (Wang θ.ά., 1996).  

Ο Kline (2010) επίζεο ηνλίδεη φηη δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο δείγκαηνο θαη 

πνιππινθφηεηαο ηνπ κνληέινπ, φκσο κία ρξήζηκε θαηεπζπληήξηα γξακκή 
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είλαη απηή ηνπ Jackson (2003) πνπ αλαθέξεηαη σο θαλφλαο Ν:q, δειαδή ηελ 

αλαινγία ηνπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ Ν πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

παξακέηξσλ q ηνπ κνληέινπ πνπ απαηηνχλ ζηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο. Ο θαλφλαο 

απηφο εθαξκφδεηαη φηαλ ε κέζνδνο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα – ML, πνπ ζηελ αλάιπζε SEM είλαη κε δηαθνξά ε 

πιένλ ζπρλή κέζνδνο θαη πξνηείλεη ηελ αλαινγία απηή ηδαληθά ζε 20:1, αλ θαη 

κία αλαινγία 10:1 είλαη έλαο πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφο ζηφρνο (Kline, 2010). Ζ 

ηερληθή Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο παξνπζηάδεη έγθπξα θαη ζηαζεξά 

απνηειέζκαηα γηα κεγέζε δείγκαηνο πνπ ηζνχληαη κε 50, ππφ ηδαληθέο 

ζπλζήθεο (Hair θ.ά., 2010). Κάησ απφ ιηγφηεξν ηδαληθέο ζπλζήθεο ην κέγεζνο 

δείγκαηνο ζα έπξεπε λα απμεζεί ζε 200 (MacCallum, 2003). Με βάζε 

πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Golob, 2003), 

πξνηείλνληαη ηέζζεξεηο κέζνδνη: 1) Έλα ειάρηζην κέγεζνο δείγκαηνο ίζν κε 

200 απαηηείηαη γηα ηελ κείσζε ησλ κεξνιεςηψλ ζε απνδεθηά επίπεδα γηα 

νπνηνδήπνηε ηχπν εθηίκεζεο SEM, 2) Σν κέγεζνο δείγκαηνο γηα ηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο – ML ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηνπιάρηζην 

15 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, 3) Σν κέγεζνο 

δείγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην ίζν κε 5 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ειεχζεξσλ παξακέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ ζθάικαηνο, 4) Σν 

ειάρηζην κέγεζνο δείγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10 θνξέο 

ηνλ αξηζκφ ησλ εθηηκψκελσλ παξακέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξή θχξησζε.       

 

3.2.2.3 Δθηηκήζεηο Μεγέζνπο Γείγκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε θαη ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν 

επηρεηξνχκε λα θάλνπκε ηειηθέο εθηηκήζεηο γηα ην κέγεζνο δείγκαηνο. Γηα λα 

είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ κε αθξίβεηα νη ππνδείμεηο ησλ Hair θ.ά. (2010) 

θαη Kline (2010) ζα πξέπεη πξψηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ, ηνλ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ παξακέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ ζθάικαηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ εμηζψζεσλ. κσο, επεηδή νη 

αξρηθέο εθηηκήζεηο γηα ην ειάρηζην κέγεζνο δείγκαηνο πξέπεη λα πξνεγεζνχλ 

ηεο αλάιπζεο SEM, ε νπνία ζα καο δείμεη πνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο 
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επαιεζεχνπλ πξαθηηθά ηηο ζεσξεηηθέο ζρέζεηο ηνπ κνληέινπ, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ζεσξήζνπκε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

φξγαλν κέηξεζεο (εξσηεκαηνιφγην) σο ζεκαληηθέο γηα ηελ εξκελεπηηθή 

ηθαλφηεηά ηνπ. πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ αλάιπζε δνκηθψλ 

εμηζψζεσλ SEM είλαη 160, ν αξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ παξακέηξσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ ζθάικαηνο είλαη 335. Kαηά ζπλέπεηα απφ 

ηε ζρέζε df = [K(K+1)/2] – P, φπνπ Κ είλαη ν αξηζκφο κεηαβιεηψλ θαη P είλαη ν 

αξηζκφο ησλ εθηηκψκελσλ παξακέηξσλ (Bentler, 1990), πξνθχπηεη φηη νη 

αξρηθψο εθηηκψκελνη βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ είλαη df 

= 12545. Οη ππνινγηζκνί απηνί πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθ 

ησλ πξνηέξσλ (a priori) αλάιπζεο ζηαηηζηηθήο ηζρχνο, γηα ηελ νηθνγέλεηα 

ειέγρσλ σ2, κε  α = 0,05, ES = 0,5, επίπεδν ηζρχνο 0,95, θαη df = 12545, 

θαηαιήγνπλ ζε αλαγθαίν κέγεζνο δείγκαηνο 2128 αηφκσλ.  

Δθαξκφδνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ Golob (2003), ζηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο 

ηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο γηα εθαξκνγή αλάιπζεο SEM πεξηιακβάλνπκε ηα 

αθφινπζα: 1) ηνπιάρηζηνλ 200, 2) 2400 (=15*160 κεηαβιεηέο), 3) 1675 

(=5*335), θαη 4) 3350 (=10*335) άηνκα.   

χκθσλα κε ηνπο Hair θ.ά. (2010) ην κέγεζνο δείγκαηνο, ζηελ 

πεξίπησζή καο, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 500 άηνκα, θαη γηα λα είκαζηε 

αζθαιείο ζα πξέπεη λα έρνπκε αλαινγία κεγέζνπο δείγκαηνο πξνο αξηζκφ 

ειεχζεξσλ παξακέηξσλ (N:q) ηνπιάρηζην ίζε κε 10:1 (Jackson, 2003). 

Με θαηάιιειε εθαξκνγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο (factor analysis) ζε 

ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιά ζηνηρεία 

(κεηαβιεηέο), είλαη δπλαηφ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ, 

παξακέηξσλ, θαη βαζκψλ ειεπζεξίαο, θαη λα νδεγήζεη ζε νκαδνπνηεκέλνπο 

παξάγνληεο πνπ λα εξκελεχνπλ πνιχ κεγάια πνζνζηά κεηαβιεηφηεηαο. ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή απνθχγακε απηή ηελ ηαθηηθή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζην 

απαηηνχκελν κέγεζνο δείγκαηνο γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

πλεπψο, ηεξψληαο ηελ πην ζπληεξεηηθή ζηάζε νξγαλψζακε 

δεηγκαηνιεςία πνπ λα ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ 3350 απνθξίζεηο 

εξσηψκελσλ. Σειηθά, φπσο ζα δνχκε ζην Κεθάιαην 4, πξνζεγγίζζεθαλ 4443 
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άηνκα γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, θαη ηειηθά πξνέθπςαλ 3466 αμηνπνηήζηκα 

εξσηεκαηνιφγηα.  

Δθηφο φκσο απφ ηε ζπκκφξθσζε ζηηο πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ 

κεγέζνπο δείγκαηνο, απνθαζίζηεθε λα γίλεη κία επηπιένλ εθηίκεζε κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ πνπ ζα θηινμελνχζε ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, 

δειαδή ηνπ αεξνδξνκίνπ “ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ” ηεο Θεζζαινλίθεο. Πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ειήθζεζαλ κεληαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ, δειαδή 2009, 2010, 2011 (Τ.Π.Α. – Γηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», 2012) γηα ηηο αλαρσξήζεηο αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ κε ηαθηηθψλ πηήζεσλ “charter” (βιέπεηε Πίλαθεο Α3.2 έσο Α3.48). 

Βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, έγηλαλ κεληαίεο πξνβιέςεηο ησλ αλαρσξήζεσλ 

αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ γηα ην έηνο 2012, κε εθαξκνγή κνληέισλ ρξνλνζεηξψλ 

(SPSS 18  Forecasting), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ γηα ηηο ηξεηο θχξηεο 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, δειαδή ηε γεξκαληθή, ηε ξσζηθή θαη 

ηελ αγγιηθή αγνξά θαίλνληαη δηαγξακκαηηθά ζηα ρήκαηα Α3.1, Α3.2 θαη Α3.3 

(Παξάξηεκα Α3). ηνλ Πίλαθα 3.3 θαίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

δεηγκαηνιεπηηθφ ζρήκα πνπ πξνέθπςε βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο αιινδαπέο 

αγνξέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο ηνπ Πίλαθα 3.2. Δπίζεο, ηα ρήκαηα 3.3, 3.4 θαη 

3.5 παξέρνπλ δηαγξακκαηηθή εηθφλα ησλ κεληαίσλ θηλήζεσλ ησλ εηψλ 2009 – 

2011 θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην 2012, πνπ ππνινγίζζεθαλ σο κέζνη φξνη ησλ 

κνληέισλ ARIMA θαη Expert Modeler ηνπ SPSS 18. 

 

Πίνακαρ 3.2: ηνηρεία αλαρσξήζεσλ θχξησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ (πιεζπζκψλ 
αεξνδξνκίνπ) εηψλ 2009 - 2012, θαη πξνβιέςεηο γηα ηνπο κήλεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο 
Ηνχιηνο & Αχγνπζηνο 2012.   

Ανασυπήζειρ 

από SKG 

ΗΟΛ-ΑΤΓ 

2009 

ΗΟΛ-ΑΤΓ 

2010 

ΗΟΛ-ΑΤΓ 

2011 

ΗΟΛ-ΑΤΓ  

2012 ΠΡΑΓΜ 

ΗΟΛ-ΑΤΓ 

2012 ΠΡΟΒΛ 

Γεπμανική – DE 38342 30906 23185 15725 19420 

Ρυζική – RU 6917 6860 11052 11539 10972 

Αγγλική – UK  18809 11582 11463 5424 9318 

ΤΝΟΛΑ 64068 49348 45700 32688 39710 
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σήμα 3.3: Μεληαίεο Αλαρσξήζεηο επηβαηψλ κε ηαθηηθψλ πηήζεσλ ηξηψλ εηψλ (2009 – 2011) 

πξνο αεξνδξφκηα ηεο Γεξκαλίαο θαη πξφβιεςε γηα ην 2012.  

 

 

σήμα 3.4: Μεληαίεο Αλαρσξήζεηο επηβαηψλ κε ηαθηηθψλ πηήζεσλ ηξηψλ εηψλ (2009 – 2011) 

πξνο αεξνδξφκηα ηεο Ρσζηθή Οκνζπνλδίαο θαη πξφβιεςε γηα ην 2012. 
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RU2011
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σήμα 3.5: Μεληαίεο Αλαρσξήζεηο επηβαηψλ κε ηαθηηθψλ πηήζεσλ ηξηψλ εηψλ (2009 – 2011) 

πξνο αεξνδξφκηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη πξφβιεςε γηα ην 2012. 

 

 

Πίνακαρ 3.3: ηφρνη a-priori εθηίκεζεο δείγκαηνο, έιεγρνο θαη ηειηθή δεηγκαηνιεςία.   

Αγοπέρ A-priori ηόσοι 
εκηίμηζηρ δείγμαηορ 

από 2012 ΠΡΟΒΛ 

A-posteriori Έλεγσορ 
Απαιηούμενα Σμήμαηα 

εκ ηος πληθςζμού 

Σελικό 
Γείγμα 

Γεπμανική – DE  1639 48,9% 1612 48,1% 1632 
Ρυζική – RU  924 27,6% 1182 35,3% 1204 
Αγγλική – UK  787 23,5% 556 16,6% 630 
ςνολικά Γείγμαηα 3350 100% 3350 100% 3466 

Αναλογία  
SDE+RU+UK/PDE+RU+UK 

 
8,43% 

 
10,24% 

 
10,60% 

 

 

Παξαηεξψληαο ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Πίλαθα 3.3, ζπκπεξαίλνπκε φηη έρνπλ 

πξαθηηθά επηηεπρζεί θαη μεπεξαζηεί ηφζν ν πνζνηηθφο, φζν θαη ν αλαινγηθφο 

ζηφρνο ηνπ αξρηθά ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ δείγκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο ππφ κειέηε ηνπξηζηηθέο αγνξέο.   
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Αναχωρήςεισ επιβατών μη τακτικών πτήςεων (charter) 2009 - 

2012 από SKG προσ Ηνωμζνο Βαςίλειο 

UK 2009

UK 2010

UK 2011

UK 2012 Προβλ. 
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3.3 Ανάπηςξη Οπγάνος Μέηπηζηρ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε έλα απηνδηαρεηξηδφκελν 

εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα ζπιιεγνχλ δεδνκέλα κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Δπεηδή νη 

ηνπξηζηηθνί επηζθέπηεο ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο απνθαζίζακε λα ππάξρεη δηαζέζηκν ην εξσηεκαηνιφγην ζε ηξεηο 

γιψζζεο, δειαδή αγγιηθή, γεξκαληθή, ξσζηθή, ψζηε πέξαλ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

δείγκαηνο ζπλνιηθά σο λα πξνέξρεηαη απφ έλαλ πιεζπζκφ, λα είλαη δπλαηή ε 

αλάιπζε θαζεκηάο μερσξηζηήο αγνξάο γηα λα αληρλεχζνπκε πηζαλέο δηαθνξέο 

ζπκπεξηθνξάο αλάκεζά ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη εξσηήζεηο ειέγρνπ, φπσο ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν βξέζεθαλ ζηελ Διιάδα, ην φλνκα ηεο/ησλ ηνπνζεζίαο/ψλ πνπ 

επηζθέθζεθαλ, ην δηάζηεκα ζην νπνίν βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα, ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο πεληαεηίαο θαη 

ην είδνο ηεο παξέαο πνπ είραλ καδί ηνπο ζηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη δεθανθηψ 

πνιπκεηαβιεηέο (multi-item) εξσηήζεηο γηα ηε κέηξεζε ελδνγελψλ θαη 

εμσγελψλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο ή 

παξάγνληεο, κε ηε ρξήζε επηαβάζκησλ θιηκάθσλ Likert. Απηφο ν ηχπνο 

θιίκαθαο κέηξεζεο έρεη εθαξκνζηεί εθηελψο ζε πνιιέο πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Alcañiz θ.ά., 2009, Lam θαη Hsu, 2006 . 

Baloglu θαη Mangaloglu, 2001 . Beerli θαη Martin, 2004 . Chen θαη Tsai, 2007). 

Μία ηππηθή θιίκαθα ηχπνπ Likert δεηά απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα ππνδείμνπλ 

ηνπο βαζκνχο ζπκθσλίαο κε δεισηηθέο πξνηάζεηο (DeVellis, 2011 . Gay θαη 

Airasian, 2003). Γεληθά, νη επηινγέο απφθξηζεο νξηνζεηνχληαη απφ ην 1 = 

«Γηαθσλψ απνιχησο» θαη ην 7 = «πκθσλψ απνιχησο» (Bernard, 2000 . 

DeVellis, 2011 . Gay θαη Airasian, 2003) θαη κίαο πξφζζεηεο επηινγήο κε-

απφθξηζεο 0 = «Γε γλσξίδσ/Γε κπνξψ λα απαληήζσ» (Shoemaker θ.ά., 

2002). Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχληαη θιίκαθεο ζεκαζηνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

(semantic differential scales) ζηηο νπνίεο δεχγε επηζέησλ ηνπνζεηνχληαη ζε 

δίπνια (π.ρ. θαιφ – θαθφ) ή δηάπνια (π.ρ. θαιφ – φρη θαιφ) (Barrett θαη 

Russell, 1998 . Cacioppo θ.ά., 1997). Οη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ πνζνηηθά 

θαηά κήθνο ελφο ζπλερνχο (κε δηαθξηηέο επηινγέο), ηελ έλλνηα πνπ 
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πξνβάιινπλ νη εξεπλεηέο, ζε κία επηαβάζκηα θιίκαθα ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην 

εξέζηζκα (Bentler, 1969 . Netemeyer θ.ά, 2003 . Eagly θαη Mladinik, 1989). 

Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή πνιιαπιψλ επηινγψλ (multiple choice) θαη 

απαληψληαη κε κία επηινγή ή δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ 

πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ. Σν ηέηαξην κέξνο πεξηέρεη εξσηήκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ θαηά θχξην ιφγν ηνλ θχξην ρνξεγφ ηεο έξεπλαο πεδίνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πηνζέηεζε ηελ πνιπκεηαβιεηή κέηξεζε ησλ 

παξαγφλησλ ππφ εμέηαζε (Bigne θ.ά., 2005 . Aneshensel, 2002), παξά ηελ 

χπαξμε θξηηηθήο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πνιπκεηαβιεηψλ γηα ηε κέηξεζε κίαο 

ζεσξεηηθήο νληφηεηαο (Gardner θ.ά., 1998). Έρεη δηαηππσζεί φηη ε ρξήζε 

πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ ζηε κέηξεζε ησλ ζεσξεηηθψλ νληνηήησλ κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ αμηνπηζηία, κεηψζεη ην ζθάικα κέηξεζεο, θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο αλζξψπνπο ζε νκάδεο (Groves θ.ά., 2004). Δπίζεο, 

ιφγσ ηεο εθαξκνγήο Γνκηθψλ Μνληέισλ Δμηζψζεσλ SEM, πξνηείλεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο επη ησ πιείζηνλ ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ αλά 

ζεσξεηηθή νληφηεηα ή θαηαζθεχαζκα (Kline, 2010).   

ε ζρέζε κε ην ζθάικα κέηξεζεο πνπ έρεη νξηζζεί σο ην ράζκα 

παξαηήξεζεο αλάκεζα ζηελ ηδαληθή κέηξεζε θαη ζηηο κεηξήζεηο πνπ 

απνθηψληαη (Groves θ.ά., 2004), αλαθέξεηαη φηη αλαθχπηεη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο φπσο ζε παξαλφεζε ησλ εξσηψκελσλ ηεο πξαγκαηηθήο 

πξφζεζεο/λνήκαηνο ησλ δηαηππσκέλσλ πξνηάζεσλ-εξσηήζεσλ θαη ζηελ 

απξνζπκία ηνπο λα απνθαιχςνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (Groves θ.ά., 

2004). Σν ζθάικα απηφ κπνξεί λα είλαη ζπζηεκαηηθφ φηαλ ε απφθξηζε ηνπ 

εξσηψκελνπ απνθιίλεη απφ ηελ πξαγκαηηθή κεηξνχκελε ηηκή ζε ζηαζεξή 

θαηεχζπλζε (Oppenheim, 2000). Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζθάικαηνο, ηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα δηαηππσκέλα 

ρξεζηκνπνηψληαο απιέο ιέμεηο ψζηε λα θαηαλννχληαη ην δπλαηφ επθνιφηεξα 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα είλαη 

θηιηθφο πξνο ηνπο εξσηψκελνπο ψζηε νη ηειεπηαίνη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλνληαη ηα εξσηήκαηα εχθνια (Oppenheim, 2000).  



Μεζνδνινγία & ρεδηαζκφο Έξεπλαο  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 169 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο.       

 

3.3.1 Πηινηηθή Έξεπλα 

Ο πξνέιεγρνο ή πηινηηθή έξεπλα ζεσξείηαη νχησο ή άιισο απαξαίηεηε γηα 

νπνηνδήπνηε φξγαλν κέηξεζεο (Fowler, 1992), πφζν κάιινλ γηα ηελ 

πεξίπησζε απηνδηαρεηξηδφκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ νπνία ν εξσηψκελνο 

ζπάληα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο ή λα πάξεη βνήζεηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα απφθξηζεο ζηηο εξσηήζεηο (Orams θαη Page, 2000). Γεληθά, είλαη 

θνηλή πξαθηηθή λα εθαξκφδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο πηινηηθέο έξεπλεο ψζηε 

λα βειηηψλεηαη πξννδεπηηθά ην φξγαλν κέηξεζεο (Orams θαη Page, 2000).   

Έρνληαο δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ηεο 

κειέηεο εθκαίεπζεο, δηακνξθψζακε ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

ζέζακε ζε πξν-έιεγρν κε ηε ζπκκεηνρή 33 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Ματνπ 2012. Δίλαη 

απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη ε κειέηε εθκαίεπζεο πεξηειάκβαλε ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Σερληθήο Κξίζηκσλ Γεγνλφησλ (CIT) κε ηε ζπκκεηνρή 

3 κειψλ ΓΔΠ θαη 81 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

φπσο επίζεο κία πξψηε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ κέηξεζεο απφ παλει 6 

εηδηθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ή/θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θηινμελίαο. Οη εηδηθνί καο 

ζπκβνχιεςαλ λα ειέγμνπκε ην φξγαλν κέηξεζεο αθελφο ζε λέν δείγκα 

θνηηεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αθεηέξνπ λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν 

επαλάιεςεο ειέγρνπ κε δείγκα αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζε θάπνηα ρξνληθή 

ζηηγκή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θχξηαο δεηγκαηνιεςίαο γηα επίηεπμε 

πςειφηεξεο εγθπξφηεηαο.   

Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην είρε ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο (βιέπεηε Τπφκλεκα Α3.8, Παξάξηεκα Α3). 

θνπφο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζνπκε θαη αμηνινγήζνπκε ην 

φξγαλν κέηξεζεο πξηλ απφ ηελ θχξηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην δηεζλή 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». Δπηπξφζζεηα, ηα δεδνκέλα πνπ ζα 
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ζπγθεληξψλνληαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξν-ειέγρνπ αλακέλνληαλ λα παξάζρνπλ 

πνζνηηθή πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θιηκάθσλ (Groves θ.ά., 2004). Απφ απηή 

ηελ έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη ν κέγηζηνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ήηαλ 26 

πξψηα ιεπηά ηεο ψξαο. Δπίζεο, ππήξμαλ πνηθίιεο ζπκπιεξψζεηο θαη 

δηνξζψζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα Δξσηήκαηα Δ1g θαη Δ22, ζρεηηθά κε 

ηελ ηαμηδησηηθή παξέα θαη ηελ εζλνινγηθή πξνέιεπζε, αλ επηηξέπεηαη ε 

ζεκείσζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο επηινγήο. Αθφκε, επηζεκάλζεθαλ 

παξαιείςεηο θιηκάθσλ Likert, εθθξαζηηθά ιάζε θαη ηέινο ζην εξψηεκα E24 

δεηήζεθαλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα έπξεπε 

λα αλαγξαθεί.  

Αλ θαη επηθαηξνπνηήζακε ην φξγαλν κέηξεζεο, θξνληίδνληαο λα 

δηνξζψζνπκε παξαιείςεηο θαη λα επαλαδηαηππψζνπκε θάπνηα εξσηήκαηα 

(βιέπεηε Τπφκλεκα Α3.9, Παξάξηεκα Α3), εληνχηνηο ζεσξήζεθε απαξαίηεην 

λα πξνρσξήζνπκε ζηε δεχηεξε πηινηηθή έξεπλα ζε δείγκα πνπ ζα είρε 

πεξηζζφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ην δείγκα πνπ ζα ιακβαλφηαλ ηειηθά 

απφ ηελ θχξηα δεηγκαηνιεςία. Οη θχξηνη ιφγνη γηα απηή ηελ απφθαζε ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα έπξεπε λα κεηαθξαζηνχλ απφ ηελ ειιεληθή 

ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (αγγιηθή, γεξκαληθή, ξψζηθε) θαη βέβαηα ην 

γεγνλφο φηη ην δείγκα ησλ Διιήλσλ πξoπηπρηαθψλ θνηηεηψλ έρεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο αιινδαπνχο ηνπξηζηηθνχο επηζθέπηεο. Έηζη ινηπφλ 

ζην δηάζηεκα 18 – 20 Ματνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζακε κε κία επέιηθηε 

εξεπλεηηθή νκάδα ηξηψλ αηφκσλ πηινηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δεηγκαηνιεςίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 

Με ηε ιήςε ελφο δείγκαηνο επθνιίαο (n = 121) ζηνρεχζακε θαη ζηηο ηξεηο 

βαζηθέο εζληθφηεηεο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ πνπ καο ελδηέθεξαλ. Απφ απηήλ 

ηελ πηινηηθή έξεπλα πξνέθπςαλ ζεκαληηθά επξήκαηα θαη αθφινπζεο 

βειηηψζεηο: 

· Γηαπηζηψζεθε φηη ζε αξθεηέο δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο, νη εξσηψκελνη 

ζεκείσλαλ ζην πιάη ηελ αδπλακία ηνπο λα παξάζρνπλ κία αμηνιφγεζε 

ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, κε ραξαθηεξηζκνχο φπσο “Ν/Α”, 

“Don’t Know” ή δηέγξαθαλ ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Απηφ θαηέζηεζε 

ζαθέο φηη ε επηινγή «4 = Οπδέηεξε ή αδηάθνξε αμηνιφγεζε», δελ 
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θάιππηε απηνχο πνπ πξαγκαηηθά δε κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ζε 

αξθεηέο δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο θαη ππήξρε ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο 

ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο ζην εξσηεκαηνιφγην. πλεπψο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο εξσηεκάησλ ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνζζέζακε ηελ επηινγή αμηνιφγεζεο 0 = «Γε γλσξίδσ ή Γε κπνξψ 

λα απαληήζσ». 

· Παξαηεξήζεθαλ δηνξζψζεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηελ έθθξαζε, 

θπξίσο ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, ην νπνίν αλ θαη 

ειέγρζεθε εμνλπρηζηηθά γηα ηελ νξζφηεηα ηεο δηαηχπσζήο ηνπ, 

εληνχηνηο δελ είρε κεηαθξαζηεί απφ επαγγεικαηία κεηαθξαζηή φπσο 

έγηλε εμ’αξρήο γηα ην αληίζηνηρν ζηε ξσζηθή γιψζζα. Μάιηζηα, γηα λα 

ζηγνπξέςνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο πξνζπάζεηαο 

πινπνίεζεο ηνπ γεξκαληθνχ θαη ξψζηθνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αθνινπζήζακε ηηο ππνδείμεηο ησλ Frazer θαη Lawley (2000) θαη 

αλαδεηήζακε νκνγελείο, Διιελνγεξκαλφ θαη Διιελνξσζίδα, 

κεηαθξαζηέο νη νπνίνη κεηέθεξαλ ηελ ειιεληθή δηαηχπσζε ζηε 

γεξκαληθή θαη ξψζηθε γιψζζα, αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα δεηήζακε 

απφ δηαθνξεηηθνχο κε ηνπο πξψηνπο κεηαθξαζηέο λα κεηαθέξνπλ ηα 

μελφγισζζα θείκελα θαη πάιη πίζσ ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα 

εμεηάζνπκε ελδερφκελεο δηαθνξέο κε ην αξρηθά δηαηππσκέλν 

ειιελφγισζζν εξσηεκαηνιφγην. Πξάγκαηη, κε ηε δηαδηθαζία απηή 

εμαιείθζεθαλ φπνηα αζάθεηεο ή άιια πξνβιήκαηα ζηηο αιινδαπέο 

εθδφζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Με ηελ αγγιφθσλε έθδνζε δελ είρακε 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα θαινχ ρεηξηζκνχ ηεο αγγιηθήο απφ ηνλ 

εξεπλεηή. 

· πιιέρζεζαλ αξθεηέο παξαηεξήζεηο γηα ηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξσηεκάησλ απφ δηαθνξεηηθνχο εξσηψκελνπο, πνπ νδήγεζε ζε 

αιιαγέο ζηελ έθθξαζή ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα: «Μεγάιε πνηθηιία 

ζε ρισξίδα θαη παλίδα» πνπ άιιαμε ζε «Μεγάιε πνηθηιία ζε θπηά θαη 

δψα» ή «Μεγάιε δηαζεζηκφηεηα ζε αλσδνκέο» πνπ άιιαμε ζε 

«Μεγάιε δηαζεζηκφηεηα ζε μελνδνρεία / θαηαιχκαηα / θάκπηλγθ».  

· Έγηλαλ θάπνηεο έληνλεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

θπζηθνχ ππαίζξηνπ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πηζαλψλ 
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πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα έπξεπε λα αλαιεθζνχλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Γηα απηφ απνθαζίζηεθε λα ζπκπεξηιεθζεί, εθηφο κίαο 

αμηνινγεηηθήο δηαηχπσζεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, κία επηπξφζζεηε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αεηθνξία (π.ρ. αλαθχθισζε, ελέξγεηα 

απφ βηνθαχζηκα θιπ.).  

· Δθθξάζηεθαλ παξάπνλα ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ είηε γηα ηελ 

εηαηξία δηνξγάλσζεο νκαδηθψλ ηαμηδηψλ (π.ρ. ξψζνη επηθέπηεο), είηε 

γηα πεξηζηαηηθά ζε μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, κνπζεία θιπ. Ζ αλάγθε λα 

ζπκπεξηιεθζεί κία αμηνινγεηηθή δηαηχπσζε γηα ην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο πξνέθπςε θαη απφ ηελ πξψηε πηινηηθή έξεπλα, παξά ην 

γεγνλφο φηη παξφκνην εξψηεκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε κέηξεζε ηεο 

γλσζηηθήο εηθφλαο αληίζηνηρσλ εξεπλψλ (Beerli θαη Martin, 2004 . 

Baloglu θαη McCleary, 1999).     

· Έγηλαλ αλαθνξέο/ζπκπιεξψζεηο ζην πεξηζψξην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν νηλνινγηθφο ηνπξηζκφο, πνπ 

φλησο έρεη πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλέιημεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

Απνθαζίζακε ινηπφλ λα πεξηιάβνπκε θαη απηή ηελ επηινγή πξνο 

αμηνιφγεζε ζηε γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ, ιφγσ θαη αληίζηνηρεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ (Pike θαη Ryan, 2004) θαη 

κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ηεο ηειηθήο δεηγκαηνιεςίαο ζα εμεηάζνπκε 

θαηά πφζνλ απνηειεί ζεκαληηθή κεηαβιεηή.  

· ηα εξσηήκαηα πνπ δεηνχλ αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο εξσηψκελνπ 

πξνζζέζακε ζε ηξεηο ελδεηθηηθέο ζέζεηο (Πνιχ αξλεηηθή, Οπδέηεξε, 

Πνιχ ζεηηθή) έλα εηθνλίδην πνπ απεηθνλίδεη ηε ζηάζε ηνπ εξσηψκελνπ, 

πξνο δηεπθφιπλζε έθθξαζεο ηεο δεδνκέλεο ζηάζεο ηνπ. 

· Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ρνξεγψλ θαη ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο, αλαγξάςακε ζε επθξηλή ζεκεία ηηο 

επσλπκίεο ηνπο πξνο γλψζε ησλ επηζθεπηψλ ησλ αιινδαπψλ 

ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηε δεηγκαηνιεςία.   
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3.3.2 Πξνζέγγηζε πεξηερνκέλνπ θαη έιεγρνο κέηξεζεο 

Γεληθά, ζηε ζεκαηηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο, νη εξεπλεηέο 

έρνπλ αζρνιεζεί κε δχν θχξηα αληηθείκελα: 1) ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

κέηξεζεο, θαη 2) ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν απηψλ (Bearden θαη Netemeyer, 

1999). ζνλ αθνξά ηελ επηινγή κεηαμχ ρξήζεο θιηκάθσλ πνιιαπιψλ 

ζηνηρείσλ κέηξεζεο  (multi-item scales) θαη θιηκάθσλ ελφο ζηνηρείνπ κέηξεζεο 

αλά ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα, ππνζηεξίδεηαη θαηά θφξνλ ε ρξήζε θιηκάθσλ 

πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ, φπσο ζπληζηνχλ ν Churchill (1979) θαη ν Peter (1979). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κέηξεζεο κε πνιιά ζηνηρεία (Green θ.ά., 1998) 

πξνβάιινπλ σο πιενλεθηήκαηα ηελ ηθαλνπνίεζε επηζεκφηεηαο θαη ηππηθνχ 

ηξφπνπ πξνζέγγηζεο, ηε δηεπθφιπλζε θαηαλφεζεο πεξίπινθσλ ελλνηψλ θαη 

παξάιιεια, θαη ηε δπλαηφηεηα γηα πςειφηεξε αθξίβεηα, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε νκάδσλ θαη ηε δηεξεχλεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ (De 

Vaus, 1996). Ο Churchill (1979) ππνζηεξίδεη φηη νη θιίκαθεο πνιιαπιψλ 

ζηνηρείσλ είλαη εγγελψο πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο απφ εθείλεο ελφο ζηνηρείνπ, 

δηφηη επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ζηνηρείσλ, πνπ αλ είλαη 

ζεηηθέο ηφηε ππνδεηθλχνπλ ζπλνρή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

ππνηηζέκελε ππνθείκελε ζηάζε. Μία αθφκε πηπρή είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

εξεπλεηέο ηνπ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θιίκαθεο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηε κέηξεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ μερσξηζηά 

απφ ην αληηθείκελφ ηνπο, πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ επξεία ρξήζε ηεο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαη ζηελ αλάπηπμε δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ 

(Bergvist θαη Rossier, 2007). ηνλ αληίπνδα, επαγγεικαηίεο εξεπλψλ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε θιηκάθσλ ελφο ζηνηρείνπ κέηξεζεο γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο θφπσζεο ή 

άξλεζεο ησλ εξσηψκελσλ, ε κείσζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο επεμεξγαζίαο ηνπο (Reichheld, 2003).      

ζνλ αθνξά ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο, νη 

Gilmore θαη McMullan (2009) επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: ε 

παξαδνζηαθή θαη ε ζχγρξνλε. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία κίαο κεγάιεο δεμακελήο ζηνηρείσλ θαη ηελ αθφινπζε ζπξξίθλσζε 

απηήο κέζσ εμέηαζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ηεο ρξήζεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο (Churchill, 1979 . Bearden θ.ά., 1993). ηνηρεία γηα ηε κέηξεζε ησλ 
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ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο «δάλεηα» 

απφ πθηζηάκελεο επηθπξσκέλεο θιίκαθεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

εμεηαζζεί πξνζεθηηθά νη ππνθείκελεο αξρέο ή ε εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ αξρηθψλ θιηκάθσλ πξηλ εθαξκνζηνχλ ζε επφκελεο έξεπλεο (Gilmore θαη 

McMullan, 2009 . Kalafatis θ.ά., 2005). ηελ πεξίπησζε ηεο ζχγρξνλεο 

πξνζέγγηζεο αλάπηπμεο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο, ε πνηφηεηα θαη ε 

εγθπξφηεηά ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζπκθσλία ησλ απφςεσλ εηδηθψλ επί ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη φρη ζηνλ ππνινγηζκφ κέηξσλ φπσο ε εγθπξφηεηα 

πεξηερνκέλνπ (construct validity), ε αμηνπηζηία (reliability), ν ζπληειεζηήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο άιθα (alpha coefficient) ηεο ζεσξίαο δεηγκαηνιεςίαο 

(Rossiter, 2002). Σφζν ε παξαδνζηαθή, φζν θαη ε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε 

αλάπηπμεο θιηκάθσλ κέηξεζεο παξνπζηάδνπλ δπλάκεηο θαη αδπλακίεο θαη 

έρνπλ δερηεί ηελ θξηηηθή ησλ εξεπλεηψλ (Flynn θαη Pearcey, 2001 . Kalafatis 

θ.ά., 2005 . Diamantopoulos, 2005 . Finn θαη Kayanda, 2005).  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή αθνινπζήζεθε νπζηαζηηθά κία ζπλδπαζηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ φζν θαη 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο. Έηζη ινηπφλ, 

εθαξκφζηεθαλ θιίκαθεο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ, εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ε ζεκαζία ησλ ελλνηψλ πξνβάιιεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο 

κνλνζήκαληε θαη πξνθαλήο. ηελ πεξίπησζε ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

εθαξκφζηεθε ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε κε «δαλεηζκνχο» θιηκάθσλ κεηά 

απφ εμαληιεηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο έξεπλάο 

καο κειέηεο θαη ηαπηφρξνλα ην φξγαλν κέηξεζεο ηφζν ζηελ αξρηθή (πηινηηθή) 

ηνπ κνξθή, φζν θαη ζηελ ηειηθή ηεο πνζνηηθήο δεηγκαηνιεςίαο εμεηάζζεθε 

απφ 6 εηδηθνχο επαγγεικαηίεο θαη εξεπλεηέο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

(κέζνδνο Delphi) γηα ηελ ζρεηηθφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζηνηρείσλ ησλ κεηξνχκελσλ θιηκάθσλ. Δπίζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε 

επφκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πεξί «Δγθπξφηεηαο θαη 

Αμηνπηζηίαο» ηεο αλάιπζεο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ππνινγίζηεθαλ ηα κέηξα 

ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο κε ηε ρξήζε επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο (CFA), αθνχ ζπιιέρζεζαλ πξψηα ηα δεδνκέλα απφ ηελ ηειηθή 

δεηγκαηνιεςία θαη αθνχ έγηλε εθαξκνγή δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο 
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αλάιπζεο (EFA) γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηειηθά ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηζθεπηψλ.  

 

3.3.3 Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

Σν αξρηθφ πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα ηεο δηαηξηβήο δηαζέηεη δεθαεπηά (17) 

αθαλείο κεηαβιεηέο, δειαδή γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ, ζπλαηζζεκαηηθή 

εηθφλα πξννξηζκνχ, βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ, πεπνηζήζεηο 

πξνηχπσλ/θαλφλσλ, πεπνηζήζεηο ξφισλ, πλαηζζεκαηηθή επίδξαζε, 

αληηιεπηηθή πνηφηεηα πξννξηζκνχ, πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, 

αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο, αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ, 

πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε, αλάγθε πνηθηιίαο & 

ελαιιαθηηθψλ, αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, θαηαιχηεο, ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο 

(2εο ηάμεο), θαη πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Δπίζεο, ην 

αξρηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηελ αλεμάξηεηε (ή εμσγελή) 

παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή «πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ». Σα ζηνηρεία 

κέηξεζεο γηα θάζε αθαλή κεηαβιεηή έρνπλ πηνζεηεζεί θαηά θχξην ιφγν απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

πνηνηηθψλ ηερληθψλ (CIT θαη πάλει εηδηθψλ) ζηα ζηάδηα εθκαίεπζεο θαη 

αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, κε εμαίξεζε ηε βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ ή 

νπνία δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο έξεπλαο κε 

βάζε ηε ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο βνχιεζεο (conation) θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

Dann (1996).  

Σν φξγαλν κέηξεζεο απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ εηζαγσγηθφ ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα γηα ηνπο εξσηψκελνπο θαη ηέζζεξα θχξηα κέξε. Σν πξψην θχξην 

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη κία εξψηεζε ειέγρνπ κε 7 ζθέιε 

ψζηε λα δηεπθξηληζηεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ εξσησκέλσλ ζηα 

επφκελα κέξε ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο ην ηαμηδησηηθφ πξνθίι ηνπο φπσο 

απηφ δηακνξθψζεθε απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηξάεη ηηο κεηαβιεηέο ζηηο 

νπνίεο αλαθεξζήθακε παξαπάλσ ελψ ζην ηξίην κέξνο νη επηζθέπηεο 

εξσηψληαη ζρεηηθά κε ην θνηλσληθν-δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπο, δειαδή ην 

θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ εζλνινγηθή πξνέιεπζε, 



Μεζνδνινγία & ρεδηαζκφο Έξεπλαο  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 176 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο, ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο απφ 

φιεο ηηο πεγέο, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ππνβάιινληαη εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ βαζηθφ ρνξεγφ ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηε γλψζε πνπ έρνπλ νη επηζθέπηεο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ αγνξψλ (γεξκαληθή, 

αγγιηθή, ξσζηθή) γηα ηηο πεξηνρέο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηα πξντφληα 

νηλνπνηίαο.         

 

3.3.3.1 Αλάιπζε κέηξεζεο κεηαβιεηψλ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ αξρηθνχ 

πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο, αλαιχεηαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπο απφ ην 

φξγαλν κέηξεζεο κε ηηο δηάθνξεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ε 

απεηθφληζή ηνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 3.6 (ζει. 184). 

ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ζπκκεηνρήο θαη ην ηαμηδησηηθφ πξνθίι ησλ 

εξσηψκελσλ, νη αλαρσξνχληεο ηνπξίζηεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ 

ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξέκεηλαλ 

ζηε ρψξα γηα ιφγνπο δηαθνπψλ/αλαςπρήο θαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

ηξηψλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ηφηε ζηε ζπλέρεηα απνθιείνληαλ επγεληθά απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Μεηά απφ απηφ ην εξψηεκα, ηα ππφινηπα έμη 

ζθέιε ηεο πξψηεο εξψηεζεο πεξηιακβάλνπλ ην αθξηβέο ηνπσλχκην ηνπ 

πξννξηζκνχ πνπ επηζθέθζεθαλ, ην δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ηελ 

εκεξνκελία εηζφδνπ ζηε ρψξα, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ επηζθέςεσλ ζηελ Διιάδα 

ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία θαη ηνλ αξηζκφ εμ’απηψλ γηα δηαθνπέο, θαη ηέινο 

ην είδνο ηεο παξέαο πνπ ζπλφδεπζε ηνλ εξσηψκελν ζε απηφ ην ηειεπηαίν 

ηαμίδη ζηε ρψξα καο. Δηδηθά ζην ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο ηαμηδησηηθήο παξέαο 

δφζεθαλ νη επηινγέο: Μφλνο, Εεπγάξη, Φίινη/πγγελείο, Μέιε νηθνγέλεηαο, 

Σαμηδησηηθή νκάδα (γθξνππ), Άιιν. Μάιηζηα, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξσηψκελνπο λα επηιέμνπλ παξαπάλσ απφ κία επηινγή αλ είλαη απαξαίηεηνο 

ν ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο επηινγέο.  

Γλσζηηθέο πληζηψζεο Πξννξηζκνχ (Cognitive Image Items, Pc & Vc): Απηφ 

ην ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα απνηειείηαη απφ δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία: (1) Pc, 
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Αληηιεπηηθή ζπλέπεηα ή χπαξμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, 

θαη (2) Vc, Αμία ή ζεκαληηθφηεηα πνπ απνδίδεη ν εξσηψκελνο ζε θάζε 

αληηιεπηηθή ηδηφηεηα. Οη αληίζηνηρεο δειψζεηο ηεο γλσζηηθήο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ, ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη 

ζπλδπάζηεθαλ ψζηε λα πξνθχςεη ν ζπλνιηθφο βαζκφο ησλ ηδηνηήησλ, δειαδή 

ε γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ CI. πσο ζηηο έξεπλεο ησλ Beerli θαη Martin 

(2004), Pike θαη Ryan (2004), Baloglu θαη McCleary, (1999), Chen θαη 

Kerstetter, (1999), δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

χπαξμε ηδηνηήησλ ηνπ πξννξηζκνχ γηα θαζέλα απφ 28 ζηνηρεία-ζπληζηψζεο ζε 

κία επηαβάζκηα θιίκαθα Likert. Δπίζεο, ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ 

ηδηνηήησλ θαηά ηελ άπνςή ηνπο. Σα ζεκεία αμηνιφγεζεο γηα ην πξψην 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν Pc ζηελ θιίκαθα Likert πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζκίδεο: 

«δηαθσλψ απνιχησο», «δηαθσλψ», «δηαθσλψ ειαθξψο», «νπδέηεξα», 

«ζπκθσλψ ειαθξψο», «ζπκθσλψ», «ζπκθσλψ απνιχησο» (1 σο 7, 

αληηζηνίρσο) θαη «δε κπνξψ λα απαληήζσ» (βαζκίδα 0). Οη βαζκίδεο 

αμηνιφγεζεο γηα ην δεχηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν Vc ηεο γλσζηηθήο εηθφλαο 

πεξηιακβάλεη ηα: «απνιχησο αζήκαλην», «αζήκαλην», «ζρεδφλ αζήκαλην», 

«αδηάθνξν», «ζρεδφλ ζεκαληηθφ», «ζεκαληηθφ», «απνιχησο ζεκαληηθφ» (1 

σο 7, αληηζηνίρσο) θαη «δε κπνξψ λα απαληήζσ» (βαζκίδα 0). Ο Πίλαθαο 3.4 

πεξηιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηα δχν ζπζηαηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ ζεσξεηηθνχ 

θαηαζθεπάζκαηνο CI.  

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ (Affective Image, AI): Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε νθηψ 

δηπνιηθψλ θιηκάθσλ (Δπράξηζηνο – Γπζάξεζηνο, πλαξπαζηηθφο – 

Μειαγρνιηθφο, Γηεγεξηηθφο – Βαξεηφο, Υαιαξσηηθφο – Δλνριεηηθφο, Θεηηθφο – 

Αξλεηηθφο, Απνιαπζηηθφο – Απερζήο, Δπλντθφο – Γπζκελήο, Γηαζθεδαζηηθφο 

– Πιεθηηθφο) (Russel θαη Pratt, 1980 . Russel θ.ά., 1981 . Huang, 2009). Έρεη 

ππνζηεξηρζεί απφ ηνπο Russel θαη Snodgrass (1987) φηη έλαο ζχλζεηνο 

ππνινγηζκφο κε ηηο πξνεγνχκελεο δηπνιηθέο θιίκαθεο παξέρεη κία ζπλνιηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε ελφο πξννξηζκνχ. Αλ θαη νη Russel θ.ά. (1981) 

πξφηεηλαλ φηη κφλν δχν απφ ηηο θιίκαθεο απηέο είλαη ζεσξεηηθά απαξαίηεηεο 
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γηα ηελ επαξθή αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ρψξνπ θαη εηθφλσλ, 

εληνχηνηο γηα ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο αληίιεςεο 

απνθαζίζηεθε ε ρξήζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θιηκάθσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. 

Βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ (Conative Image, CnI): Μεηξήζεθε κε 12 

ζηνηρεία – δειψζεηο, δεηψληαο αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζε κία 

επηαβάζκηα θιίκαθα Likert κε ηηκέο πνπ εθηείλνληαη απφ 1 = «Γηαθσλψ 

απνιχησο» έσο 7 = «πκθσλψ απνιχησο» (0 = «Γε κπνξψ λα απαληήζσ»). 

Οη δειψζεηο απηέο πξνέθπςαλ απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπηζε θαη αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ βηβιίσλ θαη άξζξσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Dann 

(1996), Kolbe (1990), Donagan (1987), Bagozzi (1992), Brunstein θαη 

Gollwitzer (1996), Sheldon θαη Elliott (1999), Sansone θαη Harackiewicz, 

(1996), Heckhausen θαη Dweck, (1998), Valois θ.ά, (1988) θαη Keirsey (1998). 

ηνλ Πίλαθα 3.4 παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία κέηξεζεο (παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο) θαη νη πεγέο πξφζθηεζήο ηνπο.  

Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ (Norms, Nor): πσο εμεγήζακε ζην 

Κεθάιαην 1, νη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ απνηεινχλ ηελ κία εθ ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ε κέηξεζή ηνπο βαζίζηεθε ζηελ 

θιίκαθα ηεο Θεσξίαο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθoξάο (TPB) ηνπ Ajzen (2002) 

θαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Brown (1999), Lee θαη Back (2008). ην φξγαλν 

κέηξεζεο εηζήρζεζαλ 6 δειψζεηο γηα λα κεηξεζεί ε αθαλήο κεηαβιεηή ησλ 

πξνηχπσλ/θαλφλσλ δεηψληαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα δηεπθξηλήζνπλ ζε 

πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη θαζεκηά απφ έμη θαηεγνξίεο ζπζηελφλησλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, ηνπο παξνηξχλνπλ λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα 

σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Οη αμηνινγήζεηο πινπνηνχληαη κε εθαξκνγή 

επηαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο βαζκίδεο: 1 = 

«Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε», 2 = «Γε ζα έπξεπε», 3 = «Ίζσο δε ζα 

έπξεπε», 4 = «Οπδέηεξα», 5 = «Ίζσο ζα έπξεπε», 6 = «Θα έπξεπε», 7 = 

«Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε» θαη 0 = «Γε γλσξίδσ». ηνλ Πίλαθα 3.4. 

παξαηίζεληαη νη δειψζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθαλνχο 

κεηαβιεηήο.  
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Πεπνηζήζεηο ξφισλ (Roles, Rol): Απνηεινχλ ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη κεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ησλ Valois 

θ.ά. (1988) ζπλεπηθνπξνχκελεο ησλ ππνδείμεσλ ησλ Moutinho (1987), Kim 

θ.ά. (2007). Γηα ηε κέηξεζε ηεο αθαλνχο κεηαβιεηήο ησλ ξφισλ, 

δηαηππψζεθαλ 8 δειψζεηο κε ηηο νπνίεο δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 

δηεπθξηλήζνπλ ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη άηνκα παξφκνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζην θνηλσληθφ ζηεξέσκα κε ηνπο ίδηνπο ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ νθηψ δειψζεσλ έγηλε 

κε εθαξκνγή επηαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

βαζκίδεο: 1 = «Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε», 2 = «Γε ζα έπξεπε», 3 = «Ίζσο 

δε ζα έπξεπε», 4 = «Οπδέηεξα», 5 = «Ίζσο ζα έπξεπε», 6 = «Θα έπξεπε», 7 

= «Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε» θαη 0 = «Γε γλσξίδσ». ηνλ Πίλαθα 3.4. 

παξαηίζεληαη νη δειψζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα.  

Αληηιεπηηθή Πνηφηεηα Πξννξηζκνχ (Perceived destination Quality, PQ): 

Μεηξήζεθε κε κία κφλν ζπλνπηηθή δήισζε, δειαδή θιίκαθα ελφο ζηνηρείνπ 

κέηξεζεο, ε νπνία δεηά ηελ αμηνινγεηηθή εθηίκεζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο (Žabkar θ.ά., 2010 . Bigné θ.ά., 2001).  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε επηαβάζκηαο 

θιίκαθαο ηχπνπ Likert κε απεηθφληζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (smiley/sad 

faces), θαη κε βαζκίδεο: 1 = «Πνιχ αξλεηηθή», 2 = «Αξλεηηθή», 3 = «Διαθξψο 

αξλεηηθή», 4 = «Οπδέηεξε», 5 = «Διαθξψο ζεηηθή», 6 = «Θεηηθή», 7 = «Πνιχ 

ζεηηθή», φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.4. 

πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε (Emotional Affect, EA): Ζ πλαηζζεκαηηθή 

Δπίδξαζε πεξηγξάθεη ηελ άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πνπ αηζζάλεηαη ην 

άηνκν ζηε ζθέςε λα εθηειέζεη ηε ζπκπεξηθνξά (Winzenberg θαη 

Higginbotham, 2003), δειαδή λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ. χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Jang θ.ά. (2009), Yüksel θαη 

Akgül (2007), Kim θαη Richardson (2003), κεηξήζεθε ε ζπλνιηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηψκελσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Απηφ έγηλε κε ηε ρξήζε κίαο αμηνινγεηηθήο 

δήισζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ απνηέιεζκα/επίδξαζε 

ζηνπο εξσηψκελνπο, κεηξψληαο ηελ ζε θιίκαθα ηχπνπ Likert επηά βαζκίδσλ 



Μεζνδνινγία & ρεδηαζκφο Έξεπλαο  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 180 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

κε απεηθφληζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ απφ 1 = «Πνιχ αξλεηηθή», 2 = 

«Αξλεηηθή», 3 = «Διαθξψο αξλεηηθή», 4 = «Οπδέηεξε», 5 = «Διαθξψο 

ζεηηθή», 6 = «Θεηηθή», 7 = «Πνιχ ζεηηθή» (βιέπεηε Πίλαθα 3.4).   

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε (Personal Normative Belief, PNB): Ο 

πξνζδηνξηζκφο απηήο ηεο κεηαβιεηήο επηρεηξείηαη κε 3 αμηνινγεηηθέο 

δειψζεηο πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ησλ Triandis (1977), Valois 

θ.ά. (1988), Waitley (1996), Huitt (1999), θαη ρξεζηκνπνηψληαο επηαβάζκηα 

θιίκαθα Likert κε βαζκίδεο απφ 1 = «Γηαθσλψ απνιχησο» έσο 7 = 

«πκθσλψ απνιχησο», θαη 0 = «Γε γλσξίδσ», φπσο άιισζηε θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.4.   

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (Perceived Social Factors, SF): 

Μεηξήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρε δνθηκαζκέλε θιίκαθα ηεο Θεσξίαο 

Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB) (Ajzen, 2002 . Armitage θαη Conner, 

1999). Σα ζπγθεθξηκέλα 3 ζηνηρεία – δειψζεηο κέηξεζεο  (βιέπεηε Πίλαθα 

3.4) πξνήιζαλ απφ έξεπλα ησλ Lam θαη Hsu (2004), πνπ εμέηαζαλ ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ηαμηδησηψλ κε πξννξηζκφ ην Υφλγθ Κφλγθ. Μία 

επηαβάζκηα θιίκαθα Likert είλαη ην αμηνινγεηηθφ κέζν κέηξεζεο θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ην εχξνο ηεο λα εθηείλεηαη απφ 7 = «πκθσλψ 

απνιχησο» έσο 1 = «Γηαθσλψ απνιχησο», θαη 0 = «Γε γλσξίδσ».    

Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ (Place Attachment, PA): Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αθαλήο κεηαβιεηή κεηξήζεθε απφ κία νκάδα 8 αμηνινγεηηθψλ δειψζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία κέηξεζεο πνπ δνθηκάζηεθαλ επηηπρψο απφ ηνπο 

Prayag & Ryan (2012), Kyle θ.ά. (2005), ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπκε ζηνλ 

Πίλαθα 3.4. Σν κέζν κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ είλαη κία 

επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, κε βαζκίδεο ηηο: 1 = «Γηαθσλψ απνιχησο», 2 = 

«Γηαθσλψ», 3 = «Γηαθσλψ ειαθξψο», 4 = «Οπδέηεξα», 5 = «πκθσλψ 

ειαθξψο», 6 = «πκθσλψ», θαη 7 = «πκθσλψ απνιχησο».   

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε (Overall Satisfaction, OS): Μεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 

επηαβάζκηαο θιίκαθαο απφδνζεο κε εθαξκνγή ζε ηέζζεξα ζηνηρεία (Petrick, 

2002), ηα νπνία έρνπλ άθξα: «πνιχ αληθαλνπνίεηνο / πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο», 

«πνιχ δπζαξεζηεκέλνο / πνιχ επραξηζηεκέλνο», «απνγνεηεπκέλνο / 

νινθιεξσκέλνο», θαη «απειπηζκέλνο / ελζνπζηαζκέλνο».  
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Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ επηινγψλ (Need for Variety & Alternatives, 

NVA): Σν ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα βαζίδεηαη ζηελ θιίκαθα 

κέηξεζεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη νη Castro θ.ά. (2007), Steenkamp θαη 

Baumgartner (1995) θαη απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία – δειψζεηο. Ζ 

αθαλήο κεηαβιεηή NVA επεξεάδεη ηηο επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ άξα θαη ηελ 

πξφζεζε επαλ-επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ (Opperman, 1997). Ζ κέηξεζε 

ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ρξήζε 7-βάζκηαο θιίκαθαο Likert κε 

βαζκίδεο ηηο: 1 = «Γηαθσλψ απνιχησο», 2 = «Γηαθσλψ», 3 = «Γηαθσλψ 

ειαθξψο», 4 = «Οπδέηεξα», 5 = «πκθσλψ ειαθξψο», 6 = «πκθσλψ», θαη 

7 = «πκθσλψ απνιχησο».  

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ (Destination Loyalty, DL): Οη βάζεηο γηα ηε 

κέηξεζε απηήο ηεο αθαλνχο κεηαβιεηήο είλαη νη έξεπλεο ησλ Huh (2006), Kim 

(2008), Jones θαη Taylor (2007), απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ νη 7 δειψζεηο 

πξνο αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο, πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.4. Σα 

εξσηήκαηα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ αλαδήηεζε ησλ πξνζέζεσλ ζχζηαζεο 

ηνπ πξννξηζκνχ, ησλ πξνζέζεσλ αιιαγήο πξννξηζκνχ, ησλ πξνζέζεσλ 

επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ, ηεο ζέιεζεο αλάιεςεο 

πςειφηεξνπ θφζηνπο γηα δηαθνπέο ζηνλ ίδην πξννξηζκφ, θαη ηεο ηζρχνο 

πξνηίκεζεο ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη ζε απηή ηε κέηξεζε κε βαζκίδεο απφ 1 = «Γηαθσλψ απφιχησο» έσο 7 = 

«πκθσλψ απνιχησο».   

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο (Constraints, Con): Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

κεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη, 

αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο, ζε 21ζπληζηψζεο – ζηνηρεία. Μία 

επηαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηή ηελ αμηνιφγεζε 

κε ηηο βαζκίδεο λα εθηείλνληαη απφ 1 = «Γηαθσλψ απνιχησο» έσο 7 = 

«πκθσλψ απνιχησο», ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ  Crawford θαη 

Godbey (1987), Crawford θ.ά (1991), Hudson θαη Gilbert (1999), Gilbert θαη 

Hudson (2000) θαη παξνκνίσο κε ηηο έξεπλεο ησλ Nyaupane θ.ά (2004), 

Pennington – Gray θαη Kerstetter (2002), Lam θαη Hsu (2006), Hung θαη 

Petrick (2010), Alegre θ.ά., (2010). Ζ θιίκαθα κέηξεζεο είλαη 18 ζηνηρείσλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ (Witt θαη Goodale, 1981) ζπλ 3 επηπιένλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ εηδηθνχ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Γηαθξίλνληαη ζε ελδνπξνζσπηθνχο, δηαπξνζσπηθνχο θαη δνκηθνχο, πνπ 

επαλαιακβάλεηαη σο θαηεγνξηνπνίεζε ζηηο κειέηεο εξεπλεηψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαη απνηέιεζε θαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ηελ αξρηθή 

αμηνινγεηηθή βάζε. Οη 21 ζπληζηψζεο επαλαδηαηππψζεθαλ ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηέο κε ην ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ κεηά απφ ηελ πξψηε πηινηηθή έξεπλα θαη ην πάλει εηδηθψλ 

κε αθφκε ηξεηο δειψζεηο: «Γελ έρσ θακία πιεξνθφξεζε γηα κέξε πνπ κπνξψ 

λα επηζθεθζψ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο», «Γελ είλαη εχθνιν λα ηαμηδέςσ 

ζηελ Διιάδα σο ηνπξίζηαο ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ θαη θνζηνβφξσλ 

δηαδηθαζηψλ (π.ρ. βίδα, έγγξαθα, παξάβνια)» θαη «Ζ πξφζβαζε ζηελ Διιάδα 

απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο κνπ είλαη δχζθνιε (π.ρ. έιιεηςε ζπρλψλ 

αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ ή άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο)». πλεπψο, ζηελ ηειηθή 

θιίκαθα κέηξεζεο πεξηειήθζεζαλ 6 «ελδνπξνζσπηθνί (intrapersonal, ia)», 5 

«δηαπξνζσπηθνί (interpersonal, ir)», θαη 10 «δνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

(structural, s)», δειαδή 21 ζην ζχλνιν (βιέπεηε Πίλαθα 3.4). 

Καηαιχηεο (Catalysts  facilitators & constraint negotiation, Cat): ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή ραξαθηεξίζακε σο θαηαιχηεο, εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζεζε θαη ε επηινγή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ή λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ηεο επηινγήο 

ηνπ. πλεπψο, νη θαηαιχηεο πξαθηηθά ζπκβάιινπλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ζηελ πξφζεζε γηα επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Μεηξήζεθαλ 

κε κία θιίκαθα πνπ πξνέθπςε σο αλαζεψξεζε ησλ εξεπλψλ ησλ Hubbard θαη 

Mannell (2001), θαη ηνπ White (2008), πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  Παξφκνηα κε ηνπο Hung θαη Petrick (2010), 

αλαδηαηππψζακε ηηο ζπληζηψζεο – ζηνηρεία, πξνζαξκφζακε εθείλεο πνπ 

έρνπλ λφεκα γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, θαη 

ηέινο πξνζζέζακε δειψζεηο ζχκθσλα κε ηελ πξψηε θαη δεχηεξε πηινηηθή 

έξεπλα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ εηδηθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Σειηθά, 

πξνέθπςαλ 14 δειψζεηο πξνο αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ 5 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Γηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ (financial 

management, fm)», 3 δειψζεηο είλαη ηεο θαηεγνξίαο «Γηαρείξηζε ρξφλνπ (time 

management, tm)», 3 δειψζεηο αλήθνπλ ζηε «Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ 



Μεζνδνινγία & ρεδηαζκφο Έξεπλαο  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 183 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

ζρέζεσλ (interpersonal relations, rel)» θαη 3 δειψζεηο είλαη «Λεηηνπξγηθνχ 

ηχπνπ (operating, op)» θαηαιχηεο (βιέπεηε Πίλαθα 3.4). Ζ αμηνιφγεζε απηψλ 

ησλ δειψζεσλ – ζηνηρείσλ ηνπ παξάγνληα «Καηαιχηεο» πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηε ρξήζε επηαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, κε βαζκίδεο ηηο: 1 = «Γηαθσλψ 

απνιχησο», 2 = «Γηαθσλψ», 3 = «Γηαθσλψ ειαθξψο», 4 = «Οπδέηεξα», 5 = 

«πκθσλψ ειαθξψο», 6 = «πκθσλψ», θαη 7 = «πκθσλψ απνιχησο».  

Πξνεγνχκελε Δπηινγή Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ (prior-Selection of Tourism 

Destination, STD ή NoVac): Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ Διιάδα, 

δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαγξάςνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 5 έηε γηα 

ιφγνπο ηνπξηζκνχ (Valois θ.ά., 1988). πλεπψο, κεηξήζεθε κε κία κφλν 

παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή. Μάιηζηα, ακέζσο πξηλ ππνβιήζεθε ην ίδην 

εξψηεκα ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ν ιφγνο ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ, 

ψζηε ζην εξψηεκα κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο ελδηαθέξνληνο λα κε 

ζπκπεξηιάβνπλ γεληθψο ηαμίδηα πνπ έθαλαλ ζηελ Διιάδα γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο (π.ρ. επαγγεικαηηθά, νηθνγελεηαθά θιπ.) θαη λα δηαθξίλνπλ ην αθξηβέο 

λφεκα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κέηξεζε. 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ (Intention to (re)visit destination, 

Int): Δθθξάδεηαη κε ηέζζεξεηο δειψζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε 

αληίζηνηρεο θιίκαθεο ησλ Lam θαη Hsu (2006), Baker θαη Crompton (2000), 

ιακβάλνληαο ππφςε ζηε δηαηχπσζε ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

3.4, πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο βαζκίδεο: 1 = «Ηδηαίηεξα απίζαλν», 2 = 

«Απίζαλν», 3 = «ρεδφλ απίζαλν», 4 = «Οπδέηεξα», 5 = «ρεδφλ πηζαλφ», 6 

= «Πηζαλφ», 7 = «Ηδηαίηεξα πηζαλφ». 

Σα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα φπσο απηά δφζεθαλ πξνο ζπκπιήξσζε 

ζηνπο αλαρσξνχληεο ηαμηδηψηεο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α1. 
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ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTRAPERSONAL)

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTRAPERSONAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTERPERSONAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTERPERSONAL)

ΔΟΜΙΚOI

(STRUCTURAL)

ΔΟΜΙΚOI

(STRUCTURAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ

(INTERPERSONAL RELATIONS)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ

(INTERPERSONAL RELATIONS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(FINANCIAL MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(FINANCIAL MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ

(TIME MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ

(TIME MANAGEMENT) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ

(OPERATING)

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ

(OPERATING)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
(PERCEIVED DESTINATION 

QUALITY)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
(PERCEIVED DESTINATION 

QUALITY)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΗ

(EMOTIONAL AFFECT)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΗ

(EMOTIONAL AFFECT)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΕΜΜΕΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΗ

 

σήμα 3.6: Απεηθφληζε αξρηθνχ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ κε πξφζζεηεο έκκεζεο πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο (φπσο νξίδεηαη ζην Κεθάιαην 2, ρήκα 2.11). 
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Πίνακαρ 3.4: Κιίκαθεο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ / παξαγφλησλ αξρηθνχ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο. 

Θευπηηικό καηαζκεύαζμα Δπεςνηηικέρ Πηγέρ Κλίμακερ μέηπηζηρ 

Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ 

(CI) 

 

   ∑   

  

   

     

 

Beerli θαη Martin (2004), Pike 

θαη Ryan, (2004), Baloglu θαη 

McCleary (1999), Chen θαη 

Kerstetter, (1999) 

(Pc: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο, θαη 0 = Γε κπνξψ λα απαληήζσ) 
(Vc: 1 = απνιχησο αζήκαλην           7 = απνιχησο ζεκαληηθφ, θαη 0 = Γε κπνξψ λα απαληήζσ) 

 

· Καιφ θιίκα 

· Χξαίεο αθηέο 

· κνξθν ηνπίν / πεξηβάιινλ 

· Μεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ζε θπηά ή/θαη δψα 

· Τςειή πνηφηεηα ππνδνκψλ 

· Καιή ππνδνκή ζε μελνδνρεία/ /θαηαιχκαηα/θάκπηλγθ 

· Τςειή εμππεξέηεζε ζηελ παξνρή ηνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

· Πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αγνξψλ (shopping) 

· πλαξπαζηηθή λπρηεξηλή δσή θαη δηαζθέδαζε (π.ρ. σξαία κπαξ, εζηηαηφξηα, 
ζεάκαηα θαη θαδίλν θιπ.) 

· Ξεθνχξαζε θαη απνθπγή ξνπηίλαο 

· Δλδηαθέξνληα πνιηηηζηηθά γεγνλφηα 

· Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά κλεκεία & ζρεηηθέο εθδειψζεηο 

· Καιέο ππνδνκέο γηα άζθεζε αζιεκάησλ 

· Χξαίεο επθαηξίεο γηα πνδειαζία / ςάξεκα / θπλήγη / αλαξξίρεζε 

· Διθπζηηθή ηνπηθή θνπδίλα 

· Αζθαιήο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο 

· Δχθνια πξνζβάζηκνο πξννξηζκφο απφ ηε κφληκε θαηνηθία κνπ 

· Πξννξηζκφο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο 

· Πξφηππα πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 

· Φηιηθνχο θαη θηιφμελνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο 

· Καιή ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο/θφζηνπο 

· Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

· Καιή θήκε 

· Ακφιπλην/άζηθην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

· Δθαξκνγή πνιηηηθψλ αεηθνξίαο θαη πξνζηαζίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

· Απεξγίεο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο 



Μεζνδνινγία & ρεδηαζκφο Έξεπλαο  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 186 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

Θευπηηικό καηαζκεύαζμα Δπεςνηηικέρ Πηγέρ Κλίμακερ μέηπηζηρ 

Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ 

(ζπλέρ.) 

 · Ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε πειαηψλ απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο (π.ρ. 
ζεξβηηφξνη, ππάιιεινη μελνδνρείσλ, μελαγνί θιπ.) 

· Χξαίεο επθαηξίεο/δπλαηφηεηεο γηα νηλνηνπξηζκφ 

 

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα 

Πξννξηζκνχ 

Russel θαη Pratt (1980), 

Russel θ.ά. (1981), Huang 

(2009) 

(ΑI: 1 = Πνιχ αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα           7 = Πνιχ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, θαη 0 = Γε κπνξψ λα 
πεξηγξάςσ ην ζπλαίζζεκα) 

· Γπζάξεζηνο             Δπράξηζηνο 

· Μειαγρνιηθφο          πλαξπαζηηθφο  

· Βαξεηφο                   Γηεγεξηηθφο 

· Δλνριεηηθφο             Υαιαξσηηθφο 

· Αξλεηηθφο                 Θεηηθφο 

· Απερζήο                   Απνιαπζηηθφο 

· Γπζκελήο                 Δπλντθφο 

· Πιεθηηθφο                 Γηαζθεδαζηηθφο 
 

Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ Kolbe (1990), Dann (1996), 

Donagan (1987), Bagozzi 

(1992), Brunstein θαη 

Gollwitzer (1996), Sheldon θαη 

Elliott (1999), Keirsey (1998), 

Sansone θαη Harackiewicz 

(1996), Heckhausen θαη 

Dweck (1998), Valois θ.ά. 

(1988) 

(CnI: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο, θαη 0 = Γε κπνξψ λα απαληήζσ) 

· (    ) ηαηξηάδεη κε φκσο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ην ζηπι κνπ 

· Ήηαλ φλεηξφ κνπ λα επηζθεθζψ (    ) θάπνηα ζηηγκή 

· (    ) κε εθθξάδεη σο επηινγή  

· (    ) κε βνεζά λα ζέησ ζε ρξήζε γλψζεηο πνπ έρσ γεληθφηεξα 

· (    ) απνηεινχζε/Απνηειεί πξνζσπηθφ ζηφρν γηα δηαθνπέο 

· Νηψζσ φηη, σο επηινγή, (    ) πεγάδεη απφ κία θπζηθή κνπ αλάγθε πνπ έπξεπε λα 
ηθαλνπνηεζεί 

· (    ) ήηαλ/είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή γηα λα ηελ επηζθεθζψ ζε ζρέζε κε πηζαλή 
ακθηβνιία κνπ φηη ίζσο δελ πεξάζσ θαιά 

· (    ) δελ επεξεάδεηαη σο πηζαλή επηινγή δηαθνπψλ απφ αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ 
παξειζφληνο 

· (    ) κνπ δεκηνχξγεζε κία επηκνλή λα ηελ επηζθεθζψ 

· (    ) έρεη ζεηηθά ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε φκσο πξνζσπηθφηεηάο κνπ 

· (    ) κε θάλεη λα πηζηεχσ φηη νη δηαθνπέο ζε απηήλ είλαη ίζσο ην θαιχηεξν δψξν πνπ 
κπνξεί λα θάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ 

· (    ) είλαη ην θαηάιιειν κέξνο γηα δηαθνπέο πςεινχ θχξνπο (high status) 
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Θευπηηικό καηαζκεύαζμα Δπεςνηηικέρ Πηγέρ Κλίμακερ μέηπηζηρ 

Πεπνηζήζεηο 

Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 

Ajzen (2002), Brown (1999), 

Lee θαη Back (2008) 

(Nor: 1 = Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε           7 = Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε, θαη 0 = Γε γλσξίδσ) 

Πηζηεχσ φηη: 

· Ο/ε ζχληξνθφο κνπ λνκίδεη πσο εγψ θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμσ (    ) γηα 
δηαθνπέο 

· νη θίινη κνπ λνκίδνπλ πσο εγψ θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμσ (    ) γηα 
δηαθνπέο 

· ε νηθνγέλεηά κνπ (εθηφο ηνπ ζπληξφθνπ κνπ) λνκίδεη πσο εγψ θα έππεπε / δε θα 
έππεπε λα επηιέμσ (    ) γηα δηαθνπέο 

· ν ηαμηδησηηθφο κνπ ζχκβνπινο (π.ρ. ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, φκσο φρη απφ ην 
δηαδίθηπν) λνκίδεη πσο εγψ θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμσ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άλζξσπνη απφ ην εξγαζηαθφ κνπ πεξηβάιινλ (π.ρ. ζπλάδειθνη, ζπλέηαηξνη, 
πξντζηάκελνη) λνκίδνπλ πσο εγψ θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμσ (    ) γηα 
δηαθνπέο 

· νη επαθέο κνπ απφ ην δηαδίθηπν (π.ρ. Blogs, chat rooms, online forum, ηαμηδησηηθέο 
ηζηνζειίδεο) λνκίδνπλ πσο εγψ θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμσ (    ) γηα 
δηαθνπέο 

 

Πεπνηζήζεηο Ρφισλ Valois θ.ά. (1988), Moutinho 

(1987), Kim θ.ά. (2007) 

(Rol: 1 = Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε           7 = Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε, θαη 0 = Γε γλσξίδσ) 

Πηζηεχσ φηη: 

· άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε κε εκέλα θα έππεπε / δε θα έππεπε λα 
επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή ζέζε κε εκέλα θα έππεπε / δε θα 
έππεπε λα επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα εηζνδεκαηηθή / νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε εκέλα 
θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηε ίδηα ειηθηαθή νκάδα κε εκέλα θα έππεπε / δε θα έππεπε λα 
επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εζληθφηεηα κε εκέλα θα έππεπε / δε θα έππεπε λα 
επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άηνκα πνπ έρνπλ ην ίδην ζξήζθεπκα κε εκέλα θα έππεπε / δε θα έππεπε λα 
επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 
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Πεπνηζήζεηο Ρφισλ (ζπλερ.)  · άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε εκέλα θα έππεπε / δε θα 
έππεπε λα επηιέμνπλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ κε εκέλα θα έππεπε / δε θα έππεπε λα επηιέμνπλ (    ) γηα 
δηαθνπέο 

 

Αληηιεπηηθή Πνηφηεηα 

Πξννξηζκνχ  

Žabkar θ.ά. (2010), Bigné θ.ά. 

(2001) 

(PQ: 1 = πνιχ αξλεηηθή           7 = πνιχ ζεηηθή) 

· Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε βαζκίδα αμηνιφγεζεο πνπ απνδίδεη θαιχηεξα ηε ζπλνιηθή 
πνηφηεηα (    ) σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

 

πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε Jang θ.ά. (2009), Yüksel θαη 

Akgül (2007), Kim θαη 

Richardson (2003) 

(ΔΑ: 1 = πνιχ αξλεηηθή           7 = πνιχ ζεηηθή) 

· Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε βαζκίδα αμηνιφγεζεο πνπ απνδίδεη θαιχηεξα ηε ζπλνιηθή 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ζαο φηαλ αλαθέξεζηε (    ) σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ  

 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή 

Πεπνίζεζε 

Valois θ.ά. (1988), Waitley 

(1996), Huitt (1999), Triandis 

(1977) 

(PNB: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο, θαη 0 = Γε γλσξίδσ) 

Ζ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ελ πξνθεηκέλσ (    )  

· Δίλαη πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα 

· Δίλαη κία ελέξγεηα πνπ νθείισ λα ππνζηεξίμσ σο άηνκν 

· Απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ κνπ λα δεζκεπζεί φηη ε πξνζσπηθή κνπ επηζπκία ζα 
εθπιεξσζεί 

 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 

 

Ajzen (2002), Armitage θαη 

Conner (1999), Lam θαη Hsu 

(2004) 

(SF: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο, θαη 0 = Γε γλσξίδσ) 

· Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, πνπ γλσξίδσ, ζα επέιεγαλ (    ) γηα δηαθνπέο 

· Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, ηελ άπνςε ησλ νπνίσλ εθηηκψ, ζα κε επηδνθίκαδαλ γηα 

ην ηαμίδη κνπ (    ) 

· Οη άλζξσπνη, πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα εκέλα, ζα ζθέπηνληαλ φηη πξέπεη λα 

επηζθεθζψ (    ) γηα δηαθνπέο  

Πξνζθφιιεζε  ζηνλ Πξννξηζκφ Prayag & Ryan (2012), Kyle 

θ.ά. (2005) 

(PA: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο) 

· (    ) είλαη έλαο πνιχ μερσξηζηφο πξννξηζκφο γηα εκέλα 
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  · Σαπηίδνκαη ζε κεγάιν βαζκφ κε (    ) 

· Καλέλαο άιινο πξννξηζκφο δε κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα εκπεηξία δηαθνπψλ 
φπσο (    ) 

· Ζ παξακνλή ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (    ) γηα δηαθνπέο ζεκαίλεη πνιιά γηα 
εκέλα 

· Δίκαη ηδηαίηεξα πξνζθνιιεκέλνο (    ) σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

· (    ) είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο πξννξηζκφο γηα ηα πξάγκαηα πνπ ζέισ λα θάλσ 
ζηηο δηαθνπέο κνπ 

· Οη δηαθνπέο (    ) είλαη πην ζεκαληηθέο γηα εκέλα απφ αληίζηνηρεο δηαθνπέο ζε 
άιινπο πξννξηζκνχο 

Γε ζα ππνθαζηζηνχζα (    ) κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκφ δηαθνπψλ γηα ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ/πξαγκάησλ πνπ έθαλα εθεί 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε Petrick (2002) (OS: 1 = Πνιχ αξλεηηθή εκπεηξία           7 = Πνιχ ζεηηθή εκπεηξία) 

· Πνιχ αληθαλνπνίεηνο              Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλνο 

· Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο            Πνιχ επραξηζηεκέλνο 

· Απνγνεηεπκέλνο                     Οινθιεξσκέλνο 

· Απειπηζκέλνο                         Δλζνπζηαζκέλνο 
 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & 

Δλαιιαθηηθψλ 

Castro θ.ά. (2007), Steenkamp 

θαη Baumgartner (1995) 

(NVA: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο) 

· Δίκαη έλα πξφζσπν πνπ απνιακβάλεη λα επηζθέπηεηαη λένπο ηνπξηζηηθνχο 
πξννξηζκνχο 

· Μνπ αξέζεη λα βηψλσ αιιαγέο φηαλ πεγαίλσ δηαθνπέο 

· Μνπ αξέζεη λα αιιάδσ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν 
ηαμίδη 

· ηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη βαξεηά, αλαδεηψ δηέμνδν κέζα απφ έλα ηαμίδη ζε έλαλ 
άγλσζην γηα εκέλα πξννξηζκφ 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ Huh (2006), Kim (2008), Jones 

θαη Taylor (2007) 

(DL: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο) 

· (Θα) θάλσ ζεηηθά ζρφιηα γηα (    ) ζε άηνκα πνπ γλσξίδσ 

· (Θα) ζπζηήζσ (    ) ζε άιινπο αλζξψπνπο γηα ηηο κειινληηθέο ηνπο δηαθνπέο 

· (Θα) πξνηξέςσ θίινπο θαη ζπγγελείο λα επηζθεθζνχλ (    ) 
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Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 

(ζπλερ.) 

 · Πξνηίζεκαη λα επηζθεθζψ θαη πάιη (    ) ζηηο επφκελεο δηαθνπέο κνπ 

· Γε κπνξψ λα βξσ θάπνην ιφγν γηα λα κελ επηζθεθζψ (    ), ζηελ επφκελε επθαηξία 
πνπ ζα έρσ 

· Οη ηφπνη ηνπο νπνίνπο επηζθέθζεθα εληφο ηεο επηθξάηεηαο (    ) (ζα) είλαη ε πξψηε 
κνπ επηινγή αλάκεζα ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

· Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζσ πεξηζζφηεξα θαη/ή πςειφηεξεο ηηκέο ψζηε λα 
επαλαιάβσ ηηο δηαθνπέο κνπ ζηνλ πξννξηζκφ (    ) 

 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 

(Ρπζκηζηηθνί Παξάγνληεο) 

Crawford θαη Godbey (1987), 

Crawford θ.ά. (1991), Hudson 

θαη Gilbert (1999), Gilbert θαη 

Hudson (2000), Nyaupane θαη 

Andereck (2008) 

(Con: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο) 

· Δίλαη αθξηβφ λα ηαμηδέςεηο (    )  [s] 

· Γεληθά, δε δηαζέησ ηελ νηθνλνκηθή δχλακε γηα δηαθνπέο (    )  [s] 

· Γελ ππάξρνπλ κέξε ζηνλ πξννξηζκφ (    ) πνπ λα ζέισ λα επηζθεθζψ  [ia] 

· Γελ έρσ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα ηαμηδέςσ  [s] 

· Γελ έρσ θαλέλαλ κε ηνλ νπνίν λα ηαμηδέςσ (    )  [ir] 

· Ζ νηθνγέλεηα θαη νη θίινη κνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηαμίδηα  [ir] 

· Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο κε εκπνδίδνπλ λα ηαμηδεχσ  [s] 

· Γε κνπ είλαη επράξηζην λα ηαμηδεχσ κφλνο κνπ  [ia] 

· Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ δελ επηηξέπεη ζπρλά ηαμίδηα  [ia] 

· Γελ έρσ θακία πιεξνθφξεζε γηα κέξε πνπ κπνξψ λα επηζθεθζψ θαη ζπλαθείο 
δξαζηεξηφηεηεο (    )  [ia] 

· Σα πξάγκαηα πνπ ζέισ λα θάλσ (    ) είλαη γεληθά αθξηβά  [s] 

· (    ) πνπ ζέισ λα επηζθεθζψ είλαη πνιχ καθξηά  [s] 

· Σα ηαμίδηα ελέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο  [ia] 

· Γε κπνξψ λα ηαμηδέςσ (    ) ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ  [s] 

· Απαηηείηαη κεγάινο ζρεδηαζκφο γηα απηφ ην ηαμίδη (    )  [s] 

· Γελ αηζζάλνκαη ηδηαίηεξα αζθαιήο λα ηαμηδέςσ (    )  [ia] 

· Ζ νηθνγέλεηά κνπ έρεη πνιχ λεαξά κέιε πνπ δε κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ (    )  [ir] 

· Οη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ (    )  [ir] 

· Οη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ δελ έρνπλ ηα ρξήκαηα λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ (    )  [ir] 

· Γελ είλαη εχθνιν λα ηαμηδέςσ (    ) σο ηνπξίζηαο ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ 
θαη θνζηνβφξσλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. βίδα, έγγξαθα, παξάβνια)  [s] 
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Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 
(Ρπζκηζηηθνί Παξάγνληεο) 
(ζπλερ.) 

 · Ζ πξφζβαζε (    ) απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο κνπ είλαη δχζθνιε (π.ρ. έιιεηςε 
ζπρλψλ αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ ή άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο)  [s] 

 

Καηαιχηεο (Ρπζκηζηηθνί 

Παξάγνληεο) 

Hubbard θαη Mannell 

(2001), Jackson θ.ά. (1993), 

Jackson θαη Rucks (1995), 

White (2008), Hung θαη Petrick 

(2010) 

(Cat: 1 = δηαθσλψ απνιχησο           7 = ζπκθσλψ απνιχησο) 

· Να πξνυπνινγίζσ ζσζηά ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ (    )  [fm] 

· Να εμνηθνλνκίζσ ρξφλν γηα ηηο δηαθνπέο (    ) θαζηζηψληαο απηέο πξνηεξαηφηεηα  
[tm] 

· Να βξσ αλζξψπνπο πνπ λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ (    ) [rel] 

· Να ζρεδηάζσ θαη νξγαλψζσ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ηαμίδη (    )  [tm] 

· Να εμνηθνλνκίζσ ρξήκαηα γηα ην ηαμίδη (    ) [fm] 

· Να ζρεδηάζσ ην ηαμίδη (    ) κε βάζε ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ κειψλ ηεο 
νηθνγέλεηαο / θίισλ  [rel] 

· Να ζρεδηάζσ ηηο δηαθνπέο (    ) κε βάζε ηνπο δηθνχο κνπ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 
 [tm] 

· Να πξνζπαζήζσ λα απμήζσ κε θάπνην ηξφπν ην εηζφδεκά κνπ ψζηε λα 
πινπνηεζνχλ νη δηαθνπέο (    )  [fm] 

· Να πξνζπαζήζσ λα βξσ αλζξψπνπο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα 
ηαμηδέςνπκε καδί (    )  [rel] 

· Να πξνζπαζήζσ λα ηαμηδέςσ εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο (    ) φηαλ ζα ππάξρεη 
ιηγφηεξνο ζπλσζηηζκφο  [op] 

· Να πξνζαξκφζσ ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ (    ) ζηηο νηθνλνκηθέο κνπ δπλαηφηεηεο  
[fm] 

· Να αμηνπνηήζσ πηζαλέο ηαμηδησηηθέο πξνζθνξέο / εηδηθέο εθπηψζεηο γηα (    )  [fm] 

· Να ηαμηδέςσ πξνο (    ) κε γθξνππ νξγαλσκέλν απφ δηαθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ 
νξγαληζκφ  [op] 

· Να απνθχγσ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηαμηδεχνληαο πξψηα πξνο έλα 
πξννξηζκφ κε ιηγφηεξα πξνβιήκαηα έθδνζεο ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ  [op] 

 

Πξνεγνχκελε Δπηινγή 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ 

Triandis (1977), Valois θ.ά, 

(1988) 

(NoVac  / STD) 
 

· Πφζα απφ ηα ηαμίδηα πνπ θάλαηε ηα ηειεπηαία 5 έηε ζηελ Διιάδα αθνξνχζαλ 
δηαθνπέο? 
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Πξφζεζε (επαλ) επίζθεςεο 

ζηνλ Πξννξηζκφ 

Lam θαη Hsu (2006), Baker θαη 

Crompton (2000) 

(Int: 1 = ηδηαίηεξα απίζαλν           7 = ηδηαίηεξα πηζαλφ) 

· Πξνηίζεκαη λα ηαμηδέςσ (    ) θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα 

· Θέισ λα επηζθεθζψ (    ) κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα 

· Ζ πηζαλφηεηα γηα εκέλα λα ηαμηδέςσ πξνο (    ) κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα 
είλαη… 

· (    ) ζα κπνξνχζε λα είλαη ν επφκελνο ηφπνο δηαθνπψλ κνπ 
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3.4 Γιαδικαζία ςλλογήρ Γεδομένυν 

Πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πεξηφδνπ δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ζην δηεζλή 

αεξνιηκέλα ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθαηαξθηηθή εξεπλεηηθή 

ζπλάληεζε (άββαην 16 Ηνπλίνπ 2012), ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ θαη 

αλαιπζνχλ ην αληηθείκελν θαη νη ζηφρνη ηεο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζπλάληεζεο δφζεθε πιεξνθφξεζε γηα ηα εξγαιεία έξεπλαο, ηνλ ηξφπν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην φξγαλν κέηξεζεο θαη ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα 

νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πξφγξακκα πξνζέιεπζεο ησλ εζεινληψλ-

εξεπλεηψλ ζηνλ αεξνιηκέλα, ρξνληθή δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαη πξαθηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εγρείξεκα.    

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή πνζνηηθή έξεπλα (έξεπλα πεδίνπ) γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 6 Ηνπιίνπ έσο 26 

Απγνχζηνπ 2012. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξφζθηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην, σο απνηέιεζκα ηεο θχζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαδεηήζεθαλ. Οη ηνπξίζηεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα 

απηνδηαρεηξηδφκελεο κνξθήο ζηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο ηεο πηήζεο ηνπο, 

δειαδή ζην δηάζηεκα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ρεηξαπνζθεπψλ θαη κέρξη ηελ 

επηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο πνπ ζα ηνπο επέζηξεθε ζηελ παηξίδα ηνπο. Ζ 

ρξήζε απηνδηαρεηξηδφκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ ή αιιηψο εξσηεκαηνινγίσλ κε 

ραξηί θαη κνιχβη, σο νξγάλσλ κέηξεζεο, έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ ηε δηαρείξηζε κε ζπλέληεπμε (Hurst, 1994). Γηα 

παξάδεηγκα, έλα πιενλέθηεκα πνπ αλαθέξεηαη είλαη φηη νη εξσηψκελνη έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ην ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ή λα 

επαλαιάβνπλ εξσηήκαηα ηα νπνία δελ απαληήζεθαλ αξρηθά (Hurst, 1994). 

Αθφκε, ε επηηφπηα δεηγκαηνιεςία  κε απηνδηαρεηξηδφκελν εξσηεκαηνιφγην έρεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθηπαθή δεηγκαηνιεςία (online 

surveys) εκθαλίδνληαο ε πξψηε πςειφηεξα πνζνζηά απφθξηζεο (response 

rates) (Lefever θαη Matthiasdottir, 2007), θαζψο επίζεο ρακειφηεξε 

πηζαλφηεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ζθαικάησλ (sampling bias) (Dillman θ.ά., 

2009) ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε.       
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Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ζηνλ δηεζλή 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ 51 εκέξεο, κε κέζε 

εκεξήζηα ρξνληθή δηάξθεηα 9 σξψλ. Έιαβε ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν πςειήο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο (πεξίνδνο Ηνπιίνπ – Απγνχζηνπ 2012) ζην ρψξν 

επηβίβαζεο (transit area) ησλ αλαρσξνχλησλ επηβαηψλ, κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ 

ειέγρνπ δηαβαηεξίσλ θαη ρεηξαπνζθεπψλ θαη ησλ ππιψλ αλαρψξεζεο 

(departure gates). Οη ρψξνη δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ε αίζνπζα αλαρσξήζεσλ / ππνδνρήο αλαρσξνχλησλ (check-in) θαη ν 

ρψξνο επηβίβαζεο. ηελ αίζνπζα αλαρσξήζεσλ ππήξρε πάληα επίβιεςε θαη 

ιήςε ελεκέξσζεο (γξαθείν πιεξνθφξεζεο θνηλνχ θαη ειεθηξνληθνί πίλαθεο 

αλαρσξήζεσλ) ζρεηηθά κε ηηο πηήζεηο θαη ηνλ φγθν ησλ δηαθηλνχκελσλ 

επηβαηψλ ζε απηέο, πξηλ απφ ηελ πξνψζεζε ησλ αλαρσξνχλησλ επηβαηψλ 

πξνο ηα δχν ζεκεία ειέγρνπ δηαβαηεξίσλ θαη ρεηξαπνζθεπψλ. ην 

Παξάξηεκα Α3 παξαηίζεηαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην πεδίν έξεπλαο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» (βιέπεηε Δηθφλεο Α3.1, Α3.2 & Α3.3). 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηεινχληαλ απφ κία ζπλνιηθή δχλακε 36 αηφκσλ 

(πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ΠΑΜΑΚ θαη ηνλ γξάθνληα ηεο δηαηξηβήο) , νη νπνίνη 

ζπλεξγάζηεθαλ θπθιηθά ζε νκάδεο ησλ 5 έσο 6 αηφκσλ ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ λα ηζνθαηαλέκεη θαηά ην δπλαηφλ ην θφξην 

εξγαζίαο. Οη 35 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, πνπ δήισζαλ εζεινληηθά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα ζηνλ δηεζλή αεξνιηκέλα 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», πέξαζαλ αξρηθά απφ ζπλέληεπμε γηα λα απνθαζηζηεί ε 

δηαλνκή ησλ εξεπλεηηθψλ αξκνδηνηήησλ κε επσθειή ηξφπν. Απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ν νξηζκφο 10 αηφκσλ σο επηθεθαιήο νκάδσλ 

έξεπλαο (Research Supervisors, RS), εθηφο ηνπ ππνθαηλφκελνπ πνπ είρε ηε 

ζπλνιηθή επζχλε θαη δηεχζπλζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Οη επηθεθαιήο 

νκάδσλ έξεπλαο ήηαλ ζηαζεξά 2 άηνκα εκεξεζίσο ζε θάζε νκάδα ησλ 5 ή 6 

αηφκσλ θαη είραλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1) Πεξηνδηθφο επαλαιεπηηθφο 

έιεγρνο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, 2) Απαληήζεηο ζε πηζαλέο απνξίεο ησλ εξσηψκελσλ, 3) 

Πξφβιεςε αλαγθψλ γηα ηα ζεκεία παξνπζίαο θαη κεηαθίλεζεο ησλ εξεπλεηψλ 

εληφο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ πεξηνρψλ έξεπλαο, 4) Πξφβιεςε αλαγθψλ ζρεηηθά 

κε ηα απαξαίηεηα πιηθά (εξσηεκαηνιφγηα, ζηπιφ, ζηνιέο έξεπλαο, ηάβιεο 
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ζπγγξαθήο/clipboards, παηδηθά απηνθφιιεηα, ηξαπεδάθηα έξεπλαο, παλψ/ 

έκβιεκα ΠΑΜΑΚ), 5) Δπηθνηλσλία κε ηνλ γεληθφ ππεχζπλν έξεπλαο 

(ππνθαηλφκελνο) γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, ελεκέξσζε ηνπ γεληθνχ 

ππεπζχλνπ γηα πηζαλή αλάθπςε απξφβιεπησλ ζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ζ 

ηππηθή ηεξαξρηθή δνκή φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ εξγάζηεθαλ ζην δεηγκαηνιεπηηθφ εγρείξεκα θαίλεηαη ζην ρήκα 

3.7. Άηππα θαη ζηελ πξάμε δελ απνθιείζζεθε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

γεληθνχ ππεπζχλνπ έξεπλαο θαη ησλ εξεπλεηψλ πνπ δελ είραλ αξκνδηφηεηεο 

επηθεθαιήο έξεπλαο.  

 

Δξεπλεηέο
Δπηθεθαιήο 

Έξεπλαο

Γεληθφο 

Τπεχζπλνο 

Έξεπλαο

Αθαδεκατθφο 

Τπεχζπλνο

 

σήμα 3.7: Οξγαλσηηθή Ηεξαξρηθή Γνκή γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εξεπλεηψλ.     

 

Γηα ηελ απξφζθνπηε δηελέξγεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, επηδηψρζεθε θαη 

εμαζθαιίζηεθε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο πεξηφδνπ κία ζεηξά απφ 

δηεπθνιχλζεηο θαη ρνξεγίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ θαη παξάιιεια δεκηνχξγεζαλ πξφζθνξεο ζπλζήθεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

· Δμαζθαιίζζεθε εκπξάγκαηε ρνξεγία απφ ηελ νηλνπνηία TSANTALI 

S.A. γηα 36 ζηνιέο εξεπλεηψλ, παξαγσγή 3600 ηεκαρίσλ κνιπβηψλ 

δηαξθείαο (ζηπιφ) κε ηππσκέλα ηα δηαθξηηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, 24 ηάβιεο ζπγγξαθήο, επαγγεικαηηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε γιψζζεο εθηφο ηεο αγγιηθήο (γεξκαληθή θαη 

ξψζηθε), 2 νκπξέιεο κε ηππσκέλα ηα δηαθξηηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη 36 ηακπειάθηα/θνλθάξδεο κε ην νλνκαηεπψλπκν θαη 

ηελ ηδηφηεηα θάζε εξεπλεηή, 

· Δμαζθαιίζζεθε εκπξάγκαηε ρνξεγία απφ ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο 

αλαςπθηηθψλ-ρπκψλ-λεξψλ Coca-Cola Hellenic (3E), κε επαξθείο 
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πνζφηεηεο ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη ρπκψλ 

γηα ηνλ δξνζηζκφ ησλ εξεπλεηψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, 

· Δμαζθάιηζζεθαλ εηδηθέο αηνκηθέο άδεηεο γηα δηέιεπζε θαη καθξά 

παξακνλή ησλ εξεπλεηψλ ζε ζεκεία ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο απφ ηε 

Γηνίθεζε ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», 

· Δμαζθαιίζζεθαλ εηδηθέο αηνκηθέο άδεηεο γηα ζηάζκεπζε ΗΥ νρεκάησλ 

ζε εηδηθφ ρψξν ζηάζκεπζεο εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ, ρσξίο επηβάξπλζε. 

· Δμαζθαιίζζεθε ε απνθιεηζηηθή ρξήζε γξαθεηαθνχ ρψξνπ εληφο ηνπ 

θηηξίνπ δηνίθεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ γηα ηελ ζε πξψην βαζκφ δηαινγή 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ έληππνπ πιηθνχ (20 θνπηηά 

εξσηεκαηνινγίσλ) θαη ησλ ινηπψλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ ηεο έξεπλαο, 

θαζψο επίζεο ηελ ελαπφζεζε κηθξνχ ςπγείνπ γηα ηε δηαηήξεζε 

ηξνθίκσλ θαη πφζηκσλ πγξψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

έξεπλαο.  

ρεηηθά κε ηε δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο 

έρνπλ σο εμήο: 

· ηελ έλαξμε θάζε εξεπλεηηθήο εκέξαο (πνπ ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο ήηαλ 

λχρηα) ν γεληθφο ππεχζπλνο έξεπλαο θαη νη δχν επηθεθαιήο έξεπλαο 

νξγάλσλαλ ην ζηήζηκν ηεο δηαδηθαζίαο θξνληίδνληαο γηα ηνλ έιεγρν 

παξνπζίαο ησλ εξεπλεηψλ, ηελ επάξθεηα απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη ηε 

ζηφρεπζε ησλ πηήζεσλ πςεινχ ελδηαθέξνληνο. 

· ε θαζεκεξηλή βάζε ιακβάλνληαλ δείγκαηα πνπ ζηφρεπαλ ζε ηξεηο 

ππν-πιεζπζκνχο ησλ αγνξψλ Γεξκαλίαο, Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ  θαη 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, κε απνθιεηζκφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ ηαμίδεπαλ 

πξνο απηέο ηηο ρψξεο κε κε ηαθηηθή πηήζε, αιιά πνπ δηέκελαλ κφληκα 

ζε άιιε ρψξα.  

· Ζ εκεξήζηα ζπγθνκηδή ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ θαηά 

Μ.Ο. 68 ηεκάρηα, κε ειάρηζηε ηα 35 θαη κέγηζηε ηα 168 ηεκάρηα. 
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· Δθηφο απφ ηηο 48 εκεξήζηεο δεηγκαηνιεςίεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 08:30 – 

20:30, νξγαλψζεθαλ θαη 3 λπρηεξηλέο ή πνιχ πξσηλέο κεηαμχ σξψλ 

22:00 θαη 07:00. 

· Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 

ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε πνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο  ή 

αθαηάιιειεο γηα δηελέξγεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ επηβεβαίσζε απηή 

πξνέθπςε κε ιήςε ελδεηθηηθψλ δεδνκέλσλ πεξί εβδνκαδηαίαο 

αεξνπνξηθήο θίλεζεο αλαρσξήζεσλ γηα ηελ εβδνκάδα 8 – 14 

Απγνχζηνπ 2011. Ζ κέξηκλα πνπ ιήθζεθε ζρεηηθά ήηαλ λα ππάξρνπλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο εμακειείο εξεπλεηηθέο νκάδεο γηα ηηο εκέξεο 

Παξαζθεπή έσο Κπξηαθή πνπ γεληθά αλαρσξνχζε κεγαιχηεξνο απφ ηηο 

άιιεο θαζεκεξηλέο αξηζκφο πηήζεσλ θαη ζε πςειφηεξεο πιεξφηεηεο.  

· Οη πηήζεηο πξνο Γεξκαλία είραλ σο πξννξηζκνχο άθημεο ηνπο 

αεξνιηκέλεο Βεξνιίλνπ, Αλφβεξνπ, Νπξεκβέξγεο, Νηχζειληνξθ θαη 

Υάαλ Φξαλθθνχξηεο. 

· Οη πηήζεηο πξνο Ζλσκέλν Βαζίιεην είραλ σο πξννξηζκνχο άθημεο ηνπο 

αεξνιηκέλεο Λνλδίλνπ Heathrow, Λνλδίλνπ Stansted, θαη Μάληζεζηεξ, 

· Οη πηήζεηο πξνο Ρσζηθή Οκνζπνλδία είραλ σο πξννξηζκνχο άθημεο 

ηνπο αεξνιηκέλεο Μφζραο, Ννβνζηκπίξζθ θαη κζθ ηβεξίαο.  

Αξρηθά, είρε απνθαζηζηεί λα δηαλέκνληαη εξσηεκαηνιφγηα πξνο 

ζπκπιήξσζε ηφζν ζηελ αίζνπζα ππνδνρήο αλαρσξνχλησλ, φζν θαη ζηελ 

αίζνπζα επηβίβαζεο. Δδψ, πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 

1. Απφ ηηο 51 εκέξεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ηειηθά δηαλεκήζεζαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζην ρψξν ππνδνρήο αλαρσξνχλησλ κφλν ηηο πξψηεο 

7 εκέξεο ιφγσ πςεινχ πνζνζηνχ άξλεζεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο λα 

ζπλεξγαζηνχλ (άγρνο, έιιεηςε ρξφλνπ, ηαθηνπνίεζε απνζθεπψλ). Σν 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάςακε δελ αλέθπςε ζηε δηάξθεηα ηεο 3ήκεξεο 

πηινηηθήο έξεπλαο 18 – 20 Ματνπ 2012. Δπίζεο, πνιιά απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλέκνληαλ ζε απηφ ην ρψξν ηνπ αεξνιηκέλα, 

εγθαηαιείπνληαλ ζηε ζπλέρεηα αζπκπιήξσηα νπνπδήπνηε, ελψ 

πνιινί απφ ηνπο ίδηνπο ηαμηδηψηεο πνπ επαλαπξνζεγγίδνληαλ κεηά ηα 
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ζεκεία ειέγρνπ ρεηξαπνζθεπψλ, εηζεξρφκελνη ζηελ αίζνπζα 

επηβίβαζεο, απνδέρνληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην 

δίρσο αληίξξεζε. κσο, αθφκε θαη κεηά ηε δηαθνπή δηαλνκήο 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ αίζνπζα αλαρσξήζεσλ, έλαο ηνπιάρηζηνλ 

επηθεθαιήο έξεπλαο βξηζθφηαλ ζε απηφ ην ρψξν πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο πηήζεηο θαη λα επηβιέπεη ηηο νπξέο 

αλακνλήο ησλ πηήζεσλ πνπ ελδηέθεξαλ ηελ έξεπλα. 

2. Ζ αιιαγή ηαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ηαμηδησηψλ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ κφλν ζηελ αίζνπζα επηβίβαζεο. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ρεηξαπνζθεπψλ, νη ηξεηο απφ ηνπο πέληε ή έμη 

εξεπλεηέο βξίζθνληαλ εκπξφο ησλ εηζφδσλ ηεο αίζνπζαο επηβίβαζεο 

ξσηψληαο άκεζα ηνπο ηαμηδηψηεο ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

πηήζεο ηνπο θαη ηελ επζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. ηε 

ζπλέρεηα παξέδηδαλ εξσηεκαηνιφγην ζηε γιψζζα πξνηίκεζεο 

(αγγιηθά ή γεξκαληθά ή ξσζηθά) θαη ζηπιφ κε ηελ επηζήκαλζε φηη ην 

ζηπιφ είλαη δψξν αληακνηβήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Απφ ηε Γεπηέξα 

έσο ηελ Πέκπηε επηιεγφηαλ ηπραία θάζε 3νο επηβάηεο απφ ηελ κία 

νπξά αλακνλήο πνπ πεξλνχζε ηνλ έιεγρν ρεηξαπνζθεπψλ θαη θάζε 

5νο επηβάηεο απφ ηε δεχηεξε νπξά αλακνλήο, ελψ απφ ηελ 

Παξαζθεπή έσο ηελ Κπξηαθή επηιεγφηαλ ηπραία θάζε 5νο θαη θάζε 10νο 

επηβάηεο, απφ θάζε εξεπλεηή αληίζηνηρα, ιφγσ πςειφηεξεο θίλεζεο 

(Kozak, 2001). 

3. Οη ινηπνί δχν έσο ηξεηο εξεπλεηέο αλαδεηνχζαλ εληφο ηεο αίζνπζαο 

επηβίβαζεο ηαμηδηψηεο πνπ αλέκελαλ ηελ επηβίβαζή ηνπο ζε πηήζεηο 

γηα Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην ή Ρσζηθή Οκνζπνλδία, θαη πνπ δελ 

έηπραλ ελεκέξσζεο απφ θαλέλαλ πξνεγνχκελν εξεπλεηή.  

4. Ζ πιήξεο ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνχζε ρξφλν πνπ 

θαηά Μ.Ο. ήηαλ 20 πξψηα ιεπηά ηεο ψξαο. 

5. ια ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξσκέλα θαη κε επηζηξέθνληαλ πξηλ 

απφ ηελ επηβίβαζε ησλ ηαμηδησηψλ.  

6. Σαμηδηψηεο πνπ είραλ δηακείλεη ζηελ Διιάδα ιηγφηεξν απφ 3 εκέξεο, ή 

πνπ έκελαλ κφληκα ζηελ Διιάδα απνθιείζζεθαλ απφ ην δείγκα, πξηλ 

ή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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7. Γελ έγηλε πξνζπάζεηα επηινγήο αλάκεζα ζε ηνπξίζηεο πνπ είραλ 

επηζθεθζεί ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ή φρη. Απιά, 

θξνληίζακε ψζηε λα απνηππσζεί πφζεο θνξέο επηζθέθζεθαλ ηελ 

Διιάδα ζην παξειζφλ. Ο αξηζκφο επαλαιήςεσλ (απφ θακία έσο 

πνιιέο) είλαη πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

8. Ζ αξρηθά ηδηαηηέξσο αξλεηηθή δηάζεζε ησλ επηζθεπηψλ, κε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηε Ρσζηθή νκνζπνλδία, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα 

αληηκεησπίζηεθε ήδε απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο θχξηαο 

δεηγκαηνιεςίαο. Έγηλε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ ιφγσλ ηεο πνιχ 

ρακειήο απνδνρήο γηα ζπκκεηνρή απφ Ρψζνπο επηζθέπηεο. Δθηφο 

ηεο ζπιινγήο αηνκηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ εξεπλεηψλ, έγηλε άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηελ επαγγεικαηία κεηαθξάζηξηα, ε νπνία έρεη άξηζηε 

γλψζε ηεο ξσζηθήο θνπιηνχξαο, γηα λα ιάβνπκε πξφζζεηε γλψζε. 

Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ δηαβνπιεχζεηο απνθαζίζηεθαλ εηδηθά γηα 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ξσζηθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο: 

· Δθηχπσζε ελφο ζχληνκνπ κελχκαηνο ιίγσλ ιέμεσλ γξακκέλν 

ζηε ξσζηθή γιψζζα, πξνζθαιψληαο ηνπο επηζθέπηεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, ην νπνίν νη εξεπλεηέο ηεο νκάδαο 

καο ζα πξφθεξαλ (πξνηηκφηεξα) ή ζα επηδείθλπαλ ζηνπο 

ππνςήθηνπο εξσηψκελνπο. Παξάιιεια ην κήλπκα αλέθεξε φηη 

ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ζα επηβξαβεπζεί κε έλα αλακλεζηηθφ 

ζηπιφ σο δψξν γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Σν ηειεπηαίν έπξεπε 

λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα δηφηη δεκηνπξγνχζε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

εζληθφηεηεο/ππνπιεζπζκνχο ηεο έξεπλαο. 

· Δξψηεζε/παξφηξπλζε ησλ αλαρσξνχλησλ Ρψζσλ 

επηζθεπηψλ κε πιεξνθνξηαθφ έληππν κίαο ζειίδαο ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα  (Παξάξηεκα Α2) γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα 

φηαλ απηνί βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαζήκελνη, θαη 

κεηά απφ φινπο ηνπο ειέγρνπο, θαη φρη φηαλ θηλνχληαλ κεηαμχ 

ησλ ειέγρσλ ή φηαλ βξίζθνληαη ζε φξζηα ζηάζε αλακνλήο.   
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Μεηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο βειηηψζεθε ζεακαηηθά ε 

ζπγθνκηδή εξσηεκαηνινγίσλ απφ επηζθέπηεο ξσζηθήο πξνέιεπζεο. 

 

3.5 Γιαδικαζίερ Ανάλςζηρ Ποζοηικών Γεδομένυν  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ 

θχξηα δεηγκαηνιεςία αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ ησλ Sekaran θαη Bougie (2010), φπσο θαίλεηαη ζηελ απεηθφληζε 

ηνπ ρήκαηνο 3.8. Αξρηθά, κεηά απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο θχξηαο 

δηεγκαηνιεςίαο, ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ψζηε λα 

είλαη έηνηκα γηα αλάιπζε. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ήηαλ απιή ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αθνξνχλ θιεηζηέο 

εξσηήζεηο, δειαδή αμηνινγεηηθέο βάζεη θιηκάθσλ ηχπνπ Likert ή 

πξνθαζνξηζκέλσλ επηινγψλ. Οη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εκεξνκελία έιεπζεο ζηελ Διιάδα, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπνζεζηψλ πνπ 

επηζθέθζεθαλ νη εξσηψκελνη θαη ηεο ζπρλφηεηαο πξνεγνχκελσλ επηζθέςεψλ 

ηνπο, θαηαρσξήζεθαλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνο απνθπγή ιαζψλ. Κάζε 

ηνπσλχκην θαηαρσξήζεθε κε εληαίν ηξφπν γξαθήο θαη νη εκεξνκελίεο ζηε 

κνξθή DD-MON-YYYY, π.ρ. 24-Jul-2012 γηα είζνδν ζηελ Διιάδα ηελ 24ε 

Ηνπιίνπ 2012. ε απηφ ην ζηάδην εμεηάζζεθαλ εμνλπρηζηηθά φια ηα 

θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ παθέην γηα κε 

έγθπξεο απαληήζεηο. Καηά ζπλέπεηα φπνπ δηαπηζηψζεθαλ ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο ιφγσ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ησλ εξσηψκελσλ πνπ κπνξνχζαλ 

πξνθαλψο λα δηνξζσζνχλ, απηφ έγηλε ρσξίο ηαπηφρξνλα λα 

δηθαπλδπλεχζνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα 

αμηνιφγεζε «77» κεηαηξάπεθε ζε «7», εκεξνκελία γέλλεζεο «11968» 

κεηαηξάπεθε ζε «1968», εκεξνκελία έιεπζεο «27 Ηνπλίνπ 2011» 

κεηαηξάπεθε ζε «27 Ηνπλίνπ 2012», επηινγή επηπέδνπ εθπαίδεπζεο «26» 

κεηαηξάπεθε ζε «6» (δειαδή ην πςειφηεξν). 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθαλ κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο 

(measures of central tendency & dispersion) γηα λα ζρεκαηίζνπκε κία πξψηε 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ θαη γηα λα 

ιάβνπκε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζηα δηάθνξα 
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εξσηήκαηα (Sekaran θαη Bougie, 2010). Ζ εθθίλεζε έγηλε κε ηηο θαηαλνκέο 

ζπρλνηήησλ ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο επίζεο ηνπο κέζνπο, ηηο 

ηππηθέο απνθιίζεηο, ην δηάζηεκα ηηκψλ θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ινηπψλ 

κεηαβιεηψλ, σο ελδείμεηο γηα ην πφζν θαιά κεηξήζεθαλ νη ζεσξεηηθέο έλλνηεο. 

Δπίζεο, εμεηάζζεθε ε θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηαβιεηψλ, δηφηη 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιππαξακεηξηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ, φπσο ε ρξήζε δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ SEM 

(Hair, θ.ά, 2010). Σέινο, επεηδή είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

επίπεδα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηξνχλ ηα 

δηάθνξα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα, πξνρσξήζακε θαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηελ αλάιπζε.    

 

ΤΛΛΟΓΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ

· Γεκηνπξγία θαθέινπ δεδνκέλσλ

· Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ

· Γηαρείξηζε Διιεηπνπζψλ Σηκψλ

· Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ

· Γεκηνπξγία απαξαίηεησλ 

κεηαβιεηψλ

· Καηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ

· Δπηινγή εληνιψλ αλάιπζεο

ΑΝΑΛΤΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΔΧΝ

· Μέζεο ηηκέο

· Σππηθέο Απνθιίζεηο

· πζρεηίζεηο

· Καηαλνκέο 

πρλνηήησλ

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

· Αμηνπηζηία

· Δγθπξφηεηα

· Καλνληθφηεηα

ΔΛΔΓΥΟ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ

· Καηάιιεινη 

ζηαηηζηηθνί ρεηξηζκνί 

ησλ δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ

 

σήμα 3.8: Ρνή δηεξγαζίαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Sekaran θαη Bougie, 2010). 
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3.5.1 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία 

Οη θιίκαθεο κέηξεζεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ζηνηρεία – δειψζεηο 

(παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο) πνπ ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

αληαλαθινχλ ηηο πξαγκαηηθέο ζεκαζίεο ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ 

ππν κειέηε. Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ζεσξνχληαη σο ζεκειηψδε 

δεηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (DeVellis, 2011). Πάληα 

απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ έξεπλά ηνπο 

εξσηεκαηνιφγηα (Netemeyer θ.ά., 2003, Orams θαη Page, 2000), δηφηη πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ ην ζθάικα κέηξεζεο ζε θάζε κέηξν πνπ 

πεξηιακβάλνπλ (Hair, θ.ά, 2010). Δίλαη, ινηπφλ, αλαγθαίν λα θαηαγξάςνπκε 

κε πνην ηξφπν θξνληίζακε ψζηε ε παξνχζα δηαηξηβή λα δηαζέηεη έγθπξεο θαη 

αμηφπηζηεο θιίκαθεο, θαη θαηά ζπλέπεηα πςειή πνηφηεηα δεδνκέλσλ (Sekaran 

θαη Bougie, 2010). Ζ εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

θιίκαθεο κέηξεζεο κεηξνχλ ηα αληίζηνηρα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα 

(Brualdi, 1999). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε 

θιηκάθσλ νη νπνίεο κεηξνχλ κε ζπλέπεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα, δειαδή νη 

κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εθηηκνχλ. Γειαδή, αμηνπηζηία είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε 

παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή κεηξά ηελ «αιεζηλή» ηηκή θαη «ειεχζεξε απφ 

ζθάικαηα» (Hair θ.ά., 2010). Με άιια ιφγηα νη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο δελ πξέπεη λα 

αιιάδνπλ, εθηφο θαη αλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ κεηξψληαη 

(DeVellis, 2011).  

πσο πξναλαθέξακε, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζακε πθηζηάκελεο 

επηθπξσκέλεο θιίκαθεο (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ 

νπνία θαηαζθεπάζακε, ειέγμακε θαη εθαξκφζακε λέα θιίκαθα), πνπ αθνξνχλ 

ζην ίδην αληηθείκελν έξεπλαο κε πξνζζήθε θάπνησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ απφ 

ηελ πηινηηθή έξεπλα, ζε ζπλδπαζκφ κε εμέηαζή ηνπο απφ εηδηθνχο θξηηέο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ηειηθή δεηγκαηνιεςία, 

εθαξκφζακε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (EFA) γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ππνθείκελεο δνκήο θαη εηδηθφηεξα ηε δηεξεχλεζε 

πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ κέηξεζεο ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο. Απηή ε 
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ηαθηηθή αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία φπνπ ε ρξήζε δεηθηψλ 

ηξνπνπνίεζεο (modification indices) θαη ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

(EFA) βνεζά ζηελ εμέηαζε θαη ηαπηνπνίεζε πξνβιεκαηηθψλ κεηξνχκελσλ/ 

παξαηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη κε-πξνζαξκνζκέλσλ παξακέηξσλ κεηά ηε 

ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ (Edelen θαη Reeve, 2007 . Hurley 

θ.ά., 1997).  

Δπαλεξρφκελνη ζηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο (internal consistency) Cronbach’s alpha (α), πνπ απνηειεί ηνλ πην 

ζπρλά εθαξκνδφκελν έιεγρν γηα ηε ζπλνρή αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηείλεη λα εθαξκφδεηαη ζε πξνθαηαξθηηθέο αλαιχζεηο 

(Roehl θαη Fesenmaier, 1992). Eκκέζσο, ππνδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

κία νκάδα ζηνηρείσλ – δειψζεσλ κεηξά έλα κνλνδηάζηαην αθαλέο ζεσξεηηθφ 

θαηαζθεχαζκα (Sekaran θαη Bougie, 2010). Μία ρακειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

alpha (α) ζεκαίλεη φηη ην ζηνηρείν έρεη κηθξή ζπλεηζθνξά ζηε κέηξεζε ηνπ ελ 

ιφγσ ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο (Churchill, 1979). ζν πην θνληά ζην 1,0 

βξίζθεηαη ν ζπληειεζηήο Cronbach’s  alpha, ηφζν πςειφηεξε ε εζσηεξηθή 

ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο (Gliem θαη Gliem, 2003). 

Έλα άιιν κέηξν ην νπνίν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ν 

βαζκφο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ ζην πξνηεηλφκελν 

ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα είλαη ε ζχλζεηε ή δνκηθή αμηνπηζηία (composite or 

construct reliability) (Hair θ.ά., 2010). Θεσξείηαη παξφκνηα κε ηνλ ζπληειεζηή 

α, ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε απηφλ θαη πξνηείλεηαη γηα ρξήζε φηαλ 

εθαξκφδνληαη δνκηθά κνληέια εμηζψζεσλ (Bacon θ.ά., 1995 . Netemeyer θ.ά., 

1991). Απφ θάπνηνπο ζεσξείηαη αλψηεξε απφ ηνλ ζπληειεζηή α ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δελ πξνυπνζέηεη φηη φια ηα ζηνηρεία – δειψζεηο έρνπλ ίζε 

βαξχηεηα (Martensen θ.ά., 2007). Τπνινγίδεηαη απφ ην ηεηξάγσλν ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ παξαγνληηθψλ θνξηίζεσλ γηα θάζε ελλνηνινγηθφ 

θαηαζθεχαζκα θαη ην άζξνηζκα ησλ φξσλ ζθαικάησλ δηαθχκαλζεο γηα θάζε 

ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα (Hair θ.ά., 2010). 
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Μεηά απφ ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

εγθπξφηεηαο (validity), ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Sekaran θαη Bougie (2010) 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο: 

1. Δγκςπόηηηα πεπιεσομένος ή Παπαγονηική εγκςπόηηηα (Content Validity 

or Factorial Validity): εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ αληαπνθξηζηκφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ κίαο θιίκαθαο θαη ηνπ λνεκαηηθνχ νξηζκνχ ηεο ή αιιηψο 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο 

εθπξνζσπνχλ επάμηα φιεο ηηο πηζαλέο δηαζηάζεηο. Απηή ε κνξθή 

εγθπξφηεηαο είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο εγκςπόηηηα ότηρ ή 

θαινομενική (face validity) κε ηελ νπνία εθηηκνχκε ππνθεηκεληθά ην 

βαζκφ επζπγξάκκηζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ – δειψζεσλ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο κέζσ αμηνινγήζεσλ απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο θξηηέο (π.ρ. κέζνδνο Delphi, round-reviews), 

πξνειέγρσλ κε πνιιαπινχο ππνπιεζπζκνχο ή άιια κέζσλ (Hair θ.ά. 

2010). Γίρσο ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ νξγάλνπ 

κέηξεζεο είλαη αδχλαην λα εθθξαζηεί θαη ζσζηά πξνζδηνξηζηεί κία 

ζεσξία κεηξήζεσλ (measurement theory), θαη γηα απηφ απφ πξαθηηθήο 

άπνςεο ε εγθπξφηεηα φςεο ζεσξείηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο έιεγρνο 

(Hair θ.ά., 2010). 

 

2. Δγκςπόηηηα κπιηηπίος (Criterion validity): επηηπγράλεηαη φηαλ ε κέηξεζε 

δηαθνξνπνηεί ηα άηνκα βάζεη ελφο θξηηεξίνπ πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνβιέπεη ή αιιηψο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κία κεηαβιεηή ή νκάδα 

κεηαβιεηψλ πξνβιέπεη έλα απνηέιεζκα, κε βάζε πιεξνθνξίεο απφ 

άιιεο κεηαβιεηέο, θαη επηηπγράλεηαη φηαλ κία νκάδα κεηξήζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε θξηηήξην ζπκπεξηθνξάο γηα ην νπνίν εηδηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο ζπκθσλνχλ (Pennington, 2003). Απηφο ν ηχπνο 

εγθπξφηεηαο δηαθξίλεηαη ζπλήζσο ζε δχν ππν-κνξθέο: ηε ζπληξέρνπζα 

εγθπξφηεηα (concurrent validity) θαη ηελ πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα 

(predictive validity). H ζςνηπέσοςζα εγκςπόηηηα επηηπγράλεηαη φηαλ ε 

θιίκαθα δηαθξίλεη άηνκα ηα νπνία είλαη γλσζηφ φηη είλαη δηαθνξεηηθά ή ν 

βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηξήζεσλ κίαο θιίκαθαο κε ηηο κεηξήζεηο κίαο 

άιιεο πνπ κεηξνχλ ην ίδην ή ζπλαθέο ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ πποβλεπηική 
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εγκςπόηηηα ππνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο λα 

αληηδηαζηείιεη κεηαμχ αηφκσλ ζε ζρέζε κε έλα κειινληηθφ θξηηήξην ή 

αιιηψο κπνξεί λα πξνβιέςεη κηα κειινληηθή επίδνζε ή ζπκπεξηθνξά 

(Sekaran θαη Bougie, 2010).  

 

3. Δγκςπόηηηα εννοιολογικού καηαζκεςάζμαηορ ή δομική εγκςπόηηηα 

(Construct validity): εμεηάδεη ην θαηά πφζνλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ζεσξίεο 

γχξσ απφ ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην φξγαλν κέηξεζεο (Sekaran θαη 

Bougie, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κία νκάδα 

κεηξνχκελσλ κεηαβιεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθά ην αθαλέο 

ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα κεηξήζνπλ (Hair 

θ.ά., 2010). Απηφο ν ηχπνο εγθπξφηεηαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: 

 

a) Σςγκλίνοςζα Δγκςπόηηηα (Convergent Validity): επηηπγράλεηαη φηαλ νη 

ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δχν δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ 

πνπ κεηξνχλ ηελ ίδηα ζεσξεηηθή έλλνηα είλαη πςειά ζπζρεηηδφκελεο 

(Sekaran θαη Bougie, 2010 . Clark-Carter, 1997). Ζ εχξεζε κίαο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπλεηζθνξάο ελφο ζηνηρείνπ-δήισζεο ζην 

ππνθείκελφ ηνπ ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα ζεκαίλεη ηθαλνπνηεηηθή 

ζππγθιίλνπζα εγθπξφηεηα ηεο κέηξεζεο (Marsh θαη Grayson, 1995). 

b) Γιακπίνοςζα ή Αποκλίνοςζα Δγκςπόηηηα (Discriminant Validity): 

επηηπγράλεηαη φηαλ κε βάζε ηε ζεσξία δχν κεηαβιεηέο πξνβιέπεηαη λα 

είλαη αζπζρέηηζηεο, θαη νη ηηκέο απφ ηε κέηξεζή ηνπο φλησο 

πξνθχπηνπλ εκπεηξηθά λα είλαη αζπζρέηηζηεο (Sekaran θαη Bougie, 

2010). Με άιια ιφγηα, είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ελλνηνινγηθφ 

θαηαζθεχαζκα είλαη πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθφ απφ άιια ελλνηνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα ηφζν ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζνλ ζπζρεηίδεηαη κε 

άιια θαηαζθεπάζκαηα, φζνλ θαη θαηά πφζνλ μερσξηζηά 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεχαζκα (Hair θ.ά., 2010). 

c) Δγκςπόηηηα γνυζηών ομάδυν (Known-groups validity):  ρνξεγείηαη έλα 

φξγαλν κέηξεζεο ζε δχν νκάδεο, νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη δηαθέξνπλ 

αλαθνξηθά κε ην πξνο κέηξεζε ραξαθηεξηζηηθφ. Δάλ απφ ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απνδεηρζεί φηη νη δχν νκάδεο 

εκθαλίδνπλ δηαθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κεηξάηαη, 

φπσο αξρηθά ήηαλ γλσζηφ, ηφηε ζεσξείηαη φηη ην φξγαλν κέηξεζεο έρεη 

δνκηθή εγθπξφηεηα (Norwood, 2000).  

d) Νομολογική Δγκςπόηηηα (Nomological Validity): εθηηκά ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ 

κεηέρνπλ ζε κία ζεσξία (ππφδεηγκα) κεηξήζεσλ έρνπλ λφεκα (Hair, 

θ.ά, 2010), ή αιιηψο φπσο αλαθέξεηαη αλ θαη θαηά πφζν ε κέηξεζε 

εθαξκφδεη ζε έλα δίθηπν ζρέζεσλ («Ννκνινγηθφ Γίθηπν») (Netemeyer 

θ.ά., 2003).   

Οη Sekaran θαη Bougie (2010) πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα πάλει εηδηθψλ θξηηψλ θαη 

πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγή 

αλάιπζεο ζπζρεηίζεσλ γηα ζπληξέρνπζα / πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα ή/θαη 

ζπγθιίλνπζα/απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα, εθαξκνγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

γηα ηελ εμέηαζε εγθπξφηεηαο ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο θαη εθαξκνγή 

πίλαθα πνιιαπιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ – πνιιαπιψλ κεζφδσλ (Multitrait – 

Multimethod matrix, ΜΣΜΜ) ησλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηελ εμέηαζε ζπγθιίλνπζαο 

θαη δηαθξίλνπζαο εγθπξφηεηαο. Δηδηθά ε ηειεπηαία κέζνδνο ηνπ πίλαθα 

πνιιαπιψλ κεζφδσλ αζρνιείηαη κε ηελ επάξθεηα ελφο εξγαιείνπ γηα ηε 

κέηξεζε ελφο ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο παξά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

θαηαζθεπάζκαηνο (Campbell θαη Fiske, 1959).  

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή δχν θνξέο πηινηηθή έξεπλα (δείγκα θνηηεηψλ θαη δείγκα ηνπξηζηψλ) 

θαη δχν θνξέο πάλει εηδηθψλ θξηηψλ, πξηλ θαη κεηά απφ ην ζηάδην ησλ 

πηινηηθψλ εξεπλψλ γηα ηελ επίηεπμε εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη φςεο. 

Αθφκε, έγηλε εθαξκνγή επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (CFA) γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε αθαλή κεηαβιεηή. 

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ CFA εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο Μέζεο Δμαγψκελεο Γηαθχκαλζεο (Average 

Variance Extracted, AVE), ζε ζχγθξηζε κε ηελ Μέγηζηε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε 

Γηαθχκαλζε (Maximum Shared Squared Variance, MSV) θαη ηε Μέζε Κνηλή 

Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (Average Shared Squared Variance, ASV) 
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αλάκεζα ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ψζηε λα 

εθηηκεζεί ε εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ (δει. γηα απνθιίλνπζα θαη 

ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα). Ζ κέζε εμαγψκελε δηαθχκαλζε AVE ππνινγίδεηαη 

σο ε κέζε δηαθχκαλζε πνπ πξνθχπηεη γηα ηε θφξηηζε ησλ παξαηεξνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ ζε θάζε αθαλή κεηαβιεηή θαη είλαη έλαο πεξηιεπηηθφο δείθηεο 

ζχγθιηζεο (Hair θ.ά., 2010). 

Ο Πίλαθαο 3.5 πεξηιακβάλεη εκπεηξηθνχο θαλφλεο σο πνζνηηθά θξηηήξηα 

γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο πνπ ζπλαληψληαη 

επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία. 

  

Πίνακαρ 3.5: Πνζνηηθά Κξηηήξηα Αμηνπηζηίαο θαη Δγθπξφηεηαο.     

Γείκηερ Κπιηήπια 

Cronbach’s alpha 
(Δζυηεπική ςνοσή) 

≥ 0,70 (George, 2003) 

≥ 0,60* (Robinson θ.ά., 1991) 

 

ύνθεηη ή Γομική Αξιοπιζηία ≥ 0,70 ÷ 0,60 (Hair θ.ά, 2010) 

≥ 0,60 (Bagozzi θαη Kimmel, 1995) 

 

Φόπηιζη παπαγόνηυν 
(ςγκλίνοςζα Δγκςπόηηηα) 

≥ 0,50 θαη ηδαληθά, ≥ 0,71 (Hair θ.ά, 2010) 

≥ 0,50 (Gursoy θαη Gavcar, 2003) 

 

Μέζη Δξαγώμενη Γιακύμανζη – AVE 
(ςγκλίνοςζα Δγκςπόηηηα)  

≥ 0,50 (Fornell θαη Larcker, 1981) 

≥ 0,50 & CR > AVE (Dillon θαη Goldstein, 1984) 

 

Μέζη Δξαγώμενη Γιακύμανζη – AVE 
για 2 θευπηηικά καηαζκεςάζμαηα 
(Αποκλίνοςζα Δγκςπόηηηα) 

AVE > MSV & AVE > ASV  
(Hair θ.ά., 2010 

.
 Holmes-Smith, 2001) 

*ηελ πεξίπησζε δηεξεπλεηηθήο κειέηεο, 


Δθφζνλ νη δείθηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο είλαη ζε θαιά επίπεδα  

 

3.6 Δπεςνηηικά Ανηικείμενα και ζςναθείρ επεςνηηικέρ Τποθέζειρ 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ ηα έμη αληηθείκελα κειέηεο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, πξνρσξήζακε ζηνλ έιεγρν ηνπ ηειηθνχ πξνηεηλφκελνπ 

ππνδείγκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.6. Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα 

πεξηιακβάλεη 17 αθαλείο θαη 113 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. χκθσλα κε 

ην πξνζαξκνζκέλν ππφδεηγκα ηνπ Triandis (1977), ζεσξνχκε σο ηειηθή 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ πξφζεζε επαλεπίζθεςεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 
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πξννξηζκφ σο πξφβιεςε κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία θαζνξίδεηαη 

απφ πηζαλή πξνεγνχκελε επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (prior-

Selection of Tourism Destination, STD ή NoVac), ηελ αθνζίσζή ηνπ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (Destination Loyalty, DL), ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ 

πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε (Overall Destination Impact, ODI), ηελ 

πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε (Personal Normative Belief, PNB) θαη 

ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο (Perceived Social Factors, SF). 

Οη πξνεγνχκελεο έλλνηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Θεσξίαο 

Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB. Δθηφο απηψλ ν Triandis (1977) αλαθέξεη 

έλα αθφκε ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα κε ηελ νλνκαζία «ξπζκηζηηθέο 

ζπλζήθεο» πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο «αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο» (Constraints, 

Con) θαη ηνπο «θαηαιχηεο» (Catalysts, Cat) θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδξαζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

πλεπψο, ιφγσ ηεο θχζε ησλ αληηθεηκέλσλ κειέηεο, αιιά θαη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζνχλ, 

απνθαζίζηεθε λα γίλεη εθαξκνγή Γνκηθψλ Μνληέισλ Δμηζψζεσλ (SEM). Ζ 

κέζνδνο απηή πνπ βαζίδεηαη ζε Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (CFA) 

θαη αλάιπζε κνλνπαηηνχ (path analysis) ζεσξείηαη σο ε θαηάιιειε ζηαηηζηηθή 

ηερληθή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο (Kline, 

2010 . Ullman θαη Bentler, 2001 . Baumgartner θαη Homburg, 1996). ιεο νη 

εθαξκνγέο δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Analysis of MOment Structures (AMOS 16.0).    

Πξηλ φκσο απφ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα, ζα εθαξκφζνπκε δηεξεπλεηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε (EFA) θνηλνχ παξάγνληα (common factor analysis) 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηε θχζε ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 

«ξπζκηζηηθψλ ζπλζεθψλ», δειαδή ηεο ζρέζεο πνπ πηζαλψο έρεη κε ηηο 

αθαλείο κεηαβιεηέο  «αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο» θαη «θαηαιχηεο», ζχκθσλα 

κε ην αληηθείκελν κειέηεο (1). Αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί ην κνληέιν κέηξεζεο 

ειέγρνληαο ηε ζχλζεηε αμηνπηζηία θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο εγθπξφηεηαο, ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ. ε 

εθείλν ην ζηάδην ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ 

δνκηθνχ κνληέινπ (goodness of structural model fit) ρξεζηκνπνηψληαο 
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πνιιαπινχο δείθηεο πξνζαξκνγήο. Σέινο, ζα ειεγρζνχλ φιεο νη ππνζέζεηο 

έξεπλαο απφ Η2 έσο Η6. 

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν 

εθαξκφζακε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (EFA) θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA (Principal Component Analysis) ζε φια ηα 

ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα γηα λα ειέγμνπκε ηε δνκή ησλ αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ θαζψο επίζεο λα γίλεη ηειηθή επηινγή ζε ζρέζε κε ην είδνο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ πνπ πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ ζε θάζε παξάγνληα. Σέινο, απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ 

θαη ππνθείκελνη παξάγνληεο νη νπνίνη δελ είλαη αξρηθά εκθαλείο ζε θάπνηεο 

απφ ηηο ελλνηνινγηθέο  νληφηεηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ.
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Πίνακαρ 3.6: Παξάζεζε Δξεπλεηηθψλ Τπνζέζεσλ ηειηθνχ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο. 

Ανηικείμενο Μελέηηρ Τπόθεζη Σεσνική Ανάλςζηρ 

1 Δμέηαζε δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 

ξπζκηζηηθψλ ζπλζεθψλ  

Η1: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιχηεο 

απνηεινχλ δηαζηάζεηο θαη εμεγνχλ ην ζεσξεηηθφ 

θαηαζθεχαζκα «ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο» σο 

παξάγνληα αλψηεξεο ηάμεο 

 

EFA (SPSS), CFA (AMOS) 

2 Δμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ 1
νπ

 

επηπέδνπ 

Η2a: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

πξννξηζκνχ 

Η2b: Ζ γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ 

H2c: Ζ βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε 

H2d: Οη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο αληηιεπηηθνχο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

H2e: Οη πεπνηζήζεηο ξφισλ επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο  

H2f: Ζ πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

Η2g: Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

 

EFA (SPSS) 
 

Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ SEM (AMOS) 
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Ανηικείμενο Μελέηηρ Τπόθεζη Σεσνική Ανάλςζηρ 

3 Δμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

2
νπ

 επηπέδνπ 

H3a: Ζ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ 

Η3b: Ζ πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ 

H3c: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 

αλαζηαιηηθνχο πξννξηζκψλ, δηαπξνζσπηθψλ 

επηινγψλ, θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

H3d: Ζ πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

Η3e: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

Η3f: Οη θαηαιχηεο εμεγνχληαη απφ παξάγνληεο 

ζρεδηαζκνχ & πξνγξακκαηηζκνχ πφξσλ, 

αμηνπνίεζεο δπλαηνηήησλ & επθαηξηψλ, 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ιεηηνπξγηθνχο 

H3g: Ζ πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο θαηαιχηεο 

H3h: Οη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

H3i: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά κε ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ 

EFA (SPSS) 
 

Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ SEM (AMOS) 
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Ανηικείμενο Μελέηηρ Τπόθεζη Σεσνική Ανάλςζηρ 

3 Δμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

2
νπ

 επηπέδνπ (ζπλέρ.) 

H3j: Οη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλάγθε 

πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ 

H3k: Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

H3l: Οη θαηαιχηεο ιεηηνπξγνχλ κεζνιαβεηηθά 

αλάκεζα ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ 

πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ   

Η3m: H πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

πξννξηζκνχ 

 

EFA (SPSS) 
 

Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ SEM (AMOS) 

4 Δμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ  

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (3
ν
 επίπεδν) 

H4a: Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ 

H4b: Ζ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο 

ζηνλ πξννξηζκφ 

H4c: Οη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο 

ζηνλ πξννξηζκφ    

H4d: Ζ πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ – SEM (AMOS) 
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Ανηικείμενο Μελέηηρ Τπόθεζη Σεσνική Ανάλςζηρ 

4 Δμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ  

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (3
ν
 επίπεδν) (ζπλέρ.) 

H4e: Ζ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ 

H4f: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ 

H4g: Οη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Η4h: Ζ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

 

Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ – SEM (AMOS) 

5 χγθξηζε δηαθνξψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ππνδείγκαηνο κε θξηηήξην νκαδνπνίεζεο ηε 

γιψζζα ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ  

Η5: Γελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο επηζθεπηψλ κε βάζε ηε 

γιψζζα απφθξηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα) 

 

Έιεγρνο ηζνδπλακίαο (κε-δηαθχκαλζεο) 

πνιιαπιψλ νκάδσλ  

(Multiple-group invariance or equivalence test) 

6 χγθξηζε δηαθνξψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ππνδείγκαηνο κε θξηηήξην νκαδνπνίεζεο ην 

θχιν ησλ εξσηψκελσλ 

Η6: Γελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ επηζθεπηψλ κε βάζε ην 

θχιν ησλ εξσηψκελσλ (αξζεληθφ, ζειπθφ) 

Έιεγρνο ηζνδπλακίαο (κε-δηαθχκαλζεο) 

πνιιαπιψλ νκάδσλ  

(Multiple-group invariance or equivalence test) 
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ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ & 

ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ

ΚΑΣΑΛΤΣΕ 
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΧΕΕΩΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ 
ΚΑΣΑΛΤΣΕ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(TOTAL DESTINATION 
EFFECT)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ        
ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

H1

H1

H2a

H2b

H2c

H2d

H2e

H2f

H2g

H3a

H3b

H3c

H3d

H3e

H3f

H3g

H3h

H3i

H4a

H4b

H4c

H4d

H4e

H4f

H4g

H4h

H3j

H3k

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

H3l
ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 

ΤΝΘΗΚΕ
(REGULATIVE CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

H3m

 

σήμα 3.9: Σν ηειηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηεο δνκήο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο πξννξηζκνχ.                     
(Οη ππνζέζεηο H5 & Η6 ειέγρνπλ ην κνληέιν γηα απνπζία δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ κεηαμχ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ζπλεπψο δελ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα) 
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3.7 Δθαπμογή διαδικαζίαρ Γομικών Μονηέλυν Δξιζώζευν (SEM) 

Ζ εθαξκνγή Γνκηθψλ Μνληέισλ Δμηζψζεσλ SEM είλαη ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηφζν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο, φζν 

θαη ησλ ππνζεηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζεσξεηηθά 

θαηαζθεπάζκαηα. ιεο νη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ παθέηνπ Analysis of Moment Structures (AMOS 16.0). Ζ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο δνκηθά κνληέια εμηζψζεσλ αθνινχζεζε 

ζπγθεθξηκέλα δηαδνρηθά ζηάδηα ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα εξεπλεηηθά 

αληηθείκελα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε ε 

δηαγξακκαηηθή ξνή βαζηθψλ ζηαδίσλ ηνπ Kline (2010) ζε ζπγθεξαζκφ κε απηφ 

ησλ Hair θ.ά. (2010), κε πξνζζήθε ελφο ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ, απηφ ηεο 

δηαζηαπξνχκελεο επηθχξσζεο (α) γηα ηηο ηξεηο θχξηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο – 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ βάζεη ηεο γιψζζαο θαη (β) γηα ην 

θχιν ησλ εξσηψκελσλ (βιέπε ρήκα 3.10). Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ ηεο ξνήο SEM, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλήζνπκε ηηο 

έλλνηεο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο απφ ην δνκηθφ κνληέιν. Σν κνληέιν κέηξεζεο 

(measurement model) αλαπαξηζηά ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο αθαλείο 

κεηαβιεηέο θαη ζηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ηνπο (δείθηεο) θαη επηηξέπεη 

εθηίκεζε ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ. Σν δνκηθφ κνληέιν (structural model) 

απνηειεί ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκέλσλ ζρέζεσλ θαη απεηθνλίδεη ηηο ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ (Byrne, 2009 . Hair θ.ά. 2010).  

Σν πξψην ζηάδην είλαη απηφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεσξεηηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ θαη ηνπ ππνδείγκαηνο κέηξεζεο (individual constructs 

definition and measurement model specification), ην νπνίν θαηαιήγεη ζηηο 

ππνζέζεηο έξεπλαο πνπ δίλνληαη κε ηε κνξθή εμηζψζεσλ. Οη εμηζψζεηο απηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ (ζηαζεξέο ή ειεχζεξεο), πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε πξνυπνηηζέκελεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε παξαηεξνχκελεο ή 

αθαλείο κεηαβιεηέο πνπ ελ θαηαθιείδη ην ινγηζκηθφ παθέην εθηηκά κε ηε ρξήζε 

δεηγκαηνιεπηηθψλ δεδνκέλσλ (Kline, 2010). πλήζσο, νη εξεπλεηέο μεθηλνχλ 

ηε δηεξγαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ κε ηε ζχιιεςε θαη ζρεδίαζε ελφο  
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1. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ & 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

· ΤΛΛΖΦΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

· ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ

2. ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΔΣΡΖΖ

3. ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΛΔΣΖ & 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΧΡΖΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ

· ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΡΧΝ

· ΤΛΛΟΓΖ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ, 

ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΝΑΗ ΟΥΗ

4. ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ
4α. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΔΣΡΖΖ
ΟΥΗ

ΝΑΗ

5. ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

6. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΟΜΗΚΟΤ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ & ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

ΔΚΣΗΜΖΣΡΗΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ

7. ΠΗΘΑΝΔ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

8. ΓΗΑΣΑΤΡΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΚΤΡΧΖ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

 

σήμα 3.10: Γηαγξακκαηηθή Ρνή Βαζηθψλ ηαδίσλ εθαξκνγήο SEM (Πξνζαξκνγή απφ Kline, 
2010, ζει. 92 θαη Hair θ.ά., 2010, ζει. 636). 

 

δηαγξάκκαηνο ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ γξαθηθψλ 

ζπκβφισλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο κνλνπαηηνχ απνδίδεη 

νπηηθνπνίεζε ζην κνληέιν, θαη ζηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηεζήθε ην 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα AMOS ιφγσ ησλ αληαγσληζηηθψλ νπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (Byrne, 2009).  
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Σν επφκελν ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ή εμαθξίβσζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο κέηξεζεο (identification of measurement model) ζρεηίδεηαη κε 

ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο κηαο κνλαδηθήο ηηκήο γηα θαζεκηά ειεχζεξε 

παξάκεηξν απφ ηα παξαηεξνχκελα δεδνκέλα. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαη απφ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο 

(Stoelting, 2002). πσο αλαθέξεη ν Ullman (2001), ηα κνληέια πξέπεη λα 

ππεξ-εμαθξηβψλνληαη (over-identified) ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα ειέγρνπκε 

ππνζέζεηο γηα ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ, θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα απηφ 

είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ (αξηζκφο δηαθπκάλζεσλ θαη 

ζπλδηαθπκάλζεσλ) λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

παξακέηξσλ. Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεη θαη ε Byrne (2009), έλα ππν-

εμαθξηβσκέλν (under-identified) ή έλα νξηαθά εμαθξηβσκέλν (just-identified) 

κνληέιν έρεη αλεπαξθή πιεξνθνξία γηα εθηίκεζε παξακέηξσλ, δελ είλαη 

επηζηεκνληθά ελδηαθέξνλ δηφηη δε δηαζέηεη βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη ζπλεπψο 

δελ κπνξεί πνηέ λα απνξξηθζεί. Αληηζέησο, έλα ππεξ-εμαθξηβσκέλν κνληέιν 

νδεγεί ζε ζεηηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απφξξηςε ηνπ 

κνληέινπ, δειαδή πξνζθέξεηαη γηα επηζηεκνληθή έξεπλα (Garson, 2005). Αλ 

απηή ε πξνυπφζεζε δελ ηθαλνπνηείηαη ηφηε πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο κνλνπαηηνχ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ 

παξακέηξσλ (Stoelting, 2002). 

ην ηξίην ζηάδην ηεο ξνήο δηεξγαζηψλ SEM, ν εξεπλεηήο αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ 

SEM θαη ηεο εθηίκεζήο ηνπ. Δηδηθφηεξα, δηεπθξηλίδεηαη ν ηχπνο δεδνκέλσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ρξήζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ζπλδηαθπκάλζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ππνινγίδεη άκεζα ιχζε κνληέινπ 

απεπζείαο απφ ηα αξρηθά ζπιιερζέληα δεδνκέλα πεδίνπ. Χζηφζν, θαη πάιη 

πξέπεη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ζπζρεηίζεσλ θαη ζπλδηαθχκαλζεο γηα ιφγνπο 

εξκελεπηηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο (Hair θ.ά., 2010). Βέβαηα φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε βηβιηνγξαθία είλαη γεληθά πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλδηαθπκάλζεηο φπνπ είλαη δπλαηφ, δηφηη πεξηέρνπλ κεγαιχηεξν 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν θαη πξνζδίδνπλ κεγάιε επειημία (Hair θ.ά., 2010). 
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Δπίζεο, δχν άιια ζπλαθή ζέκαηα ζε απηφ ην ζηάδην είλαη απηφ ησλ 

ειιεηπνπζψλ ηηκψλ (missing data), θαζψο επίζεο θαη απηφ ησλ ζθαικάησλ 

απφθξηζεο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ (response bias). Σα ζπγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη σο πξνο ην ρεηξηζκφ ηνπο ζην Κεθάιαην 4 ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο σο απαξαίηεηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην εθηίκεζεο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο πνπ 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο κε ρξήζε ινγηζκηθνχ παθέηνπ γηα ηελ 

απφθηεζε εθηηκεηξηψλ ηηκψλ ησλ ειεχζεξσλ παξακέηξσλ απφ ηα 

ζπιιερζέληα παξαηεξνχκελα δεδνκέλα (Hoyle, 1995). Οη ηερληθέο εθηίκεζεο 

παξακέηξσλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηέο είλαη απηή ησλ Βνεζεηηθψλ 

Μεηαβιεηψλ (Instrumental Variables, IV), ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ ζε Γχν 

ηάδηα (Two-stage Least Squares, TSLS), ησλ (Αζηάζκεησλ) Διαρίζησλ 

Σεηξαγψλσλ (Ordinary/Unweighted-Least Squares, OLS or ULS), ησλ 

Γεληθεπκέλσλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (Generalized Least Squares, GLS), 

ησλ ηαζκηζκέλσλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (Weighted Least Squares, WLS), 

ησλ Γηαγσλίσο ηαζκηζκέλσλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (DWLS) θαη ηεο 

Δθηίκεζεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο (Maximum Likelihood, MLE) (Reisinger 

θαη Mavondo, 2007). Ζ ηερληθή Δθηίκεζεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο (MLE) 

είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε θαη απαηηεί κεγάια κεγέζε δείγκαηνο 

(άλσ ηνπ 100) δηφηη έρεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε κεγάια δείγκαηα (Hair θ.ά., 

2010). Απηφ πνπ επηδηψθεη ε ηερληθή απηή είλαη λα παξάγεη εθηηκήηξηεο πνπ λα 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα γηα ηα δεδνκέλα (δειαδή εδψ νη 

παξαηεξνχκελεο ζπλδηαθπκάλζεηο) λα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ ζεσξνχκελν 

πιεζπζκφ θαη έηζη λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή 

κνληέινπ (Hair θ.ά., 2010). Βέβαηα ε πηζαλή επαηζζεζία ηεο Μέγηζηεο 

Πηζαλνθάλεηαο ζε ζπλζήθεο κε-θαλνληθφηεηαο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

θάπνησλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηερληθψλ (π.ρ. WLS, GLS) κε 

ζεκαληηθφηεξε ηελ Αζπκπησηηθά Διεχζεξα Καηαλεκεκέλε Δθηίκεζε 

(Asymptotically Distribution Free Estimation, ADF), αιιά ε πξνυπφζεζε 

ζρεηηθά κεγάισλ κεγεζψλ δείγκαηνο πεξηφξηζε ηε ρξήζε ηεο (Hair θ.ά, 2010 . 

Hayduk, 1996). Σειηθά, κεηά απφ επξχηαηε ρξήζε ηεο ηερληθήο Μέγηζηεο 
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Πηζαλνθάλεηαο MLE απνδείρζεθε ηδηαίηεξα αμηφπηζηε ζηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο ηερληθέο (Savalei, 2008).   

Βαζηθφο ζηφρνο ζην ζηάδην εθηίκεζεο παξακέηξσλ απνηειεί ε 

δεκηνπξγία ελφο εθηηκψκελνπ πίλαθα ζπλδηαθπκάλζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

(covariance matrix) απφ ην κνληέιν κέηξεζεο. Πξψηνο ζηαζκφο γηα ην ζηφρν 

απηφ είλαη ε εθηίκεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο. Κχξηεο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ εγθπξφηεηαο είλαη αθελφο ν έιεγρνο πξνζαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ κέηξεζεο, θαη αθεηέξνπ ε εχξεζε ηζρπξψλ ελδείμεσλ ζπγθιίλνπζαο 

εγθπξφηεηαο (Hair θ.ά., 2010 . Kline, 2010). Δπεηδή ζην ζέκα ηεο 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο θαη πσο κεηξάηαη αλαθεξζήθακε εθηελψο 

πξνεγνχκελα (βιέπε παξάγξαθν 3.5.1), είλαη αλαγθαίν ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαιχζνπκε ην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ζ πξνζαξκνγή 

κνληέινπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ππνηηζέκελν κνληέιν 

κέηξεζεο πξνζαξκφδεηαη ζην πξαγκαηηθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

δεηγκαηνιεπηηθά δεδνκέλα. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε εμέηαζε ελφο 

πιήζνπο δεηθηψλ ή κέηξσλ πξνζαξκνγήο (fit indices or measures) θαη δελ 

ππάξρεη επξεία ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ είλαη θαη’ειάρηζηνλ απαξαίηεηνη γηα ηελ εθηίκεζε 

ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο (Reisinger θαη Mavondo, 2007).     

Oη Hair θ.ά. (2010) αλαθέξνληαη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ 

πξνζαξκνγήο ζε ηξεηο νκάδεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 1) απφιπηνπο 

δείθηεο πξνζαξκνγήο (absolute fit indices), 2) νξηαθνχο δείθηεο πξνζαξκνγήο 

(incremental fit indices), θαη 3) δείθηεο πξνζαξκνγήο θεηδσιφηεηαο 

(parsimony fit indices). ηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ απνιχησλ δεηθηψλ 

πεξηιακβάλνληαη ε ζηαηηζηηθή σ2, ν δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο GFI, ν 

δείθηεο RMSEA (root mean square error of approximation), νη δείθηεο RMR 

(root mean square residual) θαη SRMR (standardized root mean residual), 

θαζψο επίζεο ε θαλνληθνπνηεκέλε ζηαηηζηηθή σ2/df (normed chi-square). Οη 

απφιπηνη δείθηεο ππνδεηθλχνπλ ην βαζκφ πνπ ην κνληέιν ζην ζχλνιφ ηνπ, 

κέηξεζε θαη κνλνπάηη (δηαδξνκή) παξέρεη κία απνδεθηή πξνζαξκνγή ζηα 

δεδνκέλα, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο γηα ππεξ-πξνζαξκνγή (Maruyama, 1998). 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ νξηαθψλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο πεξηιακβάλνληαη 

ν θαλνληθνπνηεκέλνο δείθηεο πξνζαξκνγήο NFI, ν δείθηεο Tucker Lewis (TLI) 
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ή φπσο αιιηψο είλαη γλσζηφο σο Bentler-Bonett κε-θαλνληθνπνηεκέλνο 

δείθηεο πξνζαξκνγήο (NNFI), ν δείθηεο ζπγθξηηηθήο πξνζαξκνγήο CFI θαη ν 

δείθηεο ζρεηηθήο κε-θεληξηθφηεηαο RNI. Οη νξηαθνί ή ζρεηηθνί δείθηεο 

ζπγθξίλνπλ ηελ νξηαθή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ πνπ εμεηάδεηαη κε έλα 

κεδεληθφ κνληέιν. Σέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ησλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο 

θεηδσιφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο AGFI θαη ν θαλνληθνπνηεκέλνο δείθηεο πξνζαξκνγήο 

θεηδσιφηεηαο PNFI. Οη δείθηεο θεηδσιφηεηαο είλαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο δεηθηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγίεο 

ηνπ κνληέινπ σ2 θαη ηνπ κεδεληθνχ κνληέινπ σ2, θαζψο επίζεο ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο γηα ηα κνληέια (Reisinger θαη Mavondo, 2007).  Οη νξηαθνί δείθηεο 

θαη νη δείθηεο θεηδσιφηεηαο παίξλνπλ ηηκέο κε εχξνο πεξίπνπ απφ 0 έσο 1, κε 

εθείλνπο ηνπο δείθηεο πνπ είλαη θαλνληθνπνηεκέλνη λα κε κπνξνχλ λα πάξνπλ 

ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 0 θαη κεγαιχηεξεο απφ 1,0 (π.ρ. NFI, CFI). Γείθηεο 

πξνζαξκνγήο κε ηηκή 0,0 ζρεηίδεηαη κε κεδεληθφ κνληέιν (δειαδή θαλέλα 

ζηνηρείν δελ ζπζρεηίδεηαη κε άιια) θαη δείθηεο πξνζαξκνγήο κε ηηκή 1,0 

αληηπξνζσπεχεη έλα θνξεζκέλν κνληέιν (δειαδή ην κνληέιν ζπλδηαθχκαζεο 

έρεη κεδέλ βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη αλαπαξάγεη ηέιεηα ηνλ πξαγκαηηθφ πίλαθα 

ζπλδηαθχκαλζεο) (Byrne, 2009). Άιινη δείθηεο πνπ είλαη κε-

θαλνληθνπνηεκέλνη παίξλνπλ ηηκέο πνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 1 θαη 

ειαθξψο ρακειφηεξεο απφ 0 (π.ρ. TLI, CFI). Σν θάησ φξην γηα ηηο ηηκέο απηψλ 

δεηθηψλ είλαη γεληθά 0,90 γηα κνληέια κε θαιή πξνζαξκνγή, αλ θαη ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε φηη απηή ε ηηκή απφξξηςεο πξέπεη λα απμεζεί ζε 0,95 πνπ 

ππνδεηθλχεη εμαηξεηηθή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ (Kline, 2010).   

χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηε γεληθφηεξε θαζνδήγεζε ησλ Hair θ.ά. 

(2010), φινη νη πξναλαθεξζέληεο δείθηεο είλαη ελδεηθηηθνί θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνηεινχλ θαλφλεο πνπ λα εγγπψληαη έλα ζσζηφ κνληέιν. Γηα 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο πξνζαξκνγήο νη ίδηνη πξνηείλνπλ ρξήζε 

ηξηψλ έσο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ, αιιά φρη φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ 

απφ ηα ινγηζκηθά παθέηα δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο. Παξ’φια απηά είλαη 

αλαγθαίν λα αλαθέξνληαη νη ηηκέο ηνπιάρηζην ελφο νξηαθνχ θαη ελφο απφιπηνπ 

δείθηε, επηπξφζζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο σ2 θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ βαζκψλ 
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ειεπζεξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη Hair θ.ά. (2010) πξνηείλνπλ ηελ αλαθνξά ηεο 

ζηαηηζηηθήο σ2 θαη ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, ηνπο δείθηεο CFI ή TLI θαη ηνλ 

δείθηε RMSEA σο ηθαλνπνεηηθή γηα ηελ παξνρή επαξθνχο κνλαδηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο. Δπίζεο, 

αλαθέξνπλ φηη ν δείθηεο SRMR κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δείθηε RMSEA 

ψζηε λα πξνβιεζεί θαη ν βαζκφο θαθήο πξνζαξκνγήο, ελψ νη ππφινηπνη 

δείθηεο αληηπξνζσπεχνπλ ην βαζκφ θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. 

Αλάινγα ν Kline (2010) πξνηείλεη ηελ αλαθνξά ηνπ εξεπλεηή ζε 

ηνπιάρηζην ηέζζεξεηο δείθηεο πξνζαξκνγήο, δειαδή ηε ζηαηηζηηθή σ2 ηνπ 

κνληέινπ, ηνλ δείθηε RMSEA κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 90%, ηνλ δείθηε 

ζπγθξηηηθήο πξνζαξκνγήο CFI, θαη ηνλ δείθηε SRMR. H Byrne (2009) 

πξνθξίλεη ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο GFI, ηνλ δείθηε ζπγθξηηηθήο 

πξνζαξκνγήο CFI θαη ηνλ δείθηε RMSEA. Αιιά θαη ν Bentler (2007) ζεσξεί 

σο θαηαιιειφηεξνπο δείθηεο ηνλ SRMR, ηνλ CFI θαη ηνλ RMSEA, ζε κία 

δεκνζίεπζή ηνπ πνπ αλαιχεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο 

κνληέισλ ζε ζρέζε κε ππνδείμεηο ηνπ θαζεγεηή Barrett (2007), κε ηνλ 

ηειεπηαίν λα ππνζηεξίδεη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν έιεγρνο ζηαηηζηηθήο σ2 

είλαη απαξαίηεηνο θαη κάιινλ ν ζεκαληηθφηεξνο. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ δείθηε 

RMSEA σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιξνθνξηαθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ δνκηθψλ κνληέισλ ζπλδηαθχκαλζεο είλαη γεγνλφο απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο (Πάλησο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζε κία παξαηήξεζε ησλ 

Hair θ.ά. (2010) πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή: φηαλ 

ηα δείγκαηα είλαη κεγάια θαη ην κνληέιν πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ 

κεηξνχκελσλ κεηαβιεηψλ θαη εθηηκεηξηψλ παξακέηξσλ, ηφηε ηηκέο απφξξηςεο 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,95 ζηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ είλαη κε ξεαιηζηηθέο. Δπίζεο, αλ θαη ν έιεγρνο ζηαηηζηηθήο 

θαηαλνκήο σ2 είλαη ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν θξηηήξην γηα ηελ εμέηαζε 

πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο, εληνχηνηο παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζε 

ζρέζε κε ην κέγεζνο δείγκαηνο. έρεη παξαηεξεζεί φηη ην κέγεζνο δείγκαηνο 

απφ κφλν ηνπ δπζθνιεχεη ηελ επίηεπμε κε ζεκαληηθήο πξνζαξκνγήο, δειαδή 

εκπνδίδεη ηελ ππφδεημε θαιήο πξνζαξκνγήο πνπ είλαη άιισζηε θαη ν ζηφρνο 

(Hair θ.ά., 2010 . Byrne, 2009). Αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν απνδεηθλχεηαη ε 

ρξήζε ηνπ δείθηε RMSEA ηδηαίηεξα ρξήζηκνο δηφηη δηνξζψλεη ηελ ηάζε ηεο 
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ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο σ2 λα απνξξίπηεη κνληέια κε κεγάιν δείγκα ή κεγάιν 

αξηζκφ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ (Hair θ.ά., 2010). Παξ’φια απηά γηα 

ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο αλάιπζεο ζα αλαθεξζεί ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο σ2, αλ 

θαη αλακέλνπκε φηη νη ηηκέο p ζα είλαη ζεκαληηθέο. 

Γεληθά, έλα κνληέιν ινγίδεηαη σο απνδεθηφ φηαλ πξνθχπηεη ρακειή ηηκή 

ζηαηηζηηθήο σ2 γηα έλα δεδνκέλν αξηζκφ βαζκψλ ειεπζεξίαο, δειαδή σ2/df<3 

και για μεγάλα δείγμαηα σ2/df<5, (Carmines θαη McIver, 1981) γηα ηηκέο p 

κεγαιχηεξεο απφ έλα πξναπνθαζηζκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Δπίζεο, 

πςειέο ηηκέο πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο (π.ρ. CFI, NFI, TLI) θαη 

ρακειφ θαηάινηπν RMR (Reisinger θαη Mavondo, 2007) ζεσξνχληαη ελδείμεηο 

θαιήο πξνζαξκνγήο. Γεληθά, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπιάρηζην ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ ειέγρσλ πξνζαξκνγήο, έλαλ απφ θάζε 

πξναλαθεξζείζα θαηεγνξία (Jaccard θαη Wan, 1996). 

Μεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε ησλ δηαηηζέκελσλ δεηθηψλ 

πξνζαξκνγήο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο απφ ηε δηεζλή εκπεηξία επηιέμακε 

ηνπο δείθηεο ηνπ Πίλαθα 3.7, ζηνλ νπνίν παξαηίζεληαη θαη ηα ζρεηηθά κε θάζε 

δείθηε θξηηήξηα πξνζαξκνγήο. 

Πίνακαρ 3.7: Δπηιεγκέλνη Γείθηεο Πξνζαξκνγήο θαη αληίζηνηρα θξηηήξηα απνδεθηψλ 
επηπέδσλ (Hair θ.ά., 2010 

.
 Reisinger θαη Mavondo, 2007 

.
 Vijayakumar, 2007). 

Γείκηερ Πποζαπμογήρ Μονηέλος Κπιηήπια Αποδεκηών Δπιπέδυν* 

Καλνληθνπνηεκέλε ηαηηζηηθή σ
2
/ df ηηκή<5 

 
Απφιπηνο Γείθηεο RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation) 

 
0,05<ηηκή<0,08 (απνδεθηή πξνζαξκνγή) 

ηηκή<0,05 (θαιή πξνζαξκνγή) 

ηηκή<0,07 (θαιή πξνζαξκνγή) κε CFI>0,90 

 

Οξηαθφο Γείθηεο CFI  ηηκή>0,90 (απνδεθηή πξνζαξκνγή) 

ηηκή>0,95 (θαιή πξνζαξκνγή) 

 

Γείθηεο θεηδσιφηεηαο PNFI ηηκή>0,60 (απνδεθηή πξνζαξκνγή) 

 

Βαζκφο θαιήο πξνζαξκνγήο TLI (NNFI) ηηκή>0,90 (θαιή πξνζαξκνγή) 

 

Βαζκφο θαθήο πξνζαξκνγήο SRMR Σηκή<0,08 (κε CFI>0,92) 

*Λακβάλνληαο ππφςε κεγάιν δείγκα θαη κεγάιν αξηζκφ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ 
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Δλψ νη πξναλαθεξζέληεο δείθηεο παξέρνπλ κέηξα γηα ηελ θαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο, ν δείθηεο CN (Critical N) είλαη κέηξν ηεο 

επάξθεηαο ηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο γηα ην δηεξεπλνχκελν κνληέιν (Hoelter, 

1983). Αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο δείγκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεην ψζηε ν 

εξεπλεηήο λα απνδερζεί ην κνληέιν ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο σ2, ζε 

νξηζκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (α=0,05 ή 0,01). Σηκέο ηνπ δείθηε Hoelter 

CN κεγαιχηεξεο ηνπ 200 είλαη ελδεηθηηθέο ελφο κνληέινπ πνπ αληηπξνζσπεχεη 

επαξθψο ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα θαη κεηξψληαη ζηα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο 0,01 θαη 0,05 (Calver θαη Page, 2013). 

Αλ νη δείθηεο παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ ππφζεζε εγθπξφηεηαο ηνπ 

κνληέινπ κέηξεζεο, ηφηε πξνρσξνχκε ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, 

δηαθνξεηηθά πξέπεη λα επαλεμεηάζνπκε ηα κέηξα ηνπ θαη λα ζηήζνπκε εθ λένπ 

ηε κειέηε (Hair θ.ά., 2010). 

Αθνχ πξνζδηνξίζακε ην κνληέιν κέηξεζεο αληηζηνηρίδνληαο 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζηα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα, πξνρσξνχκε 

ζην έθην ζηάδην. Πξνζδηνξίδνπκε δειαδή ην δνκηθφ κνληέιν κε ηελ απφδνζε 

ζρέζεσλ απφ έλα ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα ζε έλα άιιν κε βάζε ην 

πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν. Απηφ γίλεηαη κε ηελ πξφζζεζε απιήο 

θαηεχζπλζεο βειψλ γηα ηελ απνηχπσζε δνκηθψλ ππνζέζεσλ ζην εξεπλεηηθφ 

κνληέιν, κε θάζε ππφζεζε λα αληηπξνζσπεχεη κία μερσξηζηή ζρέζε πνπ 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί (βιέπε ρήκα 3.9). Καηά ζπλέπεηα ζρέζεηο νη νπνίεο 

δελ απνηππψλνληαη ζην δνκηθφ κνληέιν ζεκαίλεη φηη είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

ίζεο κε κεδέλ. Βέβαηα φπσο είλαη θαλεξφ ζην δνκηθφ κνληέιν, ην δηάγξακκα 

κνλνπαηηνχ απεηθνλίδεη ηφζν ην κεηξνχκελν φζν θαη ην δνκηθφ κέξνο ηνπ 

κνληέινπ SEM ζε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα (Hair θ.ά., 2010). Έηζη ινηπφλ, 

γηα ηε δηεξγαζία εμέηαζεο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ 

αθνινπζνχκε ηηο γεληθέο ππνδείμεηο πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην εμέηαζεο 

εγθπξφηεηαο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο. κσο επεηδή θάπνηεο ζρέζεηο, φπσο 

είπακε, είλαη κεδεληθέο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ, ε 

ζηαηηζηηθή σ2 γηα ην κνληέιν κέηξεζεο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ 

δνκηθνχ κνληέινπ θαη φινη νη πηζαλνί ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο, πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πην ραιαξνί (Hair θ.ά., 2010). Απηνί νη δείθηεο 

αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, σζηφζν ζπγθξίζεηο πξέπεη 
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λα γίλνπλ αλάκεζα ζην ζπλνιηθά δνκεκέλν κνληέιν θαη ζην κνληέιν 

κέηξεζεο. Γεληθά, φζν πιεζηέζηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ δνκηθνχ 

κνληέινπ ζε απηή ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο, ηφζν θαιχηεξε απνδεηθλχεηαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, δηφηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

κέηξεζεο απνηειεί άλσ φξην γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ δνκηθνχ 

κνληέινπ. 

Σν επφκελν ζηάδην αθνξά ελδερφκελε δνθηκή ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγή, πξφζζεζε ή δηαγξαθή ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα. Αλ γηα παξάδεηγκα πξνζζέηακε θάπνηα λέα 

δηαδξνκή ζην δηάγξακκα κνλνπαηηνχ, ηφηε απηή ε πξφζζεηε δηαδξνκή ζα 

κείσλε ηνλ αξηζκφ ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο θαηά έλαλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αιιαγήο πνπ έγηλε ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηε 

δηαθνξά ζηε ζηαηηζηηθή σ2 (Γσ2) αλάκεζα ζην πξνεγνχκελν θαη ζην 

αλαζεσξεκέλν κνληέιν (Hair θ.ά., 2010). 

Χο ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ξνήο δηεξγαζηψλ δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ 

κε ρξήζε ηνπ AMOS πξνζζέζακε ηε δηαζηαπξνχκελε επηθχξσζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο. Απηή ε επηινγή καο έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο 

παξαγνληηθήο ηζνδπλακίαο ή κε-δηαθχκαλζεο (factorial equivalence or 

invariance) ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλά καο (Byrne, 

2009), αιιά θαη ζηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ κνληέισλ (κέηξεζεο ή δνκηθψλ) κε 

παξφκνηα πνιππινθφηεηα (Hair θ.ά., 2010). Σν πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο 

δνθηκήο θαη ζχγθξηζεο ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε 

δηαζηαπξνχκελε επηθχξσζε, δηφηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνιιψλ 

βεκάησλ. Γειαδή ζηα δνκηθά κνληέια εμηζψζεσλ, ν έιεγρνο γηα ηζνδπλακία 

παξακέηξσλ κεηαμχ νκάδσλ επηηπγράλεηαη κε ηε ζεψξεζε πεξηνξηζκψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ή κε άιια ιφγηα πξνζδηνξίδνληαο ηεο ζηαδηαθά 

σο κε δηαθνξνπνηνχκελεο παξακέηξνπο (Byrne, 2004). Χο πξνυπφζεζε γηα 

ηνλ έιεγρν παξαγνληηθήο ηζνδπλακίαο ζπλεζίδεηαη λα πξνηείλεηαη έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν, φπσο απηφ ηνπ ρήκαηνο 3.9, ην νπνίν εθηηκάηαη γηα θάζε 

νκάδα ρσξηζηά. Απηή ε δηεξγαζία νχησο ή άιισο αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα 

αλάιπζε. Βέβαηα ηα φξγαλα κέηξεζεο ζπρλά εμαξηψληαη απφ ηελ 

πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνεγνχκελε 
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γλψζε ηέηνησλ δηαθνξψλ κεηαμχ νκάδσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηζνδπλακίαο. Παξ’φια απηά, ζηελ πεξίπησζε 

ειέγρνπ παξαγνληηθήο ηζνδπλακίαο επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ηζφηεηαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο, θαη γηα απηφ ηα δεδνκέλα γηα φιεο ηηο νκάδεο ζα 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ ηαπηφρξνλα. Απηφ ηζρχεη ζαθέζηαηα θαη γηα ηνλ 

απαξαίηεην έιεγρν πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

ππνηηζέκελνπ κνληέινπ εμεηάδνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα δεδνκέλα ησλ 

νκάδσλ ηαπηφρξνλα (Byrne, 2004). Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο 

πξνζαξκνγήο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηνπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο 

ησλ ζηαδηαθά πεξηνξηζκέλσλ θαη κε-πεξηνξηζκέλσλ κνληέισλ, π.ρ. Γσ2, 

ΓCFI, ΓGFI, ΓRMSEA (Cheung θαη Rensvold, 2002). Σν πιενλέθηεκα ησλ 

ΓCFI θαη ΓRMSEA είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηελ Γσ2 δελ εμαξηψληαη απφ ην 

κέγεζνο δείγκαηνο (Cheung θαη Rensvold, 2002). Ο έιεγρνο δηαθνξάο σ2 δίλεη 

έλδεημε γηα κε-ηζνδπλακία, ελψ ε δηαθνξά CFI πξνζθέξεη έλδεημε γηα 

ηζνδπλακία (Byrne, 2009). ηνλ Πίλαθα 3.8 παξαηίζεληαη ηα θξηηήξηα 

απνδεθηψλ επηπέδσλ γηα Γσ2 θαη ΓCFI. 

 

Πίνακαρ 3.8: Δπηιεγκέλνη Γείθηεο Πξνζαξκνγήο θαη αληίζηνηρα θξηηήξηα απνδεθηψλ 
επηπέδσλ γηα έιεγρν ηζνδπλακίαο (Byrne, 2009 

.
 Cheung θαη Rensvold, 2002). 

Γείκηερ Πποζαπμογήρ Μονηέλος 
Πολλαπλών Ομάδυν 

Κπιηήπια Αποδεκηών Δπιπέδυν 

 
ηαηηζηηθή Γσ

2
 αλά Γdf =1 

 
ηηκή>3,84 γηα p<0,05 ή ηηκή>6,63 γηα p<0,01              
(κε-ηζνδπλακία) 

Γείθηεο ΓCFI ηηκή<0,01 (ηζνδπλακία) 
 

Γείθηεο ΓRMSEA ηηκή<0,01 (ηζνδπλακία) 

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρσλ ηζνδπλακίαο (κε-δηαθχκαλζεο) ζπλερίδεηαη κε 

έιεγρν φισλ ησλ θνξηίσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ θάζε ππνθιίκαθα 

ρσξηζηά θαη νινθιεξψλεηαη κε ηνλ έιεγρν θάζε παξαγνληηθνχ θνξηίνπ 

ρσξηζηά (Byrne, 2009). 
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3.8 ύνοτη 3ος Κεθαλαίος & ςμπεπάζμαηα 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζηε 

δηαηξηβή. Πην ζπγθεθξηκέλα αξρηθά αλαπηχρζεθαλ νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθε ν 

ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ. Αθφκε, παξνπζηάζηεθαλ νη ζπλζήθεο θαη 

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ζηηο πηινηηθέο φζν θαη ζηελ 

θχξηα δεηγκαηνιεςία, θαζψο επίζεο εμεηδηθεχζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πιεζπζκφ, ην κέγεζνο δείγκαηνο, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αιιά θαη ηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ κε ηα 

ζπλαθή ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

 

Σν παξόλ θεθάιαην πεξηιακβάλεη δύν βαζηθά ηκήκαηα: ην πξώην αλαθέξεη ηα 

επξήκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ αθνξνύλ ην πξνθίι ησλ 

εξσηώκελσλ κε ζηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο (π.ρ. κέζνο, δηάκεζνο, κέγηζηε ηηκή, 

ειάρηζηε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε) θαη ην δεύηεξν αθνξά ραξαθηεξηζηηθά 

αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα αληηθείκελα πνπ αλαιύζακε ζηε κεζνδνινγία 

ηεο δηαηξηβήο, π.ρ. αμηνπηζηία, εγθπξόηεηα θιηκάθσλ θαη θαλνληθόηεηα 

δεδνκέλσλ κέηξεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είλαη απαξαίηεην λα 

πινπνηεζνύλ πξηλ από νπνηαδήπνηε αλάιπζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ζεσξεηηθνύ ππόδεηγκαηνο θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα. 

 

4.1 Ποιόηηηα Γείγμαηορ & Υαπακηηπιζηικά 

Ζ δηαδηθαζία θύξηαο δεηγκαηνιεςίαο ε νπνία πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζην 

Κεθάιαην 3, παξήγαγε ζπλνιηθά 3466 αμηνπνηήζηκεο απνθξίζεηο γηα 

εθαξκνγή Γνκηθώλ Μνληέισλ Δμηζώζεσλ SEM. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο επηηόπηαο ηέκλνπζαο δεηγκαηνιεςίαο ζε 4443 άηνκα πνπ 

εηζέξρνληαλ ή ήδε βξίζθνληαλ ζηελ αίζνπζα κεηάβαζεο (transit area) ηνπ 

αεξνδξνκίνπ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 6 Ηνπιίνπ – 27 

Απγνύζηνπ 2012. Από ην ζύλνιν ησλ 4443 αηόκσλ από ηα νπνία δεηήζεθε ε 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, έρνπκε αθαηξέζεη όρη κόλν ηα 684 άηνκα πνπ 

αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, αιιά ηόζν ηα 135 άηνκα πνπ δήισζαλ όηη δελ 

ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο, όζν θαη ηα 158 άηνκα πνπ ελώ μεθίλεζαλ 

λα ζπκπιεξώλνπλ ην εξσηεκαηνιόγην ηειηθά ηεξκάηηζαλ ηε ζπκπιεξσζή ηνπ 

πξηλ αθόκε νινθιεξώζνπλ ηελ πξώηε νκάδα εξσηήζεσλ Δ2 (βιέπεηε 

Παξάξηεκα Α1). πλεπώο, κε απηή ηελ ζεώξεζε ηνπ δείγκαηνο πνπ εθιάβακε 

σο αμηνπνηήζηκν, νη 3466 ζπκκεηνρέο ζηελ έξεπλα ζπληεινύλ ζε έλα πνζνζηό 

απόθξηζεο 78,01%. Απηό ην πνζνζηό είλαη ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ε δηεζλήο 
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βηβιηνγξαθία, όηη πνζνζηό αληαπόθξηζεο «ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, 

20% ζεσξείηαη πνιύ ρακειό, θαη 80% ην εθ ησλ πξαγκάησλ πξόηππν», αλ 

θαη θαλέλα από ηα πεξηνδηθά δελ αλαθέξνπλ όηη έρνπλ έλα δεδνκέλν ειάρηζην 

πξόηππν πνζνζηό απόθξηζεο (Johnson θαη Owens, 2003). Oη δεκνζηεύζεηο 

ζηηο νπνίεο δηελεξγνύληαη θαηά πξόζσπν (face-to-face) νη δεηγκαηνιεπηηθέο 

έξεπλεο δελ αλαθέξνπλ πνζνζηά απόθξηζεο ή άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζε 

πνζνζηό πνπ λα μεπεξλά ην 42% (AAPOR, 1997). Οη Johnson θαη Owens 

(2003) αλαθέξνπλ όηη θαλέλα από ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ 

επηθνηλώλεζαλ δελ δηέζεηαλ επίζεκεο πνιηηηθέο γηα ειάρηζηα απνδεθηά 

επίπεδα απόθξηζεο, αλ θαη έλαο ζπληάθηεο δήισζε όηη «ζε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο ζα γηλόηαλ δεθηή γηα δεκνζίεπζε κειέηε κε πνζνζηό απόθξηζεο 

θάησ ηνπ 60%». Καηά ζπλέπεηα, ην ηειηθό αμηνπνηήζηκν πνζνζηό απόθξηζεο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 

ζπληάζζεηαη κε ηα απζηεξόηεξα δηεζλή βηβιηνγξαθηθά πξόηππα θαη ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθό.  

 

4.1.1 Γεκνγξαθηθά & Σαμηδησηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

ύκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 4.1 & 4.2, πεξίπνπ ην 80% ησλ επηζθεπηώλ 

παξέκεηλαλ γηα δηαθνπέο ζηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα έσο 14 εκέξεο θαη θαηά 

κέζν όξν πεξίπνπ 12 εκέξεο. Δπίζεο, πνζνζηό πεξίπνπ 21% ησλ 

επηζθεπηώλ ηαμίδεςε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, ελώ από κία έσο θαη 

ηξεηο επαλαιακβαλόκελεο επηζθέςεηο γηα δηαθνπέο ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη 

πνζνζηό άλσ ηνπ 54% ησλ εξσηώκελσλ, όπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 4.3 & 

4.5, αληίζηνηρα. Από ηνπο Πίλαθεο 4.4 & 4.6 πξνθύπηεη όηη νη επηζθέπηεο 

έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Διιάδα θαηά κέζν όξν 2 έσο 3 θνξέο, θαη 2 θνξέο γηα 

δηαθνπέο, δειαδή ν πην ζπλήζεο ιόγνο πνπ νη πεξηζζόηεξνη επηζθέπηεο ηνπ 

δείγκαηνο ήξζαλ ζην παξειζόλ ζηελ Διιάδα είλαη γηα δηαθνπέο. Δπίζεο, ν 

Πίλαθαο 4.7 δείρλεη όηη πνζνζηό 4% ηνπ δείγκαηνο ηαμίδεςε ρσξίο παξέα 

ζηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο, 26% θαηά δεύγε, άλσ ηνπ 20% κε θίινπο ή 

ινηπνύο ζπγγελείο θαη πνζνζηό ζρεδόλ 40% κε νηθνγελεηαθά κέιε. ρεηηθά κε 

ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, πνζνζηό 47,4% 

είλαη άλδξεο θαη 52,6% είλαη γπλαίθεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηε ζεξηλή πεξίνδν 
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Πίνακαρ 4.1: Γηάξθεηα παξακνλήο ησλ εξσηώκελσλ ζηελ Διιάδα (εξ. Δ1c). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό  
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Διάπκεια παπαμονήρ 
  Ληγόηεξν από 5 εκέξεο 
  5 – 9 
  10 – 14  
  15 – 19  
  20 – 24  
  25 – 29  
  30 – 34  
  35 – 39  
  Πεξηζζόηεξν από 40 εκέξεο  
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
73 

1242 
1446 
329 
185 

63 
37 
19 
33 

 
3427 

 
2,2 

36,2 
42,2 
9,6 
5,4 
1,8 
1,1 
0,5 
1,0 

 
100,0 

 
2,2 

38,4 
80,6 
90,2 
95,6 
97,4 
98,5 
99,0 

100,0 

3427 

 
 
 
Πίνακαρ 4.2: ηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο γηα ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ1c). 
 

Μεηαβληηή 
& 

Καηηγοπίερ 

Μέζορ Γιάμεζορ Σςπική 
Απόκλιζη 

Δλάσιζηη 
Σιμή 

Μέγιζηη 
Σιμή 

Διάπκεια 
Παπαμονήρ 

 
12,22 

 
11,00 

 
7,901 

 
3 

 
155 

Ν = 3427      

 

Πίνακαρ 4.3: Αξηζκόο πξνεγνύκελσλ επηζθέςεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζηελ Διιάδα (εξ. Δ1e). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό  
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Απιθμόρ πποηγούμενων 
επιζκέψεων ζηην Ελλάδα 
  0 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9   
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  20 
  25 
  30 
  40 
   
  ΤΝΟΛΟ 

 
 

734 
832 
622 
355 
211 
370 

61 
49 
42 
11 
70 
4 

18 
4 
1 

22 
5 

10 
2 
3 
1 
 

3427 

 
 

21,4 
24,3 
18,1 
10,4 
6,2 

10,8 
1,8 
1,4 
1,2 
0,3 
2,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0 
0,6 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 

 
100,0 

 
 

21,4 
45,7 
63,8 
74,2 
80,4 
91,2 
92,9 
94,4 
95,6 
95,9 
98,0 
98,1 
98,6 
98,7 
98,7 
99,3 
99,4 
99,7 
99,8 
99,9 

100,0 

3427 
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ηνπ 2012 ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο, πνζνζηά πνπ είλαη ζπγθξηηηθά πιεζίνλ 

απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Yu θαη Goulden, 2006 . 

Prayag θαη Ryan, 2012) θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ην πνζνζηό ησλ 

γπλαηθώλ ζην δείγκα είλαη ειαθξώο πςειόηεξν από απηό ησλ αλδξώλ. 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ εξσηώκελσλ, ν Πίλαθαο 4.11 δείρλεη όηη ε κέζε 

ειηθία ηνπο είλαη πεξίπνπ ηα 38 έηε, κε ειάρηζηε 11 θαη κέγηζηε ηηκή 81 έηε.  

 

Πίνακαρ 4.4: ηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο γηα πξνεγνύκελεο επηζθέςεηο ησλ εξσηώκελσλ ζηελ 
Διιάδα (εξ. Δ1e). 
 

Μεηαβληηή & 
Καηηγοπίερ 

Μέζορ Γιάμεζορ Σςπική 
Απόκλιζη 

Δλάσιζηη 
Σιμή 

Μέγιζηη 
Σιμή 

Πποηγούμενερ 
Επιζκέψειρ 

 
2,57 

 
2,00 

 
3,031 

 
0 

 
40 

Ν = 3427      

 
 
Πίνακαρ 4.5: Αξηζκόο πξνεγνύκελσλ δηαθνπώλ ησλ εξσηώκελσλ ζηελ Διιάδα (εξ. Δ1f). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό  
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Απιθμόρ πποηγούμενων 
διακοπών ζηην Ελλάδα 
  0 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9   
  10 
  11 
  12 
  15 
  16 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
 

719 
873 
630 
351 
224 
381 

58 
38 
35 
14 
59 
4 

11 
4 
3 
 

3404 

 
 

21,1 
25,6 
18,5 
10,3 
6,6 

11,2 
1,7 
1,1 
1,0 
0,4 
1,7 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 

 
100,0 

 
 

21,1 
46,8 
65,3 
75,6 
82,2 
93,4 
95,1 
96,2 
97,2 
97,6 
99,4 
99,5 
99,8 
99,9 

100,0 

3404 

 
 
Πίνακαρ 4.6: ηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο γηα ηoλ αξηζκό πξνεγνύκελσλ δηαθνπώλ ησλ 
εξσηώκελσλ ζηελ Διιάδα (εξ. Δ1f). 
 

Μεηαβληηή & 
Καηηγοπίερ 

Μέζορ Γιάμεζορ Σςπική 
Απόκλιζη 

Δλάσιζηη 
Σιμή 

Μέγιζηη 
Σιμή 

Πποηγούμενερ 
Διακοπέρ 

 
2,32 

 
2,00 

 
2,324 

 
0 

 
16 

Ν = 3404      

 



Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 248 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.12 νη εξσηώκελνη δηαζέηνπλ 

παλεπηζηεκηαθό πηπρίν/δίπισκα ζε πνζνζηό ζρεδόλ 38%, έλα ζεκαληηθό 

πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 17,5% βξίζθεηαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ελώ 

ειαθξώο άλσ ηνπ 15% είλαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη εξσηώκελνη 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιενςεθία δήισζαλ ιεπθνί (πεξίπνπ 88%), πνζνζηό 

ιίγν θάησ ηνπ 5% δήισζαλ «Δπξσπαίνο», ελώ πεξίπνπ ην 3% εμ’ απηώλ 

δήισζαλ «Καπθάζηνο», όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 4.13, αλ θαη νη 

δηαζέζηκεο επηινγέο δελ ήηαλ ακνηβαία απνθιεηόκελεο αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθέο.  

 

Πίνακαρ 4.7: Δίδνο ηαμηδησηηθήο παξέαο δηαθνπώλ ησλ εξσηώκελσλ ζηελ Διιάδα (εξ. Δ1g). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό  
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Ταξιδιωηική παπέα  
διακοπών ζηην Ελλάδα 
  Μόλνο 
  Εεύγνο 
  Φίινη / πγγελείο 
  Μέιε Οηθνγέλεηαο 
  Οξγαλσκέλν γθξνππ 
  Φίινη/πγγελείο & Μέιε 
    Οηθνγέλεηαο 
  Εεύγνο & Φίινη & Μέιε 
    Οηθνγέλεηαο 
  Άιιν 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
 

138 
898 
705 

1371 
199 

 
30 

 
87 
22 

 
3450 

 
 

4,0 
26,0 
20,4 
39,7 
5,8 

 
0,9 

 
2,5 
0,6 

 
100,0 

 
 

4,0 
30,0 
50,5 
90,2 
96,0 

 
96,9 

 
99,4 

100,0 

3450 

 

 
Πίνακαρ 4.8: Καηαγξαθή ηνπ θύινπ ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ19). 

Μεηαβληηή 
& 

Καηηγοπίερ 

ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ  

Φύλο 
  Αξζεληθό 
  Θειπθό 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
1293 
1437 

 
2730 

 
47,4 
52,6 

 
100,0 

 
47,4 

100,0 

2730 

 

 

Ο Πίλαθαο 4.14 θαη ην ρήκα 4.1 δείρλνπλ όηη νη εξσηώκελνη είλαη ζε 

πνζνζηό 47,1% θάηνηθνη Γεξκαλίαο, 34,7% κόληκνη θάηνηθνη Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο θαη 18,1% κόληκνη θάηνηθνη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Απηό ην 
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ζηνηρείν ζα ην αμηνπνηήζνπκε εξεπλεηηθά ζηε ζπλέρεηα κε ηκεκαηνπνίεζε ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ππνδείγκαηνο κε βάζε ηε γιώζζα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ειέγρνληαο έηζη ηπρόλ δηαθνξέο ζην ηξόπν ιήςεο 

απόθαζεο, δειαδή αλαιόγσο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο.  

 

Πίνακαρ 4.9: Ζιηθία ησλ εξσηώκελσλ πνπ πξνθύπηεη από έηνο γέλλεζεο (εξ. Δ20). 
 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό  
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Ηλικία 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 
  38 
  39 
  40 
  41 
  42 
  43 
  44 
  45 
  46 
  47 
  48 
  49 
  50 
  51 
  52 
  53 

 
1 
2 
5 

15 
23 
36 
54 
69 
65 
52 
58 
53 
67 
70 
62 
60 
74 
68 
58 
64 
56 
65 
62 
49 
45 
50 
49 
49 
62 
76 
72 
71 
66 
71 
66 
56 
62 
69 
71 
63 
44 
52 
55 

 
0,0 
0,1 
0,2 
0,6 
0,9 
1,3 
2,0 
2,6 
2,4 
1,9 
2,2 
2,0 
2,5 
2,6 
2,3 
2,2 
2,7 
2,5 
2,2 
2,4 
2,1 
2,4 
2,3 
1,8 
1,7 
1,9 
1,7 
1,8 
2,3 
2,8 
2,7 
2,6 
2,4 
2,6 
2,4 
2,1 
2,3 
2,6 
2,6 
2,3 
1,6 
1,9 
2,0 

 
0,0 
0,1 
0,3 
0,9 
1,7 
3,0 
5,0 
7,6 

10,0 
11,9 
14,1 
16,1 
18,5 
21,1 
23,4 
25,7 
28,4 
30,9 
33,1 
35,4 
37,5 
39,9 
42,2 
44,0 
45,7 
47,6 
49,4 
51,2 
53,5 
56,3 
59,0 
61,6 
64,1 
66,7 
69,2 
71,2 
73,5 
76,1 
78,7 
81,1 
82,7 
84,6 
86,7 

2697 
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  54 
  55 
  56 
  57 
  58 
  59 
  60 
  61 
  62 
  63 
  64 
  65 
  66 
  67 
  68 
  69 
  70 
  71 
  72 
  73 
  74 
  75 
  76 
  77 
  79 
  81 
   
  ΤΝΟΛΟ 

36 
35 
36 
36 
25 
19 
22 
22 
18 
26 
11 
15 
12 
6 
6 
7 
4 
8 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
 

2697 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
0,9 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
1,0 
0,4 
0,6 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 

 
100,0 

88,0 
89,3 
90,6 
92,0 
92,9 
93,6 
94,4 
95,2 
95,9 
96,8 
97,3 
97,8 
98,3 
98,5 
98,7 
99,0 
99,1 
99,4 
99,6 
99,7 
99,7 
99,8 
99,9 
99,9 

100,0 
100,0 

 

  

Πίνακαρ 4.10: Καηαλνκή ειηθίαο ησλ εξσηώκελσλ ζε ίζα δηαζηήκαηα (εξ. Δ20). 
 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό  
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Ηλικία 
  Κάησ ησλ 10 εηώλ 
  10 – 14 
  15 – 19  
  20 – 24  
  25 – 29  
  30 – 34  
  35 – 39  
  40 – 44  
  45 – 49  
  50 – 54  
  55 – 59  
  60 – 64  
  65 – 69  
  70 – 74  
  75 – 79  
  Άλσ ησλ 80 εηώλ  
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
0 

23 
247 
300 
322 
296 
255 
356 
324 
250 
151 

99 
46 
21 
6 
1 
 

2697 

 
0 

0,9 
9,2 

11,1 
11,9 
11,0 
9,5 

13,2 
12,0 
9,3 
5,6 
3,7 
1,7 
0,8 
0,2 
0,0 

 
100,0 

 
0 

0,9 
10,0 
21,1 
33,1 
44,0 
53,5 
66,7 
78,7 
88,0 
93,6 
97,3 
99,0 
99,7 

100,0 
100,0 

2697 
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Πίνακαρ 4.11: ηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο γηα ηελ ειηθία ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ20). 
 

Μεηαβληηή 
& 

Καηηγοπίερ 

Μέζορ Γιάμεζορ Σςπική 
Απόκλιζη 

Δλάσιζηη 
Σιμή 

Μέγιζηη 
Σιμή 

Λοξόηηηα Κύπηυζη 

Ηλικία 37,75 38,00 13,743 11 81 0,250 -0,725 

Ν = 2697        

 

Πίνακαρ 4.12: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ21). 
 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ  

Υψηλόηεπο Επίπεδο Εκπαίδεςζηρ 
  Ληγόηεξν από Λύθεην 
  Απνιπηήξην Λπθείνπ 
  Μεηα-δεπηεξνβάζκηα 
  Παλεπηζηήκην, ρσξίο πηπρίν αθόκα 
  Πηπρίν/Γίπισκα Παλεπηζηεκίνπ 
  Σερληθή/Δπαγγεικαηηθή 
  Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
(νινθιεξσκέλεο ή κε) 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
158 
413 
174 
262 

1023 
213 
481 

 
 

2724 

 
5,8 

15,2 
6,4 
9,6 

37,6 
7,8 

17,6 
 
 

100,0 

 
5,8 

21,0 
27,3 
37,0 
74,5 
82,3 

100,0 
 

2724 

 

Πίνακαρ 4.13: Δζλνινγηθό Τπόβαζξν ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ22). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ  

Εθνολογικό Υπόβαθπο 
  Αθξν-ακεξηθαλόο 
  Λεπθόο 
  Λαηίλνο 
  Αζηάηεο/Ωθεάληνο 
  Ηζαγελήο ακεξηθαλόο 
  Αθξηθαλόο 
  Καπθάζηνο 
  Μεζαλαηνιίηεο 
  Άιιν: Δπξσπαίνο 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
9 

2364 
18 
16 
4 

10 
83 
45 

125 
 

2674 

 
0,30 

88,40 
0,60 
0,59 
0,15 
0,39 
3,09 
1,69 
4,79 

 
100,0 

 
0,30 

88,70 
89,30 
88,89 
90,04 
90,43 
93,52 
95,21 

100,00 

2674 

 

Από ηνπο Πίλαθεο 4.15 & 4.16 θαίλεηαη όηη ηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ησλ εξσηώκελσλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα αθνινπζνύλ 

θαηαλνκή κε δηάκεζν 55.000 € θαη κέζν 60.500 €, αληηπξνζσπεύνληαο 

πεξίπνπ ην 62% ησλ εξσηώκελσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ παξείραλ απηή ηελ 

πιεξνθνξία (2154 έγθπξεο πεξηπηώζεηο από ζπλνιηθό δείγκα 3466). 
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Πίνακαρ 4.14: Υώξα κόληκεο δηακνλήο εξσηώκελσλ (εξ. Δ23). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ  

Φώπα Μόνιμηρ Διαμονήρ 
Γεξκαλία 
Ρσζηθή Οκνζπνλδία 
Ζλσκέλν Βαζίιεην 
 
ΤΝΟΛΟ 

 
1632 
1204 
630 

 
3466 

 
47,1 
34,7 
18,2 

 
100,0 

 
47,1 
81,8 

100,0 

3466 

 

Από ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνθύπηεη 

όηη ζε πνζνζηό 49% είλαη παληξεκέλνη, ην 27,5% δνύλε κόλνη ή κε θεδεκόλεο, 

ην 16% ζπδνύλε κε ζύληξνθν, θαη έλα πνζνζηό πεξίπνπ 5% είλαη 

δηαδεπγκέλνη, όπσο άιισζηε θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 4.17. ηε ζπλέρεηα, ν 

Πίλαθαο 4.18 δείρλεη όηη ην 54,6% ησλ εξσηώκελσλ δελ έγηλαλ αθόκε γνλείο, 

ην 15,4% έρνπλ έλα ηέθλν, ην 21,5% 2 ηέθλα, ελώ πνζνζηό 8,5% έρνπλ ζηελ 

δσή άλσ ησλ ηξηώλ εμαξηεκέλσλ αλειίθσλ. ηνλ Πίλαθα 4.19 δηαθξίλνπκε 

κέηξα ζέζεο ηεο θαηαλνκήο ηεο κεηαβιεηήο «Αξηζκόο Παηδηώλ» κε ηνλ κέζν 

λα ηζνύηαη κε 0,87 θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε κε 1,12. 

 

 

σήμα 4.1: Καηαλνκή ρσξώλ κόληκεο δηακνλήο εξσηώκελσλ (Δξ. Δ23). 

 

DE 
47,1% 

RU 
34,7% 

UK 
18,2% 

ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
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Αθόκε, πνιύ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη από ηνλ Πίλαθα 4.21 

ζπρλνηήησλ δηαζηαύξσζεο (crosstabulation) αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη «Αξηζκόο παηδηώλ» γηα ηηο 2579 θνηλέο 

έγθπξεο πεξηπηώζεηο (Πίλαθαο 4.20). Φαίλεηαη όηη νη εξσηώκελνη πνπ 

δήισζαλ παληξεκέλνη έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δύν, θαλέλα, ή έλα παηδί, 

όπσο επίζεο 89 εξσηώκελνη νη νπνίνη έρνπλ παηδηά, εληνύηνηο δελ είλαη 

παληξεκέλνη αιιά απιώο ζπδνύλε. Δπίζεο, 12 πεξηπηώζεηο εξσηώκελσλ πνπ 

έρνπλ παηδηά κεγαιώλνπλ ηα παηδηά ηνπο κόλνη ή/θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

θεδεκόλσλ ηνπο. Πεξηζζόηεξα ζπκπεξάζκαηα από ηε δηαζηαύξσζε ησλ δύν 

απηώλ κεηαβιεηώλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.20 θαη ζην ρήκα 4.2.       

 

Πίνακαρ 4.15: Δπίπεδν εηεζίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ησλ εξσηώκελσλ πέξπζη 
(αλεμάξηεηα από ηηο πεγέο) (εξ. Δ24). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ 

Εηήζιο Ειζόδημα 
Νοικοκςπιού 
  Ληγόηεξν από €5000 
  €5001 έσο θαη €8000 
  €8001 έσο θαη €10000 
  €10001 έσο θαη €15000 
  €15001 έσο θαη €20000 
  €20001 έσο θαη €30000 
  €30001 έσο θαη €40000 
  €40001 έσο θαη €50000 
  €50001 έσο θαη €60000 
  €60001 έσο θαη €70000 
  €70001 έσο θαη €80000 
  €80001 έσο θαη €90000 
  €90001 έσο θαη €100000 
  €100001 έσο θαη €120000 
  €120001 έσο θαη €140000 
  €140001 έσο θαη €160000 
  €160001 έσο θαη €180000 
  €180001 έσο θαη €200000 
  €200001 έσο θαη €300000 
  €300001 έσο θαη €400000 
  €400001 έσο θαη €500000 
  €500001 έσο θαη €750000 
  €750001 έσο θαη €1000000 
  €1000001 θαη άλσ 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
145 

50 
47 

141 
101 
166 
228 
187 
131 
149 
122 

99 
87 

122 
80 
45 
40 
46 
44 
21 
32 
26 
11 
34 

 
 

2154 

 
6,7 
2,3 
2,2 
6,5 
4,7 
7,7 

10,6 
8,7 
6,1 
6,9 
5,7 
4,6 
4,0 
5,7 
3,7 
2,1 
1,9 
2,1 
2,0 
1,0 
1,5 
1,2 
0,5 
1,6 

 
 

100,0 

 
6,7 
9,1 

11,2 
17,8 
22,5 
30,2 
40,8 
49,4 
55,5 
62,4 
68,1 
72,7 
76,7 
82,4 
86,1 
88,2 
90,1 
92,2 
94,2 
95,2 
96,7 
97,9 
98,4 

100,0 

2154 
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Πίνακαρ 4.16: ηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο γηα ην επίπεδν εηεζίνπ εηζνδήκαηνο εξσηώκελσλ (εξ. 
Δ24). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ Μέζορ Γιάμεζορ Λοξόηηηα Κύπηυζη 

Δηήζην Δηζόδεκα Ννηθνθπξηνύ (€) 60500 55000 0,587 -0,108 

Ν = 2154     

 

Πίνακαρ 4.17: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ25). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ  

Οικογενειακή Καηάζηαζη 
  Εσ κόλνο/ε ή κε θεδεκόλεο, δελ  
    είκαη παληξεκέλνο/ε ή δελ ζπδώ 
  Γελ είκαη παληξεκέλνο/ε, αιιά   
    ζπδώ κε ζύληξνθν 
  Παληξεκέλνο/ε 
  Γηαδεπγκέλνο/ε 
  ε δηάζηαζε 
  Υήξνο/α 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
 

721 
 

419 
1277 
126 

41 
28 

 
2612 

 
 

27,6 
 

16,0 
48,9 
4,8 
1,6 
1,1 

 
100,0 

 
 

27,6 
 

43,6 
92,5 
97,4 
98,9 

100,0 

2612 

 

Σέινο, ν Πίλαθαο 4.22 παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηώκελσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα. Σν 

52,5% ησλ επηζθεπηώλ είλαη κηζζσηνί πιήξνπο απαζρόιεζεο, πνζνζηό 16% 

είλαη καζεηέο/ζπνπδαζηέο/θνηηεηέο θαη πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλόινπ απηώλ είλαη 

ππάιιεινη κεξηθήο απαζρόιεζεο. Οη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο απνηεινύλ ην 

6,6% θαη νη επηρεηξεκαηίεο ην 6,3% ησλ επηζθεπηώλ. 

 
Πίνακαρ 4.18: Αξηζκόο παηδηώλ (εμαξηεκέλσλ αλειίθσλ) ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ25.1). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ  

Απιθμόρ Παιδιών 
  0 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
1412 
398 
555 
172 

38 
8 
1 
1 
2 
 

2587 

 
54,6 
15,4 
21,5 
6,6 
1,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 

 
100,0 

 
54,6 
70,0 
91,4 
98,1 
99,5 
99,8 
99,9 
99,9 

100,0 

2587 
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Πίνακαρ 4.19: ηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο γηα ηνλ αξηζκό παηδηώλ ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ25.1). 
 

Μεηαβληηή 
& 

Καηηγοπίερ 

Μέζορ Γιάμεζορ Σςπική 
Απόκλιζη 

Δλάσιζηη 
Σιμή 

Μέγιζηη 
Σιμή 

Λοξόηηηα Κύπηυζη 

Απιθμόρ 
παιδιών 

0,87 0,00 1,119 0 8 0,908 0,578 

Ν = 2587        

 

 

 

 

 
Πίνακαρ 4.20: Πεξίιεςε Γηαζηαύξσζεο Πηλάθσλ (Crosstabulation) κεηαβιεηώλ 
«Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο» κε «Αξηζκόο Παηδηώλ (εμαξηώκελσλ αλειίθσλ)». 

 

Πεπιπηώζειρ 

Έγθπξεο Διιείπνπζεο ύλνιν 

N Πνζνζηό N Πνζνζηό N Πνζνζηό 

Οικογενειακή καηάζηαζη * 

Απιθμόρ παιδιών 

(εξαπηώμενυν ανηλίκυν) 

2579 74,4% 887 25,6% 3466 100,0% 

 
 
 
 
 
Πίνακαρ 4.21: Γηαζηαύξσζε κεηαβιεηώλ «Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» κε «Αξηζκόο παηδηώλ (εμαξηεκέλσλ 
αλειίθσλ)».  

ςσνόηηηερ Γιαζηαύπυζηρ 
(Crosstabulation) 

Αξηζκόο παηδηώλ (εμαξηεκέλσλ αλειίθσλ) 

ύνολο 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Εσ κόλνο ή κε γνλείο, όρη 

παληξεκέλνο ή/θαη δελ έρσ 

ζύληξνθν 

692 9 2 1 0 0 0 0 0 704 

Όρη παληξεκέλνο, αιιά δσ 

κε ζύληξνθν 

309 59 30 6 7 2 0 1 1 415 

Παληξεκέλνο 351 280 459 144 27 5 0 0 1 1267 

Γηαδεπγκέλνο 38 34 32 19 1 0 1 0 0 125 

ε δηάζηαζε 8 11 19 0 2 1 0 0 0 41 

Υήξνο 8 5 11 2 1 0 0 0 0 27 

ύνολο 1406 398 553 172 38 8 1 1 2 2579 
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σήμα 4.2: πρλόηεηεο Γηαζηαύξσζεο Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο θαη αξηζκνύ παηδηώλ 
εξσηώκελσλ. 

 

Πίνακαρ 4.22: Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε ησλ εξσηώκελσλ (εξ. Δ26). 

Μεηαβληηή & Καηηγοπίερ ςσνόηηηα Ποζοζηό 
% 

Αθποιζηικό 
Ποζοζηό 

% 

Έγκςπερ 
Πεπιπηώζειρ  

Επαγγελμαηική Καηάζηαζη 
  Μηζζσηόο πιήξνπο απαζρόιεζεο 
  Μηζζσηόο κεξηθήο απαζρόιεζεο 
  Μηζζσηόο κεξηθήο & θνηηεηήο 
  Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 
  Δπηρεηξεκαηίαο (κε κηζζ.ππαιι.) 
  Οηθηαθά 
  πληαμηνύρνο 
  Φνηηεηήο/πνπδαζηήο/Μαζεηήο 
  Άλεξγνο / Υσξίο απαζρόιεζε 
  Άιιν 
 
  ΤΝΟΛΟ 

 
1372 
257 

26 
173 
166 

61 
104 
416 

22 
14 

 
2611 

 
52,5 
9,9 
1,0 
6,6 
6,3 
2,3 
4,0 

16,0 
0,9 
0,5 

 
100,0 

 
52,5 
62,4 
63,4 
70,0 
76,3 
78,6 
82,6 
98,6 
99,5 

100,0 

2611 
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4.2 Γιασείπιζη Δλλειποςζών Σιμών 

Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθήο έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ σο 

όξγαλν κέηξεζεο, είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν λα πξνθύπηνπλ ειιείςεηο 

δεδνκέλσλ ή ειιείπνπζεο ηηκέο, ιόγσ παξάιεηςεο από πιεπξάο ησλ 

εξσηώκελσλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξσηήκαηα (Weisberg, 2005). Ζ 

πξνζεθηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ από ηνπο εξεπλεηέο θαη ν επηκειεκέλνο 

ζρεδηαζκόο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

νξγάλνπ κέηξεζεο, δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή ειιεηπνπζώλ ηηκώλ 

(Scheffer, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, ειιείπνπζεο ηηκέο πξνθύπηνπλ όηαλ δελ 

έρνπκε πιήξε δεδνκέλα ζε όια ηα απαληεκέλα εξσηεκαηνιόγηα θαη ζε όιεο 

ηηο κεηαβιεηέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά 

ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ζηελ πεξίπησζή καο ην SPSS 18, 

πξνζδηνξίδνληαο ζσζηά ηηο κνξθέο ειιεηπνπζώλ ηηκώλ πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνύκε. Γηαθξίλνπκε θαηά ηελ επεμεξγαζία κε ην SPSS 18, δύν 

κνξθέο ειιεηπνπζώλ ηηκώλ: ειιείπνπζεο ζπζηήκαηνο (system-missing) θαη 

ειιείπνπζεο πξνζδηνξηζκέλεο από ην ρξήζηε ηνπ SPSS (user-defined 

missing). ηελ πξώηε πεξίπησζε ησλ ειιεηπνπζώλ ζπζηήκαηνο αλήθνπλ όια 

ηα ηειείσο αλαπάληεηα εξσηήκαηα, δειαδή θακία πιεξνθνξία δελ 

απνηππώζεθε ζην εξσηεκαηνιόγην ζηα ζρεηηθά εξσηήκαηα, θαη ην SPSS 

εκθαλίδεη απηέο ηηο παξαιείςεηο κε θελά θειηά. ηε δεύηεξε πεξίπησζε ησλ 

ειιεηπνπζώλ ηηκώλ πξνζδηνξηζκέλσλ από ην ρξήζηε αλήθνπλ νη απαληήζεηο 

ζε εξσηήκαηα ζηα νπνία δόζεθε ε δπλαηόηεηα από ηνλ ρξήζηε/εξεπλεηή 

ζηνπο εξσηώκελνπο λα δειώζνπλ αδπλακία ή άξλεζε απάληεζεο, θαη έηζη ην 

SPSS δηαρεηξίδεηαη απηή ηελ πιεξνθνξία δηαθνξεηηθά από ηελ πξνεγνύκελε 

πεξίπησζε (Gerber θαη Voelkl Finn, 2005).    

Σα ειιεηπή δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηνύληαη σο πξνο ην κεραληζκό ηεο 

έιιεηςήο ηνπο ζε ηξεηο νκάδεο: Δληειώο ηπραίεο ειιείπνπζεο (Missing 

completely at random, MCAR), Σπραίεο ειιείπνπζεο (Missing at random, 

MAR) θαη Με-ηπραίεο ειιείπνπζεο (Not missing at random, NMAR) (Rubin, 

1976). Διιεηπή δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηηο δύν πξώηεο θαηεγνξίεο είλαη 

ιηγόηεξν πξνβιεκαηηθά από απηά ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, δηόηη ε κε-ηπραία 

έιιεηςε δεδνκέλσλ ππνδειώλεη ζπζηεκαηηθή απώιεηα δεδνκέλσλ (Weston 

θαη Gore, 2006). Ο όξνο Δληειώο ηπραίεο ειιείπνπζεο αλαθέξεηαη ζε 
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δεδνκέλα πνπ ν κεραληζκόο δεκηνπξγίαο ηεο έιιεηςήο ηνπο δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο ίδηεο ή κε άιιεο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο (Rubin, 1976). Γειαδή, ην 

ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζρεκαηίδνπλ κία κήηξα ζηελ νπνία νη ειιείπνπζεο 

ηηκέο είλαη δηεζπαξκέλεο ηπραία ζε όιν ην εύξνο ηεο (Acock, 2005). Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε παξάιεηςε απάληεζεο ζε 

εξσηήζεηο εθ παξαδξνκήο. Ωο ηπραίεο – θαηά ζπλζήθε – ειιείπνπζεο (MAR) 

νξίδνληαη νη ηηκέο πνπ ε έιιεηςή ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε άιισλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο, αιιά όρη κε ηελ θάζε θνξά 

κεηαβιεηή ελδηαθέξνληνο ζηελ νπνία παξαηεξνύληαη ειιείςεηο δεδνκέλσλ 

(Schafer, 1997). Με άιια ιόγηα, ηα ειιεηπή δεδνκέλα γηα ηε κεηαβιεηή πνπ 

εμεηάδνπκε είλαη MAR αλ ε πηζαλόηεηα λα έρνπκε ειιείπνπζεο ηηκέο δελ 

εμαξηάηαη από ηελ ηηκή πνπ ζα έδηλε ν εξσηώκελνο γηα απηή ηε κεηαβιεηή, 

κεηά από έιεγρν ησλ άιισλ κεηαβιεηώλ ζηε κειέηε (Acock, 2005). 

Παξάδεηγκα ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο ειιεηπνπζώλ ηηκώλ παξαηεξείηαη όηαλ 

νη κεγαιύηεξεο ειηθίαο εξσηώκελνη παξαιείπνπλ πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο 

από ηνπο λεόηεξνπο. Παξόια απηά κέζα ζηηο ππννκάδεο ησλ κεγαιύηεξσλ 

θαη κηθξόηεξσλ ζε ειηθία εξσηώκελσλ νη ειιείπνπζεο ηηκέο εμαθνινπζνύλ λα 

είλαη MCAR. Σέινο, ε έιιεηςε δεδνκέλσλ θαηεγνξηνπνηείηαη σο κε-ηπραία 

όηαλ ν κεραληζκόο έιιεηςεο νθείιεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή ησλ ειιεηπώλ 

δεδνκέλσλ πνπ δεηήζακε λα καο ππνδείμνπλ νη εξσηώκελνη (Scheffer, 2002). 

Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ε εζθεκκέλε παξάιεηςε απάληεζεο ζε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε εηζνδήκαηα ή άιιεο παξόκνηεο νη νπνίεο ζεσξνύληαη σο 

παξαβίαζε ηεο ηδησηηθόηεηαο. Οη ζπλέπεηεο ησλ θαηεγνξηώλ ειιεηπνπζώλ 

ηηκώλ MCAR θαη MAR κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ θαη νη ειιείςεηο ζε δεδνκέλα λα 

ζεξαπεπζνύλ κε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο αληηθαηάζηαζεο, αλ θαη δελ ηζρύεη 

ην ίδην γηα ηελ θαηεγνξία ειιεηπνπζώλ ηηκώλ NMAR (Little θαη Rubin, 1987). 

ε θάζε πεξίπησζε, ην πξόβιεκα είλαη πσο ζα αληηκεησπηζηεί ε 

εκθάληζε ειιεηπνπζώλ ηηκώλ, αλ θξίλεηαη όηη είλαη αδύλαηε ε αλάθηεζε ησλ 

πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ιείπνπλ από ηε κήηξα. Αλ θαη ε θαηεγνξία 

MCAR θαίλεηαη λα είλαη ε ιηγόηεξν πξνβιεκαηηθή, εληνύηνηο ε δηαγξαθή 

πεξηπηώζεσλ – νιόθιεξσλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί κπνξεί λα κεηώζεη ηελ ηζρύ ηεο ζρέζεο πνπ πξνζπαζνύκε λα 

απνδείμνπκε αθόκε θαη γηα απηή ηελ θαηεγνξία ειιεηπνπζώλ ηηκώλ. Πάλησο, 

ππνζηεξίδεηαη όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θαηεγνξία ησλ ηπραίσλ 
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ειιεηπνπζώλ MAR ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα ζηελ πξάμε (Schafer θαη Graham, 

2002). Σν επηρείξεκα ζε απηή ηελ παξαηήξεζε είλαη όηη ζπλήζσο εξεπλώληαη 

πνιππαξαγνληηθά ή πνιππαξακεηξηθά ππνδείγκαηα, νπόηε όηαλ ιείπνπλ 

δεδνκέλα ζε δηάθνξεο κεηαβιεηέο ησλ ππνδεηγκάησλ, απηή ε έιιεηςε 

ζρεηίδεηαη θαηά θύξην ιόγν κε άιιεο κεηαβιεηέο ηεο κήηξαο δεδνκέλσλ 

(Institute for Health and Care Research EMGO+, 2012). 

πλεπώο, είλαη ζεκαληηθό πξηλ από όια θαη αλεμάξηεηα από ηηο 

αλαιύζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, λα ειέγμνπκε αλ νη ειιείπνπζεο ηηκέο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ζπιιέμακε είλαη ηύπσλ MCAR ή MAR. Δθαξκόδνληαο ηνλ 

αιγόξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο Πηζαλνθάλεηαο (Expectation Maximization – EM), 

ρσξίο όκσο λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ππνθαηάζηαζε (imputation) 

ειιεηπνπζώλ ηηκώλ, ην ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παξαζέηεη γηα ηηο 

θύξηεο κεηαβιεηέο Δ1f, Δ2 έσο Δ18 (βιέπεηε Παξάξηεκα Α1) θαη γηα όιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπο ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ θαηά Little γηα ηελ δηεξεύλεζε 

ηεο ηπραηόηεηαο ησλ ειιεηπνπζώλ ηηκώλ (Little’s MCAR test). Ζ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα (p-value) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ζηε 

κήηξα δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ππνινγίδεηαη σο p-value = 

Sig.= 0,984, (βιέπε Πίλαθα 4.23) πνπ ζεκαίλεη όηη ε ππόζεζε Ζ0, όηη δειαδή 

νη ειιείπνπζεο ηηκέο ιείπνπλ εληειώο ηπραία, δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί 

(Little, 1988). Σν γεγνλόο απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα κεγάινπ πεξηζσξίνπ 

ειηγκώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ειιεηπνπζώλ ηηκώλ, κε ζεκαληηθόηεξε ζπλέπεηα 

ηελ πηζαλή επηινγή κεηαμύ όισλ ησλ πξνηεηλόκελσλ από ηε βηβιηνγξαθία 

κεζόδσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ειιεηπνπζώλ ηηκώλ.  

 

Πίνακαρ 4.23: Έιεγρνο ηπραηόηεηαο ειιεηπνπζώλ ηηκώλ κε ηερληθή ΔΜ. 

Little’s MCAR test 

Έιεγρνο χ
2
 (Chi-square test) 36889,613 

Βαζκνί ειεπζεξίαο (df) 37475 

εκαληηθόηεηα (Sig.) 0,984 
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4.2.1 Διιείπνπζεο Σηκέο θαη Γνκηθά Μνληέια Δμηζώζεσλ (SEM) 

Γεληθώο, ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ησλ 

ειιεηπνπζώλ ηηκώλ, όπσο είλαη ε Απαινηθή θαηά Πεξίπησζε (listwise 

deletion) θαη ε Απαινηθή θαηά Εεύγε (pairwise deletion) (Weston θαη Gore, 

2006). Δπίζεο, ε Απιή Τπνθαηάζηαζε κε θπξηόηεξεο ππνπεξηπηώζεηο ηελ 

ππναληηθαηάζηαζε κέζσλ, δηακέζσλ ή πηζαλόηεξσλ ηηκώλ (mean, median or 

mode substitution), ηελ ππνθαηάζηαζε παιηλδξόκεζεο (Regression 

Imputation), ηελ ππνθαηάζηαζε ζηνραζηηθήο παιηλδξόκεζεο (Stochastic 

Regression Imputation), θαη ηελ κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο 

(Maximum Likelihood method, ML) κε ππνπεξίπησζε ηεο ηειεπηαίαο ηελ 

ππνθαηάζηαζε κε ηνλ αιγόξηζκν βειηηζηνπνίεζεο πηζαλνθάλεηαο (ΔΜ 

Imputation) (McLachlan θαη Krishnan,1996). Σέινο, αλαθέξεηαη εθηελώο ζηε 

βηβιηνγξαθία ε Μπεϋζηαλή Πνιιαπιή Τπνθαηάζηαζε (Bayesian Multiple 

Imputation, MI) (Allison, 2000 . Schafer θαη Graham, 2002). 

ηελ πεξίπησζε ηεο κήηξαο δεδνκέλσλ ηεο δηθήο καο έξεπλαο, 

απνδείμακε κε ηνλ έιεγρν ηνπ Little όηη νη ειιείπνπζεο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ 

είλαη εληειώο ηπραίεο, θαη γηα απηό ην ιόγν ζα κπνξνύζακε λα επηιέμνπκε 

νπνηαδήπνηε κέζνδν αληηκεηώπηζεο ησλ ειιεηπνπζώλ ηηκώλ (Scheffer, 2002). 

Δληνύηνηο, αθόκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη κέζνδνη ησλ απαινηθώλ 

κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ κε απνδνηηθέο, εηδηθά ζε πνιπκεηαβιεηέο 

αλαιύζεηο (multivariate analyses) πνιιώλ παξακέηξσλ, όπνπ κεγάια 

ηκήκαηα ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο ίζσο απνξξηθζνύλ, κε ζπλαθόινπζε 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ηζρύνο/ηθαλόηεηαο ηνπ δείγκαηνο λα εκθαλίζεη ζρέζεηο 

θαη επηδξάζεηο (Schafer θαη Graham, 2002). Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο ηερληθέο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνηεινύλ νδεγό ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

Olinsky, Chen θαη Harlow (2003), νη νπνίνη αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά όηη ζηε 

ζύγθξηζε πέληε ηερληθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ειιεηπνπζώλ 

ηηκώλ (Βειηηζηνπνίεζε Πηζαλνθάλεηαο-ΔΜ, Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα Πιήξνπο 

Πιεξνθνξίαο-FIML, Τπνθαηάζηαζε Μέζνπ-MS, Πνιιαπιή Τπνθαηάζηαζε-

ΜΗ, Τπνθαηάζηαζε Παιηλδξόκεζεο-RI) θαη κεηά από εμαληιεηηθέο 

πξνζσκνηώζεηο Monte Carlo, εθείλε ε νπνία ππεξέρεη σο ηερληθή έλαληη όισλ 

ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ελόο δνκηθνύ κνληέινπ εμηζώζεσλ SEM είλαη 

απηή ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο Πιήξνπο Πιεξνθνξίαο-FIML. ηε ζεηξά 
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πξνηίκεζεο αθνινπζνύλ ε κέζνδνο Βειηηζηνπνίεζεο Πηζαλνθάλεηαο-ΔΜ θαη 

αθνινύζσο ε Πνιιαπιή Τπνθαηάζηαζε-ΜΗ. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη όιεο νη πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο, εθηόο ηεο FIML, 

ππνθαζηζηνύλ ηηο ειιείπνπζεο ηηκέο θαη νδεγνύλ  ζε κία λέα πιήξε κήηξα 

δεδνκέλσλ. Ζ ηερληθή Πνιιαπινύο Τπνθαηάζηαζεο ΜΗ βξέζεθε όηη είλαη 

εμαηξεηηθή ζηηο εθηηκήζεηο ηεο, αιιά γηα κήηξεο κε κηθξά πνζνζηά 

ειιεηπνπζώλ ηηκώλ (όρη άλσ ηνπ 24%) (Olinsky θ.ά., 2003). Δπίζεο, ε FIML 

έρεη μεθάζαξα πιενλεθηήκαηα ζε ζύγθξηζε κε ηε κέζνδν ΔΜ ζηα δνκηθά 

κνληέια εμηζώζεσλ. To ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη o αιγόξηζκνο ηεο FIML 

πεξηιακβάλεη παξαγώγνπο 1εο θαη 2εο ηάμεο θαη παξέρεη εθηηκήζεηο ηππηθνύ 

ζθάικαηνο, ελώ ν αιγόξηζκνο ηεο ΔΜ ρξεζηκνπνηεί παξαγώγνπο 1εο ηάμεο 

κόλν θαη δελ παξάγεη ηππηθά ζθάικαηα. Σαπηόζεκα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ 

δεκνζηεπζεί θαη από ηνπο Verleye θ.ά. (1999). Δπίζεο, ε ππεξνρή ηεο 

Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο-FIML ζε ζρέζε κε κεζόδνπο απαινηθήο θαη απιήο 

ππνθαηάζηαζεο επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλα ησλ Enders θαη Bandalos 

(2001). 

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη ηεξείηαη ε 

πξνϋπόζεζε όηη νη ειιείπνπζεο ηηκέο είλαη ηνπιάρηζην ηπραίεο (MAR), 

απνθαζίδνπκε λα κελ πξνρσξήζνπκε ζε ππνθαηάζηαζή ηνπο πξηλ θηάζνπκε 

ζην ζηάδην ηεο κνληεινπνίεζεο, ιόγσ κε αλαγθαηόηεηαο απηήο πξηλ ηελ 

επεμεξγαζία δνκηθώλ κνληέισλ εμηζώζεσλ SEM, αιιά θαη νπζηαζηηθήο 

ζθνπηκόηεηαο ιόγσ ππεξνρήο ηεο ηερληθήο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο-FIML. 

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πεξηιακβάλεηαη ζην ινγηζκηθό AMOS 

(Gignac θ.ά., 2006), ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε νύησο ή άιισο γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ καο κε ηε ρξήζε κνληέισλ δνκηθώλ 

εμηζώζεσλ SEM. 

 

4.3 θάλμαηα Απόκπιζηρ ζηη ςλλογή Γεδομένυν 

Γεληθά, ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ηέζζεξεηο πεγέο ζθάικαηνο: ην ζθάικα θάιπςεο ή πιαηζίνπ 

(coverage or frame error or bias), ην ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο (sampling error), 

ην ζθάικα κε-απόθξηζεο (non-response error) θαη ην ζθάικα κέηξεζεο 
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(measurement error) (Schwarz θ.ά., 1998). Σν ζθάικα θάιπςεο πξνθύπηεη 

όηαλ νη κνλάδεο (π.ρ. εξσηώκελνη) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο δελ αληηζηνηρνύλ επαξθώο ζηνλ ζηνρεπόκελν πιεζπζκό. Σν 

ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο ή επηινγήο ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ πξνθύπηεη από ην 

γεγνλόο όηη ζπλήζσο είλαη αδύλαην λα ζπιιέμνπκε κεηξήζεηο από ηα κέιε 

νιόθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνύ, θαη θαηά ζπλέπεηα ε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

έλα δείγκα απηνύ. Σν ζθάικα κε-απόθξηζεο πξνθύπηεη όηαλ νη ζηνρεπόκελνη 

εξσηώκελνη δελ είλαη δπλαηό λα εληνπηζηνύλ, ή όηαλ αξλνύληαη λα 

απνθξηζνύλ ζε θάπνηεο ή ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (Baumgartner θαη Steenkamp, 

2001).  

H αληηκεηώπηζε ηνπ ζθάικαηνο θάιπςεο ζηε δηθή καο δεηγκαηνιεπηηθή 

έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε δύν ηξόπνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο 

πεξηόδνπ: 1) επηιέγνληαλ όιεο νη κε-ηαθηηθέο πηήζεηο πνπ σο επη ησ πιείζηνλ 

επηβηβάδνληαλ αιινδαπνί ηνπξίζηεο γηα λα επηζηξέςνπλ ζηε ρώξα ηνπο. Γηα 

ηελ αθξίβεηα κόλν ηξεηο πεξηπηώζεηο κε-κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνύ, θαη 

κάιηζηα ειιεληθήο θαηαγσγήο, εληνπίζηεθαλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

έξεπλα, θαη ηειηθώο απνθιείζηεθαλ από ην ηειηθό δείγκα. 2) ππήξμε κέξηκλα 

γηα δεηγκαηνιεςία από όζν ην δπλαηό πεξηζζνηέξεο πηήζεηο, θαζόιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, αθόκε θαη γηα θάπνηεο πνιύ πξσηλέο ή βξαδπλέο. Λόγσ 

κεγάιεο αξηζκεηηθήο δύλακεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (36 άηνκα ρσξηζκέλα 

ζε γθξνππ ησλ 5-6 εξεπλεηώλ), ήηαλ δπλαηή ε κέγηζηε θάιπςε πηήζεσλ 

εκεξεζίσο, ρσξίο λα είλαη ζθόπηκε ή αλαγθαία ζπγθεθξηκέλε επηινγή εμ 

απηώλ. πλεπώο, από ζεσξεηηθή άπνςε όινη νη επηβάηεο κε-ηαθηηθώλ 

πηήζεσλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην 

(sampling frame). Από ηελ άιιε πιεπξά, πξόβιεκα ππεξθάιπςεο 

(overcoverage) δελ παξαηεξήζεθε, αθνύ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηώκελνη επηβηβάδνληαλ ζηα αεξνζθάθε ρσξίο λα 

έρνπλ νη ίδηνη ηε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο ηεο έξεπλαο (Rivas, 2006).  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζθάικαηνο δεηγκαηνιεςίαο, επηρεηξήζακε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο λα αληηκεησπίζνπκε ηόζν ηα ηπραία ζθάικαηα όζν 

θαη πηζαλά ζπζηεκαηηθά (Zikmund θαη Babin, 2007). Όζνλ αθνξά ηα ηπραία 

ζθάικαηα είλαη γλσζηό όηη απηά κεηώλνληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο 

δείγκαηνο, θαη γηα απηό νξγαλώζακε δεηγκαηνιεςία καθξάο πεξηόδνπ πνπ 
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καο επέηξεςε λα ζπγθεληξώζνπκε έλα δείγκα πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 9,89% 

ηνπ πιεζπζκνύ. Δμάιινπ, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(self-administered questionnaire) βνεζά ζηελ απνθπγή ζπζηεκαηηθώλ 

ζθαικάησλ από πιεπξάο ησλ εξεπλεηώλ, δηόηη είλαη ιηγόηεξν επάισηνο ζε 

επηδξάζεηο από ζπγθεθξηκέλα ππόβαζξα απόθξηζεο (π.ρ. γιώζζα ζώκαηνο, 

ζηάζε ζπλεληεπμηαζηή θιπ.) (Andersen θαη Olsen, 2002).  

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελδερόκελνπ ζθάικαηνο κέηξεζεο, θξνληίζακε 

θαηά ηε δηακόξθσζε ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (επηαβάζκηα θιίκαθα Likert) 

ώζηε λα είλαη ηζνξξνπεκέλεο. Μία πξόζζεηε κέζνδνο εμαζθάιηζεο έλαληη ηνπ 

ζθάικαηνο κέηξεζεο είλαη ε ζπκπεξίιεςε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είλαη εηεξνγελή ζην πεξηερόκελό ηνπο, ζηα νπνία αλ 

παξαηεξεζεί ζπλερόκελε ζπκθσλία ζε πνιύ δηαθνξεηηθά ζέκαηα είλαη 

απίζαλν λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ εξσηώκελνπ γηα απηά ηα 

ζέκαηα (π.ρ. εξσηήκαηα Δ13 ελλνηνινγηθήο νληόηεηαο αλαζηαιηηθώλ 

παξαγόλησλ) (Grover θαη Vriens, 2006). πλαθέο είλαη θαη ην ζέκα ηεο 

ζπγθαηαβαηηθήο ζηάζεο (acquiescence) από ηελ πιεπξά ησλ εξσηώκελσλ, 

ηελ νπνία θξνληίζακε λα ειέγμνπκε κε ηελ απνθπγή ρξήζεο αζαθνύο 

δηαηύπσζεο ή αόξηζησλ εθθξάζεσλ (Knowles θαη Condon, 1999). ηελ ίδηα 

θαηεγνξία ζθάικαηνο αλήθεη θαη ε απόθξηζε κέζνπ (midpoint responding), ην 

νπνίν αληηκεησπίζακε θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο κία βαζκίδα απόθξηζεο «Γε γλσξίδσ / Γε κπνξώ λα 

απαληήζσ» (Baumgartner θαη Steenkamp, 2001).  

4.3.1 Έιεγρνο θάικαηνο κε-απόθξηζεο (Non-response Bias Check) 

Σν ζθάικα κε απόθξηζεο είλαη έλα εηδηθό ζέκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα ζηε δεηγκαηνιεςία. πλαληάηαη όηαλ νη απόςεηο 

ησλ αηόκσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα δηαθέξνπλ από ηηο απόςεηο εθείλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζρέζε κε 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ ελδηαθέξνπλ (Pearl θαη Fairley, 1985). Αλαιύνληαο ηνπο 

ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζε κε-απόθξηζε (Montez, 2003) θαηαιήγνπκε ζε πέληε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

 απιή, αιιά επγεληθή άξλεζε ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, 
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 αλεπαξθήο ρξόλνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, 

 κεηαβνιή ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξσηώκελνπ (ζπλεπώο 

ην ζέκα ηεο έξεπλαο είλαη πιένλ αθαηάιιειν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ), 

 απνπζία επηζπκίαο γηα απόθξηζε ζε έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηα 

αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο εζληθώλ νξγαληζκώλ, θαη  

 πεπνίζεζε όηη ε έξεπλα δηαζέηεη πησρό ζρεδηαζκό ή όηη δελ  

πξαγκαηεύεηαη νπζηαζηηθά ην επηζπκεηό ζέκα ή αληηθείκελν. 

Σν ζθάικα κε-απόθξηζεο θαηεγνξηνπνηείηαη ζε «κε-απόθξηζε κνλάδαο» θαη 

ζε «κε-απόθξηζε ζηνηρείνπ» (Groves, 2004).  Ζ κε-απόθξηζε κνλάδαο 

αλαθέξεηαη ζηελ απνηπρία απόθξηζεο από εξσηώκελν ζηελ έξεπλα σο 

ζύλνιν, ελώ ε κε-απόθξηζε ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επηκέξνπο απνηπρία 

απάληεζεο ζε θάπνηα/εο εξσηήζεηο. Σν θξίζηκν εξώηεκα, ινηπόλ, είλαη κέρξη 

πνην εύξνο νη άλζξσπνη πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ έξεπλα κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθνί από εθείλνπο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ. Όπσο αλαθέξνπλ νη Johnson 

θαη Owens (2003), ζε επηά έξεπλεο πξόζσπν-κε-πξόζσπν (face-to-face) 

βξέζεθε όηη ην πνζνζηό κε αληαπόθξηζεο από πιεπξάο εξσηώκελσλ ήηαλ 

θαηά κέζν όξν 31,3%. Δπίζεο, αλαθέξεηαη όηη ελώ γεληθά νη ζπληάθηεο 

επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ δελ ππνδεηθλύνπλ απνδεθηά όξηα ζθάικαηνο κε-

απόθξηζεο, ελ ηνύηνηο ζπάληα δεκνζηεύνληαη έξεπλεο κε πνζνζηό κε 

απόθξηζεο θάησ ηνπ 60%  θαη ηαπηόρξνλα πνζνζηά απόθξηζεο ζην 20% 

ζεσξνύληαη πνιύ ρακειά θαη έλα πνζνζηό απόθξηζεο 80% ζεσξείηαη 

πξόηππν εθ ησλ πξαγκάησλ (Johnson θαη Owens, 2003). 

ηελ πεξίπησζή καο ε εξεπλεηηθή νκάδα δήηεζε ηε ζπκκεηνρή 4443 

αηόκσλ πνπ εηζέξρνληαλ ή βξίζθνληαλ ήδε ζηελ αίζνπζα κεηάβαζεο (transit 

area) ηνπ αεξνδξνκίνπ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ζηελ πεξίνδν 6 Ηνπιίνπ – 27 

Απγνύζηνπ 2012, από ηνπο νπνίνπο 684 αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

εληειώο (πνζνζηό 15,4% κε-απόθξηζε κνλάδαο) θαη 135 (55 αγγιόθσλνη, 68 

γεξκαλόθσλνη θαη 12 ξσζόθσλνη) ελώ μεθίλεζαλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ πξώηε εξώηεζε ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην αλ 

επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο, απηνί απάληεζαλ «Όρη» θαη 

ζηακάηεζαλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ (πνζνζηό 3,04%), ελώ επηπιένλ 158 άηνκα 

μεθίλεζαλ ηε ζπκπιήξσζε αιιά ζηακάηεζαλ πξηλ αθόκε νινθιεξώζνπλ ηνλ 
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πξώην πίλαθα εξσηήζεσλ (πνζνζηό 3,55%) . Δπίζεο, ιόγσ ηνπ κεγάινπ 

εύξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή/θαη πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο, αξθεηνί εξσηώκελνη πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα, παξέιεηςαλ λα απαληήζνπλ δηάζπαξηα ζε δηάθνξα εξσηήκαηα ηνπ 

νξγάλνπ κέηξεζεο, ζε πνζνζηά πνπ θζάλνπλ γηα νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ην 

15% επί ησλ ζπκκεηερόλησλ (κε-απόθξηζε ζηνηρείνπ). Πάλησο, ζε θάζε 

πεξίπησζε ην ζθάικα κε-απόθξηζεο δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην 20% (Hair 

θ.ά., 2010) ζην ζύλνιν ησλ αηόκσλ πνπ ηνπο δεηήζεθε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα. 

Οη εξεπλεηέο πνπ πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο 

πξνζπαζνύλ λα κεηώζνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζθάικαηνο κε-απόθξηζεο κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη λα ελζαξξύλνπλ πςειόηεξε ζπκκεηνρή (Pearl θαη 

Fairley, 1985). Μία επξέσο απνδεθηή κνξθή ελζάξξπλζεο θαη παξαθίλεζεο 

αλζξώπσλ ώζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία έξεπλα είλαη ε πξνζθνξά θηλήηξσλ 

(Göritz, 2004) θαη κάιηζηα ηα θίλεηξα είλαη πξνηηκόηεξν λα δίδνληαη πξηλ θαη 

όρη κεηά από ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Church, 

1993). Οη McDaniel θαη Rao (1980) ζύγθξηλαλ ηελ αθξίβεηα ησλ 

παξαθηλνύκελσλ έλαληη ησλ κε-παξαθηλνύκελσλ κε θίλεηξα εξσηώκελσλ θαη 

θαηέιεμαλ όηη ε νκάδα ησλ παξαθηλνύκελσλ πξνζέθεξαλ πεξηζζόηεξν 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Αθόκε, νη Goetz θ.ά. (1984) αλαθέξνπλ όηη ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα απμάλνπλ ηα πνζνζηά απόθξηζεο θαη παξάιιεια δε 

δεκηνπξγνύλ δηαθνξέο ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ παξαθηλνύκελσλ θαη 

κε-παξαθηλνύκελσλ νκάδσλ. Αθξηβώο γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζηε δηθή 

καο δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα εμαζθαιίζακε θαη ελεκεξώζακε γηα ηε δηαλνκή 

ελόο ζηπιό δηαξθείαο, σο δώξν, γηα θάζε εξσηώκελν πνπ δέρηεθε λα 

ζπκκεηάζρεη, αθνύ πξώηα δνζνύλ απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην. 

Παξάιιεια, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνύκελα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί πην εύθνια ε ζπλεξγαζία λέσλ γνλέσλ κε κηθξά παηδηά, 

κνηξάδνληαλ καδί κε θάζε ζεη εξσηεκαηνινγίνπ/ζηπιό θαη πνιύρξσκα 

απηνθόιιεηα, πνπ δεκηνπξγνύζε επράξηζηε έθπιεμε ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο. 

 

 



Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 266 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

4.3.2 Έιεγρνο θαικάησλ ηξόπσλ απόθξηζεο (Response Styles Control) 

Γεληθά, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνύλ όηη ε δηαθύκαλζε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δίδνπλ νη εξσηώκελνη κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηκήκα αιεζνύο δηαθύκαλζεο θαη 

ζε δηαθύκαλζε ζθάικαηνο, κε ηε δεύηεξε λα πεξηιακβάλεη δηαθύκαλζε ιόγσ 

ησλ ηξόπσλ ή ζηηι απόθξηζεο (Smith, 2011 . Van Vaerenbergh θαη Thomas, 

2013). Οη ηξόπνη απόθξηζεο νξίδνληαη σο ε ζπζηεκαηηθή πξνδηάζεζε ησλ 

εξσηώκελσλ λα απαληνύλ ζε κία επξεία νκάδα ζηνηρείσλ έξεπλαο ζε 

δηαθνξεηηθή βάζε από απηήλ ζηελ νπνία ζρεδηάζηεθαλ ηα ζηνηρεία κέηξεζεο 

(Paulhus, 1991). Οη ηξόπνη απόθξηζεο επεξεάδνπλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ νδεγώληαο ηνπο εξεπλεηέο ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθόηεξα, επηδξνύλ ζηηο πνιπκεηαβιεηέο θαηαλνκέο 

επεξεάδνληαο ην κέγεζνο ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

(Baumgartner θαη Steenkamp, 2001). Παξάιιεια, ζηαηηζηηθέο ηερληθέο όπσο ε 

αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, ε παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηα δνκηθά κνληέια 

εμηζώζεσλ βαζίδνληαη ζε ζπζρεηίζεηο κεηαμύ κεηαβιεηώλ, ώζηε ε εμέηαζε 

ζρέζεσλ κεηαμύ κεηαβιεηώλ ρσξίο πξνεγνύκελν έιεγρν ησλ ηξόπσλ 

απόθξηζεο κπνξνύλ λα θαηαιήμεη ζε παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα 

(Reynolds θαη Smith, 2010). ηε βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη δηάθνξα ζθάικαηα 

ηξόπσλ απόθξηζεο κε ζπλεζέζηεξα απηώλ λα ζεσξνύληαη ηα αθόινπζα: 

ζπγθαηαβαηηθόο ηξόπνο απόθξηζεο (acquiescence response style), κε-

ζπγθαηαβαηηθόο ηξόπνο απόθξηζεο (disacquiescence response style), 

απόθξηζε κέζνπ ζεκείνπ (mid-point response style) θαη απόθξηζε άθξσλ 

(extreme response style) (Van Vaerenbergh θαη Thomas, 2013). 

Έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζην δήηεκα ησλ ζθαικάησλ ζηνλ ηξόπν 

απόθξηζεο, ππνδεηθλύνπλ όηη νη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο 

επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζή ηνπο, αλ θαη ηα επξήκαηα δε ζπκθσλνύλ πάληα 

(Moors, 2008). Δπίζεο, πνιιέο κειέηεο αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ 

ηξόπνπ απόθξηζεο θαη δηαπνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζε άηνκα 

δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ (Van Herk θ.ά., 2004 . Harzing, 2006 . Hofstede, 

2001). Οη παξαηεξνύκελεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ θνπιηνύξα θαη ζηα 

ζθάικαηα ηνπ ηξόπνπ απόθξηζεο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα (Baumgartner θαη Steenkamp, 2001). πλεπώο, αλ νη 

ηηκέο ησλ κέζσλ, δηαθπκάλζεσλ θαη ζπλδηαθπκάλζεσλ ησλ κεηαβιεηώλ 
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επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηνλ ηξόπν απόθξηζεο ησλ εξσηώκελσλ, ηόηε νη 

έιεγρνη ηζνδπλακίαο ζα πξέπεη λα δηνξζώλνληαη κε αλάινγεο πξνζαξκνγέο 

(Welkenhuysen-Gybels θ.ά., 2003). Όπσο αλαθέξεη ν Usunier (2011), νη 

εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνπλ ην εξσηεκαηνιόγην ζηε κεηξηθή 

(εζληθή) γιώζζα ησλ εξσηώκελσλ δηόηη νη ηειεπηαίνη θάλνπλ θαιύηεξε ρξήζε 

νιόθιεξεο ηεο θιίκαθαο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε, αληί λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην κέζν ζεκείν ή ηα άθξα ηεο. ύκθσλα κε ηνπο Van 

Vaerenbergh θαη Thomas (2013), κία εθ ησλ πζηέξσλ εθηίκεζε ηνπ 

ζθάικαηνο ζπγθαηαβαηηθνύ ηξόπνπ απόθξηζεο θαη ηνπ ζθάικαηνο απόθξηζεο 

άθξσλ είλαη απαξαίηεηε, αθνύ ζπιιερζνύλ ηα δεδνκέλα.  

ηελ πεξίπησζή καο, πξνρσξήζακε ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ δεηθηώλ 

ζπγθαηαβαηηθήο απόθξηζεο θαη απόθξηζεο άθξσλ πνπ πξνηείλνπλ νη Van 

Herk θ.ά. (2004). Γηα θαζέλα από ηα ηξία ζύλνια ησλ 160 ζηνηρείσλ-

αμηνινγεηηθώλ δειώζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ηξία μελόγισζζα 

εξσηεκαηνιόγηα (αγγιηθά, γεξκαληθά, ξσζηθά) πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

δηαθύκαλζεο (ANOVA), ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ε απόθξηζε ζπγθαηάβαζεο 

θαη ε απόθξηζε άθξσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά γηα ηα ηξία ηκήκαηα – ηνπξηζηηθέο 

αγνξέο ηνπ δείγκαηνο. Σειηθά, νη δηαθνξέο απνθξίζεο κεηαμύ Άγγισλ, 

Γεξκαλώλ θαη Ρώζσλ εμεηάζζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Tukey-HSD, 

όπσο ππνδεηθλύνπλ νη Van Herk θ.ά. (2004). Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηηο δηαθνξέο ζηα 160 παξαηεξνύκελα ζηνηρεία (ηηκέο 

ζηαηηζηηθήο F ηνπ ειέγρνπ ANOVA) θαλέξσζαλ όηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0,05. Καηά ζπλέπεηα δε ρξεηάζηεθε ε 

αλάιεςε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ζηηο αμηνινγεηηθέο θιίκαθεο Likert ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

    

4.4 Ανάλςζη Αξιοπιζηίαρ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνύκελα ζην Κεθάιαην 3, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο. Γηα ην ιόγν απηό ζπλεζίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπλνρήο Cronbach’s alpha, πνπ ζε πξώηε 

θάζε εθαξκόδεηαη κε ηελ πξώηε ζπγθξόηεζε ηνπ κνληέινπ θαη πξηλ από 

νπνηαδήπνηε παξαγνληηθή αλάιπζε.  
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ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTRAPERSONAL)

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTRAPERSONAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTERPERSONAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚOI

(INTERPERSONAL)

ΔΟΜΙΚOI

(STRUCTURAL)

ΔΟΜΙΚOI

(STRUCTURAL)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ

(INTERPERSONAL RELATIONS)

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ

(INTERPERSONAL RELATIONS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(FINANCIAL MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(FINANCIAL MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ

(TIME MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ

(TIME MANAGEMENT) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ

(OPERATING)

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ

(OPERATING)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
(PERCEIVED DESTINATION 

QUALITY)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
(PERCEIVED DESTINATION 

QUALITY)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΠΡΟΘΕΗ 
(ΕΠΑΝ)ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΗ

(EMOTIONAL AFFECT)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΗ

(EMOTIONAL AFFECT)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

 

σήμα 4.3: Αξρηθό πξνηεηλόκελν ζεσξεηηθό κνληέιν (όπσο νξίδεηαη ζην Κεθ.2, ρήκα 2.11). 

 

 

Αλ πξνθύςνπλ παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο κε ηελ παξνπζία ηνπο 

ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο κηα αθαλνύο κεηαβιεηήο κεηώλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο, 

ηόηε απηέο νη κεηαβιεηέο ζα είλαη ππνςήθηεο γηα απαινηθή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Απηό εθαξκόζηεθε θαη ζηελ παξνύζα 

δηαηξηβή κε αθόινπζε ζπλέπεηα ηε κεηάβαζε από ην αξρηθό ζην ηειηθό 

πξνηεηλόκελν ζεσξεηηθό κνληέιν. Αξρηθά, ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach’s α γηα ηηο ελλνηνινγηθέο νληόηεηεο ηνπ αξρηθνύ 

πξνηεηλόκελνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ηνπ ρήκαηνο 4.3. 
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Πίνακαρ 4.24: πληειεζηέο Cronbach’s α γηα ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ αξρηθνύ 
                        πξνηεηλόκελνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ. 

Αθανήρ μεηαβληηή Cronbach’s α 
Απιθμόρ παπαηηπ/νυν 

μεηαβληηών 

Γλσζηηθή Δηθόλα (CI) ,936 28 

πλαηζζεκαηηθή Δηθόλα (ΑΗ)  ,909 8 

Βνπιεηηθή Δηθόλα (CnI) ,907 12 

Πεπνηζήζεηο Πξνηύπσλ / Καλόλσλ (Nor) ,937 6 

Πεπνηζήζεηο Ρόισλ (Rol) ,972 8 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (SF) ,862 3 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε (PNB) ,758 3 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε (OS) ,902 4 

Πξνζθόιιεζε ζηνλ Πξννξηζκό (PA) ,934 8 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθώλ (NVA) ,816 4 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκό (DL) ,871 7 

Δλδνπξνζσπηθνί Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο (iaCon) ,762 6 

Γηαπξνζσπηθνί Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο (irCon) ,858 5 

Γνκηθνί Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο (sCon) ,867 10 

Καηαιύηεο Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθώλ (fmCat) ,862 5 

Καηαιύηεο Γηαρείξηζεο Υξόλνπ (tmCat) ,803 3 

Καηαιύηεο Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ (relCat) ,773 3 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιύηεο (opCat) ,694 3 

Πξόζεζε επαλ-επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό (Int) ,930 4 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.24 όια ηα ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα, 

παξνπζηάδνπλ ζπληειεζηέο Cronbach’s α άλσ ησλ απνδεθηώλ επηπέδσλ ηνπ 

0,70 (Pallant, 2007), πνπ ζεκαίλεη όηη νη θιίκαθεο κέηξεζήο ηνπο έρνπλ θαιή 

εζσηεξηθή ζπλνρή, εθηόο ησλ Λεηηνπξγηθώλ Καηαιπηώλ πνπ είλαη νξηαθά θάησ 

ηνπ νξίνπ απηνύ. Βέβαηα, όπσο είδακε θαη ζηνλ Πίλαθα 3.5 όηαλ 

πξαγκαηνπνηνύκε δηεξεπλεηηθή κειέηε κπνξνύκε λα απνδερζνύκε 

ζπληειεζηέο Cronbach’s α πνπ είλαη κεγαιύηεξνη από 0,60 (Robinson θ.ά., 

1991). 

Όπσο ζα δνύκε αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 5 πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα όια ηα ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα 

πνπ κεηέρνπλ ζην αξρηθό πξνηεηλόκελν κνληέιν ώζηε λα επηβεβαηώζνπκε ηνλ 
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πξνζδηνξηζκό ηνπο από ηηο πξνηεηλόκελεο παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο θαη λα 

κεηώζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ παξαηεξνύκελσλ ζε απηέο κόλν πνπ ζπκβάιινπλ 

μεθάζαξα ζην εθάζηνηε ελλνηνινγηθό θαηαζθεύαζκα (Hair θ.ά., 2010). Μεηά 

από απηή ηε δηαδηθαζία επαλαιάβακε ηνλ ππνινγηζκό ησλ Cronbach’s α 

ζπληειεζηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο θάζε ελλνηνινγηθνύ 

θαηαζθεπάζκαηνο πνπ επηβεβαηώζεθε από ην αξρηθό κνληέιν ή πνπ 

πξνέθπςε κεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Σν κνληέιν πνπ 

πξνέθπςε κεηά ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 4.4, όπσο 

επίζεο ζηνλ Πίλαθα 4.25 παξνπζηάδνληαη νη αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ ηειηθνύ 

πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ θαη νη ζρεηηθέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ Cronbach’s α. 

 

 

ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(COGNITIVE DESTINATION 
IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(CONATIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(AFFECTIVE DESTINATION IMAGE)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ/ΚΑΝΟΝΩΝ

(NORMATIVE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΡΟΛΩΝ
(ROLE BELIEFS)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
(NEED FOR VARIETY & 

ALTERNATIVES)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ

(PLACE ATTACHMENT)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

(OVERALL SATISFACTION)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΦΟΙΩΗ ΣΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(DESTINATION LOYALTY)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(CONSTRAINTS)

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ & 

ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ

ΚΑΣΑΛΤΣΕ 
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΧΕΕΩΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ 
ΚΑΣΑΛΤΣΕ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

(TOTAL DESTINATION 
EFFECT)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 
ΠΕΠΟΙΘΗΗ

(PERSONAL NORMATIVE BELIEF)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΑΝΣΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

(PERCEIVED SOCIAL FACTORS)

ΠΡΟΘΕΗ ΕΠΑΝ-
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΠΡΟΘΕΗ ΕΠΑΝ-
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ
(INTENTION TO RE-VISIT 

DESTINATION)

ΣΑΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΧΕΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Ε ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

(PAST SELECTION OF 
TOURISM DESTINATION)

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ 
ΤΝΘΗΚΕ

(REGULATIVE CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

ΚΑΣΑΛΤΣΕ
(CATALYSTS / FACILITATING 

CONDITIONS)

   

σήμα 4.4: Σειηθό πξνηεηλόκελν κνληέιν κεηά από EFA (όπσο νξίδεηαη ζην Κεθ.1, ρ. 1.2). 
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Πίνακαρ 4.25: πληειεζηέο Cronbach’s α γηα ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ ηειηθνύ 
                        πξνηεηλόκελνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ κεηά EFA. 

Αθανήρ μεηαβληηή Cronbach’s α 
Απιθμόρ παπαηηπ/νυν 

μεηαβληηών  

Γλσζηηθή Δηθόλα (CI) ,928 23 

πλαηζζεκαηηθή Δηθόλα (ΑΗ)  ,910 7 

Βνπιεηηθή Δηθόλα (CnI) ,910 11 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνύ (ODE) ,710 2 

Πεπνηζήζεηο Πξνηύπσλ / Καλόλσλ (Nor) ,937 6 

Πεπνηζήζεηο Ρόισλ (Rol) ,972 8 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (SF) ,862 3 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε (PNB) ,758 3 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε (OS) ,902 4 

Πξνζθόιιεζε ζηνλ Πξννξηζκό (PA) ,934 8 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθώλ (NVA) ,816 4 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκό (DL) ,872 6 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο Πξννξηζκώλ (desCon) ,875 6 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ (perCon) ,841 6 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο (eCon) ,709 3 

ρεδηαζκόο & Πξνγξακκαηηζκόο πόξσλ (resCat) ,902 6 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηώλ (expCat) ,779 3 

Καηαιύηεο Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ (relCat) ,762 2 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιύηεο (opCat) ,775 2 

Πξόζεζε επαλ-επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό (Int) ,930 4 

 

Παξαηεξνύκε ζηνλ Πίλαθα 4.25 όηη όια ηα ελλνηνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα παξνπζηάδνπλ ζπληειεζηέο Cronbach’s α κε ηηκέο 

κεγαιύηεξεο ηνπ 0,70 θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ Καηαιπηώλ ε 

ηηκή αλέβεθε από 0,694 ζε 0,775. Δπίζεο, πξέθπςε ε λέα αθαλήο κεηαβιεηή 

«πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνύ» ε νπνία είλαη απνηέιεζκα δύν 

παξαηεξνύκελσλ πνπ πξνεγνύκελα ζεσξνύληαλ αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο 

(αληηιεπηηθή πνηόηεηα πξννξηζκνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε), ελώ από 

δηεξεπλεηηθέο παξαγνληηθέο αλαιύζεηο θάλεθε όηη πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα αθαλή κεηαβιεηή. Δπίζεο, νη παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο πνπ 
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απνηεινύλ ζπζηαηηθά ησλ θαηαιπηώλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθή έλλνηα εθηόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαηαιπηώλ. 

Ο ππνινγηζκόο ηεο ζύλζεηεο αμηνπηζηίαο (composite reliability, CR) θαη 

ηεο εθηηκήηξηαο κέζεο εμαγώκελεο δηαθύκαλζεο (average variance extracted, 

AVE) είλαη δύν αθόκε θξηηήξηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αθαλώλ 

κεηαβιεηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, όπσο άιισζηε αλαθέξζεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν 3.5.1, Πίλαθαο 3.5. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη γηα ην ηειηθό 

πξνηεηλόκελν κνληέιν ηνπ ρήκαηνο 4.4 νη ηηκέο απηώλ ησλ δεηθηώλ θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.26. 

 

Πίνακαρ 4.26: Γείθηεο αμηνπηζηίαο αθαλώλ κεηαβιεηώλ ηειηθνύ κνληέινπ κέηξεζεο (ρ. 4.4) 

ΑΦΑΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ CR AVE 

Καηαιύηεο 0,897 0,688 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκό 0,922 0,749 

Βνπιεηηθή Δηθόλα 0,903 0,539 

πλαηζζεκαηηθή Δηθόλα 0,945 0,714 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνύ 0,780 0,640 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,885 0,719 

Πεπνηζήζεηο Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,932 0,696 

Πεπνηζήζεηο Ρόισλ 0,968 0,792 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,805 0,583 

Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκό 

0,935 0,785 

Πξνζθόιιεζε ζηνλ Πξννξηζκό 0,946 0,688 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε 0,897 0,686 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθώλ 0,809 0,526 

Γλσζηηθή Δηθόλα 0,903 0,702 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,892 0,737 

 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ζύλζεηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

αθαλώλ κεηαβιεηώλ πξέπεη λα ηζρύεη CR>0,70 (θαη’ειάρηζηνλ 0,60) (Hair θ.ά, 

2010 . Robinson θ.ά, 1991) θαη γηα ηελ κέζε εμαγώκελε δηαθύκαλζε 

AVE>0,50 (Fornell θαη Larcker, 1981). Όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ Πίλαθα 4.26 

νη ηηκέο CR όισλ αλεμαηξέησο ησλ αθαλώλ κεηαβιεηώλ ηεξνύλ ην θξηηήξην 

πνπ ηέζεθε, θάηη πνπ επίζεο ηζρύεη θαη γηα ηε κέζε εμαγώκελε δηαθύκαλζε 
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πνπ είλαη έλα θξηηήξην πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη θαηά πνιύ από ηελ Cronbach’s 

α θαη ηελ CR. Ζ αθαλήο «πλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ» παξνπζηάδεη ηηο 

ρακειόηεξεο ηηκέο (CR = 0,780 & AVE = 0,640), ελώ νη «Πεπνηζήζεηο Ρόισλ» 

παξνπζηάδνπλ ηηο πςειόηεξεο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ αμηνπηζηίαο (CR = 0,968 & 

AVE = 0,792). 

πλεπώο, κε βάζε ηα ηξία θξηηήξηα πνπ ζέζακε γηα ηνλ έιεγρν 

αμηνπηζηίαο ησλ ελλνηνινγηθώλ θαηαζθεπαζκάησλ, δειαδή Cronbach’s α, CR 

θαη AVE θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη νη θιίκαθεο κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αθαλώλ κεηαβιεηώλ είλαη 

ηδηαίηεξα αμηόπηζηεο.  

 

4.5 Ανάλςζη Δγκςπόηηηαρ 

Ζ εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθνύ θαηαζθεπάζκαηνο αθνξά ζηελ εθηίκεζε θαηά 

πόζν κία δέζκε παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ αθαλή κεηαβιεηή ηελ νπνία ζρεδηάζηεθαλ λα κεηξήζνπλ. Γεληθόηεξα, ε 

αλάιπζε εγθπξόηεηαο εθηηκά ην βαζκό ζηνλ νπνίν ην όξγαλν κέηξεζεο 

κεηξάεη απηό γηα ην νπνίν ππνζηεξίδεη όηη ζθνπεύεη λα κεηξήζεη, άξα ηελ 

αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο (Hair θ.ά., 2010). Όπσο είδακε αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 3.5.1 γηα λα επηβεβαησζεί ε εγθπξόηεηα ησλ ελλνηνινγηθώλ 

θαηαζθεπαζκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα πνπ 

ηελ εμαζθαιίδνπλ θαηά ην κέγηζην δπλαηό.  

Ζ δνκηθή εγθπξόηεηα εμαζθαιίδεη όηη νη κεηξήζεηο ησλ παξαηεξνύκελσλ 

κεηαβιεηώλ πνπ ιακβάλνληαη από έλα δείγκα αληηπξνζσπεύνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πιεζπζκό (Hair θ.ά, 2010). Ζ δνκηθή 

εγθπξόηεηα εμεηάδεηαη κέζσ ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ή όςεο, ηεο 

ζπγθιίλνπζαο θαη ηεο απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο. Γηα απηό ην ιόγν αξρηθά 

δεηήζακε από έμη (6) έκπεηξνπο θξηηέο, εηδηθνύο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, 

λα εθηηκήζνπλ ηελ εγθπξόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ 

θαηαζθεπαζκάησλ θαη πξνρσξήζακε ζε βειηηώζεηο ή αιιαγέο ζύκθσλα κε 

ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο πξηλ θαη κεηά από ηελ πηινηηθή έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, 

εθηηκήζακε πνζνηηθά άιιεο πηπρέο ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, 
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αθνύ ζπγθεληξώζεθαλ ηα δεδνκέλα από ηελ θύξηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

θαη ηελ αλάιπζε δηαθόξσλ κνληέισλ κέηξεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο, ην κέγεζνο ησλ θνξηίζεσλ ησλ παξαγόλησλ ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από 0,60 (Bagozzi θαη Yi, 1988), αλ θαη ηηκέο 

κεγαιύηεξεο από 0,50 ζπρλά γίλνληαη απνδεθηέο ζην δηεξεπλεηηθό επίπεδν 

(Janssens θ.ά., 2008). Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ 

εθαξκόζηεθε ζην πξνηεηλόκελν κνληέιν κέηξεζεο θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ 

δείγκαηνο (Ν = 3466) παξήγαγε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα A4.3 

(Παξάξηεκα Α4), ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο 

παιηλδξόκεζεο (standardized regression weights). Ζ ρακειόηεξε ηηκή 

ηππνπνηεκέλνπ ζπληειεζηή 0,510 εθδειώλεηαη ζηε ζρέζε «Con1  

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί», κε όιεο ηηο ππόινηπεο ζρέζεηο λα έρνπλ 

πςειόηεξεο ηηκέο, ζεκεηώλνληαο όηη νη παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο αθαλείο είλαη απηέο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηεξεπλεηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε.   

Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ Πίλαθα 3.5 αλ ε Μέζε Δμαγώκελε 

Γηαθύκαλζε AVE > 0,50 θαη ηαπηόρξνλα ε ζύλζεηε αμηνπηζηία CR > AVE, ηόηε 

επηβεβαηώλεηαη ε ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα. Από ηνλ Πίλαθα 4.27 θαίλεηαη όηη 

απηά ηα δύν θξηηήξηα ηθαλνπνηνύληαη γηα όια ηα ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα 

ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο. 

ηνλ Πίλαθα 4.27 παξαηεξνύκε όηη θαη πάιη γηα όιεο ηηο αθαλείο 

κεηαβιεηέο ηθαλνπνηνύληαη ηα θξηηήξηα απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο, δει. AVE 

> MSV & AVE > ASV, όπνπ MSV είλαη ε Μέγηζηε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε 

Γηαθύκαλζε (Maximum Shared Squared Variance) θαη ASV είλαη ε Μέζε 

Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθύκαλζε (Average Shared Squared Variance). 

Δπίζεο, γηα λα απνδείμνπκε ηελ απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα ησλ θιηκάθσλ 

κέηξεζεο ζπλεζίδεηαη λα θαηαζθεπάδεηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ 

παξαγόλησλ ή αθαλώλ κεηαβιεηώλ ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο κε ηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο εμαγώκελεο δηαθύκαλζεο ζηε δηαγώλην απηνύ ηνπ 

πίλαθα (“factor correlation matrix with square root of AVE on the diagonal”). 

ε απηόλ ηνλ πίλαθα ζα πξέπεη όιεο νη ζπζρεηίζεηο ησλ παξαγόλησλ λα 

εκθαλίδνπλ ηηκέο κηθξόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηεο δηαγσλίνπ. Από ηνλ 
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Πίλαθα 4.28 πξνθύπηεη όηη νη ζπζρεηίζεηο όισλ ησλ παξαγόλησλ εκθαλίδνπλ 

ηηκέο κηθξόηεξεο από ηε ξίδα ηεο AVE πνπ θαίλεηαη ζηε δηαγώληό ηνπ. 

 

Πίνακαρ 4.27: Γείθηεο ζπγθιίλνπζαο & απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο αθαλώλ κεηαβιεηώλ 
κνληέινπ κέηξεζεο. 

ΑΦΑΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ CR AVE MSV ASV 

Καηαιύηεο 0,897 0,688 0,070 0,038 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκό 0,922 0,749 0,403 0,217 

Βνπιεηηθή Δηθόλα 0,903 0,539 0,469 0,224 

πλαηζζεκαηηθή Δηθόλα 0,945 0,714 0,388 0,114 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνύ 0,780 0,640 0,411 0,222 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,885 0,719 0,316 0,181 

Πεπνηζήζεηο Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,932 0,696 0,513 0,151 

Πεπνηζήζεηο Ρόισλ 0,968 0,792 0,513 0,144 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,805 0,583 0,469 0,128 
Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 
Πξννξηζκό 0,935 0,785 0,371 0,148 

Πξνζθόιιεζε ζηνλ Πξννξηζκό 0,946 0,688 0,437 0,163 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε 0,897 0,686 0,411 0,169 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθώλ 0,809 0,526 0,042 0,015 

Γλσζηηθή Δηθόλα 0,903 0,702 0,386 0,147 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,892 0,737 0,070 0,020 

 

 

πλεπώο, από ηνπο ππνινγηζκνύο ησλ Πηλάθσλ 4.27 θαη 4.28, νη νπνίνη 

ζεκεησηένλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά από επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε (CFA) ηνπ ηειηθνύ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ κέηξεζεο, θαηαιήγνπκε 

όηη ηα ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα δηαζέηνπλ απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ην πξνηεηλόκελν κνληέιν είλαη αμηόπηζην θαη έγθπξν, 

θαη απηό απνδείρζεθε πνιιαπιά κε δηαθόξνπο ηξόπνπο θαη ππνινγηζηηθνύο 

δείθηεο.
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 Πίνακαρ 4.28: πζρεηίζεηο ησλ παξαγόλησλ ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο εμαγώκελεο δηαθύκαλζεο AVE. 

Α/Α ΑΦΑΝΔΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Καηαιύηεο 0,829               

2 Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκό 0,173 0,866              

3 Βνπιεηηθή Δηθόλα 0,231 0,571 0,734             

4 πλαηζζεκαηηθή Δηθόλα 0,121 0,382 0,371 0,845            

5 πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνύ 0,165 0,635 0,575 0,623 0,800           

6 Αληηιεπη. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,213 0,562 0,517 0,316 0,477 0,848          

7 Πεπνηζήζεηο Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,180 0,407 0,441 0,323 0,433 0,554 0,834         

8 Πεπνηζήζεηο Ρόισλ 0,167 0,417 0,433 0,293 0,415 0,555 0,716 0,890        

9 Πξνζσπ. Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,249 0,412 0,685 0,243 0,375 0,380 0,308 0,265 0,764       

10 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο 0,156 0,567 0,545 0,275 0,440 0,456 0,322 0,293 0,364 0,886      

11 Πξνζθόιιεζε ζηνλ Πξννξηζκό 0,223 0,584 0,661 0,246 0,429 0,434 0,308 0,281 0,463 0,609 0,829     

12 πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε 0,165 0,600 0,442 0,482 0,641 0,446 0,402 0,397 0,302 0,382 0,402 0,828    

13 Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθώλ 0,177 0,139 0,047 0,105 0,106 0,175 0,105 0,131 0,096 -0,052 -0,028 0,142 0,725   

14 Γλσζηηθή Δηθόλα 0,202 0,466 0,490 0,406 0,621 0,410 0,379 0,374 0,358 0,294 0,310 0,422 0,205 0,838  

15 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,265 -0,228 -0,044 -0,097 -0,204 -0,150 -0,062 -0,036 -0,003 -0,153 -0,056 -0,164 -0,064 -0,153 0,858 
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4.6 Ανάλςζη Κανονικόηηηαρ 

Καηά ηελ εθαξκνγή δνκηθώλ κνληέισλ εμηζώζεσλ SEM κε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (maximum likelihood, ML) ππνηίζεηαη όηη 

ηζρύεη πνιπκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα (multivariate normality) ζε ζπλερείο 

παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο (Byrne, 2010). ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή νη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο κεηξήζεθαλ κε ηε ρξήζε 

επηαβάζκησλ θιηκάθσλ Likert θαη ζεσξήζεθαλ σο ζπλερείο.  

Σν πξώην βήκα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο θαλνληθόηεηαο 

είλαη ν μερσξηζηόο έιεγρνο θάζε κεηξνύκελεο κεηαβιεηήο, πνπ κεηέρεη ζην 

δνκηθό κνληέιν εμηζώζεσλ, γηα κνλνκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα (univariate 

normality), δηόηη ε κνλνκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε πνιπκεηαβιεηήο θαλνληθόηεηαο (multivariate normality). 

Απηόο ν έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξεο κεζόδνπο, ε πην 

ζπλεζηζκέλε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ππνινγηζκόο ηεο ινμόηεηαο (skewness) 

θαη ηεο θύξησζεο (kurtosis) (DeCarlo, 1997). 

Ζ ινμόηεηα ππνδεηθλύεη ην βαζκό ζπκκεηξίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζεηηθή 

ινμόηεηα ζεκαίλεη όηη ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζνύλ ηα δεδνκέλα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε κεηαβιεηή είλαη κεηαηνπηζκέλε πξνο ηα αξηζηεξά, θαη 

αξλεηηθή ινμόηεηα ππνδειώλεη κεηαηόπηζε ηεο θαηαλνκήο πξνο ηα δεμηά. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, ε θύξησζε αλαθέξεηαη ζην ύςνο ηεο θαηαλνκήο. Δπεηδή ε 

ηηκή θύξησζεο γηα θαλνληθή θαηαλνκή είλαη 3 (αλ θαη πνιιά ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα αθαηξνύλ ην 3 από ηελ θύξησζε ηεο παξαηεξνύκελεο 

θαηαλνκήο γηα λα θεληξάξνπλ ηελ θύξησζε ζην 0), κία πςειή ηηκή (ή ζεηηθή 

ηηκή ζην SPSS) θύξησζεο ππνδεηθλύεη όηη ε παξαηεξνύκελε θαηαλνκή έρεη 

πςειόηεξε θνξπθή από απηήλ ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο, ελώ ρακειή ηηκή (ή 

αξλεηηθή ζην SPSS) ζεκαίλεη όηη ε θαηαλνκή είλαη πην επίπεδε από ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή (Hair θ.ά., 2010). Ο ηύπνο ηεο θύξησζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηηκή 3 σο θέληξν νλνκάδεηαη θύξησζε Pearson, θαη ε 

θύξησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηηκή 0 σο θέληξν νλνκάδεηαη θύξησζε Fisher 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην ινγηζκηθό SPSS (Anscombe θαη Glynn, 1983). Αλ θαη 

γεληθά δελ ππάξρεη θαζνιηθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε αληηθεηκεληθά πξόηππα γηα 

λα θξίλνπκε ηελ θαλνληθόηεηα βάζεη ηεο ινμόηεηα θαη ηεο θύξησζεο, ν 
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δηαζέζηκνο εκπεηξηθόο θαλόλαο αλαθέξεη όηη αλ ε ινμόηεηα δελ μεπεξλά ην 

όξην ηνπ 1 πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε, ηόηε ε θαηαλνκή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο θαλνληθή (Hair θ.ά., 2010). Αθόκε ν Lewis-Beck (1995) πξνηείλεη 

όηη αλ ε θύξησζε είλαη κέζα ζην δηάζηεκα ± 1 ηόηε ε παξαηεξνύκελε 

θαηαλνκή ζεσξείηαη θαλνληθή ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, θαη αλ βξίζθεηαη ζην 

δηάζηεκα ± 2 ή 3 ηόηε κπνξεί λα ζεσξεζεί απνδεθηή. ηνλ Πίλαθα Α4.4 

(Παξάξηεκα Α4) θαίλεηαη όηη όιεο νη παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο ηθαλνπνηνύλ 

ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα. Ζ ρακειόηεξε ηηκή ινμόηεηαο πνπ 

παξαηεξήζεθε είλαη -0,990 θαη ε πςειόηεξε 0,936. Δπίζεο, ε ρακειόηεξε 

ηηκή θύξησζεο είλαη -0,765 θαη ε πςειόηεξε 0,998. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί όηη όιεο νη κεηξνύκελεο θαη ππνινγηζκέλεο κεηαβιεηέο ηεο 

δηαηξηβήο θαηαλέκνληαη αλεμάξηεηα θαλνληθά ζηε βάζε ησλ ειέγρσλ 

ινμόηεηαο θαη θύξησζεο. 

Ωζηόζν, αλ θαη όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε κνλνκεηαβιεηή 

θαλνληθόηεηα είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πνιπκεηαβιεηή 

θαλνληθόηεηα, εληνύηνηο ε ύπαξμε κνλνκεηαβιεηήο δελ εγγπάηαη ηελ 

πνιπκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα (DeCarlo, 1997 . Byrne, 2010). ύκθσλα κε ηνλ 

Kline (2010), ε πνιπκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη:  

(α) όιεο νη κνλνκεηαβιεηέο θαηαλνκέο είλαη θαλνληθέο, 

(β) ε ζπλδπαζηηθή θαηαλνκή νπνηνπδήπνηε δεύγνπο κεηαβιεηώλ είλαη 

δηκεηαβιεηή θαλνληθή (bivariate normal), θαη 

(γ) όια ηα δηκεηαβιεηά δηαγξάκαηα ζεκείσλ (scatterplots) είλαη γξακκηθά θαη 

νκνηνζθεδαζηηθά. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο θαλνληθόηεηαο, εξεπλεηέο όπσο ν 

Garson (2010) θαη ν DeCarlo (1997) πξόηεηλαλ δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο 

κεζόδνπο, όπσο: κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ κεηαβιεηώλ ζηελ 

Πνιιαπιή Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο (Multiple Analysis of Variance, MANOVA), 

εμέηαζε δηκεηαβιεηνύ δηαγξάκκαηνο ζεκείσλ θαη ειέγρνπο θαηαινίπσλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή εθαξκόζακε ηνλ έιεγρν κε ρξήζε απνζηάζεσλ 

Mahalanobis, ζύκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή MANOVA. 

Ζ απόζηαζε Mahalanobis ππνδεηθλύεη ηελ απόζηαζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο 
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παξαηήξεζεο από ην θέληξν βάξνπο ησλ ελαπνκείλαλησλ παξαηεξήζεσλ, κε 

ην θέληξν βάξνπο λα είλαη ην ζεκείν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο κέζνπο 

όισλ ησλ κεηαβιεηώλ (Stevens, 1984). Ο ππνινγηζκόο ηεο απόζηαζεο 

Mahalanobis είλαη δηαζέζηκνο από ην ινγηζκηθό AMOS, θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζηελ πεξίπησζή καο έδσζε ηελ απόζηαζε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ ζεκείνπ 

από ην θέληξν βάξνπο πνπ είλαη Mahalanobis distance = 216,20. Όπσο 

βιέπνπκε θαη ζηνλ Πίλαθα 4.29, ε ηηκή απηή ζπγθξίλεηαη κε ηελ θξίζηκε ηηκή 

ηεο θαηαλνκήο χ2  (= 236,22, df = 173, α = 0,001) θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη ε 

απόζηαζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ θξίζηκε ηηκή. Καηά ζπλέπεηα, δελ 

παξαηεξνύληαη νπζηαζηηθέο πνιπκεηαβιεηέο αθξαίεο ηηκέο θαη ε 

πνιπκεηαβιεηή θαηαλνκή ησλ παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο θαλνληθή. 

 

               Πίνακαρ 4.29: Πνιπκεηαβιεηή Καλνληθόηεηα.  

ηαηιζηικά μέηπα Σιμέρ 

 Βαζκνί ειεπζεξίαο df 

 Κξίζηκε ηηκή χ
2
 

173 

236,22 

 Απόζηαζε Mahalanobis (Maximum) 216,22 

 Απόζηαζε Cook's  

 α value 

,056 

0,001 

 

 

4.7 ύνοτη 4ος Κεθαλαίος & ςμπεπάζμαηα 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε αθελόο 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο. 

Αθεηέξνπ, παξνπζηάζηεθαλ νη αλαιύζεηο αμηνπηζηίαο, εγθπξόηεηαο γηα ηηο 

αθαλείο κεηαβιεηέο θαη θαλνληθόηεηαο γηα ηηο παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

κνληέινπ κέηξεζεο πνπ πξνθξίζεθε ηειηθά γηα δνκηθή αλάιπζε. Οη 

ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο έδεημαλ όηη ην πξνηεηλόκελν κνληέιν κέηξεζεο είλαη 

αμηόπηζην θαη έγθπξν, θαζώο επίζεο όηη νη παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο 

δηέπνληαη από πνιπκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα. Σέινο, ηα ζθάικαηα κε-

απόθξηζεο θαη ηξόπσλ απόθξηζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ         

ΠΟΟΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο πνπ 

ππνζέζακε φηη νη πξψηεο πξνζδηνξίδνπλ θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηε ρξήζε Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (EFA). Γειαδή 

πξνζδηνξίδνληαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο απαξηίδνπλ ηνπο 

παξάγνληεο ή αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο, κε βάζε 

ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα. Σειηθά, αλάινγα κε ηελ ελλνηνινγηθή νληφηεηα θαη 

ηηο απνδηδφκελεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε ζα νδεγήζεη ζε εθθαζάξηζε θαη κείσζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ, ζα θαλεξψζεη νκάδεο κεηαβιεηψλ ππφ κνξθή 

λέσλ ζπληζησζψλ, θαη βέβαηα ζα αληρλεχζεη πηζαλέο αιιεινζρεηίζεηο κεηαμχ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Ο ξφινο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ζεκαληηθφο 

δηφηη δηαδξακαηίδεη κνλαδηθφ θαη αλαγθαίν ξφιν ζηελ εθαξκνγή άιισλ 

πνιπκεηαβιεηψλ ηερληθψλ, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηα δνκηθά (ή δνκεκέλα) κνληέια εμηζψζεσλ.  

 

5.1 Γιεπεςνηηική Παπαγονηική Ανάλςζη  

Η δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε απνηειεί γεληθφ φξν κίαο θαηεγνξίαο 

ηερληθψλ πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο κε ηελ νπνία επηρεηξνχκε ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε δνκψλ 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο κε ηελ πηζαλή νκαδνπνίεζή ηνπο ζε ππνθείκελεο 

δηαζηάζεηο, πνπ νλνκάδνληαη θαη παξάγνληεο (Janssens θ.ά., 2008 . Hair θ.ά., 

2010). Όπσο αλαθέξεη ν Cudeck (2000) ε παξαγνληηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κία κέζνδνο γηα ηελ νκαδνπνίεζε κεηαβιεηψλ ζχκθσλα 

κε παξφκνηα δηάηαμε ζπζρέηηζεο. Σα ζχλνια ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε πςειφ βαζκφ νλνκάδνληαη παξάγνληεο (factors) 

(Hair θ.ά., 2010). Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη έλαο 

ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, κε ζηφρν ηελ 
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θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ ζε ππνζχλνια πνπ θαιψο ερφλησλ ησλ 

πξαγκάησλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο άιισλ νκάδσλ κεηαβιεηψλ θαη 

νκνηνγελείο κέζα ζηελ ίδηα νκάδα. Οη Hair θ.ά. (2010, ζει. 94) αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη παξάγνληεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ κεηαβιεηέο κε πςειή αιιεινζρέηηζε, αληηπξνζσπεχνπλ 

δηαζηάζεηο εληφο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ». Αλ ινηπφλ ην ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, ηφηε νη 

δηαζηάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζχλζεησλ νληνηήησλ. ηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρεη ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, ηφηε ε θάζε δηάζηαζε ελδερνκέλσο λα έρεη 

κία μερσξηζηή ζεκαζία πνπ ηεο δίδνπλ νη ππνδεέζηεξεο κεηαβιεηέο πνπ ηελ 

εθθξάδνπλ ή ηε ζπλζέηνπλ (Hair θ.ά., 2010). 

Δίλαη αιήζεηα φηη ππάξρεη κία αδηάιεηπηε αληηπαξάζεζε ζηνλ 

αθαδεκατθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

(Henson θαη Roberts, 2006) θαη εηδηθφηεξα γηα ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ή 

εμαγσγήο ησλ παξαγφλησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δνκή ησλ κεηαβιεηψλ 

ζηελ αλάιπζε (Hair θ.ά., 2010). Οη δηαζέζηκεο κέζνδνη παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο είλαη δχν: ε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (principal component 

analysis, PCA) θαη ε αλάιπζε θνηλνχ παξάγνληα, κε θχξηα εθπξφζσπν ηελ 

παξαγνληνπνίεζε θπξίσλ αμφλσλ (principal axis factoring, PAF). Η δηαθνξά 

ηνπο εζηηάδεη ζηε ρξήζε ηεο επεμεγνχκελεο έλαληη ηεο κε-επεμεγνχκελεο 

δηαθχκαλζεο απφ ηηο δχν κεζφδνπο. Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ 

ιακβάλεη ππφςε ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη εμάγεη 

παξάγνληεο πνπ πεξηέρνπλ κηθξά ηκήκαηα κνλαδηθήο δηαθχκαλζεο θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

αλάιπζε θνηλνχ παξάγνληα ιακβάλεη ππφςε κφλν ηελ θνηλή δηαθχκαλζε ησλ 

κεηαβιεηψλ, ππνζέηνληαο φηη ηφζν ε κνλαδηθή, φζν θαη ε δηαθχκαλζε 

ζθάικαηνο δελ ελδηαθέξνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ησλ κεηαβιεηψλ 

(Hair θ.ά., 2010).  

Η απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε επηινγή κεζφδνπ βαζίδεηαη ζε δχν 

θξηηήξηα: (α) ηα αληηθείκελα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, (β) ην βαζκφ 

πξνεγνχκελεο γλψζεο γηα ηε δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ. Η αλάιπζε 

θπξίσλ ζπληζησζψλ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζηφρνο είλαη ε πεξίιεςε ην δπλαηφ 
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πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίαο (δηαθχκαλζε) ζην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ. Αληίζεηα, ε παξαγνληνπνίεζε θπξίσλ αμφλσλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ππνθείκελσλ παξαγφλησλ ή δηαζηάζεσλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απφ θνηλνχ θαηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο. 

Πάλησο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Thompson 

(1992) ε πξαθηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο είλαη ζπρλά ακειεηέα 

φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Μάιηζηα, νη δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα κεηψλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηαβιεηψλ αιιά θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. Η εμήγεζε είλαη φηη ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ πξνθαιεί αθνινχζσο ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηηκψλ ζηε δηαγψλην ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ ηεο PAF πνιχ θνληά ζηε 

κνλάδα, πνπ πξαθηηθά είλαη ε πεξίπησζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ ηεο PCA. 

Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζαγψκελσλ ηηκψλ ζηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε επίδξαζε ησλ δηαγσλίσλ ηηκψλ ζηε ιχζε κηθξαίλεη κε εθζεηηθφ 

ξπζκφ (Snook θαη Gorsuch, 1989). ηελ πξάμε γηα 30 θαη πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ή θνηλή δηαθχκαλζε (communality) 0,60 θαη άλσ 

νη δχν κέζνδνη παξάγνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα (Hair θ.ά., 2010). ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή γίλεηαη ρξήζε ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) 

δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Stevens (2009) είλαη απφ ςπρνκεηξηθήο άπνςεο άξηηα 

κέζνδνο θαη επηπξφζζεηα απνθεχγεηαη ην πξφβιεκα ηεο «απξνζδηνξηζηίαο 

παξαγφλησλ (factor indeterminacy)», δειαδή ηεο κε θαηάιεμεο ζε κνλαδηθή 

ιχζε πνπ ζπλαληάηαη ζηελ αλάιπζε θνηλνχ παξάγνληα. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη: 

 Ιζρπξή ζεσξεηηθή ζεκειίσζε γηα ηελ ππνζηήξημε κίαο παξαγνληηθήο 

δνκήο πξηλ πξνρσξήζεη ε παξαγνληηθή αλάιπζε 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή ηνπ ειέγρνπ ζθαηξηθφηεηαο Bartlett 

(Sig.<0,05), πνπ ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ζπζρεηίζεσλ 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

 Σηκέο Μέηξνπ δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο (MSA), θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην κέηξν Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) πνπ πξέπεη λα 
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παίξλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,50, κε ηηκέο 0,70 λα ζεσξνχληαη θαιέο 

θαη άλσ ηνπ 0,90 εμαηξεηηθέο (Hutcheson θαη Sofroniou, 1999).    

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη θνηλφ ζέκα γηα ηηο δχν κεζφδνπο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο είλαη ν ηδαληθφο αξηζκφο παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα εμαρζνχλ θαη 

λα δηαηεξεζνχλ κεηά ηελ αλάιπζε. Μία ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή βάζε γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ δελ έρεη αλαπηπρζεί, 

φκσο ππάξρνπλ δηαζέζηκα θξηηήξηα πνπ βνεζνχλ ηνλ εξεπλεηή (Hair θ.ά., 

2010). Σα πην ζπλήζε θξηηήξηα – θαλφλεο είλαη: 

 Σν θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο (latent root or eigenvalue) (Hair θ.ά., 2010) 

 Σν δηάγξακκα ηδηνηηκήο γηα ην θξηηήξην ειέγρνπ scree (Cattell, 1966) 

 To εθ ησλ πξνηέξσλ θξηηήξην (Hair θ.ά., 2010) 

 Σν θξηηήξην πνζνζηνχ δηαθχκαλζεο (Hair θ.ά., 2010)  

Σα πξνεγνχκελα θξηηήξηα εθαξκφδνληαη παξάιιεια γηα ηελ εμέηαζε πηζαλψλ 

δηαθφξσλ παξαγνληηθψλ ιχζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ηειηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ησλ παξαγφλησλ (Hair θ.ά., 2010). Έηζη ινηπφλ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηνπο εμήο εκπεηξηθνχο θαλφλεο: 

 πκπεξίιεςε παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο άλσ ηνπ 1,0 

 Αξηζκφο παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο scree, πξηλ απφ ηελ θιίζε πνπ εμηζνξξνπεί ηελ 

αληίζηνηρε θακπχιε  

 Πξνζδηνξηζκφο ελφο αξηζκνχ ππνθείκελσλ παξαγφλησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα 

 Ιθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο παξαγφλησλ πνπ λα αζξνίδνπλ δηαθχκαλζε 

ζε πνζνζηφ 60% θαη άλσ 

Δπίζεο, είλαη ζθφπηκε ε εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ 

φηη έρνπκε θαηαιήμεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή δνκή παξαγφλησλ φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε παξάιιειε αλάιπζε (Turner, 1998). 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ν ζηφρνο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

εθηφο ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη λα πξνζθέξεη 
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πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εξκελεία ησλ κεηαβιεηψλ ππν 

εμέηαζε. Αλ ν δεχηεξνο ζηφρνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφηε ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπκε θαηάιιειε πεξηζηξεθφκελε παξαγνληηθή ιχζε (Hair θ.ά., 

2010). Σα είδε πεξηζηξνθψλ είλαη δχν θαηεγνξηψλ κε δηάθνξεο 

εθπξνζψπνπο: 

 Οξζνγψληεο πεξηζηξνθηθέο κέζνδνη (π.ρ. Varimax, Quartimax, 

Equimax), 

 Λνμέο ή πιάγηεο πεξηζηξνθηθέο κέζνδνη (π.ρ. Oblimin, Promax). 

ηελ νξζνγψληα παξαγνληηθή πεξηζηξνθή νη άμνλεο θαξηεζηαλνχ 

δηαγξάκκαηνο δηαηεξνχληαη ζε γσλία 90°. Αλ νη άμνλεο δελ πεξηνξίδνληαη ζε 

πεξηζηξνθέο κε δηαηήξεζε ηεο κεηαμχ ηνπο γσλίαο ζηηο 90°, ηφηε ε 

παξαγνληηθή πεξηζηξνθή νλνκάδεηαη πιάγηα (Hair θ.ά., 2010). Σν θξηηήξην 

ζηελ επηινγή πεξηζηξνθηθήο κεζφδνπ είλαη ν ζθνπφο ηεο πεξηζηξνθήο. Αλ 

ινηπφλ ν εξεπλεηηθφο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ 

δηαηεξψληαο κηθξφηεξν αξηζκφ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ γηα ρξήζε ζε 

επφκελεο πνιπκεηαβιεηέο ηερληθέο, ηφηε ε πην θαηάιιειε είλαη ε νξζνγψληα 

πεξηζηξνθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

παξαγφλησλ κε ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηφηε ε ινμή πεξηζηξνθή είλαη ε πιένλ 

θαηάιιειε, δηφηη επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ κεηαμχ ηνπο, πνπ 

είλαη απφιπηα ζχλεζεο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Henson θαη Roberts, 

2006).   

Πξαθηηθά ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφλησλ ή δηαζηάζεσλ πνπ 

ηειηθά ζα πεξηιεθζνχλ ζην παξαγνληηθφ κνληέιν ίζσο ρξεηαζηεί λα 

επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο. Η δηαδηθαζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα (Hair θ.ά., 2010):  

1) δηαγξαθή κεηαβιεηψλ απφ ηελ αλάιπζε, 

2) επηινγή δηαθνξεηηθήο πεξηζηξνθηθήο κεζφδνπ πξνο εξκελεία ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ ππν δηακφξθσζε κνληέινπ, 

3) αλάγθε γηα εμαγσγή δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ παξαγφλησλ, 

4) επηζπκία γηα ελαιιαγή ησλ δχν βαζηθψλ κεζφδσλ δηεξεπλεηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 
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Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ εξκελεία ησλ παξαγφλησλ 

(ζπληζησζψλ) πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά θαη κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε 

ελδερφκελεο αιιαγέο κε ηηο νπνίεο πξνζδνθνχκε βειηίσζε ηνπ παξαγνληηθνχ 

κνληέινπ (Courville θαη Thompson, 2001). 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξκελείαο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ πξναλαθεξζείζα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία, ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλνη εκπεηξηθνί θαλφλεο (Thompson, 2004 . Hair θ.ά., 2010). Οη 

θαλφλεο απηνί αλαθέξνπλ φηη: 

 ππάξρεη κία βέιηηζηε παξαγνληηθή δνκή φηαλ φιεο νη κεηαβιεηέο 

θνξηίδνπλ κφλν έλαλ παξάγνληα (ζπληζηψζα), 

 κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειέο δηαζηαπξνχκελεο θνξηίζεηο 

ζπλήζσο δηαγξάθνληαη εθηφο αλ ππάξρεη ζεσξεηηθή βάζε γηα ην 

αληίζεην, 

 νη κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ γεληθά θνηλέο δηαθπκάλζεηο 

(communalities) κεγαιχηεξεο απφ 0,50 ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζηελ 

αλάιπζε, 

 ε δηαγξαθή κεηαβιεηψλ, ε ελαιιαγή πεξηζηξνθηθψλ κεζφδσλ θαη ε 

αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ είλαη εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθ πεξηηξνπήο ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξαγνληηθνχ 

κνληέινπ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζην Παξάξηεκα ηνπ Κεθαιαίνπ 5 παξαηίζεληαη πηλαθνπνηεκέλα φια ηα 

ελδηάκεζα ζηάδηα γηα ηελ θαηάιεμε ζηελ παξαγνληηθή ιχζε θάζε 

ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο. 

   

5.2 Γιεπεύνηζη Γνυζηικήρ Δικόναρ Πποοπιζμού  

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3, ην αξρηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ 

κνληέιν πεξηιακβάλεη 28 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηδηνηήησλ ηνπ πξννξηζκνχ θαη 28 αθφκε παξαηεξνχκελεο 
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κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ ηδηνηήησλ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο. Σν γηλφκελν ησλ δχν πξνεγνχκελσλ νκάδσλ κεηαβιεηψλ 

δεκηνπξγεί 28 λέεο κεηαβιεηέο πνπ απνδίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο γλσζηηθήο 

εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ.  

Οη 28 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ηεο Γλσζηηθήο Δηθφλαο Πξννξηζκνχ 

ππνβιήζεθαλ ζε Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ινγηζκηθφ SPSS. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο PCA εμεηάζηεθε ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα δηελέξγεηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Απφ 

ηνλ Πίλαθα Α5.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,935, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

(Sig. = 0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα 

ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, γλσξίδνπκε ήδε φηη ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

ηεο θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη κε 0,936 γηα ηε γλσζηηθή θιίκαθα 

(Πίλαθαο 4.24). Ο πίλαθαο θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ γλσζηηθήο εηθφλαο δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ 

ζρεηηθά πςειέο ηηκέο, εθηφο ησλ κεηαβιεηψλ CI20 θαη CI26, θαη ζπλεπψο 

ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα Α5.2. 

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) κε πεξηζηξνθή Promax 

απνθάιπςε ηελ παξνπζία 5 παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, 

επεμεγψληαο 37,85%, 7,16%, 6,54%, 4,81% θαη 3,92% ηεο δηαθχκαλζεο 

αληίζηνηρα. Διέγρνληαο ην δηάγξακκα scree δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν 

κεηά ηνλ ηέηαξην παξάγνληα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell 

(1966) απνθαζίζηεθε φηη ζα δηαηεξήζνπκε ηέζζεξεηο (4) παξάγνληεο γηα ηε 

ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ππνζηεξίρζεθε θαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Παξάιιειεο Αλάιπζεο (Parallel Analysis) κε ρξήζε 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο Α5.6) 

φηη κφλν 4 παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα Α5.3 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο 

PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ 

(ζηήιε πνζνζηηαία ηηκή) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (28 κεηαβιεηέο × 3466 

εξσηψκελνη). 
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Γηελεξγνχκε ινηπφλ κία αθφκε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ κε 4 

εμαγψκελνπο παξάγνληεο σο πξνεπηινγή θαη παξαηεξψληαο αθελφο ηηο 

θνηλέο δηαθπκάλζεηο (communalities) θαη αθεηέξνπ ηηο δηαζηαπξνχκελεο 

θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ απφ ηνλ Πίλαθα θνξηίζεσλ (Pattern Matrix), 

αθαηξνχκε απφ ηηο 28 κεηαβιεηέο ηηο εμήο 5 ζε δηαδνρηθά βήκαηα: CI4, CI7, 

CI9, CI20, CI26. 

Καηά ζπλέπεηα θζάλνπκε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηεξεπλεηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Η γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ θαη νη ππνθείκελνη 

παξάγνληεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ 23 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. Πξηλ 

φκσο παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηειηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

γηα ηε γλσζηηθή εηθφλα, ζα πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηεο λέαο 

θιίκαθαο ησλ 23 κεηαβιεηψλ. Δθαξκφδνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληειεζηψλ Cronbach‟s alpha γηα ηελ θιίκαθα σο ζχλνιν, θαζψο επίζεο ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζχλζεηεο αμηνπηζηίαο CR (Πίλαθαο 5.1). Οη ηηκέο απηψλ ησλ 

κέηξσλ αμηνπηζηίαο είλαη πςειφηεξεο ηνπ 0,90 θαη θαηά ζπλέπεηα ε λέα 

θιίκαθα ησλ 23 κεηαβιεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αμηφπηζηε.  

 

Πίνακαρ 5.1: Τπνινγηζκφο ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο ηειηθήο θιίκαθαο 
γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ 23 κεηαβιεηψλ. 

Μέηπο Αξιοπιζηίαρ Κλίμακαρ Σιμή 

Δζσηεξηθή ζπλνρή Cronbach‟s alpha (α) ,928 

χλζεηε Αμηνπηζηία CR ,903 

 

Δπαλαιακβάλνπκε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ (PCA) φπσο παξαπάλσ, αιιά απηή ηε θνξά γηα ηελ θιίκαθα ησλ 

23 παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Απφ ηνλ Πίλαθα 5.2 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,933, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο (Bartlett, 1954) χ2(253) = 11594,308 πέηπρε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ 

πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ο πίλαθαο θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) φισλ 

ησλ κεηαβιεηψλ γλσζηηθήο εηθφλαο δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ 
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ζρεηηθά πςειέο ηηκέο (0,385 έσο 0,753) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.3. 

 

Πίνακαρ 5.2: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ 23 κεηαβιεηψλ 
ηειηθήο θιίκαθαο γλσζηηθήο εηθφλαο γηα PCA.  

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,933 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 11594,308 

df 253 

Sig. ,000 

 

 

 
Πίνακαρ 5.3: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) ηειηθήο θιίκαθαο γλσζηηθήο εηθφλαο γηα 
PCA. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Γνυζηικήρ Δικόναρ Απσική Δξαγυγή 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (CI1) 1,000 ,615 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθψλ παξαιηψλ (CI2) 1,000 ,753 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθνχ ηνπίνπ (CI3) 1,000 ,732 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηφηεηαο ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα (CI5) 1,000 ,589 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί δηαζεζηκφηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θάκπηλγθ ζηελ Διιάδα (CI6) 

1,000 ,576 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο αγνξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ (CI8) 1,000 ,446 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί δπλαηνηήησλ ραιάξσζεο & απνθπγήο 

θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ζηελ Διιάδα (CI10) 

1,000 ,619 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ελδηαθέξνληνο ειιεληθψλ πνιηηηζηηθψλ 

ειθπζηηθνηήησλ (CI11) 

1,000 ,716 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ελδηαθέξνληνο ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ 

κλεκείσλ & ζρεηηθψλ γεγνλφησλ (CI12) 

1,000 ,702 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα γηα άζιεζε 

θαη ζπνξ (CI13) 

1,000 ,385 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηψλ γηα 

πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/αλαξξίρεζε ζηελ Διιάδα (CI14) 

1,000 ,544 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειθπζηηθφηεηαο ηνπηθνχ θαγεηνχ (ειιεληθή 

θνπδίλα) (CI15) 

1,000 ,595 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί αζθάιεηαο ζηνπο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο 

δηαθνπψλ (CI16) 

1,000 ,626 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πξνζβαζηκφηεηαο ηεο Διιάδαο απφ ηε 

κφληκε θαηνηθία κνπ (CI17) 

1,000 ,540 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ βαζκνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Διιάδαο 

πξνο ηελ νηθνγέλεηα (CI18) 

1,000 ,475 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πξνηχπσλ πγηεηλήο & θαζαξηφηεηαο (CI19) 1,000 ,653 
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ζρέζεο πνηφηεηαο/ηηκήο (CI21) 1,000 ,591 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο (CI22) 1,000 ,591 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θήκεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφο  

πξννξηζκφο (CI23) 

1,000 ,543 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θαζαξφηεηαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(CI24) 

1,000 ,707 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αεηθνξίαο & 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (CI25) 

1,000 ,747 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πειαηεηαθήο θξνληίδαο απφ δηάθνξνπο 

επαγγεικαηίεο (CI27) 

1,000 ,603 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηψλ γηα νηλνπνηεηηθφ ηνπξηζκφ (CI28) 1,000 ,489 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

 

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) έγηλε θαη πάιη κε πεξηζηξνθή 

Promax ψζηε λα ζπλδξάκνπκε ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ ππνθείκελσλ 

παξαγφλησλ, δηφηη ρσξίο πεξηζηξνθή ή κε νξζνγψληα (Varimax) δελ 

πξνθχπηεη ζαθήο εηθφλα δηάηαμεο ησλ παξαγφλησλ. Δπηιέμακε ινμή 

πεξηζηξνθή δηφηη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.6 παξαηεξνχληαη ηζρπξέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αξρηθή 

ππφζεζή καο γηα κε ζπζρέηηζε ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ δελ επζηαζεί (π.ρ. 

ζπζρεηίζεηο κεγέζνπο -0,669, -0,640, 0,532 θιπ.). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

πεξηζηξνθή Promax είλαη ε πην θαηάιιειε ινμή πεξηζηξνθή φηαλ δηαζέηνπκε 

πνιχ κεγάια δείγκαηα (Field, 2009), φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζή καο. 

πλεπψο, ε εμαγσγή ησλ 4 παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, 

επεμεγνχλ ην 40,54%, 7,58%, 7,22%, θαη 4,82% ηεο δηαθχκαλζεο αληίζηνηρα 

(Πίλαθαο 5.4). ηε ζπλέρεηα, ειέγρνληαο ην λέν δηάγξακκα scree (ρήκα 5.1) 

δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν κεηά ηνλ ηέηαξην παξάγνληα. Με βάζε 

ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) δηαηεξνχκε ηέζζεξεηο (4) 

παξάγνληεο (ζπκπεξηιακβάλνπκε ηνλ παξάγνληα ζην ζεκείν θιίζεο).  
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Πίνακαρ 5.4: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA ηεο ηειηθήο 
θιίκαθαο 23 κεηαβιεηψλ γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα

Αζξνίζκ. Σεηξαγ. 

Φνξηίζεσλ 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

1 9,325 40,542 40,542 9,325 40,542 40,542 7,434 

2 1,743 7,578 48,120 1,743 7,578 48,120 6,715 

3 1,660 7,216 55,336 1,660 7,216 55,336 5,489 

4 1,109 4,821 60,158 1,109 4,821 60,158 4,115 

5 ,929 4,037 64,195     

6 ,805 3,501 67,695     

7 ,785 3,414 71,109     

8 ,644 2,801 73,910     

9 ,622 2,704 76,614     

10 ,567 2,467 79,080     

11 ,500 2,173 81,254     

12 ,495 2,151 83,405     

13 ,479 2,081 85,486     

14 ,452 1,963 87,450     

15 ,436 1,895 89,345     

16 ,408 1,774 91,119     

17 ,386 1,680 92,799     

18 ,350 1,520 94,318     

19 ,341 1,482 95,800     

20 ,290 1,260 97,060     

21 ,281 1,223 98,283     

22 ,233 1,013 99,295     

23 ,162 ,705 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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σήμα 5.1: Γηάγξακκα Scree γηα ηελ ηειηθή θιίκαθα 23 παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ 
γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ. 

 

Πίνακαρ 5.5: Σειηθή Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (PCA) Γλσζηηθήο Δηθφλαο 
Πξννξηζκνχ.  

ςνιζηώζερ & ηοισεία Φοπηίζειρ 
Παπαγόνηυν 

Ιδιοηιμή  
(Eigenvalue) 

Δπεξηγούμενη 
Γιακύμανζη 

Cronbach’s 
Alpha (α) 

Παπάγονηαρ 1:  
Αναγκαίερ Πποϋποθέζειρ 

  
9,325 

 
40,54% 

 
,852 

Γηαζεζηκφηεηα ζε μελνδνρεία/ 
/θαηαιχκαηα/θάκπηλγθ 

 
,631 

   

Ξεθνχξαζε θαη απνθπγή ξνπηίλαο  
,795 

   

Διθπζηηθή ηνπηθή θνπδίλα ,740    
Αζθάιεηα ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ  

,685 
   

Δχθνια πξνζβάζηκνο πξννξηζκφο 
απφ ηε κφληκε θαηνηθία κνπ 

 
,686 

   

Πξννξηζκφο πξνζαλαηνιηζκέλνο 
ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο 

 
,448 

   

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο – 
ηηκήο/θφζηνπο 

 
,644 

   

Πειαηεηαθή θξνληίδα απφ 
δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο 

 
,560 

   

     
Παπάγονηαρ 2: 
Δλκςζηικέρ ςνθήκερ 

  
1,743 

 
7,58% 

 
,877 
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Τςειή πνηφηεηα ππνδνκψλ 
πξννξηζκνχ 

 
,572 

   

Πξφηππα πγηεηλήο & θαζαξηφηεηαο  
,545 

   

Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ,797    
Καιή Φήκε ηνπξηζηηθνχ 
πξννξηζκνχ 

 
,557 

   

Ακφιπλην / άζηθην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

 
,804 

   

Δθαξκνγή πνιηηηθψλ αεηθνξίαο θαη 
πξνζηαζίαο θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο 

 
,852 

   

     
Παπάγονηαρ 3:     
Πποζθεπόμενερ Γπαζηηπιόηηηερ 

  
1,660 

 
7,22% 

 
,793 

Πνηθηιία αγνξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ,557    
Δλδηαθέξνληα πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ,773    
Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά κλεκεία & 
ζρεηηθέο εθδειψζεηο 

 
,804 

   

Καιέο εγθαηαζηάζεηο γηα άζθεζε 
αζιεκάησλ 

 
,503 

   

Ωξαίεο επθαηξίεο γηα πνδειαζία/ 
ςάξεκα/ θπλήγη/ αλαξξίρεζε 

 
,639 

   

Ωξαίεο επθαηξίεο γηα νηλνπνηεηηθφ 
ηνπξηζκφ 

 
,573 

   

     
Παπάγονηαρ 4:                   
Φςζικό πεπιβάλλον 

  
1,109 

 
4,82% 

 
,754 

Καιφ Κιίκα ,665    
Ωξαίεο αθηέο/ παξαιίεο ,809    
Όκνξθν ηνπίν/ πεξηβάιινλ ,766    
     
ςνολική Δπεξηγούμενη 
Γιακύμανζη 

   
60,16% 

 

 

 

 
Πίνακαρ 5.6: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) 
αξρηθνχ πξνζδηνξηζκνχ γλσζηηθήο εηθφλαο πξνζδηνξηζκνχ 
(Varimax Component Transformation Matrix). 

ςνιζηώζα 1 2 3 4 

 

1 ,632 ,532 ,452 ,336 

2 -,640 ,423 ,588 -,256 

3 -,093 -,669 ,578 ,457 

4 -,426 ,300 -,340 ,783 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 

Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα λέαο 

Παξάιιειεο Αλάιπζεο κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 

2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο 5.8) φηη κφλν 4 παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα 
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5.4 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο 

απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε πνζνζηηαίσλ ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ 

κεγέζνπο (23 κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). Η πεξηζηξεθφκελε ιχζε 

απνθάιπςε ηελ χπαξμε κία ζαθνχο παξαγνληηθήο δνκήο, κε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο λα παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ηζρπξψλ θνξηίζεσλ θαη 

φιεο νη κεηαβιεηέο λα θνξηψλνπλ ε θαζεκηά ζεκαληηθά ζε κία κφλν 

ζπληζηψζα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.5. Μεηά ηελ ηειηθή αλάιπζε θπξίσλ 

ζπληζησζψλ γίλεηαη έιεγρνο ζηηο ζπζρεηίζεηο παξαγφλησλ ηνπ Πίλαθα 5.7 θαη 

δηαπηζηψλνπκε φηη βξίζθνληαη θαηά ην κέγηζην ζηα επίπεδα ηνπ 0,55 θαη 

ρακειφηεξα, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο ησλ ζπληζησζψλ αθνχ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα αιιά κε ην ηειεπηαίν ζπλδπαζκφ κεζφδσλ 

εμαγσγήο-πεξηζηξνθήο είλαη θαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο. 

 

 
Πίνακαρ 5.7: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζσζψλ) ηειηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ γλσζηηθήο εηθφλαο πξνζδηνξηζκνχ (Promax 
Component Correlation Matrix). 

ςνιζηώζα 1 2 3 4 

 

1 1,000 ,569 ,456 ,476 

2 ,569 1,000 ,440 ,260 

3 ,456 ,440 1,000 ,338 

4 ,476 ,260 ,338 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  

 
 

Πίνακαρ 5.8: Παξάιιειε Αλάιπζε γηα  
Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παπάγονηαρ 
(ςνιζηώζα) 

Μέζοι PA 
 
 
 

Ποζοζηιαία Σιμή  
(Κπιηήπιο PA) 

 
 

Ππαγμαηική 
Ιδιοηιμή από 

PCA 

Απόθαζη 
PCA > PA 

 

1 1.147641 1.172430 9,325 Απνδεθηή 

2 1.125792 1.140730 1,743 Απνδεθηή 

3 1.107955 1.124994 1,660 Απνδεθηή 

4 1.091488 1.103664 1,109 Αποδεκηή 

5 1.078609 1.090974 ,929 Απνξξηπηέα 

 6 1.066343 1.075479 ,805 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκφο Μεηαβιεηψλ : 23   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκψλ: 95 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ δηάθξηζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ ζε 4 ππνθείκελνπο παξάγνληεο (ζπληζηψζεο), 

κε ηνλ θαζέλα λα εκθαλίδεη δηαθξηηή λνεκαηηθή βάζε: 1) Διθπζηηθέο πλζήθεο, 

2) Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο, 3) Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο, 4) Φπζηθφ 

Πεξηβάιινλ. ηνλ Πίλαθα 5.9 παξνπζηάδεηαη ε αληίζηνηρηζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ κε ηνπο 4 

ππνθείκελνπο παξάγνληεο (ζπληζηψζεο). 

 
 

Πίνακαρ 5.9: Παξάγνληεο θαη αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο γλσζηηθήο εηθφλαο 
πξννξηζκνχ ζην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν. 

Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 Διθπζηηθέο πλζήθεο CI5, CI19, CI22, CI23, CI24, CI25 

2 Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο CI6, CI10, CI15, CI16, CI17, CI18, CI21, CI27 

3 Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο CI8, CI11, CI12, CI13, CI14, CI28 

4 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ CI1, CI2, CI3 

 

 

5.3 Γιεπεύνηζη ςναιζθημαηικήρ και Βοςληηικήρ Δικόναρ Πποοπιζμού 

Η ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ πεξηιακβάλεη ζην αξρηθφ πξνηεηλφκελν 

κνληέιν 8 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ε βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ 

πεξηιακβάλεη 12 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, φπσο άιισζηε αλαιχζακε 

ζηνλ Πίλαθα 3.4 πεξί θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ.  

Οη 8 κεηαβιεηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο θαη νη 12 κεηαβιεηέο ηεο 

βνπιεηηθήο εηθφλαο ππνβιήζεθαλ ζε Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SPSS. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο PCA 

εμεηάζηεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα δηελέξγεηα παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο.  

Απφ ηνλ Πίλαθα Α5.8 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,929, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 
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(Sig.=0,000) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. 

Δπίζεο, γλσξίδνπκε ήδε φηη ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο 

Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη κε 0,909 γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θιίκαθα θαη 

0,907 γηα ηε βνπιεηηθή εηθφλα (Πίλαθαο 4.24). Ο πίλαθαο θνηλψλ 

δηαθπκάλζεσλ (Communalities) φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

εηθφλαο δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο (0,392 

έσο 0,824) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5.9 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5. ηνλ ίδην πίλαθα 

θαίλεηαη φηη νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο αξρηθήο θιίκαθαο 

βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ έρνπλ πςειέο ηηκέο (0,362 έσο 0,639) εθηφο 

ηεο κεηαβιεηήο CnI8 (πεξί επεξεαζκνχ επηινγήο ηνπ πξννξηζκνχ απφ 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο) πνπ παίξλεη ηηκή 0,236.  

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) κε πεξηζηξνθή Varimax 

απνθάιπςε ηελ παξνπζία 2 παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, 

επεμεγψληαο 30,32% θαη 25,55% ηεο δηαθχκαλζεο αληίζηνηρα. Διέγρνληαο ην 

δηάγξακκα scree δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν ζηνλ ηξίην παξάγνληα 

(ζπληζηψζα). Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966), φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ ρήκα Α5.2, απνθαζίζηεθε φηη ζα δηαηεξήζνπκε δχν (2) 

παξάγνληεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο (δειαδή ρσξίο λα πεξηιάβνπκε 

ην ζεκείν θιίζεο). Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Παξάιιειεο Αλάιπζεο (Parallel Analysis) κε ρξήζε 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο Α5.13) 

φηη κφλν 2 παξάγνληεο (ζπληζηψζεο) απφ ηνλ Πίλαθα Α5.10 ησλ πξαγκαηηθψλ 

ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ 

ηδηνηηκψλ (πνζνζηηαία ηηκή) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (20 κεηαβιεηέο × 3466 

εξσηψκελνη). 

Γηελεξγνχκε ινηπφλ κία αθφκε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ ειέγρνληαο 

πξψηα ηηο θνηλέο δηαθπκάλζεηο (communalities) ησλ κεηαβιεηψλ ηφζν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο φζν θαη θαη ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο απφ ηνλ Πίλαθα 

θνξηίζεσλ (Pattern Matrix), θαη αθαηξνχκε κία κεηαβιεηή απφ θαζεκηά εηθφλα: 

ηηο κεηαβιεηέο ΑΙ3 θαη CnI8, πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθπκάλζεηο 0,392 θαη 

0,236 αληίζηνηρα. Δπίζεο, αιιάδνπκε ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο δηφηη φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5.12 νη δχν παξάγνληεο (ζπληζηψζεο) εκθαλίδνληαη κε 
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πςειή ζπζρέηηζε. Η Promax ζα είλαη ε λέα κέζνδνο πεξηζηξνθήο δηφηη 

δηαζέηνπκε πνιχ κεγάια δείγκαηα (Field, 2009).  

Καηά ζπλέπεηα θζάλνπκε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηεξεπλεηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη βνπιεηηθήο εηθφλαο. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ 7 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. Η βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ ζα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ 11 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. Πξηλ φκσο 

παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηειηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή & βνπιεηηθή εηθφλα, ζα πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηελ αμηνπηζηία 

ησλ λέσλ θιηκάθσλ. Δθαξκφδνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ 

Cronbach‟s alpha, θαζψο επίζεο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχλζεηεο αμηνπηζηίαο 

CR (Πίλαθαο 5.10). Οη ηηκέο απηψλ ησλ κέηξσλ αμηνπηζηίαο είλαη πςειφηεξεο 

ηνπ 0,90 θαη γηα ηηο δχν θιίκαθεο θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο αμηφπηζηεο.  

 

Πίνακαρ 5.10: Τπνινγηζκφο ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο ηειηθψλ θιηκάθσλ ζπλαηζζεκαηηθήο & 
βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ. 

Κλίμακα Δζυηεπική ζςνοσή 
Cronbach’s alpha (α) 

ύνθεηη Αξιοπιζηία 
CR 

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ ,910 ,945 

Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ ,910 ,903 

 

Δπαλαιακβάλνπκε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA φπσο πξνεγνχκελα, αιιά απηή ηε θνξά γηα ηηο λέεο 

θιίκαθεο παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Θα κπνξνχζακε ελδερνκέλσο λα 

αθαηξέζνπκε θάπνηεο αθφκε κεηαβιεηέο ζπλαηζζεκαηηθήο ή βνπιεηηθήο 

εηθφλαο, αιιά πξνηηκνχκε λα ην εμεηάζνπκε ζην ζηάδην ηεο επηβεβαησηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Απφ ηνλ Πίλαθα 5.11 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,918, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(105)=19487,507, πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε 

ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ο Πίλαθαο 5.12 θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ 

(Communalities) ησλ κεηαβιεηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη βνπιεηηθήο εηθφλαο 
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δείρλεη φηη νη κεηαβιεηέο CnI1, CnI7 θαη CnI12 πνπ παίξλνπλ ζρεηηθά ρακειέο 

ηηκέο, δειαδή 0,405, 0,366 & 0,475 αληίζηνηρα θαη ζπλεπψο ζα αθαηξεζνχλ, 

δηφηη έρνπλ θνηλή δηαθχκαλζε <0,50, άξα ρακειή επεμεγεκαηηθή αμία. 

 

Πίνακαρ 5.11: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ 7 κεηαβιεηψλ & 11 κεηαβιεηψλ 
ηειηθψλ θιηκάθσλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη βνπιεηηθήο εηθφλαο γηα PCA, αληίζηνηρα. 

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,918 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 19487,507 

df 105 

Sig. ,000 

 

 

 
Πίνακαρ 5.12: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) ηειηθψλ θιηκάθσλ ζπλαηζζεκαηηθήο 
& βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ γηα PCA. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο επραξίζηεζεο (ΑΙ1) 1,000 ,462 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηέγεξζεο (ΑΙ2) 1,000 ,488 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο έληαζεο (ΑΙ4) 1,000 ,731 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ηάζεο (ΑΙ5) 1,000 ,843 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηαζθέδαζεο (ΑΙ6) 1,000 ,839 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο πξνηίκεζεο (ΑΙ7) 1,000 ,705 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηάζεζεο (ΑΙ8) 1,000 ,667 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο νλεηξεκέλνπ πξννξηζκνχ (CnI2) 1,000 ,600 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο έθθξαζεο θαηάιιεινπ πξννξηζκνχ (CnI3) 1,000 ,526 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο θηλήηξνπ εθαξκνγήο γλψζεσλ (CnI4) 1,000 ,524 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ζηνρεπκέλνπ πξννξηζκνχ (CnI5) 1,000 ,671 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεγήο πξνζσπηθήο αλαγθαηφηεηαο (CnI6) 1,000 ,514 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο δεκηνπξγίαο εκκνλήο γηα επίζθεςε (CnI9) 1,000 ,590 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεξίιεςεο ζεηηθψλ ηδηνηήησλ γηα αλάπηπμε 

πξνζσπηθφηεηαο (CnI10) 

1,000 ,651 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεπνίζεζεο πεξί ηδαληθήο πξνζσπηθήο 

αληακνηβήο (CnI11) 

1,000 ,625 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) έγηλε θαη πάιη κε πεξηζηξνθή 

Promax ψζηε λα ζπλδξάκνπκε ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ ππνθείκελσλ 

παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ), δηφηη ε νξζνγψληα (Varimax) παξέρεη πςειέο 
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ζπζρεηίζεηο ζηνλ Πίλαθα 5.14 κεηαμχ ησλ 2 παξαγφλησλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε πεξηζηξνθή Promax είλαη ε πην θαηάιιειε ινμή πεξηζηξνθή φηαλ 

δηαζέηνπκε πνιχ κεγάια δείγκαηα (Field, 2009), φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζή καο. πλεπψο, ε εμαγσγή ησλ 2 παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πνπ 

μεπεξλνχλ ην 1, επεμεγνχλ ην 42,31%, θαη 20,59% ηεο δηαθχκαλζεο 

αληίζηνηρα. Αθφκε, ε ζπλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε απμήζεθε απφ 

55,87% ζε 62,90%. ηε ζπλέρεηα, ειέγρνληαο ην λέν δηάγξακκα scree (ρήκα 

5.2) δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν ζηνλ ηξίην παξάγνληα (ζπληζηψζα). Με 

βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) δηαηεξνχκε δχν (2) 

παξάγνληεο (απνξξίπηνπκε ηνλ ηξίην παξάγνληα ζην ζεκείν θιίζεο ζχκθσλα 

κε ηνλ Thurstone, 1947).  

 
σήμα 5.2: Γηάγξακκα Scree γηα ηηο ηειηθέο θιίκαθεο ησλ 7 & 11 παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο & βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ, αληίζηνηρα. 
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Πίνακαρ 5.13: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA ζπλφινπ ησλ 
ηειηθψλ 7 κεηαβιεηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 11 κεηαβιεηψλ βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκ. Σεηξαγ. 

Φνξηίζεσλ 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

1 6,347 42,315 42,315 6,347 42,315 42,315 5,331 

2 3,088 20,584 62,899 3,088 20,584 62,899 5,197 

3 ,745 4,968 67,867     

4 ,681 4,537 72,404     

5 ,623 4,156 76,560     

6 ,602 4,012 80,572     

7 ,495 3,302 83,875     

8 ,456 3,038 86,912     

9 ,366 2,440 89,352     

10 ,335 2,230 91,582     

11 ,326 2,171 93,753     

12 ,312 2,077 95,830     

13 ,285 1,901 97,731     

14 ,203 1,353 99,084     

15 ,137 ,916 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

 

 
Πίνακαρ 5.14: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) 
ηειηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο & βνπιεηηθήο 
εηθφλαο (Varimax Component Transformation Matrix). 

ςνιζηώζα 1 2 

 
1 ,793 ,609 

2 -,609 ,793 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 

 

Ο Πίλαθαο 5.15 πνπ παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο δπν 

κεηαβιεηέο θαλεξψλεη κία ήπηα ζπζρέηηζε. Η πεξηζηξεθφκελε ιχζε 

απνθάιπςε ηελ χπαξμε κία ζαθνχο παξαγνληηθήο δνκήο, κε ηνπο 

παξάγνληεο λα παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ηζρπξψλ θνξηίζεσλ θαη 
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φιεο νη κεηαβιεηέο λα θνξηψλνπλ ε θαζεκηά ζεκαληηθά ζε κία κφλν 

ζπληζηψζα, φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 5.16 & 5.17.  

 
Πίνακαρ 5.15: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) 
ηειηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο & βνπιεηηθήο 
εηθφλαο (Promax Component Correlation Matrix). 

ςνιζηώζα 1 2 

 
1 1,000 ,336 

2 ,336 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  

 

 
Πίνακαρ 5.16: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε 
ζπληζηψζα (Promax Pattern matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
ςνιζηώζερ 

1 2 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο επραξίζηεζεο (ΑΙ1)  ,597 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηέγεξζεο (ΑΙ2)  ,608 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο έληαζεο (ΑΙ4)  ,890 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ηάζεο (ΑΙ5)  ,937 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηαζθέδαζεο (ΑΙ6)  ,939 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο πξνηίκεζεο (ΑΙ7)  ,827 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηάζεζεο (ΑΙ8)  ,808 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο νλεηξεκέλνπ πξννξηζκνχ (CnI2) ,776  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο έθθξαζεο θαηάιιεινπ πξννξηζκνχ 

(CnI3) 

,716  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο θηλήηξνπ εθαξκνγήο γλψζεσλ (CnI4) ,727  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ζηνρεπκέλνπ πξννξηζκνχ (CnI5) ,835  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεγήο πξνζσπηθήο αλαγθαηφηεηαο 

(CnI6) 

,727  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο δεκηνπξγίαο εκκνλήο γηα επίζθεςε 

(CnI9) 

,761  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεξίιεςεο ζεηηθψλ ηδηνηήησλ γηα 

αλάπηπμε πξνζσπηθφηεηαο (CnI10) 

,805  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεπνίζεζεο πεξί ηδαληθήο 

πξνζσπηθήο αληακνηβήο (CnI11) 

,761  

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε πεξηζηξνθήο ζε 3 επαλαιήςεηο. 
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Πίνακαρ 5.17: πληειεζηέο πζρεηίζεσλ (correlations) αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο θαη 
ζπληζηψζεο (Promax Structure Matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
ςνιζηώζερ 

1 2 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο επραξίζηεζεο (ΑΙ1)  ,597 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηέγεξζεο (ΑΙ2)  ,608 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο έληαζεο (ΑΙ4)  ,890 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ηάζεο (ΑΙ5)  ,937 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηαζθέδαζεο (ΑΙ6)  ,939 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο πξνηίκεζεο (ΑΙ7)  ,827 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηάζεζεο (ΑΙ8)  ,808 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο νλεηξεκέλνπ πξννξηζκνχ (CnI2) ,776  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο έθθξαζεο θαηάιιεινπ πξννξηζκνχ 

(CnI3) 

,716  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο θηλήηξνπ εθαξκνγήο γλψζεσλ (CnI4) ,727  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ζηνρεπκέλνπ πξννξηζκνχ (CnI5) ,835  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεγήο πξνζσπηθήο αλαγθαηφηεηαο 

(CnI6) 

,727  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο δεκηνπξγίαο εκκνλήο γηα επίζθεςε 

(CnI9) 

,761  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεξίιεςεο ζεηηθψλ ηδηνηήησλ γηα 

αλάπηπμε πξνζσπηθφηεηαο (CnI10) 

,805  

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεπνίζεζεο πεξί ηδαληθήο 

πξνζσπηθήο αληακνηβήο (CnI11) 

,761  

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 

 

Η απφθαζε εμαγσγήο θαη δηαηήξεζεο 2 παξαγφλησλ ππνζηεξίδεηαη θαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα λέαο Παξάιιειεο Αλάιπζεο κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο 

Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο 5.18) φηη κφλν 2 

παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα 5.13 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA 

παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε 

πνζνζηηαίσλ ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (15 κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). 

ηνλ Πίλαθα 5.19 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ηεο 

ζπλαζζεκαηηθήο θαη ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ, νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν. 
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Πίνακαρ 5.18: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα πλαηζζεκαηηθή                                                        
& Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παπάγονηαρ 
(ςνιζηώζα) 

Μέζοι PA 
 
 

 

Ποζοζηιαία 
Σιμή  

(Κπιηήπιο PA) 
 
 

Ππαγμαηική 
Ιδιοηιμή από 

PCA 

Απόθαζη 
PCA > PA 

1 1,111092 1,133180 7,323 Απνδεθηή 

2 1,088480 1,106543 3,259 Αποδεκηή 

3 1,071327 1,084239 ,974 Απνξξηπηέα 

4 1,055709 1,067143 ,808 Απνξξηπηέα 

5 1,040332 1,053806 ,720 Απνξξηπηέα 

6 1,026229 1,037454 ,641 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκφο Μεηαβιεηψλ: 15 
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκψλ: 95 

 

Πίνακαρ 5.19: Παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη βνπιεηηθήο εηθφλαο 
πξννξηζκνχ ζην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν. 

Παπάγονηερ Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ4, ΑΙ5, ΑΙ6, ΑΙ7, ΑΙ8 

2 Βνπιεηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ CnI2, CnI3, CnI4, CnI5, CnI6, CnI9, CnI10, CnI11 

 

 

5.4 Γιεπεύνηζη Πεποιθήζευν Πποηύπυν/Κανόνυν, Πεποιθήζευν 

Ρόλυν και Ανηιληπηικών Κοινυνικών Παπαγόνηυν 

Απηέο νη ηξεηο νκάδεο παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ σο θνηλφ 

ππφβαζξν αλαθνξάο ην θνηλσληθφ ζηνηρείν θαη γηα απηφ ζα ηηο εμεηάζνπκε 

ηαπηφρξνλα. Η αθαλήο κεηαβιεηή «Πεπνηζήζεηο Ρφισλ» πεξηιακβάλεη ζην 

αξρηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν 8 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, ε αθαλήο 

«Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ / Καλφλσλ» πεξηιακβάλεη 6 παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο, θαη νη «Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο» πξνζδηνξίδνληαη 

απφ 3 κεηξνχκελεο κεηαβιεηέο, φπσο άιισζηε αλαιχζακε ζηνλ Πίλαθα 3.4 

πεξί θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ.  

Οη παξαπάλσ παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ππνβιήζεθαλ ζε Αλάιπζε 

Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SPSS. Πξηλ απφ 

ηελ εθηέιεζε ηεο PCA εμεηάζηεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα 

δηελέξγεηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο.  
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Απφ ηνλ Πίλαθα Α5.14 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,955, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(136) = 24954,032 πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, γλσξίδνπκε ήδε φηη ν 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη 

κε 0,937 γηα ηηο πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ, 0,972 γηα ηηο πεπνηζήζεηο 

ξφισλ θαη 0,862 γηα ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο (Πίλαθαο 

4.24). Ο πίλαθαο θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ κεηαβιεηψλ ησλ 

πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ/θαλφλσλ δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ 

πνιχ πςειέο ηηκέο (0,620 έσο 0,784) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε 

θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5.15 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α5. ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αξρηθήο θιίκαθαο βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ έρνπλ 

πνιχ πςειέο ηηκέο (0,793 έσο 0,853), θαζψο επίζεο νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο 

ησλ κεηαβιεηψλ ησλ αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ εθηείλνληαη απφ 

0,740 έσο 0,826. πλεπψο, δελ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζηάδην ε αλάγθε 

απνθιεηζκνχ θάπνηαο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηήο.  

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) κε πεξηζηξνθή Varimax 

απνθάιπςε ηελ παξνπζία 3 παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, 

επεμεγψληαο 36,41%, 26,41% θαη 15,30% ηεο δηαθχκαλζεο αληίζηνηρα 

(Πίλαθαο Α5.16). Διέγρνληαο ην δηάγξακκα scree δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ 

ζπάζηκν ζηνλ ηέηαξην παξάγνληα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ 

Cattell (1966), φπσο θαίλεηαη ζηνλ ρήκα Α5.3, απνθαζίζηεθε φηη ζα 

δηαηεξήζνπκε ηξείο (3) παξάγνληεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο (δειαδή 

ρσξίο λα πεξηιάβνπκε ην ζεκείν θιίζεο). Βέβαηα, ε απφθαζε απηή βαζίδεηαη 

ζηελ a priori ζεσξεηηθή ππφζεζε ησλ ηξηψλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Παξάιιειεο 

Αλάιπζεο (Parallel Analysis) κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil 

θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο Α5.19) φηη κφλν 3 παξάγνληεο απφ ηνλ 

Πίλαθα Α5.16 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο 
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κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (πνζνζηηαία ηηκή) ηνπ ίδηνπ 

κεγέζνπο (17 κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). 

Ο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ παξαγφλησλ Α5.18 δείρλεη πςειέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (Varimax). Καηά 

ζπλέπεηα, ζα αιιάμνπκε ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο επηιέγνληαο ηελ Promax 

δηφηη δηαζέηνπκε πνιχ κεγάιo δείγκα (Field, 2009).  

Καηά ζπλέπεηα θζάλνπκε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηεξεπλεηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο ησλ 17 παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ θνηλσληθνχ 

ππνβάζξνπ. Νέα εμέηαζε αμηνπηζηίαο δε ρξεηάδεηαη αθνχ δελ αθαηξέζεθε 

θακκία παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή.   

Δπαλαιακβάλνπκε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA φπσο πξνεγνχκελα, αιιά απηή ηε θνξά, φπσο είπακε, κε 

ηε ρξήζε κεζφδνπ πεξηζηξνθήο Promax. Απφ ηνλ Πίλαθα 5.20 θαίλεηαη φηη ην 

κέηξν δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,960, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(136)=21066,237, πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ο Πίλαθαο 5.21 θνηλψλ 

δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ κεηαβιεηψλ πεπνηζήζεσλ 

πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ δείρλεη φηη φιεο νη 

κεηαβιεηέο παίξλνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο (0,696 έσο 0,812 & 0,819 έσο 0,873 

& 0,807 έσο 0,853 αληίζηνηρα) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ εμαηξεηηθά ε θαζεκηά 

κε ηηο ππφινηπεο. 

 

Πίνακαρ 5.20: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ 
θιηκάθσλ πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ 
παξαγφλησλ γηα PCA (πεξηζηξ. Promax). 

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,960 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 21066,237 

df 136 

Sig. ,000 
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Πίνακαρ 5.21: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) θιηκάθσλ πεπνηζήζεσλ ξφισλ, 
πξνηχπσλ/θαλφλσλ, αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ γηα PCA (πεξηζηξ. Promax). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ζπληξφθνπ λα επηιέμσ δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα (Nor1) 

1,000 ,696 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ θίισλ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Nor2) 

1,000 ,792 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο λα επηιέμσ δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα (Nor3) 

1,000 ,812 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ηαμηδησηηθνχ ζπκβνχινπ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor4) 

1,000 ,774 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ επαγγεικ. πεξηβάιινληνο λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor5) 

1,000 ,779 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ δηαδηθηπαθψλ επαθψλ κνπ λα 

επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor6) 

1,000 ,790 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηαο θνηλσληθήο 

ηάμεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol1) 

1,000 ,825 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηαο 

επαγγεικαηηθήο ζέζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol2) 

1,000 ,835 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο παξφκνηνπ 

εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol3) 

1,000 ,873 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηνπ ειηθηαθνχ 

επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol4) 

1,000 ,846 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηαο εζληθφηεηαο 

λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol5) 

1,000 ,838 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηνπ 

ζξεζθεχκαηνο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol6) 

1,000 ,819 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηαο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol7) 

1,000 ,853 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο ίδηνπ θχινπ λα 

επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol8) 

1,000 ,852 

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ γλσξίδσ (SF1) 

1,000 ,807 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκφ επί ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

1,000 ,853 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα επί ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

1,000 ,827 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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πλεπψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.22, ε εμαγσγή ησλ 3 

ζπληζησζψλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, επεμεγνχλ ην 64,33%, 9,56% 

θαη 7,70 ηεο δηαθχκαλζεο, αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ειέγρνληαο ην λέν 

δηάγξακκα scree (ρήκα 5.3) δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν ζηελ ηέηαξηε 

ζπληζηψζα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) δηαηεξνχκε 

ηξείο (3) παξάγνληεο (απνξξίπηνπκε ηνλ ηέηαξην παξάγνληα ζην ζεκείν 

θιίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Thurstone, 1947).  

 
Πίνακαρ 5.22: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA κε 
πεξηζηξνθή Promax ησλ κεηαβιεηψλ πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη ησλ 
αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκ. Σεηξαγ. 

Φνξηίζεσλ 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

1 10,937 64,332 64,332 10,937 64,332 64,332 9,888 

2 1,626 9,562 73,895 1,626 9,562 73,895 8,993 

3 1,308 7,694 81,589 1,308 7,694 81,589 5,434 

4 ,458 2,695 84,284     

5 ,374 2,201 86,485     

6 ,301 1,772 88,258     

7 ,276 1,622 89,879     

8 ,249 1,462 91,342     

9 ,216 1,272 92,614     

10 ,211 1,242 93,855     

11 ,198 1,165 95,020     

12 ,183 1,078 96,099     

13 ,178 1,046 97,144     

14 ,140 ,823 97,968     

15 ,130 ,767 98,734     

16 ,110 ,646 99,380     

17 ,105 ,620 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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σήμα 5.3: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ πεπνηζήζεσλ ξφισλ, πξνηχπσλ/θαλφλσλ, αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ 
παξαγφλησλ κεηά απφ PCA κε πεξηζηξνθή Promax. 

 

Η πεξηζηξεθφκελε ιχζε απνθάιπςε ηελ χπαξμε κία ζαθνχο 

παξαγνληηθήο δνκήο, κε ηνπο παξάγνληεο λα παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ ηζρπξψλ θνξηίζεσλ θαη φιεο νη κεηαβιεηέο λα θνξηψλνπλ ε θαζεκηά 

ηζρπξά ζε κία κφλν ζπληζηψζα, φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 5.23 & 5.24. 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.25 επαιεζεχεηαη φηη ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ιφγσ θνηλνχ ελλνηνινγηθνχ ππνβάζξνπ, αλ θαη νη 

κεηαβιεηέο θνξηψλνπλ μεθάζαξα θαη κνλαδηθά ζε θάζε παξάγνληα. 
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Πίνακαρ 5.23: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε 
ζπληζηψζα (Promax Pattern matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
ςνιζηώζερ 

1 2 3 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ζπληξφθνπ λα 

επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor1) 

 ,796  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ θίισλ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor2) 

 ,887  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο λα 

επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor3) 

 ,918  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

ζπκβνχινπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor4) 

 ,838  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor5) 

 ,856  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

επαθψλ κνπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor6) 

 ,814  

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο θνηλσληθήο ηάμεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol1) 

,778   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο επαγγεικαηηθήο ζέζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα (Rol2) 

,790   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

παξφκνηνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol3) 

,856   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηνπ ειηθηαθνχ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα (Rol4) 

,870   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο εζληθφηεηαο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol5) 

,932   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηνπ ζξεζθεχκαηνο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol6) 

,933   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο λα επηιέμνπλ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol7) 

,943   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηνπ θχινπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα / 

(Rol8) 

,960   
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Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

γλσξίδσ (SF1) 

  ,890 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

  ,926 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ 

Διιάδα επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

  ,903 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 

 

 
Πίνακαρ 5.24: πληειεζηέο πζρεηίζεσλ (correlations) αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο θαη 
ζπληζηψζεο (Promax Structure Matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ζπληξφθνπ λα 

επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor1) 

,618 ,833 ,452 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ θίισλ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor2) 

,645 ,890 ,443 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο λα 

επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor3) 

,645 ,901 ,424 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

ζπκβνχινπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor4) 

,668 ,877 ,416 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor5) 

,643 ,882 ,480 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

επαθψλ κνπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor6) 

,687 ,886 ,460 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο θνηλσληθήο ηάμεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol1) 

,901 ,732 ,475 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο επαγγεικαηηθήο ζέζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα (Rol2) 

,907 ,729 ,490 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

παξφκνηνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol3) 

,932 ,721 ,487 
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Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηνπ ειηθηαθνχ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα (Rol4) 

,919 ,692 ,483 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο εζληθφηεηαο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol5) 

,915 ,656 ,435 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηνπ ζξεζθεχκαηνο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol6) 

,904 ,636 ,440 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο λα επηιέμνπλ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol7) 

,923 ,649 ,471 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξψπνπο 

ίδηνπ θχινπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Rol8) 

,922 ,640 ,459 

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

γλσξίδσ (SF1) 

,464 ,455 ,898 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

,460 ,458 ,924 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ 

Διιάδα επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

 

,459 

 

,465 

 

,909 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 

 

 
Πίνακαρ 5.25: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ πεπνηζήζεσλ 
πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 

Παπάγονηερ 1 2 3 

 

1 1,000 ,722 ,501 

2 ,722 1,000 ,499 

3 ,501 ,499 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  

 

Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμαγψκελσλ ζπληζησζψλ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα λέαο Παξάιιειεο Αλάιπζεο (Parallel 

Analysis) κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία 

έδεημε (Πίλαθαο 5.26) φηη κφλν 3 παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα 5.22 ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ 
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πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε πνζνζηηαίσλ ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (17 

κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). 
 

Πίνακαρ 5.26: Παξάιιειε Αλάιπζε γηα Πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη  
Αληηιεπηηθνχο Κνηλσληθνχο Παξάγνληεο  κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παπάγονηαρ 
Μέζοι PA 

 

Ποζοζηιαία 
Σιμή  

(Κπιηήπιο PA) 
 

Ππαγμαηική 
Ιδιοηιμή από 

PCA 

Απόθαζη 
PCA > PA 

 

1 1,120377 1,140905 10,937 Απνδεθηή 

2 1,097028 1,111455 1,626 Απνδεθηή 

3 1,079350 1,090895 1,308 Αποδεκηή 

4 1,063713 1,076773 ,458 Απνξξηπηέα 

5 1,049976 1,059204 ,374 Απνξξηπηέα 

 6 1,037116 1,048634 ,301 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκφο Μεηαβιεηψλ : 17   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκψλ: 95 

 

ηνλ Πίλαθα 5.27 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ 

παξαγφλησλ θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ γηα ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν. 

 

Πίνακαρ 5.27: Παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη 
αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν. 

Παπάγονηερ Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 Πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ Nor1, Nor2, Nor3, Nor4, Nor5, Nor6 

2 Πεπνηζήζεηο ξφισλ Rol1, Rol2, Rol3, Rol4, Rol5, Rol6, Rol7, Rol8 

3 Αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο SF1, SF2, SF3 

 

 

5.5 Γιεπεύνηζη ςνολικήρ Δπίδπαζηρ Πποοπιζμού, Πποζυπικήρ 

Κανονιζηικήρ Πεποίθηζηρ, Ανηιληπηικών Κοινυνικών Παπαγόνηυν και 

Ππόθεζηρ (επαν)επίζκετηρ ζηον πποοπιζμό 

χκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ 

Triandis (1977) ε επίδξαζε ηεο γλσζηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ, ε ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ ζπλαηζζεκάησλ σο ζπλνιηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε, νη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη ε Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε πξνζδηνξίδνπλ ηελ Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Οη Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο επαλεμεηάδνληαη ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

Η κεηαβιεηή «πλνιηθή Αληηιεπηηθή Πνηφηεηα Πξννξηζκνχ» θαη ε 

«πλνιηθή πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε» ζην αξρηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνλνδηάζηαηεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. Η 

αθαλήο κεηαβιεηή «Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε» πεξηιακβάλεη 3 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, ε αθαλήο «Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο» απνηειείηαη απφ 3 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ε αθαλήο 

«Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ» απνηειείηαη απφ 4 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. 

Οη παξαπάλσ παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ππνβιήζεθαλ ζε Αλάιπζε 

Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SPSS. Πξηλ απφ 

ηελ εθηέιεζε ηεο PCA εμεηάζηεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα 

δηελέξγεηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο.  

Απφ ηνλ Πίλαθα Α5.20 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5 πξνθχπηεη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,852, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(66) = 13665,234 πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, γλσξίδνπκε ήδε φηη ν 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη 

κε 0,758 γηα ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, γηα ηνπο αληηιεπηηθνχο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο ηζνχηαη κε 0,862 θαη γηα ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ ηζνχηαη κε 0,930 (Πίλαθαο 4.24). Ο πίλαθαο 

θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ πςειέο 

ηηκέο (0,577 έσο 0,740) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε 

ηηο ππφινηπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5.21 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5. ηνλ 

ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θιίκαθαο 

αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ έρνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο (0,756 έσο 

0,836), θαζψο επίζεο νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ εθηείλνληαη απφ 0,700 έσο 0,893. 
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πλεπψο, δελ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζηάδην ε αλάγθε απνθιεηζκνχ θάπνηαο 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηήο.  

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) ρσξίο πεξηζηξνθή δεκηνπξγεί κία 

ζπγθερπκέλε εηθφλα κε ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλεο θνξηίζεηο ζε ηέζζεξεηο 

παξάγνληεο (Πίλαθαο Α5.23). Άξα, πξέπεη λα εθαξκφζνπκε πεξηζηξνθή, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα νξζνγψληα. Ο Πίλαθαο Α5.22 απνδίδεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ επεμεγνχκελσλ δηαθπκάλζεσλ γηα ηέζζεξεηο παξάγνληεο κεηά ηελ 

Varimax πεξηζηξνθή πνπ είλαη 27,59%, 19,87%, 17,10%, 13,94%. 

Διέγρνληαο ην δηάγξακκα scree δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν ζηνλ 

πέκπην παξάγνληα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966), 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ ρήκα Α5.4, απνθαζίζηεθε φηη ζα δηαηεξήζνπκε 

ηέζζεξεηο (4) παξάγνληεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο (δειαδή ρσξίο λα 

πεξηιάβνπκε ην ζεκείν θιίζεο). Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Παξάιιειεο Αλάιπζεο κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte 

Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο Α5.19) φηη κφλν 4 παξάγνληεο 

απφ ηνλ Πίλαθα Α5.26 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ 

ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (πνζνζηηαία ηηκή) ηνπ 

ίδηνπ κεγέζνπο (12 κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). 

Ο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ παξαγφλησλ Α5.18 δείρλεη πςειέο ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ηέζζεξεηο παξάγνληεο (ζπληζηψζεο) (π.ρ. 1 

κε 2) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ κε νξζνγσληθή 

πεξηζηξνθή (Varimax). Γηα λα ππάξρεη ζηγνπξηά επ‟απηνχ, ζα αιιάμνπκε ηε 

κέζνδν πεξηζηξνθήο επηιέγνληαο ηελ Promax θαη ζα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηελ επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε θαη ζηνλ πίλαθα ζπληειεζηψλ 

παιηλδξφκεζεο.  

Καηά ζπλέπεηα θζάλνπκε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηεξεπλεηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο ησλ 12 παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Νέα εμέηαζε 

αμηνπηζηίαο δε ρξεηάδεηαη αθνχ δελ αθαηξέζεθε θακκία παξαηεξνχκελε 

κεηαβιεηή.   

Δπαλαιακβάλνπκε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA φπσο πξνεγνχκελα, αιιά απηή ηε θνξά, φπσο είπακε, κε 

ηε ρξήζε κεζφδνπ πεξηζηξνθήο Promax. Οη Πίλαθεο 5.28, 5.29 κέηξσλ 
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δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο, ειέγρνπ ζθαηξηθφηεηαο θαη θνηλψλ 

δηαθπκάλζεσλ παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο αθξηβψο ηηκέο κε απηέο ησλ Πηλάθσλ 

Α5.20 & Α5.21 πνπ αλαιχζεθαλ εθηελψο πξνεγνχκελα.  

 

Πίνακαρ 5.28: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηψλ αληηιεπηηθήο 
πνηφηεηαο πξννξηζκνχ, ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο 
πεπνίζεζεο, αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο 
ζηνλ πξννξηζκφ γηα PCA. 

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,852 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 13665,234 

df 66 

Sig. ,000 

 

 
Πίνακαρ 5.29: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) ηειηθψλ θιηκάθσλ ζπλαηζζεκαηηθήο 
επίδξαζεο, πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ 
παξαγφλησλ θαη πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ γηα PCA. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

πλνιηθή αληηιεπηηθή πνηφηεηα Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο (PQ) 

1,000 ,834 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (EA) 1,000 ,827 

Δπηινγή πξννξηζκνχ σο πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα (PNB1) 1,000 ,577 

Δπηινγή πξννξηζκνχ σο ελέξγεηα ππνζηήξημεο ηεο πξνζσπηθήο 

βνχιεζεο (PNB2) 

1,000 ,740 

Δπηινγή πξννξηζκνχ κε πξνεγνχκελε δέζκεπζε ηνπ εαπηνχ γηα 

ηθαλνπνίεζε επηζπκίαο (PNB3) 

1,000 ,709 

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ γλσξίδσ (SF1) 

1,000 ,756 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκφ επί ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά / 

(SF2) 

1,000 ,836 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα επί ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά 

(SF3) 

1,000 ,792 

Πξφζεζε λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επφκελα 2 έηε (Int1) 1,000 ,885 

Δπηζπκία λέα επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επφκελα 2 έηε (Int2) 1,000 ,871 

Δθηίκεζε πηζαλφηεηαο λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα 

επφκελα 2 έηε (Int3) 

1,000 ,893 

Πηζαλφηεηα λα είλαη γηα εκέλα ε Διιάδα ν επφκελνο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο (Int4) 

1,000 ,700 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίνακαρ 5.30: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA ζπλφινπ ησλ ηειηθψλ  
κεηαβιεηψλ αληηιεπηηθή πνηφηεηα πξννξηζκνχ, ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε, πξνζσπ. θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, 
αληηι. Κνηλσληθνί παξάγνληεο θαη πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

 

1 5,125 42,706 42,706 5,125 42,706 42,706 4,234 

2 1,683 14,027 56,733 1,683 14,027 56,733 3,432 

3 1,490 12,413 69,146 1,490 12,413 69,146 2,763 

4 1,122 9,351 78,496 1,122 9,351 78,496 2,738 

5 ,590 4,918 83,415     

6 ,423 3,523 86,938     

7 ,381 3,172 90,110     

8 ,371 3,090 93,200     

9 ,314 2,613 95,813     

10 ,238 1,986 97,799     

11 ,142 1,186 98,985     

12 ,122 1,015 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

Δπίζεο, ε παξάιιειε αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 5.34 δελ παξνπζηάδεη 

αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά καο θαη θαηά ζπλέπεηα 

πξνρσξνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ θνξηίζεσλ ησλ Πηλάθσλ 5.31 & 5.32. Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.31, πξνηείλεηαη κία ιχζε κε ηέζζεξεηο παξάγνληεο θαη 

φρη κε πέληε, φπσο ππνζέηνπκε ζην αξρηθφ κνληέιν. Οη κεηαβιεηέο «πλνιηθή 

Αληηιεπηηθή Πνηφηεηα Πξννξηζκνχ» θαη «πλνιηθή πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε 

Πξννξηζκνχ» αληηκεησπίδνληαη απφ ην SPSS σο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο πνπ θνξηίδνπλ ηζρπξά έλαλ παξάγνληα θαη φρη σο αλεμάξηεηεο 

κνλνδηάζηαηεο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη 

φπνηα κέζνδνο πεξηζηξνθήο θαη αλ επηιεγεί. Απνθαζίδνπκε ινηπφλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα κε ηελ επσλπκία 
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«πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ», ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο.  

 

 
Πίνακαρ 5.31: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζψλ κεηαβιεηψλ αληηιεπηηθήο πνηφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, 
πξνζσπ. θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη 
πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ (Pattern Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 4 

πλνιηθή αληηιεπηηθή πνηφηεηα Διιάδαο σο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (PQ) 

     ,924 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (EA)      ,891 

Δπηινγή πξννξηζκνχ σο πξνζσπηθή 

ππεπζπλφηεηα (PNB1) 

  ,728   

Δπηινγή πξννξηζκνχ σο ελέξγεηα ππνζηήξημεο 

ηεο πξνζσπηθήο βνχιεζεο (PNB2) 

  ,877   

Δπηινγή πξννξηζκνχ κε πξνεγνχκελε δέζκεπζε 

ηνπ εαπηνχ γηα ηθαλνπνίεζε επηζπκίαο (PNB3) 

  ,838   

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

γλσξίδσ (SF1) 

 ,892    

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

 ,921    

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ 

Διιάδα επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

 ,848    

Πξφζεζε λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα 

επφκελα 2 έηε (Int1) 

,929      

Δπηζπκία λέα επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα 

επφκελα 2 έηε (Int2) 

,917      

Δθηίκεζε πηζαλφηεηαο λέαο επίζθεςεο ζηελ 

Διιάδα ζηα επφκελα 2 έηε (Int3) 

,964      

Πηζαλφηεηα λα είλαη γηα εκέλα ε Διιάδα ν 

επφκελνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (Int4) 

,838      

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
Δμήρζεζαλ 4 παξάγνληεο. 
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Πίνακαρ 5.32: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζψλ κεηαβιεηψλ αληηιεπηηθήο πνηφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπ. 
θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη πξφζεζεο 
(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ (Promax Structure Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 4 

πλνιηθή αληηιεπηηθή πνηφηεηα Διιάδαο σο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (PQ) 

      ,912 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (EA)       ,908 

Δπηινγή πξννξηζκνχ σο πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα 

(PNB1) 

    ,752   

Δπηινγή πξννξηζκνχ σο ελέξγεηα ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζσπηθήο βνχιεζεο (PNB2) 

    ,858   

Δπηινγή πξννξηζκνχ κε πξνεγνχκελε δέζκεπζε 

ηνπ εαπηνχ γηα ηθαλνπνίεζε επηζπκίαο (PNB3) 

    ,839   

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκφ 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ γλσξίδσ 

(SF1) 

  ,869     

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

  ,913     

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα 

επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε 

γλψκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

 ,432 ,887     

Πξφζεζε λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επφκελα 

2 έηε (Int1) 

,940  ,412     

Δπηζπκία λέα επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επφκελα 

2 έηε (Int2) 

,933 ,402      

Δθηίκεζε πηζαλφηεηαο λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα 

ζηα επφκελα 2 έηε (Int3) 

,944       

Πηζαλφηεηα λα είλαη γηα εκέλα ε Διιάδα ν επφκελνο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (Int4) 

,834       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 

 

 

Σα ππφινηπα ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα, δειαδή «Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε», «Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο» θαη 

«Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ» αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο 

αξρηθέο πξνηεηλφκελεο κεηαβιεηέο ρσξίο λα αθαηξέζνπκε θάπνηα απφ απηέο, 

θαη κάιηζηα κε ηζρπξή θφξηηζε (Πίλαθεο 5.31 & 5.32). Ο θαηάιιεινο αξηζκφο 

ζπληζησζψλ επαιεζεχεηαη θαη απφ ην λέν δηάγξακκα scree (ρήκα 5.4), ζην 
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νπνίν δηαθξίλεηαη έλα θαζαξφ ζπάζηκν ζηελ πέκπηε ζπληζηψζα. Με βάζε 

ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) δηαηεξνχκε ηέζζεξεηο (4) 

ζπληζηψζεο (απνξξίπηνπκε ηελ πέκπηε ζην ζεκείν θιίζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Thurstone, 1947).  

 

 

σήμα 5.4: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζχλνιν ησλ ηειηθά πξνηεηλφκελσλ παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ αληηιεπηηθήο πνηφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπ. θαλνληζηηθήο 
πεπνίζεζεο, αληηι. Κνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 
πξννξηζκφ. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Παξάιιειεο Αλάιπζεο (Parallel Analysis) κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte 

Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο 5.34) φηη κφλν 4 παξάγνληεο 

απφ ηνλ Πίλαθα 5.30 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ 

ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε πνζνζηηαίσλ 

ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (12 κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). Δπίζεο, ζηνλ 

Πίλαθα 5.33 θαίλνληαη ρακειέο ηηκέο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 
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παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ), δειαδή έρνπκε κία βειηησκέλε εηθφλα 

(Πεξηζηξνθή Promax) ζε ζρέζε κε ηνλ Πίλαθα Α5.25 (Πεξηζηξνθή Varimax). 

πλεπψο, θαηαιήγνπκε φηη νη ηέζζεξεηο ζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη ειαθξψο 

κεηαμχ ηνπο, θαη κε ηελ θαηάιιειε πεξηζηξνθή είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηαθξηηέο. 

 

 
Πίνακαρ 5.33: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) αληηιεπηηθήο πνηφηεηαο, 
ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπ. θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. 
Κνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ (Promax 
Component Correlation Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

πληζηψζεο 1 2 3 4 

 

1 1,000 ,415 ,331 ,383 

2 ,415 1,000 ,313 ,402 

3 ,331 ,313 1,000 ,294 

4 ,383 ,402 ,294 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  

 

 
 

Πίνακαρ 5.34: Παξάιιειε Αλάιπζε γηα Πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ξφισλ θαη Αληηιεπηηθνχο 
Κνηλσληθνχο Παξάγνληεο  κε ηπραίεο ηδηνηηκέο ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Μέζνη PA 
 

 

Πνζνζηηαία 
Σηκή  

(Κξηηήξην PA) 
 

Πξαγκαηηθή 
Ιδηνηηκή απφ 

PCA 

Απφθαζε 
PCA > PA 

 

1 1,094592 1,114481 5,125 Απνδεθηή 

2 1,071926 1,087530 1,683 Απνδεθηή 

3 1,053801 1,070195 1,490 Απνδεθηή 

4 1,036813 1,050177 1,122 Αποδεκηή 

5 1,021592 1,033395 ,590 Απνξξηπηέα 

 6 1,007352 1,019820 ,423 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκφο Μεηαβιεηψλ : 12   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκψλ: 95 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.35 ζπλνςίδνληαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

 

 



Γηεξεχλεζε & Πεξηγξαθή Μεηαβιεηψλ Πνζνηηθνχ Μνληέινπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 324 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

Πίνακαρ 5.35: Παξάγνληεο ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ, πξνζσπηθή θαλνληζηηθή 
πεπνίζεζε, αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 
πξννξηζκφ θαη αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζην ηειηθφ κνληέιν.  

Παπάγονηερ Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ PQ, EA 

2 Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε PNB1, PNB2, PNB3 

3 Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο SF1, SF2, SF3 

4 Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

Int1, Int2, Int3, Int4 

 

 

5.6 Γιεπεύνηζη Πποζκόλληζηρ ζηον Πποοπιζμό, ςνολικήρ 

Ικανοποίηζηρ, Ανάγκηρ Ποικιλίαρ & Δναλλακηικών και Αθοζίυζηρ ζηον 

Πποοπιζμό 

ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ πξνζέζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξά είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιάβνπκε παξάγνληεο πνπ 

θαιχπηνπλ ελλνηνινγηθά ην θάζκα ηεο πηζηφηεηαο ζηελ επηινγή. Γηα ην ιφγν 

απηφ εηζαγάγακε ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν ηέζζεξεηο αθαλείο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο πεξηγξάθνπλ νπζηαζηηθά, κε ηηο αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο ηνπο, ζπλζήθεο επαλάιεςεο ησλ ίδησλ επηινγψλ, πνπ ζηελ 

πεξίπησζή καο είλαη ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα. 

Η πξψηε εμ‟απηψλ είλαη ε «Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ», ε δεχηεξε 

ην επίπεδν ηεο «πλνιηθήο Ιθαλνπνίεζεο», ε ηξίηε είλαη ε «Αλάγθε Πνηθηιίαο 

& Δλαιιαθηηθψλ» θαη ε ηέηαξηε είλαη ε «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ». Η 

Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ απνηειείηαη ζην φξγαλν κέηξεζεο απφ 8 

κεηαβιεηέο, ε πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε απνηειείηαη απφ 4 κεηαβιεηέο, ε Αλάγθε 

Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ απφ 4 κεηαβιεηέο θαη ε Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 

απφ 7 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο.  

Οη παξαπάλσ παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ππνβιήζεθαλ ζε Αλάιπζε 

Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SPSS. Πξηλ απφ 

ηελ εθηέιεζε ηεο PCA εμεηάζηεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα 

δηελέξγεηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο.  

Απφ ηνλ Πίλαθα Α5.27 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α5 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,927, 
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μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(253) = 40415,278 πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig. = 0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, γλσξίδνπκε ήδε φηη ν 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη 

κε 0,934 γηα ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, γηα ηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ηζνχηαη κε 0,902, γηα ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ 

ηζνχηαη κε 0,816 θαη γηα ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ ηζνχηαη κε 0,871 

(Πίλαθαο 4.24). Ο πίλαθαο θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ δείρλεη φηη φιεο νη 

κεηαβιεηέο παίξλνπλ πςειέο ηηκέο (0,589 έσο 0,758) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5.28 

ηνπ παξαξηήκαηνο Α5. ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο 

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θιίκαθαο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο έρνπλ πνιχ πςειέο 

ηηκέο (0,694 έσο 0,819), θαζψο επίζεο νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ εθηείλνληαη απφ 0,700 έσο 

0,893 θαη εθείλεο ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ απφ 0,628 έσο 0,855. 

πλεπψο, δελ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζηάδην ε αλάγθε απνθιεηζκνχ θάπνηαο 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηήο.   

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) ρσξίο πεξηζηξνθή δεκηνπξγεί κία 

ζπγθερπκέλε εηθφλα κε ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλεο θνξηίζεηο ζε ηέζζεξεηο 

παξάγνληεο (Πίλαθαο Α5.30). Άξα, πξέπεη λα εθαξκφζνπκε πεξηζηξνθή, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα νξζνγψληα. Ο Πίλαθαο Α5.29 απνδίδεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ επεμεγνχκελσλ δηαθπκάλζεσλ γηα πέληε παξάγνληεο κεηά ηελ Varimax 

πεξηζηξνθή πνπ είλαη 23,18%, 14,21%, 13,23%, 11,65% θαη 11,31%, 

αληίζηνηρα. Διέγρνληαο ην δηάγξακκα scree δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν 

ζηνλ έθην παξάγνληα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966), 

φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα Α5.5, πξνηείλεηαη λα δηαηεξήζνπκε πέληε (5) 

παξάγνληεο (ζπληζηψζεο) γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο (δειαδή ρσξίο λα 

πεξηιάβνπκε ην ζεκείν θιίζεο). Δπηπξφζζεηα, ειέγρζεθε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Παξάιιειεο Αλάιπζεο κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte 

Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο Α5.33) φηη κφλν 4 παξάγνληεο 

απφ ηνλ Πίλαθα Α5.29 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ 
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ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (1,328>1,103) ηνπ ίδηνπ 

κεγέζνπο (12 κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

Πίλαθα Α5.30 πνπ φιεο νη κεηαβιεηέο εθηφο κίαο (DL7) θνξηψλνπλ ζε 4 

παξάγνληεο, θαη ζπλεπψο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζή καο κε 

απηφ ηνλ αξηζκφ παξαγφλησλ.  

Ο πίλαθαο Α5.32 ζπζρεηίζεσλ ησλ πέληε (5) παξαγφλησλ δείρλεη 

πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ηέζζεξεηο παξάγνληεο 

(ζπληζηψζεο) (π.ρ. ζπληζηψζεο 2 κε 4 θαη ζπληζηψζεο 3 κε 4) πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε PCA κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (Varimax). Δπηπιένλ 

εθηηκήζεθε πξνεγνπκέλσο φηη εμαγάγακε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπληζησζψλ 

απφ ηνλ ελδεδεηγκέλν θαη γηα απηφ πξνρσξνχκε ζε αλάιπζε θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (Varimax) θαη πξνεπηιεγκέλν 

αξηζκφ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ.  

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α5.27, ην κέηξν δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο 

Kaiser-Meyer-Olkin παξακέλεη ην ίδην κε ηηκή 0,927, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ 

ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974), ελψ θαη ν έιεγρνο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(253) = 40415,278 πέηπρε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (Sig. = 0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε 

ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ ζε 

θαζεκηά απφ ηηο 4 θιίκαθεο δελ άιιαμε, άξα φινη νη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο Cronbach‟s alpha (α) παξακέλνπλ νη ίδηεο.  

Ο λένο Πίλαθαο Α5.34 θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ δείρλεη φηη φιεο νη 

κεηαβιεηέο παίξλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο (0,531 έσο 0,758) θαη ζπλεπψο 

ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο. ηνλ ίδην πίλαθα 

θαίλεηαη φηη νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θιίκαθαο ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο έρνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο (0,699 έσο 0,825), θαζψο επίζεο νη 

θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ 

εθηείλνληαη απφ 0,588 έσο 0,784 είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ παξαηεξνχκε φηη ε θνηλή δηαθχκαλζε γηα ηε 

κεηαβιεηή DL7 είλαη κφιηο 0,375, ελψ νη ηηκέο γηα ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζε 
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απηή ηελ θιίκαθα είλαη πςειέο. ε πξψηε θάζε ινηπφλ ε παξαηεξνχκελε 

κεηαβιεηή DL7 πξέπεη λα αθαηξεζεί.  

Δπαλαιακβάλνπκε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ κε 22 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (Varimax) . 

ηνπο ειέγρνπο δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο ΚΜΟ θαη ζθαηξηθφηεηαο Bartlett 

πξνθχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά επξήκαηα, δειαδή ΚΜΟ = 0,923 θαη χ2(231) = 

39197,956 κε Sig.= 0,000<0,001. Ο Πίλαθαο Α5.36 ησλ θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ 

πεξηιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο γηα ηηο 22 κεηαβιεηέο απφ 0,535 έσο 0,832. 

Δπίζεο, ν Πίλαθαο Α5.37 παξνπζηάδεη ηελ επεμεγνχκελε αζξνηζηηθή 

δηαθχκαλζε (total cumulative variance explained) κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

κεηαβιεηήο DL7 ε νπνία είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ Πίλαθα 

Α5.29 (70,562% > 62,263%). Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα Α5.38 θαίλεηαη φηη αλ 

αθαηξνχζακε ηε κεηαβιεηή DL7, ζα απμαλφηαλ ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαιψο αθαηξέζεθε ε DL7 απφ ηελ θιίκαθα «Αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ». ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηνλ Πίλαθα Α5.39 κε ηνπο ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ ρσξίο ηε 

κεηαβιεηή DL7 θαη παξαηεξνχκε φηη νη κεηαβιεηέο DL4 θαη DL6 θνξηίδνπλ 

δηαζηαπξνχκελα ηηο ζπληζηψζεο 1 θαη 2 κε παξφκνηαο ηζρχνο ηηκέο (δει. κε 

δηαθνξέο ρακειφηεξεο ηνπ 0,3). Οη ππφινηπεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο 

εκθαλίδνπλ κεγάια θνξηία κία θαη κφλν ζπληζηψζα. Γηα λα απνθηήζνπκε 

ινηπφλ κία μεθάζαξε εηθφλα ζηελ θιίκαθα «αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ» 

πξνρσξνχκε ζηελ αθαίξεζε ησλ κεηαβιεηψλ DL4 θαη DL6, θαη εηζεξρφκαζηε 

ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. 

Δπαλαιακβάλνπκε εθ λένπ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA κε νξζνγψληα πεξηζηξνθή Varimax. Σα ελλνηνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα «Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ», «πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε», 

θαη «Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ» δηαηεξνχλ φιεο ηηο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο φπσο αξρηθά πξνηάζεθαλ ζην κνληέιν. Αληίζεηα, ε «Αθνζίσζε 

ζηνλ Πξννξηζκφ» πξνζδηνξίδεηαη πιένλ κε 4 κεηαβιεηέο απφ ηηο 7 αξρηθέο. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5.36 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πξνθχπηεη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,912, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 
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έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) χ2(190) = 34917,129 πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, είδακε φηη ν ζπληειεζηήο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη κε 0,934 γηα 

ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, γηα ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηζνχηαη κε 

0,902, γηα ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ ηζνχηαη κε 0,816 θαη γηα ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ ππνινγίδεηαη ζε 0,872 (Πίλαθαο 4.25). Ο Πίλαθαο 

5.37 θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ κεηαβιεηψλ ηεο αθαλνχο 

κεηαβιεηήο «Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ» δείρλεη φηη φιεο νη 

κεηαβιεηέο παίξλνπλ πςειέο ηηκέο (0,551 έσο 0,760) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο. ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη νη 

θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θιίκαθαο «πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε»  

έρνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο (0,700 έσο 0,832), νη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αθαλνχο «Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ» εθηείλνληαη απφ 

0,613 έσο 0,776 θαη εθείλεο ηεο αθαλνχο «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ» 

ιακβάλνπλ ηηκέο απφ 0,553 έσο 0,867.  

 

Πίνακαρ 5.36: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηψλ πξνζθφιιεζεο 
ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ γηα PCA, ρσξίο ηηο DL4, DL6, DL7. 

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,912 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 34917,129 

df 190 

Sig. ,000 

 

 
Πίνακαρ 5.37: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο ηειηθψλ θιηκάθσλ πξνζθφιιεζεο ζηνλ 
πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ  θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ γηα PCA κε 4 παξάγνληεο (ρσξίο ηηο DL4, DL6, DL7). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε επίζθεςε ζε 

λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη επραξίζηεζε (NVA1) 

1,000 ,677 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγψλ φηαλ 

πάσ δηαθνπέο (NVA2) 

1,000 ,760 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν 

ηαμίδη (NVA3) 

1,000 ,695 
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Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε έλα ηαμίδη 

πξνο άγλσζην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ φηαλ ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

1,000 ,551 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο 

(OS1) 

1,000 ,700 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην επραξίζηεζεο 

(OS2) 

1,000 ,809 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξφηεηαο 

(OS3) 

1,000 ,832 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ελζνπζηαζκνχ 

(OS4) 

1,000 ,773 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο ηελ 

σο εηδηθφ πξννξηζκφ γηα εκέλα (PA1) 

1,000 ,613 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο ηαχηηζε 

κε απηήλ σο πξννξηζκφ (PA2) 

1,000 ,695 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

θαλέλαο άιινο ηφπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία (PA3) 

1,000 ,689 

πλαζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη νη 

δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

1,000 ,776 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη είκαη 

πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (PA5) 

1,000 ,645 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη είλαη 

ν θαιχηεξνο δπλαηφο πξννξηζκφο γηα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ 

αξέζεη λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

1,000 ,714 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη νη 

δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο απφ δηαθνπέο ζε άιινπο 

ηφπνπο (PA7) 

1,000 ,773 

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη δε ζα 

ηελ αληηθαζηζηνχζα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκφ γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

1,000 ,683 

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα θάλνληαο 

ζεηηθά ζρφιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ (DL1) 

1,000 ,818 

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πξνηείλνληάο ηελ ζε άιινπο αλζξψπνπο γηα κειινληηθέο 

δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

1,000 ,867 

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξχλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνχλ 

(DL3) 

1,000 ,801 

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιφγνπ λα κελ ηελ 

επηζθεθζψ θαη πάιη, φηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

1,000 ,553 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Γηα λα ειέγμνπκε αλ ε κέζνδνο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο είλαη θαηάιιειε 

παξαηεξνχκε ηνλ Πίλαθα 5.38 θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζπζρεηίζεηο ησλ 

ζπληζησζψλ  2 κε 4, 3 κε 4, θαη 4 κε 3 είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Άξα πξέπεη λα 

αιιάμνπκε ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο ζε ινμή (πιάγηα) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

θάλνπκε ρξήζε ηεο Promax, σο ηεο πιένλ θαηάιιειεο γηα κεγάια δείγκαηα 

(Field, 2009). 

 

 
Πίνακαρ 5.38: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ πξνζθφιιεζεο 
ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο 
πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

ςνιζηώζα 1 2 3 4 

 

1 ,761 ,427 ,488 -,010 

2 -,425 ,477 ,260 ,724 

3 ,426 -,576 -,146 ,682 

4 ,242 ,508 -,820 ,102 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 

 

πλεπψο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.39, ε εμαγσγή ησλ 4 

ζπληζησζψλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, επεμεγνχλ ην 39,21%, 15,82%, 

10,69% θαη 6,40% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο κε ηηκή 72,12%. ηε 

ζπλέρεηα, επηβεβαηψλνπκε κε ην λέν δηάγξακκα scree (ρήκα 5.5) ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπληζησζψλ θαη παξαηεξνχκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν ζηελ πέκπηε 

ζπληζηψζα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) δηαηεξνχκε 

ηέζζεξεηο (4) παξάγνληεο, δειαδή απνξξίπηνπκε ηνλ πέκπην παξάγνληα ζην 

ζεκείν θιίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Thurstone, 1947.  
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Πίνακαρ 5.39: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA (Promax) ησλ 
κεηαβιεηψλ  πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθψλ  θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

1 7,843 39,213 39,213 7,843 39,213 39,213 6,813 

2 3,165 15,823 55,036 3,165 15,823 55,036 4,656 

3 2,138 10,688 65,724 2,138 10,688 65,724 5,593 

4 1,279 6,396 72,120 1,279 6,396 72,120 2,767 

5 ,785 3,924 76,044     

6 ,628 3,139 79,183     

7 ,544 2,719 81,902     

8 ,446 2,229 84,131     

9 ,411 2,053 86,184     

10 ,387 1,936 88,121     

11 ,360 1,802 89,923     

12 ,291 1,453 91,376     

13 ,268 1,342 92,718     

14 ,261 1,307 94,025     

15 ,255 1,276 95,301     

16 ,220 1,098 96,399     

17 ,205 1,024 97,423     

18 ,198 ,991 98,414     

19 ,169 ,843 99,257     

20 ,149 ,743 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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σήμα 5.5: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζχλνιν ησλ ηειηθά πξνηεηλφκελσλ παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ ησλ αθαλψλ πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο 
πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

 

Η πεξηζηξεθφκελε ιχζε PCA Promax απνθάιπςε ηελ χπαξμε κία 

ζαθνχο παξαγνληηθήο δνκήο, κε ηνπο παξάγνληεο λα παξνπζηάδνπλ έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ηζρπξψλ θνξηίζεσλ θαη φιεο νη κεηαβιεηέο λα θνξηψλνπλ ε 

θαζεκηά ηζρπξά ζε κία κφλν ζπληζηψζα κε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,655 ζε 

θάζε πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 5.40 & 5.41. Σέινο, ζηνλ 

Πίλαθα 5.42 επαιεζεχεηαη φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζπληζησζψλ 

κεηψζεθε ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο,  

επηβεβαηψλνληαο φηη νη ζπληζηψζεο ζπζρεηίδνληαη κελ αιιά είλαη δηαθξηηέο 

κεηαμχ ηνπο. ε απηφ ζπλέβαιιε ηφζν ε νξηζηηθή ζχλζεζε ησλ θιηκάθσλ φζν 

θαη ε αιιαγή ζηε κέζνδν πεξηζηξνθήο. 
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Πίνακαρ 5.40: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ 
κεηαβιεηψλ πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθψλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ (Pattern Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 4 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε επίζθεςε 

ζε λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη επραξίζηεζε 

(NVA1) 

      ,788 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγψλ 

φηαλ πάσ δηαθνπέο (NVA2) 

      ,868 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα 

λέν ηαμίδη (NVA3) 

      ,836 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε έλα ηαμίδη 

πξνο άγλσζην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ φηαλ ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

      ,751 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ηθαλνπνίεζεο (OS1) 

  ,739     

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

επραξίζηεζεο (OS2) 

  ,912     

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξφηεηαο 

(OS3) 

  ,935     

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ελζνπζηαζκνχ (OS4) 

  ,884     

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ σο εηδηθφ πξννξηζκφ γηα εκέλα (PA1) 

,685       

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο 

ηαχηηζε κε απηήλ σο πξννξηζκφ (PA2) 

,792       

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

θαλέλαο άιινο ηφπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία (PA3) 

,878       

πλαζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

νη δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

,852       

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

είκαη πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ (PA5) 

,742       

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο πξννξηζκφο γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

,819       

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

νη δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο απφ δηαθνπέο ζε 

άιινπο ηφπνπο (PA7) 

,920       
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πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

δε ζα ηελ αληηθαζηζηνχζα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

πξννξηζκφ γηα ηα πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

,867       

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

θάλνληαο ζεηηθά ζρφιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ 

γλσξίδσ (DL1) 

    ,908   

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πξνηείλνληάο ηελ ζε άιινπο αλζξψπνπο γηα κειινληηθέο 

δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

    ,923   

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξχλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνχλ 

(DL3) 

    ,888   

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιφγνπ λα κελ ηελ 

επηζθεθζψ θαη πάιη, φηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

    ,655   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 

 

 

 
Πίνακαρ 5.41: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ 
κεηαβιεηψλ πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθψλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ (Structure Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 4 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε επίζθεςε 

ζε λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη επραξίζηεζε 

(NVA1) 

      ,810 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγψλ 

φηαλ πάσ δηαθνπέο (NVA2) 

      ,870 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα 

λέν ηαμίδη (NVA3) 

      ,825 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπψλ κε έλα ηαμίδη 

πξνο άγλσζην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ φηαλ ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

      ,732 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ηθαλνπνίεζεο (OS1) 

  ,825 ,549   

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

επραξίζηεζεο (OS2) 

  ,899 ,456   

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξφηεηαο 

(OS3) 

  ,911 ,451   



Γηεξεχλεζε & Πεξηγξαθή Μεηαβιεηψλ Πνζνηηθνχ Μνληέινπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 335 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ελζνπζηαζκνχ (OS4) 

  ,879 ,453   

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ σο εηδηθφ πξννξηζκφ γηα εκέλα (PA1) 

,765   ,526   

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο 

ηαχηηζε κε απηήλ σο πξννξηζκφ (PA2) 

,831   ,489   

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

θαλέλαο άιινο ηφπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία (PA3) 

,825       

πλαζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

νη δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

,880   ,498   

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

είκαη πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ (PA5) 

,795   ,501   

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο πξννξηζκφο γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

,843   ,475   

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

νη δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο απφ δηαθνπέο ζε 

άιινπο ηφπνπο (PA7) 

,873       

πλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ Διιάδα δειψλνληαο φηη 

δε ζα ηελ αληηθαζηζηνχζα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

πξννξηζκφ γηα ηα πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

,818       

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

θάλνληαο ζεηηθά ζρφιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ 

γλσξίδσ (DL1) 

,424 ,505 ,902   

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πξνηείλνληάο ηελ ζε άιινπο αλζξψπνπο γηα κειινληηθέο 

δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

,462 ,520 ,930   

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξχλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνχλ 

(DL3) 

,487 ,456 ,894   

ρεκαηηζκφο δεζκνχ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιφγνπ λα κελ ηελ 

επηζθεθζψ θαη πάιη, φηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

,515   ,717   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
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Πίνακαρ 5.42: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) πξνζθφιιεζεο ζηνλ 
πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ (Component Correlation Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

ςνιζηώζερ 1 2 3 4 

 

1 1,000 ,337 ,518 -,103 

2 ,337 1,000 ,527 ,100 

3 ,518 ,527 1,000 ,101 

4 -,103 ,100 ,101 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  

 

 

Η απφθαζε εμαγσγήο θαη δηαηήξεζεο ηεζζάξσλ ζπληζησζψλ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα λέαο Παξάιιειεο Αλάιπζεο κε ρξήζε 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε (Πίλαθαο 5.43) 

φηη κφλν 4 παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα 5.39 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο 

PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ 

(ζηήιε πνζνζηηαίσλ ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (20 κεηαβιεηέο × 3466 

εξσηψκελνη). 

 

Πίνακαρ 5.43: Παξάιιειε Αλάιπζε γηα Πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ, πλνιηθή ηθαλνπνίεζε,   
Αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη Αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παπάγονηαρ 

(ζςνιζηώζα) 

Μέζοι 
PA 

 

Ποζοζηιαία 
Σιμή  

(Κπιηήπιο PA) 
 

Ππαγμαηική 
Ιδιοηιμή από 

PCA 

Απόθαζη  
PCA > PA 

 

1 1,134764 1,158465 7,843 Απνδεθηή 

2 1,111051 1,125688 3,165 Απνδεθηή 

3 1,094078 1,106545 2,138 Απνδεθηή 

4 1,078544 1,090508 1,279 Αποδεκηή 

5 1,066645 1,077207 ,785 Απνξξηπηέα 

 6 1,053519 1,064072 ,628 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκφο Μεηαβιεηψλ : 20   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκψλ: 95 

 

ηνλ Πίλαθα 5.44 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ 

παξαγφλησλ γηα ηα ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ αλαιχζακε ζε απηή 

ηελ παξάγξαθν. 
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Πίνακαρ 5.44: Παξάγνληεο Πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, πλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, 
Αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη Αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ θαη αληίζηνηρεο 
παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζην ηειηθφ κνληέιν.  

Παπάγονηερ Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8 

2 πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε OS1, OS2, OS3, OS4 

3 Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ NVA1, NVA2, NVA3, NVA4 

4 Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ DL1, DL2, DL3, DL5 

 

 

5.7 Γιεπεύνηζη Αναζηαληικών Παπαγόνηυν 

χκθσλα κε ηνπο Crawford θ.ά. (1991) νη νπνίνη κειέηεζαλ εθηελψο ηελ 

επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ςπραγσγίαο, αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ, πξνηείλνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ηνπο ελδνπξνζσπηθνχο, ηνπο 

δηαπξνζσπηθνχο θαη ηνπο δνκηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Δπεηδή 

ινηπφλ ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο (Mannell θαη Iso-

Ahola, 1987) απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηεί ε ηζρχο απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ζηελ πεξίπησζή καο κε ηε ρξήζε 21 παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, φπσο 

παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 3, παξάγξαθνο 3.3.3.1 θαη πνπ απνδίδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.45.    

 

Πίνακαρ 5.45: Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο θαη αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζην 
αξρηθά πξνηεηλφκελν κνληέιν.  

Πποηεινόμενοι Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 Δλδνπξνζσπηθνί Con3, Con8, Con9, Con10, Con13, Con16 

2 Γηαπξνζσπηθνί Con5, Con6, Con17, Con18, Con19 

3 Γνκηθνί Con1, Con2, Con4, Con7, Con11, Con12, 
Con14, Con15, Con20, Con21 

 

 

Οη 21 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ 

ππνβιήζεθαλ αξρηθά ζε Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) ρσξίο 

πεξηζηξνθή θαη κε νξζνγψληα πεξηζηξνθή Varimax ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ινγηζκηθφ SPSS. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο PCA εμεηάζηεθε ε 
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θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα δηελέξγεηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Απφ 

ηνλ Πίλαθα Α5.40 θαίλεηαη φηη ην κέηξν δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-

Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,951, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε 

ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) 

πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig. = 0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, είδακε φηη ν ζπληειεζηήο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη γηα ηνπο 

ελδνπξνζσπηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο κε 0,762, γηα ηνπο 

δηαπξνζσπηθνχο αλαζηαιηηθνχο είλαη 0,858 θαη γηα ηνπο δνκηθνχο 

αλαζηαιηηθνχο ηζνχηαη κε 0,867 (Πίλαθαο 4.24). Ο πίλαθαο θνηλψλ 

δηαθπκάλζεσλ (Communalities) φισλ ησλ κεηαβιεηψλ γλσζηηθήο εηθφλαο 

δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο (0,484 έσο 

0,756) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο ππφινηπεο, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5.41 ηνπ παξαξηήκαηνο Α5. πλεπψο, δελ 

πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζηάδην ε αλάγθε απνθιεηζκνχ θάπνηαο 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηήο. 

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA ρσξίο πεξηζηξνθή ή κε 

νξζνγσληθή πεξηζηξνθή φισλ ησλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

απνδίδεη κία εηθφλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ρξήδεη ηεο πξνζνρήο καο. Ο 

Πίλαθαο Α5.42 παξνπζηάδεη ηελ εμαγσγή 4 ζπληζησζψλ κε ηδηνηηκέο πνπ είλαη 

κεγαιχηεξεο ηνπ 1 θαη επεμεγνχλ ην 22,84%, 20,47%, 9,97% θαη 9,06% 

αληίζηνηρα. Η εηθφλα απφ ην δηάγξακκα scree (ρήκα Α5.6) δελ είλαη θαζαξή, 

δηφηη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη φηη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ 1 έσο 

5 παξάγνληεο. Δθηειέζακε, ινηπφλ, Παξάιιειε Αλάιπζε (Parallel Analysis) 

κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία έδεημε 

(Πίλαθαο 5.34) φηη κφλν 2 παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα Α5.46 ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ 

πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε πνζνζηηαίσλ ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (21 

κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Πίλαθεο Α5.43 θαη 

Α5.44 δείρλνπλ φηη αξθεηέο κεηαβιεηέο θνξηίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε κηθξήο 

δηαθνξάο θνξηία 2 παξάγνληεο, φπσο π.ρ. νη Con4, Con9, Con10, Con11, 

Con13, Con16, Con17 θαη Con18. Έηζη, απνθαζίζηεθε βάζεη ρακειψλ 

θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ θαη δηαζηαπξνχκελσλ θνξηίζεσλ λα αθαηξέζνπκε 
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ζηαδηαθά απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο 

Con8, Con9, Con10, Con17, Con18, Con19. 

Ο Πίλαθαο Α5.45 ζπζρέηηζεο ησλ ζπληζησζψλ πνπ πξνέθπςαλ 

(Component Transformation Matrix) εκθαλίδεη δεχγε ζπληζησζψλ κε πςειή 

ζπζρέηηζε φπσο π.ρ. ζπληζηψζεο 1 κε 2, 2 κε 3, 3 κε 1. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε ιχζε κε ινμή πεξηζηξνθή, πνπ φπσο 

επαλαιάβακε πξνεγνχκελα ε πην θαηάιιειε είλαη ε Promax γηα ηελ 

πεξίπησζή καο (Field, 2009). 

Δπαλαιακβάλνπκε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA φπσο παξαπάλσ, αιιά απηή ηε θνξά γηα ηελ θιίκαθα ησλ 

15 παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Απφ ηνλ 

Πίλαθα 5.46 θαίλεηαη φηη ην κέηξν δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-

Olkin παίξλεη ηηκή 0,930, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 

(Kaiser 1970, 1974) θαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο (Bartlett, 1954) χ2 (105) = 

19417,683 πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000<0,001) 

ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ο πίλαθαο 

θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) φισλ ησλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο 

(0,411 έσο 0,764) θαη ζπλεπψο ηαηξηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ε θαζεκηά κε ηηο 

ππφινηπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.47. Η ηηκή θνηλήο δηαθχκαλζεο 

0,411 αλήθεη ζηε κεηαβιεηή Con3, ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε ελδερνκέλσο 

λα αθαηξέζνπκε ζηελ πξνεγνχκελε δηαγξαθή κεηαβιεηψλ, φκσο πξνο ην 

παξφλ ζα ηελ θξαηήζνπκε θαη ζα ηελ επαιεζεχζνπκε ζηελ Δπηβεβαησηηθή 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε (CFA) κε ην ινγηζκηθφ AMOS (Κεθάιαην 6).  

 

Πίνακαρ 5.46: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ 
παξαγφλησλ ηειηθνχ κνληέινπ γηα PCA (Promax). 

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,930 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 19417,683 

df 105 

Sig. ,000 
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Πίνακαρ 5.47: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο ηειηθήο θιίκαθαο αλαζηαιηηθψλ 
παξαγφλησλ γηα PCA κε ινμή πεξηζηξνθή (Promax). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο (Con1) 

1,000 ,764 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελφηεηαο (Con2) 

1,000 ,698 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ επηινγψλ (Con3) 

1,000 ,411 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ (Con4) 

1,000 ,578 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο εχξεζεο παξέαο (Con5) 

1,000 ,633 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

(Con6) 

1,000 ,665 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Con7) 

1,000 ,617 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο γεληθψο ησλ επηζπκεηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

1,000 ,570 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο (Con12) 

1,000 ,614 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ηαμηδηψλ γεληθψο (Con13) 

1,000 ,640 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ (Con14) 

1,000 ,532 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ 

(Con15) 

1,000 ,698 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

1,000 ,638 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

1,000 ,677 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο απφ ηελ πεξηνρή κφληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

1,000 ,563 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Η ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) έγηλε κε 

πεξηζηξνθή Promax ψζηε λα ζπλδξάκνπκε ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ 

ππνθείκελσλ παξαγφλησλ, δηφηη φπσο είδακε κε-πεξηζηξνθή ή κε νξζνγψληα 

(Varimax) δελ πξνθχπηεη ζαθήο εηθφλα δηάηαμεο ησλ παξαγφλησλ. Η 

αλάιπζε εμάγεη 3 ζπληζηψζεο κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, θαη επεμεγνχλ 

ην 46,15%, 8,52% & 7,31% ηεο δηαθχκαλζεο αληίζηνηρα (Πίλαθαο 5.48). ηε 

ζπλέρεηα ειέγρνπκε ην ρήκα 5.6 θαη παξαηεξνχκε έλα ζπάζηκν ζηελ ηέηαξηε 

ζπληζηψζα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) δηαηεξνχκε 

ηξεηο (3) παξάγνληεο, δειαδή απνξξίπηνπκε ηνλ ηέηαξην παξάγνληα ζην 

ζεκείν θιίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Thurstone (1947).  

 
Πίνακαρ 5.48: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA ησλ ηειηθψλ 
15 κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκ. Σεηξαγ. 

Φνξηίζεσλ 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

1 6,923 46,156 46,156 6,923 46,156 46,156 5,901 

2 1,278 8,522 54,678 1,278 8,522 54,678 5,691 

3 1,096 7,308 61,986 1,096 7,308 61,986 3,145 

4 ,778 5,188 67,174     

5 ,669 4,457 71,631     

6 ,653 4,352 75,983     

7 ,615 4,100 80,083     

8 ,461 3,075 83,158     

9 ,425 2,834 85,992     

10 ,419 2,795 88,787     

11 ,384 2,557 91,344     

12 ,372 2,481 93,825     

13 ,349 2,327 96,152     

14 ,294 1,962 98,115     

15 ,283 1,885 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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σήμα 5.6: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζχλνιν ησλ ηειηθά πξνηεηλφκελσλ παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. 

 

 

Η απφθαζε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα λέαο Παξάιιειεο 

Αλάιπζεο κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007), ε νπνία 

έδεημε (Πίλαθαο 5.49) φηη κφλν 3 ζπληζηψζεο απφ ηνλ Πίλαθα 5.48 ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ 

πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε πνζνζηηαίσλ ηηκψλ) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (15 

κεηαβιεηέο × 3466 εξσηψκελνη). 
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Πίνακαρ 5.49: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα Αλαζηαιηηθνχο                                  
Παξάγνληεο, κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παπάγονηαρ 
(ζςνιζηώζα) 

Μέζοι 
PA 

 

Ποζοζηιαία 
Σιμή  

(Κπιηήπιο PA) 
 

Ππαγμαηική 
Ιδιοηιμή από 

PCA 

Απόθαζη  
PCA > PA 

 

1 1,111092 1,133180 6,923 Απνδεθηή 

2 1,088480 1,106543 1,278 Απνδεθηή 

3 1,071327 1,084239 1,096 Αποδεκηή 

4 1,055709 1,067143 ,778 Απνξξηπηέα 

5 1,040332 1,053806 ,669 Απνξξηπηέα 

 6 1,026229 1,037454 ,653 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκφο Μεηαβιεηψλ : 15   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκψλ: 95 

 

Η πεξηζηξεθφκελε ιχζε PCA Promax απνθάιπςε ηελ χπαξμε κία 

ζαθνχο παξαγνληηθήο δνκήο, κε ηνπο παξάγνληεο λα παξνπζηάδνπλ έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ηζρπξψλ θνξηίζεσλ θαη φιεο νη κεηαβιεηέο λα θνξηψλνπλ ε 

θαζεκηά ηζρπξά ζε κία κφλν ζπληζηψζα κε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,509 ζε 

θάζε πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 5.50 & 5.51. Σέινο, ζηνλ 

Πίλαθα 5.52 επαιεζεχεηαη φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ 

είλαη ζρεηηθά πςειέο,  επηβεβαηψλνληαο φηη νη ζπληζηψζεο ζπζρεηίδνληαη κελ 

αθνχ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα παξαγφλησλ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη 

δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο.  

 

 
Πίνακαρ 5.50: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο (Promax) αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζψλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ (Pattern Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο (Con1) 

  ,914 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελφηεηαο (Con2) 

  ,738 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ επηινγψλ (Con3) 

 ,509  

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ (Con4) 

 ,821  

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο εχξεζεο παξέαο (Con5) 

 ,741  
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Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

(Con6) 

 ,742  

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Con7) 

 ,798  

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο γεληθψο ησλ επηζπκεηψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κνπ εθεί (Con11) 

  ,548 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο (Con12) 

,642   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ηαμηδηψλ γεληθψο (Con13) 

,655   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ (Con14) 

 ,567  

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ 

(Con15) 

,720   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

,664   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

,888   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο απφ ηελ πεξηνρή κφληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

,832   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 

 

 
Πίνακαρ 5.51: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο (Promax) αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζψλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζην ηειηθφ κνληέιν (Structure 
Matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο (Con1) 

    ,859 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελφηεηαο (Con2) 

  ,503 ,794 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ επηινγψλ (Con3) 

,459 ,611   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ (Con4) 

  ,737   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο εχξεζεο παξέαο (Con5) 

,568 ,780   
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Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

(Con6) 

,603 ,803   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Con7) 

,507 ,783   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο γεληθψο ησλ επηζπκεηψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κνπ εθεί (Con11) 

,577 ,438 ,688 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο (Con12) 

,750 ,534 ,511 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ηαμηδηψλ γεληθψο (Con13) 

,780 ,628   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ (Con14) 

,583 ,710   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ 

(Con15) 

,813 ,610   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

,775 ,630   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

,825 ,492   

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο απφ ηελ πεξηνρή κφληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

,746 ,416   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
 Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 

 

 

 
Πίνακαρ 5.52: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) πξνζθφιιεζεο ζηνλ 
πξννξηζκφ, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ ζην ηειηθφ κνληέιν (Component Correlation Matrix). 

Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 1 2 3 

 

1 1,000 ,656 ,410 

2 ,656 1,000 ,409 

3 ,410 ,409 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  

 

 

ηνλ Πίλαθα 5.53 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηηο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο πνπ αλαιχζακε ζε 
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απηή ηελ παξάγξαθν. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

δηάθξηζε ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ ζε 3 ππνθείκελνπο παξάγνληεο 

(ζπληζηψζεο), κε ηνλ θαζέλα λα εκθαλίδεη δηαθξηηή λνεκαηηθή βάζε: 1) 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο, 2) Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 

Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ, 3) Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο Πξννξηζκψλ. 

Σέινο, επεηδή θαηαιήμακε κε δηαθνξεηηθέο νκαδνπνηήζεηο 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, άξα θαη ζπληζηψζεο απφ ηηο αξρηθά 

ππνηηζέκελεο, εθαξκφζακε αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ππνινγίδνπκε ην δείθηε εζσηεξηθή ζπλνρήο Cronbach‟s alpha (α). Οη 

ππνινγηζκνί νδήγεζαλ ζε ηηκέο 0,709 γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαζηαιηηθνχο, 

0,841 γηα ηνπο αλαζηαιηηθνχο δηαπξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη 0,875 γηα ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πξννξηζκψλ, φπσο άιισζηε είδακε ζηνλ Πίλαθα 

4.25. 

 

Πίνακαρ 5.53: Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο (πληζηψζεο) θαη αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο 
κεηαβιεηέο γηα ην ηειηθφ κνληέιν.  

Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί Con1, Con2, Con11 

2 Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ Con3, Con4, Con5, Con6, Con7, Con14 

3 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο Πξννξηζκψλ Con12, Con13, Con15, Con16, Con20, Con21 

 

 

5.8 Γιεπεύνηζη Καηαλςηών 

Όπσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη θαηαιχηεο είλαη κία ελλνηνινγηθή 

νληφηεηα κε παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε 

πξφζεζεο ή ε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Μάιηζηα, ζην Κεθάιαην 3 

πξνηείλακε ηε κέηξεζε απηνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο κε 14 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ απνηέιεζαλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεζζάξσλ 

(4) παξαγφλησλ: 1) Γηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ, 2) Γηαρείξηζε ρξφλνπ, 3) 

Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 4) Λεηηνπξγηθνί θαηαιχηεο. 

ην ζεκείν απηφ ζα δηεξεπλήζνπκε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζακε 

απφ ηελ δεηγκαηνιεςία, αλ επαιεζεχεηαη ε πξνεγνχκελε δνκή παξαγφλησλ.  
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Οη 14 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ Καηαιπηψλ ππνβιήζεθαλ ζε 

Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA), αξρηθά ρσξίο πεξηζηξνθή θαη ακέζσο 

κεηά κε νξζνγψληα πεξηζηξνθή Varimax ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ 

SPSS. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο PCA εμεηάζηεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ γηα δηελέξγεηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Απφ ηνλ Πίλαθα Α5.47 

(Παξάξηεκα Α5) θαίλεηαη φηη ην κέηξν δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-

Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,923, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε 

ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) 

χ2 (91) = 20814,331 πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig. = 0,000<0,001)  

ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Δπίζεο, 

γλσξίδνπκε ήδε φηη νη ζπληειεζηέο ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο 

θιίκαθαο Cronbach‟s alpha (α) ηζνχηαη κε 0,862 γηα ηνπο θαηαιχηεο 

δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ, κε 0,803 γηα ηνπο θαηαιχηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, κε 

0,773 γηα ηνπο θαηαιχηεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 0,694 γηα ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο θαηαιχηεο, δειαδή φινη αλεμαηξέησο κεγαιέηεξνη απφ 0,60. 

(Πίλαθαο 4.24). Ο πίλαθαο θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ θαηαιπηψλ (Πίλαθαο Α5.48) δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο 

παίξλνπλ ηηκέο άλσ ηνπ 0,50 (Hair θ.ά., 2010) εθηφο ηεο κεηαβιεηήο Cat10 κε 

ηηκή 0,412 πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα αλ ζα αθαηξεζεί. πλεπψο νη 

κεηαβιεηέο ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηθαλνπνηεηηθά. 

Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) κε πεξηζηξνθή Varimax 

απνθάιπςε ηελ παξνπζία 2 παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, 

επεμεγψληαο 35,66% & 25,21% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (60,87%) 

αληίζηνηρα. Διέγρνληαο ην δηάγξακκα scree δηαθξίλνπκε έλα θαζαξφ ζπάζηκν 

ζηνλ ηξίην παξάγνληα. Με βάζε ινηπφλ ηνλ έιεγρν scree ηνπ Cattell (1966) 

απνθαζίζηεθε φηη ζα δηαηεξήζνπκε δχν (2) παξάγνληεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

δηεξεχλεζεο. Δπίζεο, ν Πίλαθαο Α5.50 ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

πεξηζηξεθφκελεο PCA Varimax δείρλεη φηη νη κεηαβιεηέο Cat8, Cat9, Cat11 & 

Cat12 δίλνπλ δηαζηαπξνχκελεο θνξηίζεηο ζηνπο 2 παξάγνληεο. Ο Πίλαθαο 

Α5.51 ζπζρεηίζεσλ ησλ δχν ππνθείκελσλ παξαγφλησλ δείρλεη πςειέο 

ζπζρεηίζεηο, πνπ καο νδεγεί ζε αιιαγή ηεο κεζφδνπ πεξηζηξνθήο ηνπο, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε ινμή Promax πεξηζηξνθή.  
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Η αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA) επαλαιακβάλεηαη κε πεξηζηξνθή 

Promax ψζηε λα ζπλδξάκνπκε ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ ππνθείκελσλ 

παξαγφλησλ, δηφηη φπσο είδακε ε κε-πεξηζηξνθφκελε ιχζε ή ε νξζνγψληα 

(Varimax) δελ απνδίδνπλ ζαθή εηθφλα αληίζηνηρηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο 

παξάγνληεο. Έρνπκε αθαηξέζεη ηε κεηαβιεηή Cat10 ιφγσ ρακειήο θνηλήο 

δηαθχκαλζεο θαη ηελ Cat9 ιφγσ δηαζηαπξνχκελσλ θνξηίζεσλ. Οη θνηλέο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ είλαη φιεο ηνπο άλσ ηνπ 0,528. Η 

αλάιπζε εμάγεη θαη πάιη 2 ζπληζηψζεο κε ηδηνηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1, θαη 

επεμεγνχλ ην 52,77%, 11,45% ηεο δηαθχκαλζεο αληίζηνηρα (Πίλαθαο Α5.52). 

Η ζπλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε απμήζεθε απφ 60,87% ζε 64,22% κε 

ηελ άιιαγή ηεο κεζφδνπ πεξηζηξνθήο θαη ηελ αθαίξεζε θάπνησλ κεηαβιεηψλ.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

ππφινηπε αλάιπζε, λα βεβαησζνχκε φηη δελ ππάξρεη άιιε θαιχηεξε 

παξαγνληηθή ιχζε απφ απηή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή νκάδα ησλ 14 κεηαβιεηψλ, αθαηξνχκε ηε 

κεηαβιεηή Cat8, δηφηη ε πςειφηεξε θφξηηζε πνπ εκθαλίδεη είλαη πνιχ ρακειή 

(0,315) ζηνλ Πίλαθα ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, θαη ζπλερίδνπκε κε 

αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA Promax. Ωο πξνυπφζεζε ζηελ αλάιπζε 

ζέηνπκε ηελ εμαγσγή ηεζζάξσλ (4) παξαγφλησλ, φπσο δειαδή ππνζέζακε 

αξρηθά ζην κνληέιν. Απφ ηνλ Πίλαθα 5.54 θαίλεηαη φηη ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,913, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο (Bartlett, 1954) χ2 (78) = 18986,812 πέηπρε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (Sig. = 0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε 

ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ.   

 

Πίνακαρ 5.54: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηαιπηψλ 
ηειηθνχ κνληέινπ κε 13 κεηαβιεηέο γηα PCA (Promax). 

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,913 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 18986,812 

df 78 

Sig. ,000 
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Οη θνηλέο δηαθπκάλζεηο ησλ 13 κεηαβιεηψλ είλαη πνιχ πςειέο (άλσ ηνπ 

0,671) φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.55 θαη ε ζπλνιηθή επεμεγνχκελε 

δηαθχκαλζε απηήο ηεο παξαγνληνπνίεζεο αλεβαίλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, 

ηεο ηάμεο ηνπ 74%. Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο παξάγνληαο επεμεγνχλ ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 13% δηαθχκαλζεο θαη δελ κπνξνχκε λα ηνπο αγλνήζνπκε (Πίλαθαο 

5.56). Η κεγάιε επεμεγεκαηηθή αμία ηεο ιχζεο κε 4 παξάγνληεο καο σζεί 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 
Πίνακαρ 5.55: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο αξρηθήο θιίκαθαο θαηαιπηψλ γηα PCA κε 
πιάγηα πεξηζηξνθή (Promax). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ (Cat1) 

1,000 ,687 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξφλνπ, θαζηζηψληαο ην σο 

πξνηεξαηφηεηα (Cat2) 

1,000 ,671 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε εχξεζε 

αλζξψπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

1,000 ,781 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ πξνηχηεξα (Cat4) 

1,000 ,725 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

1,000 ,726 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρξφλν 

ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

1,000 ,676 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ζχκθσλα κε ηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο κνπ (Cat7) 

1,000 ,687 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε εχξεζε 

αλζξψπσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ 

καδί κνπ (Cat9) 

1,000 ,809 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε ηαμίδη 

εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο, φηαλ ν ζπλσζηηζκφο ζα είλαη 

ρακειφο ζηνλ πξννξηζκφ (Cat10) 

1,000 ,799 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαμηδηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηέο κνπ (Cat11) 

1,000 ,761 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθψλ πξνζθνξψλ/εηδηθψλ εθπηψζεσλ 

(Cat12) 

1,000 ,728 
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Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ηαμηδεχνληαο κε γθξνππ απφ θεκηζκέλν πξαθηνξείν 

ηαμηδίσλ (Cat13) 

1,000 ,810 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηαμηδεχνληαο 

πξηλ ζε αιινδαπφ πξννξηζκφ κε ιηγφηεξα εκπφδηα π.ρ. 

ζεψξεζεο δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

1,000 ,768 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

 
Πίνακαρ 5.56: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ PCA Promax ησλ 
ηειηθψλ 13 κεηαβιεηψλ θαηαιπηψλ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηψζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκ. Σεηξαγ. 

Φνξηίζεσλ 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

 

1 6,578 50,598 50,598 6,578 50,598 50,598 5,917 

2 1,396 10,742 61,341 1,396 10,742 61,341 3,599 

3 ,897 6,899 68,240 ,897 6,899 68,240 3,674 

4 ,757 5,820 74,060 ,757 5,820 74,060 3,303 

5 ,666 5,120 79,179     

6 ,495 3,804 82,983     

7 ,416 3,202 86,186     

8 ,385 2,961 89,147     

9 ,332 2,551 91,698     

10 ,313 2,407 94,104     

11 ,284 2,183 96,288     

12 ,247 1,902 98,189     

13 ,235 1,811 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

 

Η πεξηζηξεθφκελε ιχζε PCA Promax απνθάιπςε ηελ χπαξμε κία 

ζαθνχο παξαγνληηθήο δνκήο γηα ηνπο θαηαιχηεο, κε ηνπο 4 παξάγνληεο λα 

παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ηζρπξψλ θνξηίζεσλ θαη φιεο νη 

κεηαβιεηέο λα θνξηψλνπλ ε θαζεκηά ηζρπξά ζε κία κφλν ζπληζηψζα κε ηηκέο 

κεγαιχηεξεο απφ 0,502 (Pattern Matrix) ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη 

ζηνπο Πίλαθεο 5.57 & 5.58.  
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Πίνακαρ 5.57: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο (Promax) αλάιπζεο 
θπξίσλ ζπληζησζψλ κεηαβιεηψλ θαηαιπηψλ (Pattern Matrix) ζην ηειηθφ κνληέιν. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 4 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ 

αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ (Cat1) 

,819    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξφλνπ, 

θαζηζηψληαο ην σο πξνηεξαηφηεηα (Cat2) 

,877    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε εχξεζε αλζξψπσλ/παξέαο γηα 

ζπλνδεία (Cat3) 

   ,684 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ 

ηαμηδηνχ πξνηχηεξα (Cat4) 

,680    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ην 

ηαμίδη (Cat5) 

,814    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ρξφλν ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ 

θίισλ (Cat6) 

,787    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ζχκθσλα 

κε ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κνπ (Cat7) 

,828    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε εχξεζε αλζξψπσλ κε παξφκνηα 

ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ 

(Cat9) 

   ,778 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ηαμίδη εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο, φηαλ 

ν ζπλσζηηζκφο ζα είλαη ρακειφο ζηνλ 

πξννξηζκφ (Cat10) 

  ,930  

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε πξνζαξκνγή ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ηαμηδηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο κνπ 

(Cat11) 

  ,635  

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθψλ 

πξνζθνξψλ/εηδηθψλ εθπηψζεσλ (Cat12) 

  ,502  
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Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα ηαμηδεχνληαο κε γθξνππ απφ 

θεκηζκέλν πξαθηνξείν ηαμηδίσλ (Cat13) 

 ,936   

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηαμηδεχνληαο πξηλ ζε αιινδαπφ 

πξννξηζκφ κε ιηγφηεξα εκπφδηα π.ρ. 

ζεψξεζεο δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

 ,871   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 6 επαλαιήςεηο. 

 

 
Πίνακαρ 5.58: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πεξηζηξεθφκελεο (Promax) αλάιπζεο 
θπξίσλ ζπληζησζψλ κεηαβιεηψλ θαηαιπηψλ ζην ηειηθφ κνληέιν (Structure Matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) 

1 2 3 4 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ 

αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ (Cat1) 

,817  ,494  

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξφλνπ, 

θαζηζηψληαο ην σο πξνηεξαηφηεηα (Cat2) 

,796    

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε εχξεζε αλζξψπσλ/παξέαο γηα 

ζπλνδεία (Cat3) 

,657 ,412  ,842 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ 

ηαμηδηνχ πξνηχηεξα (Cat4) 

,796 ,498  ,616 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ην 

ηαμίδη (Cat5) 

,847  ,514 ,413 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ρξφλν ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ 

θίισλ (Cat6) 

,805 ,459  ,474 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ζχκθσλα 

κε ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κνπ (Cat7) 

,825 ,423  ,440 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε εχξεζε αλζξψπσλ κε παξφκνηα 

ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ 

(Cat9) 

,523 ,453 ,506 ,862 
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Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ηαμίδη εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο, φηαλ 

ν ζπλσζηηζκφο ζα είλαη ρακειφο ζηνλ 

πξννξηζκφ (Cat10) 

  ,859 ,401 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε πξνζαξκνγή ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ηαμηδηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο κνπ 

(Cat11) 

,682 ,465 ,819  

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθψλ 

πξνζθνξψλ/εηδηθψλ εθπηψζεσλ (Cat12) 

,606 ,622 ,743  

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα ηαμηδεχνληαο κε γθξνππ απφ 

θεκηζκέλν πξαθηνξείν ηαμηδίσλ (Cat13) 

 ,898   

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ 

Διιάδα κε απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηαμηδεχνληαο πξηλ ζε αιινδαπφ 

πξννξηζκφ κε ιηγφηεξα εκπφδηα π.ρ. 

ζεψξεζεο δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

 ,869 ,401  

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5.59 επαιεζεχεηαη φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ζπληζησζψλ είλαη κέηξηεο έσο ηα επίπεδα ηνπ 0,5, επηβεβαηψλνληαο φηη νη 

ζπληζηψζεο ζπζρεηίδνληαη κελ αθνχ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα 

παξαγφλησλ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο. 

Σέινο, ν Πίλαθαο 5.60 απνδίδεη ηελ ηειηθή παξαγνληνπνίεζε ησλ 

θαηαιπηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζε θάζε ζπληζηψζα παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο. 

 
Πίνακαρ 5.59: πζρεηίζεηο παξαγφλησλ (ζπληζησζψλ) θαηαιπηψλ ζην ηειηθφ κνληέιν 
(Component Correlation Matrix). 

ςνιζηώζερ 1 2 3 4 

 

1 1,000 ,475 ,518 ,505 

2 ,475 1,000 ,459 ,382 

3 ,518 ,459 1,000 ,306 

4 ,505 ,382 ,306 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  
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Πίνακαρ 5.60: Παξάγνληεο (4 ζπληζηψζεο) θαηαιπηψλ θαη αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο 
κεηαβιεηέο ζην ηειηθφ κνληέιν.  

Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 ρεδηαζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ Cat1, Cat2, Cat4, Cat5, Cat6, Cat7 

2 Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο Cat13, Cat14 

3 Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ Cat10, Cat11, Cat12 

4 Καηαιχηεο Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ Cat3, Cat9 

 

Παξ‟φια απηά επεηδή ε ιχζε κε 2 ζπληζηψζεο είλαη επίζεο πνιχ θαιή 

(Πίλαθαο 5.61), δε ζα ηελ απνθιείζνπκε εληειψο αιιά ζα ηελ ειέγμνπκε ζην 

Κεθάιαην 6 κε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξνηεηλφκελε δνκή ησλ 4 ζπληζησζψλ. 

 

Πίνακαρ 5.61: Παξάγνληεο (2 ζπληζηψζεο) θαηαιπηψλ θαη αληίζηνηρεο παξαηεξνχκελεο 
κεηαβιεηέο ζην ηειηθφ κνληέιν.  

Παπάγονηερ (ςνιζηώζερ) Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 

1 Καηάιιεινο ρεδηαζκφο Γηαθνπψλ Cat1, Cat2, Cat3, Cat4, Cat5, Cat6, Cat7, Cat11 

2 Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο Cat8, Cat12, Cat13, Cat14 

 

 

5.9 ύνοτη 5ος Κεθαλαίος & ςμπεπάζμαηα 

ηελ έθηαζε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε γηα θαζεκηά απφ ηηο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ηνπ 

αξρηθνχ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ησλ 

απαξαίηεησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ θαη ζηελ απνθάιπςε 

ππνθείκελσλ παξαγφλησλ γηα θάπνηεο απφ ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο. Απφ 

ηερληθήο άπνςεο εθαξκφζηεθαλ ε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ, θαζψο 

επίζεο ε παξάιιειε αλάιπζε γηα επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ. Οη δχν ηερληθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

θπθιηθέο επαλαιακβαλφκελεο επαλαιήςεηο κεηά απφ θάζε κεηαβνιή ζηε 

ζχλζεζε ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο αθαλείο 

γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σειηθά πξνέθπςαλ νκάδεο 
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παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αθαλείο κεηαβιεηέο, πνπ 

ζα ειεγρζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην Κεθάιαην 6 κε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε κε ην ζρεκαηηζκφ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ κεηξεηηθνχ κνληέινπ.      
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ & ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κνληεινπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ κε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε 

δεηγκαηνιεςία ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» θαηά ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν έηνπο 2012. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ε ηζρχο ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (βιέπεηε Κεθάιαην 

3, Πίλαθαο 3.6). Γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ησλ Γνκηθψλ Μνληέισλ Δμηζψζεσλ (SEM). Ο 

έιεγρνο επαιήζεπζεο ηεο ηζρχνο ησλ ππνζέζεσλ αθνινπζεί δχν επίπεδα 

αλάιπζεο. Ο πξψηνο γίλεηαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν δείγκαηνο ηνπξηζηψλ θαη ν 

δεχηεξνο ζε κεξηθφ επίπεδν αθνινπζψληαο ηα δχν θξηηήξηα ηκεκαηνπνίεζεο 

βάζεη ηνπ θχινπ θαη ηεο γιψζζαο απφθξηζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

6.1 Μεθοδολογία Γομικών Μονηέλυν Δξιζώζευν (ΓΜΔ) & Δθαπμογή 

Σα Γνκηθά Μνληέια Δμηζψζεσλ (ΓΜΔ), αλ θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκεηξία, εληνχηνηο εθαξκφδνληαη κε απμαλφκελε επξχηεηα ζε δηαθφξνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο φπσο ε ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, πνιηηηθέο 

επηζηήκεο, θαη βέβαηα ζε επηζηήκεο ζρεηηθέο κε ην επηρεηξείλ φπσο ην 

κάξθεηηλγθ, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ έξεπλα δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο (Jais, 2007 . 

Nachtigall θ.ά., 2003). ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ΓΜΔ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη πνιιέο έλλνηεο απφ ην ρψξν ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο ςπρνινγίαο εθθξάδνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ειέγρνληαη ζηαηηζηηθά βάζεη αθαλψλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ πνπ κεηξψληαη απφ πνιιαπιέο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο. Σέηνηνπ είδνπο κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

επηζθέπηε, νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο, νη αμίεο θαη ε αθνζίσζε (Reisinger θαη 

Mavondo, 2007).  
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χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ΓΜΔ: 1) είλαη κία πεξηεθηηθή 

ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ γηα ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

παξαηεξνχκελεο θαη αθαλείο κεηαβιεηέο (Hoyle, 1995), 2) είλαη κία 

κεζνδνινγία γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε, εθηίκεζε θαη έιεγρν ελφο ζεσξεηηθνχ 

δηθηχνπ σο επη ην πιείζηνλ γξακκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ (Rigdon, 

1998), 3) ειέγρνπλ ππνηηζέκελεο δνκέο θαηεπζπλφκελσλ θαη κε-

θαηεπζπλφκελσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν παξαηεξνχκελσλ 

(κεηξνχκελσλ) θαη κε-παξαηεξνχκελσλ (αθαλψλ) κεηαβιεηψλ (MacCallum 

θαη Austin, 2000).   

Η κεζνδνινγία Γνκηθψλ Μνληέισλ Δμηζψζεσλ αθνινπζεί κία 

επηβεβαησηηθή πξνζέγγηζε ειέγρνπ ππνζέζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε 

κηαο δνκηθήο ζεσξίαο πνπ επεμεγεί θάπνην θαηλφκελν (Byrne, 2009). Γχν 

είλαη νη ζηφρνη εθαξκνγήο ΓΜΔ (Kline, 2010): 

 Η θαηαλφεζε ησλ δνκψλ πνπ νξίδνληαη βάζεη ζπζρεηίζεσλ θαη 

ζπλδηαθπκάλζεσλ αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν δηεξεπλνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ, θαη 

 Η επεμήγεζε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο 

δηαθχκαλζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ 

θαη επνκέλσο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ ην 

ππνζηεξίδεη. 

Η ΓΜΔ αλ θαη παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε παξαδνζηαθέο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο 

φπσο ε ζπζρέηηζε, ε παιηλδξφκεζε θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο, εληνχηνηο 

πεξηιακβάλεη δηαθνξέο σο πξνο απηά (Suhr, 2006). Δίλαη κία ηδηαίηεξα 

επέιηθηε κεζνδνινγία πνπ δελ παξέρεη πξνθαζνξηζκέλν κνληέιν θαη ζέηεη 

ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηχπν ησλ ζρέζεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ΓΜΔ πξνυπνζέηεη ηελ ππνζηήξημε 

ππνζέζεσλ κε ζεσξεηηθέο βάζεηο ή έξεπλα θαη ηελ παξάζεζε ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξεπλεηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία πνιπκεηαβιεηή ηερληθή κε ηελ νπνία 

πνιιαπιέο ζρεηηδφκελεο εμηζψζεηο επηιχνληαη ηαπηφρξνλα ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ εθηηκήηξηεο ηηκέο παξακέηξσλ. Μάιηζηα, απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζθάικαηνο πνπ 
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εκπεξηέρνπλ νη εθηηκήζεηο απηέο. Μία αθφκε ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη νη έιεγρνη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ζρέζεσλ θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ζπκβαίλνπλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Σέινο, ε γξαθηθή 

απφδνζε ησλ ΓΜΔ ησλ εξεπλνχκελσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο παξέρεη έλαλ πξφζθνξν θαη ηζρπξφ ηξφπν γηα ηελ παξνπζίαζε 

ησλ πεξίπινθσλ ζρέζεσλ (Suhr, 2006). 

Σν ππνζεηηθφ κνληέιν ειέγρεηαη ζηαηηζηηθά ζε κία ηαπηφρξνλε αλάιπζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν απηφ παξνπζηάδεη ζπλέπεηα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο (Weston θαη Gore, 2006). Αλ ε ζπλέπεηα ή αιιηψο ε 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε αιεζνθάλεηα ησλ δηαηππσκέλσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο. Αλ πξνθχπηεη αλεπαξθήο 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα, ηφηε ε νξζφηεηα ησλ ππνζεηηθψλ 

ζρέζεσλ απνξξίπηεηαη (Byrne, 2009). Δπηπξφζζεηα, ε κεζνδνινγία ησλ ΓΜΔ 

είλαη ζπλδπαζκφο δχν ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ: ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

(factor analysis) θαη ηεο αλάιπζεο κνλνπαηηνχ (path analysis). H κέζνδνο 

ΓΜΔ πεξηιακβάλεη δχν θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ην κνληέιν κέηξεζεο θαη ην 

δνκηθφ κνληέιν (Kline, 2010). Σν κνληέιν κέηξεζεο πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζηα ελλνηνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα ηα νπνία απηέο νη κεηαβιεηέο ππνζέηνπκε φηη κεηξνχλ. 

Γειαδή πξνζδηνξίδεη ηε δνκή ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζέλα κεηξνχκελν 

κέγεζνο θνξηψλεη ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Δθηφο απηνχ, ην 

δνκηθφ κνληέιν πεξηγξάθεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ ή αθαλψλ κεηαβιεηψλ. Δηδηθφηεξα, ην δνκηθφ κνληέιν 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηεο αθαλείο κεηαβιεηέο πξνθαινχλ 

άκεζα ή έκκεζα αιιαγέο ζηηο ηηκέο θάπνησλ άιισλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

κνληέινπ (Byrne, 2009). 

Η πξνζαξκνγή ηφζν ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο φζν θαη ηνπ δνκηθνχ 

κνληέινπ ειέγρζεθε κε ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο, πνπ αλαιχζεθαλ κε 

ιεπηνκέξεηα ζηελ παξάγξαθν 3.7 (Πίλαθαο 3.7): ηαηηζηηθή Διέγρνπ Βαζκνχ 

Καλνληθφηεηαο ρ2/ df, Οξηαθφο Γείθηεο (CFI), Βαζκφο Καιήο Πξνζαξκνγήο 

(TLI . NNFI), θαη Γείθηεο Φεηδσιφηεηαο (PNFI). Με ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ 
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κνλνκεξνχο θηλδχλνπ απφξξηςεο ηνπ κνληέινπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ ρ2 ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο 

δείγκαηνο, εθαξκφδνπκε ζπκπιεξσκαηηθνχο δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο 

επηρεηξνχκε λα απνθηήζνπκε θαιχηεξε γλψζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζαξκνγήο 

ησλ δεδνκέλσλ ζηα πξνηεηλφκελα ζεσξεηηθά κνληέια. Απηνί νη 

ζπκπιεξσκαηηθνί δείθηεο είλαη: α) ν Απφιπηνο Γείθηεο “RMSEA” (Root Mean 

Square Error of Approximation) θαη β) ν Βαζκφο Καθήο Πξνζαξκνγήο 

“SRMR” (Standardized Root Mean Residual) (Hair θ.ά., 2010 . Reisinger θαη 

Mavondo, 2007. Calver θαη Page, 2013).  

Η απεηθφληζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ κε ηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο 

πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο δηεξεχλεζε ζην Κεθάιαην 3 πεξί κεζνδνινγίαο, 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.9. Αθνινπζνχλ νη δηαηππψζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

ππνζέζεσλ ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. 

 

6.2 Γιαηύπυζη και Έλεγσορ ηηρ ππώηηρ Τπόθεζηρ Η1 (Καθοπιζμόρ 
ύπαπξηρ μιαρ μονοδιάζηαηηρ πποζέγγιζηρ «Ρςθμιζηικέρ ςνθήκερ» 
για ηην έκθπαζη ηυν δύο εννοιολογικών καηαζκεςαζμάηυν ηυν 
καηαλςηών και αναζηαληικών παπαγόνηυν ηαςηόσπονα)      

Ο Triandis (1977) ζηελ δηαηχπσζε ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο 

πκπεξηθνξάο, γλσζηή ελ ζπληνκία σο ζεσξία “TIB”, πεξηιακβάλεη ην 

ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα πλζήθεο Γηεπθφιπλζεο (Facilitating Conditions) 

σο παξάγνληα ελίζρπζεο κίαο ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ 

αλαθνξά ηνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κε ηελ παξνπζία 

ηνπο ή ηελ απνπζία ηνπο δηεπθνιχλνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Triandis, 1977, ζει. 77), δελ παξαιείπεη επίζεο λα αλαθέξεη – κε ηε ρξήζε 

κάιηζηα ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο – ηελ χπαξμε “πεξηπηψζεσλ ζηηο 

νπνίεο αλ αλαθχςνπλ εκπφδηα ηφηε δεκηνπξγνχληαη αλαζηνιέο” σο πξνο ηελ 

πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ή αθφκε κπνξεί απηέο λα θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, “αλ νη θαηαζηάζεηο δελ ην επηηξέπνπλ” 

(Triandis, 1977, ζει. 207). Καηά ζπλέπεηα, φπσο αλαιχζεθε θαη ζην θεθάιαην 

2, ν Triandis (1977) πξνηείλεη έλα ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα ην νπνίν 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλζήθεο πνπ βνεζνχλ αιιά θαη άιιεο πνπ 
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απνηξέπνπλ ηελ πξφζεζε ή ηελ ίδηα ηελ εθδήισζε κηαο ζπκπεξηθνξάο. ε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ πξνηαζεί ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε Αλαζηαιηηθνχο Παξάγνληεο (Constraints) (Bandura, 1992 . 

Sparks, 2007), θαζψο θαη ζε ζηνηρεία δηαπξαγκάηεπζεο αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ζπλζήθεο δηεπθφιπλζεο πνπ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

αλαθέξνληαη σο «Καηαιχηεο» (Constraint Negotiation & Facilitating 

Conditions) (Hubbard θαη Mannell, 2001 . Hung θαη Petrick, 2010). Όκσο, ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο δηαρσξίδνληαη πιήξσο νη δχν νληφηεηεο, παξά ηελ 

πξνηεηλφκελε αιιειεπίδξαζή ηνπο (Crawford θ.ά., 1991), ρσξίο δειαδή λα 

πεξηγξάθνληαη απφ παξάγνληα αλψηεξεο ηάμεο.   

   

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η1: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιύηεο 

απνηεινύλ δηαζηάζεηο θαη εμεγνύλ ην ζεσξεηηθό θαηαζθεύαζκα «ξπζκηζηηθέο 

ζπλζήθεο» σο παξάγνληα αλώηεξεο ηάμεο. 

Οη Hair θ.ά. (2010) αλαθέξνπλ φηη νη δηαζέζηκεο κέζνδνη παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο είλαη δχν: ε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (Principal Component 

Analysis, PCA) θαη ε αλάιπζε θνηλνχ παξάγνληα, κε θχξηα εθπξφζσπν ηελ 

παξαγνληνπνίεζε θπξίσλ αμφλσλ (Principal Axis Factoring, PAF). Δπεηδή, 

εδψ ν ζηφρνο δελ είλαη ε κείσζε ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, αιιά ν 

πξνζδηνξηζκφο ππνθείκελσλ δηαζηάζεσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απφ 

θνηλνχ θαηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο, ζα εθαξκφζνπκε ηελ αλάιπζε θνηλνχ 

παξάγνληα θαη εηδηθφηεξα ηελ παξαγνληνπνίεζε θπξίσλ αμφλσλ (PAF).  

Οη Tabachnick θαη Fidell (2007) έρνπλ πξνηείλεη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ 

πηνζέηεζε κίαο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, πεηξακαηηδφκελνη κε 

δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο παξαγφλησλ κέρξη λα βξεζεί ε πιένλ ηθαλνπνηεηηθή 

ιχζε, πνπ ζα ζπκβηβάδεη ηελ αλάγθε θαηάιεμεο ζε απιή ιχζε κε ηελ αλάγθε 

λα επεμεγεζεί ε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα δηαθχκαλζεο. Γηα απηφ ην ζθνπφ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κία ζεηξά απφ ηερληθέο, νη θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη: α) ην θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο ηνπ Kaiser, β) ην δηάγξακκα ηδηνηηκήο γηα ην 

θξηηήξην ειέγρνπ scree θαη γ) ε παξάιιειε αλάιπζε (Pallant, 2007). Η 

εθαξκνγή ηεο πξψηεο ηερληθήο ππνδεηθλχεη ηε δηαθξάηεζε εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ηδηνηηκέο άλσ ηνπ 1,0. Η ηδηνηηκή 
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ελφο παξάγνληα αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ 

επεμεγείηαη απφ ηνλ παξάγνληα. Με ηε δεχηεξε ηερληθή πξαγκαηνπνηείηαη 

ζρεδίαζε θαζεκηάο εθ ησλ ηδηνηηκψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαηεξείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή γηα ηελ εχξεζε ελφο ζεκείνπ ζην νπνίν ην 

ζρήκα ηεο θακπχιεο αιιάδεη θαηεχζπλζε θαη γίλεηαη νξηδφληην. Η ηξίηε 

ηερληθή, πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ έξεπλα θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο δηαζηαχξσζεο κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο ηερληθέο (Pallant, 2007), είλαη ε παξάιιειε αλάιπζε ηνπ Horn 

(1965). Η παξάιιειε αλάιπζε αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ηδηνηηκψλ κε εθείλεο πνπ αληινχληαη απφ έλα ηπραία παξαγφκελν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο θαη αξηζκνχ κεηαβιεηψλ. Οη ηδηνηηκέο 

πνπ μεπεξλνχλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο απφ ην ηπραίν ζχλνιν δεδνκέλσλ είλαη νη 

κφλεο πνπ δηαηεξνχληαη. ην Κεθάιαην 5, ζει. 285 παξαηίζεληαη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο παξαγνληηθήο αλάιπζεο.       

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο H1 πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα 

παξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ. ηελ πξψηε παξαγνληνπνίεζε PAF πξνηείλνληαη 

5 εμαγψκελνη παξάγνληεο βάζεη θξηηεξίνπ ηδηνηηκήο, ζηε δεχηεξε εηζάγεηαη 

θξηηήξην 2 εμαγψκελσλ παξαγφλησλ – δειαδή έλαο γηα ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαη έλαο γηα ηνπο θαηαιχηεο – θαη ζηελ ηξίηε παξαγνληηθή 

αλάιπζε επηρεηξνχκε αχμεζε ηεο επεμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο κε εθ ησλ 

πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλε εμαγσγή 7 παξαγφλησλ. 

Έρνληαο ήδε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηεξεπλήζεηο ζπληζησζψλ ησλ 

Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ θαη ησλ Καηαιπηψλ (Κεθάιαην 5), εθαξκφδνπκε 

παξαγνληνπνίεζε θπξίσλ αμφλσλ (PAF) αξρηθά ρσξίο λα ζέζνπκε φξην ζηνλ 

αξηζκφ εμαγψκελσλ παξαγφλησλ κε θξηηήξην εμαγσγήο ηελ ζρέζε (6.1): 

Ιδηνηηκή xn > 1                 (6.1) 

φπνπ, 

xn = ε κεηαβιεηή x απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ n. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α6.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α6 ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin (ζπρλά γηα ζπληνκία νξίδεηαη 

θαη σο KMO) παίξλεη ηηκή 0,924, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ην θξηηήξην 
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ειάρηζηεο ηηκήο απνδνρήο 0,60 (Kaiser 1970, 1974). Ο έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο 

ηνπ Bartlett (1954) ρ2 (378) = 35955,932 πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

(Sig. = 0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα 

ζπζρεηίζεσλ. χκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο PAF ε ιχζε πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη κε 5 εμαγψκελνπο παξάγνληεο (3 γηα ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαη 2 γηα ηνπο θαηαιχηεο) (Πίλαθεο Α6.4 & Α6.5). Όπσο 

αλαιχζακε ζην Κεθάιαην 5 γηα ηνπο κελ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

πξνέθπςε κία μεθάζαξε ιχζε 3 ζπληζησζψλ, αιιά γηα ηνπο θαηαιχηεο ε ιχζε 

κε 2 ζπληζηψζεο ζπκίδεη ηελ αξρηθή ιχζε πνπ πξνέθπςε αιιά ηειηθά 

απνξξίςακε ιφγσ ηεο ρακειήο επεμεγεκαηηθήο αμίαο ηεο. Όλησο, θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ζπλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε κε 5 εμαγψκελνπο 

παξάγνληεο είλαη 54.55% < 60% (Πίλαθαο 6.2) πνπ ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία ηθαλνπνηεηηθφ θξηηήξην παξαγνληνπνίεζεο (Hair θ.ά., 2010). 

ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγνληνπνίεζεο βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ αξρηθψλ 

κεηαβιεηψλ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ ε ζπλνιηθή 

επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε απέδσζε 53,25% (Πίλαθαο Α6.3). Αιιά θαη ε 

εθαξκνγή Παξάιιειεο Αλάιπζεο (Parallel Analysis) κε ρξήζε 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (Patil θ.ά., 2007) έδεημε (Πίλαθαο Α6.6) φηη κφλν 4 

παξάγνληεο απφ ηνλ Πίλαθα Α6.3 ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνηηκψλ ηεο PCA 

παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πίλαθα ηπραίσλ ηδηνηηκψλ (ζηήιε 

πνζνζηηαία ηηκή ζηνλ Πίλαθα Α6.6) ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (28 κεηαβιεηέο × 3466 

εξσηψκελνη). 

Η επφκελε δνθηκή πνπ επηρεηξήζεθε είλαη κία παξαγνληνπνίεζε κε 

θξηηήξην 2 εμαγψκελνπο παξάγνληεο (έρνληαο αθαηξέζεη επηπιένλ ηε 

κεηαβιεηή “Con1” ιφγσ ηζρλήο θνηλήο δηαθχκαλζεο θαη θφξηηζεο ζε 

παξάγνληα), απφ ηελ νπνία πξνζδνθνχκε φηη ζηνλ έλα εμαγψκελν 

παξάγνληα ζα ζπγθεληξσζνχλ νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζηνλ δεχηεξν παξάγνληα ζα νκαδνπνηεζνχλ 

νη κεηαβιεηέο ησλ θαηαιπηψλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α6.7 ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,926, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή 0,60 (Kaiser 1970, 1974) θαη ν 

έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (1954) ρ2(351) = 34996,777 πέηπρε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig.=0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ 
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παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Η ζπλνιηθή επεμεγνχκελε 

δηαθχκαλζε αλήιζε ζην επίπεδν ηνπ 46,40% < 60%. Η ιχζε απηή δε κπνξεί 

λα γίλεη απνδεθηή ιφγσ ηεο πνιχ ρακειήο επεμεγεκαηηθήο αμίαο ηεο (Pallant, 

2007).  

Φζάλνπκε, ινηπφλ, ζην ηειεπηαίν ζηάδην ησλ δηεξεπλεηηθψλ δνθηκψλ θαη 

απηή ηε θνξά επηιέγνπκε σο θξηηήξην εμαγσγήο 7 παξάγνληεο, δειαδή ηε 

δνκή παξαγφλησλ ζηελ νπνία θαηαιήμακε θαηά ηηο αλαιχζεηο θπξίσλ 

ζπληζησζψλ PCA ρσξηζηά γηα ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο 

θαηαιχηεο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 5. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.1 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ην κέηξν 

δεηγκαηνιεπηηθήο επάξθεηαο Kaiser-Meyer-Olkin παίξλεη ηηκή 0,924, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηε ζεσξία ηηκή ζηαηηζηηθνχ 

ειέγρνπ 0,60 (Kaiser 1970, 1974). Ο έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett 

(1954) ρ2 (378) = 35955,932 πέηπρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Sig. = 

0,000<0,001) ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα 

ζπζρεηίζεσλ. Ο πίλαθαο θνηλψλ δηαθπκάλζεσλ (Communalities) ησλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ (Πίλαθαο 6.2) δείρλεη φηη αξθεηέο κεηαβιεηέο 

παίξλνπλ ηηκέο θάησ ηνπ 0,50 (Hair θ.ά., 2010) φπσο νη “Con3”, “Con4”, 

“Con11”, “Con21”, “Cat9” θαη “Cat10” (βιέπεηε γηα εξκελεία κεηαβιεηψλ 

Πίλαθα 6.2).  

 

Πίνακαρ 6.1: Έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο δεδνκέλσλ 15 
παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ & 13 
κεηαβιεηψλ θαηαιπηψλ γηα PAF.  

Έλεγσορ Καηαλληλόηηηαρ Σιμή 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,924 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 35955,932 

df 378 

Sig. ,000 
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Πίνακαρ 6.2: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) ησλ 28 παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ γηα PAF. 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ Απσική Δξαγυγή 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο (Con1) 

,375 ,567 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελφηεηαο (Con2) 

,437 ,559 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ επηινγψλ (Con3) 

,346 ,357 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ (Con4) 

,435 ,453 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

δπζθνιίαο εχξεζεο παξέαο (Con5) 

,533 ,595 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο (Con6) 

,596 ,664 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Con7) 

,514 ,563 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

αθξίβεηαο γεληθψο ησλ επηζπκεηψλ δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί 

(Con11) 

,458 ,483 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

κεγάιεο απφζηαζεο (Con12) 

,553 ,576 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ηαμηδηψλ γεληθψο (Con13) 

,572 ,596 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ (Con14) 

,521 ,554 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ (Con15) 

,613 ,675 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

,560 ,576 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

δπζθνιίαο πξφζβαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Con20) 

,542 ,596 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ιφγσ 

δπζθνιίαο πξφζβαζεο απφ ηελ πεξηνρή κφληκεο δηαβίσζεο 

(Con21) 

,427 ,429 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκνχ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ (Cat1) 

,645 ,656 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε δέζκεπζε 

απαξαίηεηνπ ρξφλνπ, θαζηζηψληαο ην σο πξνηεξαηφηεηα 

(Cat2) 

,597 ,588 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε εχξεζε 

αλζξψπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

,576 ,593 
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Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκφ 

θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ πξνηχηεξα (Cat4) 

,627 ,673 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

,657 ,677 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκφ 

ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρξφλν ηεο 

νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

,630 ,691 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκφ 

ηνπ ηαμηδηνχ ζχκθσλα κε ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κνπ 

(Cat7) 

,646 ,717 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε εχξεζε 

αλζξψπσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ καδί 

κνπ (Cat9) 

,514 ,491 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε ηαμίδη 

εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο, φηαλ ν ζπλσζηηζκφο ζα είλαη ρακειφο 

ζηνλ πξννξηζκφ (Cat10) 

,375 ,440 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαμηδηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηέο κνπ (Cat11) 

,619 ,738 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθψλ πξνζθνξψλ/εηδηθψλ εθπηψζεσλ 

(Cat12) 

,521 ,580 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ηαμηδεχνληαο 

κε γθξνππ απφ θεκηζκέλν πξαθηνξείν ηαμηδίσλ (Cat13) 

,479 ,581 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε απνθπγή 

γξαθεηθνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηαμηδεχνληαο πξηλ ζε 

αιινδαπφ πξννξηζκφ κε ιηγφηεξα εκπφδηα π.ρ. ζεψξεζεο 

δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

,513 ,635 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring. 

 

 

Η παξαγνληνπνίεζε θπξίσλ αμφλσλ (PAF) κε εθ ησλ πξνηέξσλ 

πξνζδηνξηζκέλνπ θξηηεξίνπ (a priori) θξηηήξην εμαγσγήο 7 παξαγφλησλ 

απνδίδεη κία ιχζε κε ζπλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε 58,22%, δειαδή 

θνληά ζην φξην 60% (Πίλαθαο 6.3), αιιά θαλέλα απφ ηα ππφινηπα ηερληθά 

θξηηήξηα εμαγσγήο παξαγφλησλ δελ ηθαλνπνηνχληαη (ηδηνηηκέο, παξάιιειε 

αλάιπζε). Δπίζεο, ν Πίλαθαο 6.4 κε ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο 

(Pattern Matrix) δείρλεη κία δηαζπνξά ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο 7 παξάγνληεο 

πνπ δελ ηθαλνπνηεί νχηε αξηζκεηηθά, νχηε ελλνηνινγηθά ηελ ππφζηαζή ηνπο. 
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Πίνακαρ 6.3: πλνιηθή επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε παξαγνληνπνίεζεο θπξίσλ αμφλσλ 28 παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ & θαηαιπηψλ γηα PAF κε θξηηήξην 7 παξάγνληεο. 

Παξάγνληαο 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγψκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθφκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγψλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

% 

Γηαθχκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% χλνιν 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 8,380 29,928 29,928 7,971 28,469 28,469 5,987 

2 5,333 19,048 48,975 4,939 17,641 46,110 6,385 

3 1,378 4,923 53,898 ,963 3,441 49,551 5,051 

4 1,357 4,846 58,744 ,937 3,346 52,897 3,754 

5 1,080 3,856 62,600 ,637 2,276 55,173 3,039 

6 ,892 3,187 65,787 ,457 1,632 56,805 4,137 

7 ,811 2,895 68,682 ,397 1,419 58,224 1,073 

8 ,712 2,543 71,225     

9 ,677 2,416 73,641     

10 ,651 2,324 75,965     

11 ,636 2,273 78,238     

12 ,598 2,136 80,374     

13 ,472 1,686 82,060     

14 ,458 1,637 83,697     

15 ,430 1,534 85,231     

16 ,416 1,487 86,718     

17 ,400 1,430 88,148     

18 ,397 1,417 89,565     

19 ,362 1,294 90,859     

20 ,340 1,215 92,074     

21 ,322 1,150 93,224     

22 ,309 1,105 94,329     

23 ,305 1,088 95,417     

24 ,287 1,024 96,441     

25 ,279 ,998 97,439     

26 ,261 ,931 98,370     

27 ,237 ,846 99,216     

 28 ,219 ,784 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring. 
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Πίνακαρ 6.4: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ αλαζηαιηηθψλ 
παξαγφλησλ & θαηαιπηψλ γηα θάζε εμαγψκελν παξάγνληα (Pattern matrix). 

Παπαηηπούμενερ Μεηαβληηέρ 
Παπάγονηερ 

1 2 3 4 5 6 7 

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο 

(Con1) 

        ,783     

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελφηεηαο (Con2) 

        ,634     

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ επηινγψλ (Con3) 

              

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ (Con4) 

    ,521         

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο εχξεζεο παξέαο (Con5) 

    ,670         

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ νηθνγέλεηα θαη 

θίινπο (Con6) 

    ,703         

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Con7) 

    ,629         

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αθξίβεηαο γεληθψο ησλ επηζπκεηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

  ,472           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο (Con12) 

  ,678           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ηαμηδηψλ γεληθψο (Con13) 

  ,693           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ (Con14) 

  ,420           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ 

(Con15) 

  ,840           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

  ,670           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

  ,803           

Αλαζηαιηηθφηεηα επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο απφ ηελ πεξηνρή κφληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

  ,682           
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Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ (Cat1) 

,817             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξφλνπ, θαζηζηψληαο ην σο 

πξνηεξαηφηεηα (Cat2) 

,826             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

εχξεζε αλζξψπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

,729             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ πξνηχηεξα 

(Cat4) 

,812             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

,773             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρξφλν ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

,705             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ζχκθσλα κε ηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο κνπ (Cat7) 

,705           ,424 

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

εχξεζε αλζξψπσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κνπ (Cat9) 

,442             

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

ηαμίδη εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο, φηαλ ν ζπλσζηηζκφο ζα 

είλαη ρακειφο ζηνλ πξννξηζκφ (Cat10) 

          ,613   

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαμηδηνχ ζηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο κνπ (Cat11) 

          ,634   

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθψλ πξνζθνξψλ/εηδηθψλ 

εθπηψζεσλ (Cat12) 

          ,453   

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα 

ηαμηδεχνληαο κε γθξνππ απφ θεκηζκέλν πξαθηνξείν 

ηαμηδίσλ (Cat13) 

      ,726       

Καηαιχηεο επαλάιεςεο δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα κε 

απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηαμηδεχνληαο 

πξηλ ζε αιινδαπφ πξννξηζκφ κε ιηγφηεξα εκπφδηα π.ρ. 

ζεψξεζεο δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

      ,711       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
χγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 8 επαλαιήςεηο. 
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Όιεο νη πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο πξαθηηθά ππνδεηθλχνπλ ηελ απνθπγή 

ππαγσγήο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ ζε έλα ελλνηνινγηθφ 

θαηαζθεχαζκα αλψηεξεο ηάμεο, δειαδή είλαη δχζθνιν λα απνηειέζνπλ 

δηαζηάζεηο κίαο άιιεο αθαλνχο κεηαβιεηήο. Όκσο, γηα λα επηβεβαηψζνπκε 

ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε εθαξκφδνπκε Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε (CFA) ζην κνληέιν κέηξεζεο ησλ Ρπζκηζηηθψλ πλζεθψλ, φπσο 

απηφ θαίλεηαη ζην ρήκα 6.1. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο 

(Πίλαθαο 6.5) δείρλνπλ φηη ην κνληέιν Ρπζκηζηηθψλ πλζεθψλ έρεη θαθή 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, αθνχ ρ2(df) = 8343,835 (321), p<0,001 . CFI = 

0,849<0,90 . TLI=0,822<0,90 . RMSEA=0,085>0,08. πλεπψο, ε ππφζεζε H1 

δελ επηβεβαηψλεηαη, άξα δε κπνξεί λα γίλεη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη. 

 

 

Πίνακαρ 6.5: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Ρπζκηζηηθψλ πλζεθψλ.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 25,993 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,849 >0,90 

TLI 0,822 >0,90 

RMSEA 0,085 <0,08 
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σήμα 6.1: Δπηβεβαησηηθή  Παξαγνληηθή Αλάιπζε (CFA) γηα ην κνληέιν Ρπζκηζηηθψλ πλζεθψλ. 
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6.3 Δξέηαζη βαζικών ςποθέζευν έπεςναρ 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ειέγμακε ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο Η1 πνπ 

αθνξά ην ελδερφκελν νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιχηεο λα 

απνηεινχλ δηαζηάζεηο κίαο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο αλψηεξεο ηάμεο. 

Καηαιήμακε φηη απηή ε ππφζεζε δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιχηεο 

δηαζπλδένληαη ακνηβαία κε ζπλδηαθπκάλζεηο, ρσξίο λα απνηεινχλ κέξε κίαο 

αηηηψδνπο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο (Hair θ.ά., 2010). Γεδνκέλνπ απηνχ ηνπ 

επξήκαηνο, πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ ηχπν δηακφξθσζεο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ, 

κπνξνχκε πιένλ λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ 

ηεο έξεπλαο, ηηο Η2 έσο Η4 θαη φισλ ησλ επηκέξνπο ππνζέζεσλ πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ. Απηφ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα κε ηε δηακφξθσζε θαη έιεγρν ηνπ 

κνληέινπ κέηξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνχκελα θαη βέβαηα ηελ αθφινπζε αλάιπζε ηνπ δνκηθνχ (ή 

δνκεκέλνπ) κνληέινπ, σο κία πξνζέγγηζε 2 βεκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο 

Γνκηθψλ Μνληέισλ Δμηζψζεσλ (Anderson θαη Gerbing, 1988). Σέινο, ε 

εμέηαζε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε ζπγθξηηηθφ επίπεδν 

κε δχν ζελάξηα ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο. 

 

6.3.1 Γηακφξθσζε θαη Έιεγρνο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ηνπ κνληέινπ 
κέηξεζεο 

Πξνεγνπκέλσο είρακε ηελ εκπεηξία ηεο απνπζίαο ππνζηήξημεο παξάγνληα 

αλψηεξεο ηάμεο κε ηελ επσλπκία «Ρπζκηζηηθνί Παξάγνληεο», γηα ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο θαηαιχηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε 

πνπ είρε γίλεη αξρηθά ζην ζεσξεηηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ελδερφκελε απνπζία ππνζηήξημεο ησλ 

ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ 2εο ηάμεο γηα ηε Γλσζηηθή Δηθφλα, ηνπο 

Αλαζηαιηηθνχο Παξάγνληεο θαη ηνπο Καηαιχηεο, φπσο πξνηάζεθαλ ζην ηειηθφ 

ζπλνιηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν. Οη εξεπλεηέο εθαξκφδνπλ ζπρλά παξάγνληεο 

αλψηεξεο ηάμεο ζηηο αλαιχζεηο ηνπο θαη πην ζπρλά ειέγρνπλ δνκέο 

παξαγφλησλ 2εο ηάμεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δειαδή δχν επίπεδα αθαλψλ 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ (Hair θ.ά., 2010). ηα κνληέια 2εο ηάμεο 
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αθαλείο κεηαβιεηέο επεμεγνχληαη απφ άιιεο αθαλείο κεηαβιεηέο, ελψ ζηα 

κνληέια 1εο ηάμεο επεμεγνχληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε αθαλείο θαη 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ δελ παξαηεξεζνχλ 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 1εο ηάμεο, ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

ζπλερίζνπκε κε παξαγνληηθή αλάιπζε πςειφηεξεο ηάμεο (Brown, 2006). Η 

αιιεινπρία ησλ βεκάησλ γηα παξαγνληηθή αλάιπζε πςειφηεξεο ηάμεο είλαη ε 

αθφινπζε (Brown, 2006): 

1) Αλάπηπμε κίαο θαιά πξνζαξκνζκέλεο ιχζεο επηβεβαησηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο πξψηεο ηάμεο, 

2) Δμέηαζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δνκήο ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

παξάγνληεο ζηελ παξαγνληηθή ιχζε 1εο ηάμεο, 

3) Πξνζαξκνγή ηνπ παξαγνληηθνχ κνληέινπ 2εο ηάμεο, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζε ζηαζεξή ελλνηνινγηθή βάζε. 

 

6.3.1.1 Μνληέιν κέηξεζεο παξαγφλησλ 1εο ηάμεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ εθθηλήζακε απηή ηε δηαδηθαζία κε ην 

κνληέιν κέηξεζεο παξαγφλησλ 1εο ηάμεο ηνπ ρήκαηνο 6.2 ην νπνίν εμεηάδεη 

ηνπο θαηαιχηεο κε ηελ ελαιιαθηηθή δνκή 2 ζπληζησζψλ, φπσο είδακε ζην 

Κεθάιαην 5, Πίλαθαο 5.61, επηηξέπνληαο ηελ ειεχζεξε εθηίκεζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο. ηε ζπλέρεηα, δεηήζακε 

απφ ην ινγηζκηθφ SPSS λα ππνδείμεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ, 

ψζηε λα βειηησζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Με βάζε, ινηπφλ, ηνπο 

δείθηεο ηξνπνπνίεζεο (Modification Indices, ΜΙ), αλ αθήζνπκε ηηο 

δηαθπκάλζεηο δηαθφξσλ δεπγψλ ζθαικάησλ λα ζπκκεηαβάινληαη, ηφηε ε 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζα βειηησζεί ζεκαληηθά (Hair θ.ά., 2010). Όκσο, 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ φξσλ ζθάικαηνο 

δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ, δηφηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ελλνηνινγηθή εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ αλ δε κπνξνχλ λα 

ζηεξηρζνχλ ζεσξεηηθά (Gerbing θαη Anderson, 1984 . Jöreskog, 1993). 

Πάλησο, φηαλ πξνθχπηνπλ δείθηεο ηξνπνπνίεζεο κεγαιχηεξνη απφ ηελ ηηκή 

3,84 ηφηε ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (p<0,05) θαη θαηά ζπλέπεηα 

ειεπζεξψλνληαο έλα κνλνπάηη ή παξάκεηξν (επηηξέπνληαο ζπλδηαθχκαλζε) 
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κε ΜΙ≥3,84 ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ (Netemeyer θ.ά., 2003). ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή δηαρεηξηζηήθακε 

ηνπο δείθηεο ηξνπνπνίεζεο έηζη ψζηε ειεπζεξψζακε ηηο παξακέηξνπο κε ηηκέο 

δεηθηψλ ζθαικάησλ άλσ ηνπ 10 θαη κφλν γηα φξνπο ζθαικάησλ κέζα ζην ίδην 

ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα.  

Σν κνληέιν πνπ εμεηάδνπκε ζε απηή ηελ ελφηεηα δηαζέηεη 115 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζην ζχλνιν 251 (136 αθαλείο καδί κε ηνπο 

φξνπο ζθάικαηνο) θαη 767 παξακέηξνπο. Η ζπγθεθξηκέλε παξαγνληηθή ιχζε 

παξέρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα 

είλαη ρ2(df) = 25074,668 (6039), p<0,001 . CFI = 0,934>0,90 . 

PNFI=0,843>0,60 . TLI=0,928>0,90 . RMSEA=0,030<0,08 . 

SRMR=0,0368<0,08 (γηα CFI>0,92), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.6. 

Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 860 θαη 871 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ 

ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο επάξθεηαο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013).  

 

 

Πίνακαρ 6.6: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Μέηξεζεο 1
εο

 ηάμεο κε 2  
παξάγνληεο θαηαιπηψλ.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 4,152 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,934 >0,90 

PNFI 0,843 >0,60 

TLI 0,928 >0,90 

RMSEA 0,030 <0,08 

SRMR 0,0368 <0,08 (CFI>0,92) 
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σήμα 6.2: Μνληέιν κέηξεζεο 1
εο

 ηάμεο κε εθαξκνγή επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (CFA κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ).   
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Καηά ζπλέπεηα, φινη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ Πίλαθα 6.6 βξίζθνληαη 

κέζα ζην επηηξεπφκελν εχξνο ηηκψλ. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (Πίλαθαο Α6.11, Παξάξηεκα Α6) δείρλνπλ φηη 

φιεο νη κεηξήζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ πςειέο θνξηίζεηο 

(>0,50) ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο θαη είλαη ζεκαληηθέο (δειαδή C.R.= z-

value>1,96=z0,05) (Janssens θ.ά., 2008). Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα Α6.12 

θαίλεηαη φηη θακία ηηκή εθ ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

(standard regression weights estimates) δελ παξνπζηάδεηαη ρακειφηεξε ηνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ 0,50, ψζηε λα αθαηξεζεί. Απηφ βέβαηα επηθνπξείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ ηνλ ίδην ηξφπν κέηξεζεο φζν αθνξά ηηο 

θιίκαθεο ηνπο (Janssens θ.ά., 2008).  

ηε ζπλέρεηα γηα λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ζχλζεηε αμηνπηζηία, ηε ζπγθιίλνπζα θαη 

απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ 

ην κνληέιν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, 

φπσο αλαιχζεθαλ ζην Κεθάιαην 4. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 

ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ χλζεηεο Αμηνπηζηίαο (CR), ε Μέζε Δμαγψκελε 

Γηαθχκαλζε (AVE), ε Μέγηζηε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (MSV) θαη ε 

Μέζε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (ASV) παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 6.7 & 6.8. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ απηψλ 

εληνπίδνληαη 21 ζεκεία παξαβίαζεο ησλ ζπλζεθψλ (Hair θ.ά., 2010) πνπ 

δηέπνπλ ηνπο δείθηεο θαη πνπ θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6.9. Δλψ κελ 

δελ ζπλαληψληαη δεηήκαηα αμηνπηζηίαο, εληνχηνηο πξνθχπηνπλ γηα πνιιέο 

αθαλείο κεηαβιεηέο δεηήκαηα απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο, αιιά θαη 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο. 

πκπεξαζκαηηθά, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνθιείζνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 1εο ηάμεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ, δηφηη ζηνπο 

ειέγρνπο εγθπξφηεηαο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, αλ θαη ε αμηνπηζηία ησλ 

θιηκάθσλ αιιά θαη ε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ φπσο είδακε 

λσξίηεξα είλαη ηδηαίηεξα θαιέο. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ ζε 8 

πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο ζπλζήθεο AVE>MSV θαη ζε 5 πεξηπηψζεηο 
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παξαβίαζεο ηεο ζπλζήθεο AVE>0,50 ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ «Διθπζηηθέο 

πλζήθεο», «Βνπιεηηθή Δηθφλα», «Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ», 

«Καηάιιεινο ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπψλ», «Απνθπγή Οηθνλνκηθψλ 

& Γηαδηθαζηηθψλ Πεξηνξηζκψλ», «Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο Πξννξηζκψλ & 

Γηαδηθαζηψλ», «Έιιεηςε Πξνυπνζέζεσλ & Λνηπψλ Πφξσλ», «Αλαγθαίεο 

Πξνυπνζέζεηο», θαη «Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο».  

 

 

Πίνακαρ 6.7: Γείθηεο αμηνπηζηίαο, ζπγθιίλνπζαο & απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο αθαλψλ 
κεηαβιεηψλ κνληέινπ κέηξεζεο 1

εο
 ηάμεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ. 

ΑΦΑΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ CR AVE MSV ASV 

Διθπζηηθέο πλζήθεο 0,868 0,523 0,721 0,124 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,956 0,844 0,721 0,279 

Βνπιεηηθή Δηθφλα 0,926 0,611 0,619 0,284 

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα 0,971 0,826 0,623 0,195 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 0,908 0,832 0,750 0,271 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,921 0,795 0,551 0,242 

Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 0,952 0,766 0,623 0,215 

Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 0,983 0,879 0,623 0,196 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,842 0,642 0,610 0,182 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ 0,959 0,855 0,537 0,198 

Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,954 0,722 0,619 0,219 

πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 0,947 0,817 0,750 0,250 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 0,780 0,497 0,075 0,035 

Καηάιιεινο ρεδηαζκφο / Πξνεηνηκαζία Γηαθνπψλ 0,912 0,568 0,676 0,055 

Απνθπγή Οηθνλνκηθψλ & Γηαδηθαζηηθψλ Πεξηνξηζκψλ 0,783 0,480 0,676 0,066 

Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 0,720 0,572 0,294 0,034 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ & Γηαδηθαζηψλ 0,916 0,550 0,796 0,067 

Έιιεηςε Πξνυπνζέζεσλ & Λνηπψλ Πφξσλ 0,886 0,494 0,796 0,064 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο 0,846 0,411 0,721 0,136 

Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 0,793 0,396 0,531 0,111 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 0,799 0,570 0,429 0,096 
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Πίνακαρ 6.8: πζρεηίζεηο ησλ παξαγφλησλ κνληέινπ κέηξεζεο 1
εο

 ηάμεο (2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ) κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο εμαγψκελεο 
δηαθχκαλζεο AVE. 
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Πίνακαρ 6.9: Παξαβηάζεηο ζπλζεθψλ αμηνπηζηίαο & εγθπξφηεηαο αθαλψλ κεηαβιεηψλ 1
εο

 
ηάμεο κνληέινπ κέηξεζεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ. 

ςνθήκη CR>0,70 AVE>0,50 CR>AVE AVE>MSV AVE>ASV Corel<√    

Διθπζηηθέο 
πλζήθεο       

Βνπιεηηθή 
Δηθφλα       

Αλάγθε 
Πνηθηιίαο & 
Δλαιιαθηηθψλ 

      

Καηάιιεινο 
ρεδηαζκφο 
/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπψλ 

      

Απνθπγή 
Οηθνλνκηθψλ & 
Γηαδηθαζηηθψλ 
Πεξηνξηζκψλ 

      

Αλαζηαιηηθνί 
Πξννξηζκψλ & 
Γηαδηθαζηψλ 

      

Έιιεηςε 
Πξνυπνζέζεσλ 
& Λνηπψλ 
Πφξσλ 

      

Αλαγθαίεο 
Πξνυπνζέζεηο       

Πξνζθεξφκελεο 
Γξαζηεξηφηεηεο       

εκείσζε: “” = παξαβίαζε ζπλζήθεο, “” = κε-παξαβίαζε ζπλζήθεο  
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6.3.1.2 Μνληέιν κέηξεζεο παξαγφλησλ 1εο ηάμεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαιχζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ 

κέηξεζεο κε παξάγνληεο 1εο ηάμεο ηνπ ρήκαηνο 6.3 ην νπνίν εμεηάδεη ηνπο 

θαηαιχηεο κε ηε δνκή 4 ζπληζησζψλ, φπσο είδακε ζην Κεθάιαην 5 (βιέπεηε 

Πίλαθα 5.60), επηηξέπνληαο ηελ ειεχζεξε εθηίκεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα 

ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 

247 κεηαβιεηέο (135 αθαλείο καδί κε ηνπο φξνπο ζθάικαηνο) θαη 755 

παξακέηξνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 112 απνηεινχλ παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. 

Η ζπγθεθξηκέλε παξαγνληηθή ιχζε παξέρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, 

κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα είλαη ρ2(df) = 24689,431 (5708), p<0,001 . 

CFI = 0,932>0,90 . PNFI=0,838>0,60 . TLI=0,925>0,90 . RMSEA=0,031<0,08 . 

SRMR=0,037<0,08 (γηα CFI>0,92), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.10. 

Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 826 θαη 837 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα. Οη ηηκέο απηέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 

πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο επάξθεηαο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013).  

 

Πίνακαρ 6.10: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Μέηξεζεο 1
εο

 ηάμεο κε 4 
παξάγνληεο θαηαιπηψλ.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 4,325 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,932 >0,90 

PNFI 0,838 >0,60 

TLI 0,925 >0,90 

RMSEA 0,031 <0,08 

SRMR 0,037 <0,08 (CFI>0,92) 

 

Καηά ζπλέπεηα, φινη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ Πίλαθα 6.10 

βξίζθνληαη κέζα ζην επηηξεπφκελν εχξνο ηηκψλ. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (Πίλαθαο Α6.13, Παξάξηεκα Α6) δείρλνπλ φηη 

φιεο νη κεηξήζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ πςειέο θνξηίζεηο 
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(>0,50) ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο θαη είλαη ζεκαληηθέο (δειαδή C.R.= z-

value>1,96=z0,05) (Janssens θ.ά., 2008). Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα Α6.14 

θαίλεηαη φηη θακία ηηκή εθ ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

(standard regression weights estimates) δελ παξνπζηάδεηαη ρακειφηεξε ηνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ 0,50, ψζηε λα αθαηξεζεί θαη γηα απηφ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ ζα παξακείλεη ακεηάβιεηνο. 

Όζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη ην 

κνληέιν κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ είλαη ειαθξψο θαιχηεξν ζε ζρέζε κε 

απηφ ησλ 4 ζπληζησζψλ θαηαιπηψλ (ρ2/df2cat = 4,152 < 4,325 = ρ2/df4cat, CFI2cat 

= 0,934 > 0,932 = CFI4cat, TLI2cat = 0,928 > 0,925 = TLI4cat).   

Όκσο γηα λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο κε 4 

ζπληζηψζεο πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ζχλζεηε αμηνπηζηία, ηε ζπγθιίλνπζα θαη 

απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ 

ην κνληέιν. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ 

χλζεηεο Αμηνπηζηίαο (CR), ε Μέζε Δμαγψκελε Γηαθχκαλζε (AVE), ε Μέγηζηε 

Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (MSV) θαη ε Μέζε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε 

Γηαθχκαλζε (ASV) παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 6.11 & 6.12. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ απηψλ 

εληνπίδνληαη 22 ζεκεία παξαβίαζεο ησλ ζπλζεθψλ (Hair θ.ά., 2010) πνπ 

δηέπνπλ ηνπο δείθηεο θαη πνπ θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6.13. Φαίλεηαη 

φηη δελ αλέθπςαλ δεηήκαηα αμηνπηζηίαο, φκσο πξνέθπςαλ γηα πνιιέο αθαλείο 

κεηαβιεηέο δεηήκαηα απνθιίλνπζαο θαη ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο, φπσο 

δειαδή θαη ζην έηεξν κνληέιν 1εο ηάμεο πνπ κειεηήζακε πξνεγνχκελα. 

Παξαβηάζεηο ησλ ζπλζεθψλ AVE>0,50 θαη AVE>MSV ζεκεηψζεθαλ γηα ηηο 

αθαλείο κεηαβιεηέο «Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο Πξννξηζκψλ», «Βνπιεηηθή 

Δηθφλα πξννξηζκνχ», «Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ», «ρεδηαζκφο & 

Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ», «Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ», 

«Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο», «Διθπζηηθέο πλζήθεο», «Πξνζθεξφκελεο 

Γξαζηεξηφηεηεο», «Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ», «Καηαιχηεο 

Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαη «Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο».  
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σήμα 6.3: Μνληέιν κέηξεζεο 1
εο

 ηάμεο κε εθαξκνγή επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 
CFA (κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ). 
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Πίνακαρ 6.11: Γείθηεο αμηνπηζηίαο, ζπγθιίλνπζαο & απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο αθαλψλ 
κεηαβιεηψλ κνληέινπ κέηξεζεο 1

εο
 ηάμεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ.  

ΑΦΑΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ CR AVE MSV ASV 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ 0,882 0,555 0,709 0,073 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,952 0,832 0,731 0,254 

Βνπιεηηθή Δηθφλα 0,926 0,611 0,621 0,259 

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα 0,968 0,812 0,634 0,178 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 0,908 0,832 0,769 0,247 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,921 0,796 0,552 0,220 

Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 0,952 0,767 0,642 0,196 

Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 0,977 0,842 0,642 0,184 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,841 0,640 0,613 0,167 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ 0,950 0,827 0,533 0,185 

Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,954 0,722 0,621 0,201 

πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 0,939 0,795 0,769 0,233 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 0,796 0,497 0,038 0,011 

ρεδηαζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ 0,899 0,597 0,672 0,091 

Αλαζηαιηηθνί  Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ 0,857 0,501 0,709 0,063 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο 0,846 0,412 0,733 0,125 

Διθπζηηθέο πλζήθεο 0,866 0,520 0,733 0,113 

Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 0,798 0,404 0,523 0,101 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 0,798 0,569 0,430 0,088 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο 0,779 0,638 0,421 0,073 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ 0,769 0,531 0,629 0,094 

Καηαιχηεο Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ 0,766 0,621 0,672 0,085 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί 0,737 0,493 0,437 0,051 
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Πίνακαρ 6.12: πζρεηίζεηο ησλ παξαγφλησλ κνληέινπ κέηξεζεο 1
εο

 ηάμεο (4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ) κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο εμαγψκελεο 
δηαθχκαλζεο AVE. 
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Πίνακαρ 6.13: Παξαβηάζεηο ζπλζεθψλ αμηνπηζηίαο & εγθπξφηεηαο αθαλψλ κεηαβιεηψλ 1
εο

 
ηάμεο κνληέινπ κέηξεζεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ. 

ςνθήκη CR>0,70 AVE>0,50 CR>AVE AVE>MSV AVE>ASV Corel<√    

Αλαζηαιηηθνί 
Πξννξηζκψλ 

 

      

Βνπιεηηθή Δηθφλα 

      

Αλάγθε Πνηθηιίαο & 
Δλαιιαθηηθψλ       

ρεδηαζκφο & 
Πξνγξακκαηηζκφο 
Πφξσλ 

      

Αλαζηαιηηθνί 
Γηαπξνζσπηθψλ 
Δπηινγψλ 

      

Αλαγθαίεο 
Πξνυπνζέζεηο       

Διθπζηηθέο 
πλζήθεο       

Πξνζθεξφκελεο 
Γξαζηεξηφηεηεο       

Αμηνπνίεζε 
Γπλαηνηήησλ & 
Δπθαηξηψλ 

      

Καηαιχηεο 
Γηαπξνζσπηθψλ 
ρέζεσλ 

      

Οηθνλνκηθνί 
Αλαζηαιηηθνί       

εκείσζε: “” = παξαβίαζε ζπλζήθεο, “” = κε-παξαβίαζε ζπλζήθεο 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε γηα ην δεχηεξν κνληέιν παξαγφλησλ 1εο ηάμεο, 

κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ, θαηαιήγνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ 

είλαη θαιχηεξν απφ ην πξψην ην νπνίν απνξξίθζεθε κεηά ηνλ πξψην έιεγρν 

εγθπξφηεηάο ηνπ. Η ηερληθή αλάιπζε (βιέπεηε Πίλαθεο 6.10 έσο 6.13) έδεημε 

φηη είλαη νξηαθά ρεηξφηεξν βάζεη ησλ ειέγρσλ πξνζαξκνγήο θαη δεηθηψλ 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο (παξαβίαζε 22 ζπλζεθψλ εθγπξφηεηαο αληί 21). 

Καηά ζπλέπεηα ην παξφλ κνληέιν κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ απνξξίπηεηαη. 
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6.3.1.3 Μνληέιν κέηξεζεο παξαγφλησλ 2εο ηάμεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ 

Μεηά ηηο παξαζέζεηο θαη αλαιχζεηο ησλ κνληέισλ κέηξεζεο 1εο ηάμεο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά 

ηνπο, απνθαζίζακε λα αλαδεηήζνπκε πξνζαξκνγή ζηα ζπιιερζέληα 

δεδνκέλα κέζα απφ κνληέια κέηξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη παξάγνληεο 

2εο ηάμεο. χκθσλα κε ηνπο Hair θ.ά. (2010, ζει.743) νη πξνυπνζέζεηο γηα 

αλάπηπμε κνληέισλ κέηξεζεο αλψηεξεο ηάμεο είλαη:  

1)  Οη παξάγνληεο αλψηεξεο ηάμεο λα παξνπζηάδνπλ ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ζρέζεηο κε άιια 

ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα ηεο ίδηα γεληθφηεξεο έλλνηαο, 

2) Όινη νη παξάγνληεο 1εο ηάμεο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη επεξεάδνπλ 

άιια ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, 

3) Σνπιάρηζηνλ 3 ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα 1εο ηάμεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε παξάγνληα 2εο ηάμεο ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο ζπλζήθεο γηα θαιέο πξαθηηθέο κέηξεζεο. 

Αθνινπζψληαο ηηο πξνεγνχκελεο ζπζηάζεηο, πξνηείλνπκε ηελ εθαξκνγή 

παξαγφλησλ 2εο ηάμεο γηα ηηο ζπληζηψζεο ηεο Γλσζηηθήο Δηθφλαο θαη εθείλεο 

ησλ Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Καηαιπηψλ δελ 

ηθαλνπνηείηαη ε ηξίηε πξνυπφζεζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ παξαγφλησλ 1εο 

ηάμεο. 

Σν κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε ζην ρήκα 6.4 δηαζέηεη 115 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζην ζχλνιν 260 (145 αθαλείο καδί κε ηνπο 

φξνπο ζθάικαηνο). Η ζπγθεθξηκέλε παξαγνληηθή ιχζε παξέρεη θαιή 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα είλαη ρ2(df) = 

26752,681 (6137), p<0,001 . CFI = 0,928>0,90 . PNFI=0,851>0,60 . 

TLI=0,923>0,90 . RMSEA=0,031<0,08 . SRMR=0,042<0,08 (γηα CFI>0,92), 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.14. Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 819 

θαη 829 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο επάξθεηαο ηνπ 

δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013).   
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σήμα 6.4: Μνληέιν κέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο κε εθαξκνγή επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (CFA κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ). 
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Πίνακαρ 6.14: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Μέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο (κε 2 
παξάγνληεο θαηαιπηψλ).  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 4,359 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,928 >0,90 

PNFI 0,851 >0,60 

TLI 0,923 >0,90 

RMSEA 0,031 <0,08 

SRMR 0,042 <0,08 (CFI>0,92) 

 

Καηά ζπλέπεηα, φινη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ Πίλαθα 6.14 

βξίζθνληαη κέζα ζην επηηξεπφκελν εχξνο ηηκψλ. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (Πίλαθαο Α6.15, Παξάξηεκα Α6) δείρλνπλ φηη 

φιεο νη κεηξήζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ πςειέο θνξηίζεηο 

(>0,50) ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο θαη είλαη ζεκαληηθέο (δειαδή C.R.= z-

value>1,96= z0,05) (Janssens θ.ά., 2008). Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα Α6.16 

θαίλεηαη φηη θακία ηηκή εθ ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

(standard regression weights estimates) δελ παξνπζηάδεηαη ρακειφηεξε ηνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ 0,50, ψζηε λα αθαηξεζεί. Άξα ε δνκή ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο 

παξακέλεη κε ηνλ ίδην αξηζκφ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. 

Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηελ πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη ην κνληέιν 

2εο ηάμεο πνπ εμεηάζακε παξνπζηάδεη παξφκνηα εηθφλα κε ηα πξνεγνχκελα 

κνληέια κέηξεζεο 1εο ηάμεο.   

Βέβαηα, γηα λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο 

κε παξάγνληεο 2εο ηάμεο πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ζχλζεηε αμηνπηζηία, ηε 

ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην κνληέιν. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 

ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ χλζεηεο Αμηνπηζηίαο (CR), ε Μέζε Δμαγψκελε 

Γηαθχκαλζε (AVE), ε Μέγηζηε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (MSV) θαη ε 

Μέζε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (ASV) παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 6.15 & 6.16. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ απηψλ εληνπίδνληαη 5 ζεκεία 

παξαβίαζεο ησλ ζπλζεθψλ AVE>0,50, AVE>MSV θαη Corel<√    γηα ηνπο 

παξάγνληεο «Καηάιιεινο ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπψλ» θαη 

«Απνθπγή Οηθνλνκηθψλ & Γηαδηθαζηηθψλ Πεξηνξηζκψλ» (Hair θ.ά., 2010) πνπ 

δηέπνπλ ηνπο δείθηεο θαη πνπ θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6.17. Φαίλεηαη 

φηη δελ αλέθπςαλ δεηήκαηα αμηνπηζηίαο, φκσο πξνέθπςαλ γηα νξηζκέλεο 

αθαλείο κεηαβιεηέο δεηήκαηα απνθιίλνπζαο θαη ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο, 

φπσο δειαδή θαη ζηα κνληέια 1εο ηάμεο πνπ παξνπζηάζακε πξνεγνχκελα. 

Πίνακαρ 6.15: Γείθηεο αμηνπηζηίαο, ζπγθιίλνπζαο & απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο αθαλψλ 
κεηαβιεηψλ κνληέινπ κέηξεζεο 2

εο
 ηάμεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ. 

ΑΦΑΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ CR AVE MSV ASV 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,876 0,714 0,112 0,021 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,923 0,750 0,402 0,203 

Βνπιεηηθή Δηθφλα 0,901 0,534 0,469 0,216 

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα 0,911 0,598 0,438 0,118 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 0,780 0,640 0,438 0,210 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,884 0,719 0,315 0,171 

Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 0,932 0,695 0,506 0,144 

Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 0,970 0,803 0,506 0,137 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,806 0,585 0,469 0,122 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ 0,956 0,843 0,381 0,135 

Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,944 0,677 0,449 0,157 

πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 0,899 0,690 0,408 0,161 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 0,809 0,526 0,042 0,016 

Καηάιιεινο ρεδηαζκφο /Πξνεηνηκαζία Γηαθνπψλ 0,911 0,563 0,686 0,077 
Απνθπγή Οηθνλνκηθψλ & Γηαδηθαζηηθψλ 

Πεξηνξηζκψλ 0,783 0,479 0,686 0,082 

Γλσζηηθή Δηθφλα 0,901 0,698 0,383 0,139 

 

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ Πηλάθσλ 6.15, 6.16 & 6.17 θαηαιήγνπκε φηη ην 

κνληέιν κέηξεζεο 2εο ηάμεο πνπ αλαιχζεθε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν είλαη 

ζαθψο βειηησκέλν ζε επίπεδν αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο κε ηα κνληέια 1εο 

ηάμεο πνπ αλαιχζακε λσξίηεξα θαη εθάκηιιφ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. Παξ’φια απηά είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

αλαδεηήζνπκε θαιχηεξε ιχζε πνπ ελδερνκέλσο λα ηθαλνπνηεί πιήξσο φια ηα 

θξηηήξηα ηαπηφρξνλα ζε επίπεδν πξνζαξκνγήο, αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο. 
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Πίνακαρ 6.16: πζρεηίζεηο ησλ παξαγφλησλ κνληέινπ κέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο (2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ) κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο εμαγψκελεο 
δηαθχκαλζεο AVE. 
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Πίνακαρ 6.17: Παξαβηάζεηο ζπλζεθψλ αμηνπηζηίαο & εγθπξφηεηαο αθαλψλ κεηαβιεηψλ 2
εο

 
ηάμεο κνληέινπ κέηξεζεο κε 2 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ. 

ςνθήκη CR>0,70 AVE>0,50 CR>AVE AVE>MSV AVE>ASV Corel<√    

Καηάιιεινο 

ρεδηαζκφο / 

Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπψλ 

 

      

Απνθπγή 

Οηθνλνκηθψλ & 

Γηαδηθαζηηθψλ 

Πεξηνξηζκψλ 

      

εκείσζε: “” = παξαβίαζε ζπλζήθεο, “” = κε-παξαβίαζε ζπλζήθεο 

 

6.3.1.4 Σειηθφ κνληέιν κέηξεζεο 2εο ηάμεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είδακε φηη ε αλαδήηεζε βειηησκέλεο 

δηακφξθσζεο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο κε ηε ρξήζε παξαγφλησλ 2εο ηάμεο 

νδήγεζε ζε κία ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλε ηερληθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπ. Βέβαηα, ε εθαξκνγή παξαγφλησλ 2εο ηάμεο έγηλε γηα ηα 

ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα «Γλσζηηθή Δηθφλα» θαη «Αλαζηαιηηθνί 

Παξάγνληεο». Γελ εθαξκφζηεθε γηα ηνπο «Καηαιχηεο» δηφηη κε ηελ εμαγσγή 2 

ζπληζησζψλ δελ πιεξνχηαλ ην θξηηήξην ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ηξηψλ (3) 

παξαγφλησλ 1εο ηάμεο. 

Όκσο, εθηφο ηεο ιχζεο εμαγσγήο 2 ζπληζησζψλ γηα ηνπο Καηαιχηεο, 

παξάρζεθε θαη εθείλε κε 4 ζπληζηψζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζπλνπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 5.60. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 6.5 

δηαζέηεη 112 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζην ζχλνιν 261 (149 αθαλείο 

καδί κε ηνπο φξνπο ζθάικαηνο) θαη 634 παξακέηξνπο. Η ζπγθεθξηκέλε 

παξαγνληηθή ιχζε παξέρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο 

πξνζαξκνγήο λα είλαη ρ2(df) = 26176,530 (5843), p<0,001 . CFI = 0,927>0,90 . 

PNFI=0,853>0,60 . TLI=0,922>0,90 . RMSEA=0,032<0,08 . 

SRMR=0,0416<0,08 (γηα CFI>0,92), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.18.
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σήμα 6.5: Μνληέιν κέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο κε εθαξκνγή επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (CFA κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ). 
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Πίνακαρ 6.18: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Μέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο (κε 4 
ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ).  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 4,480 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,927 >0,90 

PNFI 0,853 >0,60 

TLI 0,922 >0,90 

RMSEA 0,032 <0,08 

SRMR 0,042 <0,08 (CFI>0,92) 

 

Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 798 θαη 808 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ 

ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο επάξθεηαο ελφο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013). 

Καηά ζπλέπεηα, φινη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ Πίλαθα 6.18 

βξίζθνληαη κέζα ζην επηηξεπφκελν εχξνο ηηκψλ. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (Πίλαθαο Α6.17, Παξάξηεκα Α6) δείρλνπλ φηη 

φιεο νη κεηξήζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ πςειέο θνξηίζεηο 

(>0,50) ζηηο αθαλείο κεηαβιεηέο θαη είλαη ζεκαληηθέο (δειαδή C.R.= z-

value>1,96 = z0,05) (Janssens θ.ά., 2008). Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα Α6.16 

θαίλεηαη φηη θακία ηηκή εθ ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

(standard regression weights estimates) δελ παξνπζηάδεηαη ρακειφηεξε ηνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ 0,50, ψζηε λα αθαηξεζεί απφ ηε δνκή ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο. 

Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ δεχηεξνπ θαηά ζεηξά 

ππν εμέηαζε κνληέινπ 2εο ηάμεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη ηδηαίηεξα θαιή θαη 

γεληθά εθάκηιιε εθείλεο ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ 1εο ηάμεο. Η 

θαλνληθνπνηεκέλε ζηαηηζηηθή Χ2 / df θαη SRMR είλαη ειαθξψο πςειφηεξεο 

(ρεηξφηεξεο), θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν δείθηεο θεηδσιφηεηαο PNFI είλαη 

πςειφηεξνο (βειηησκέλνο) ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ 2εο ηάμεο.  

Βέβαηα, γηα λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο κε 

παξάγνληεο 2εο ηάμεο πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ζχλζεηε αμηνπηζηία, ηε 
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ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην κνληέιν. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 

έγηλαλ νη ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ χλζεηεο Αμηνπηζηίαο (CR), ε Μέζε 

Δμαγψκελε Γηαθχκαλζε (AVE), ε Μέγηζηε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε 

(MSV) θαη ε Μέζε Κνηλή Σεηξαγσληζκέλε Γηαθχκαλζε (ASV) θαη ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 6.19 & 6.20. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ απηψλ δελ εληνπίδνληαη 

ζεκεία παξαβίαζεο ησλ ζπλζεθψλ (Hair θ.ά., 2010) πνπ δηέπνπλ ηνπο δείθηεο 

θαη πνπ θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6.17. Γειαδή δελ αλέθπςαλ 

δεηήκαηα αμηνπηζηίαο, αιιά νχηε θαη δεηήκαηα απνθιίλνπζαο ή ζπγθιίλνπζαο 

εγθπξφηεηαο, φπσο δειαδή θαη ζηα κνληέια 1εο ηάμεο πνπ παξνπζηάζακε 

πξνεγνχκελα. 

Πίνακαρ 6.19: Γείθηεο αμηνπηζηίαο, ζπγθιίλνπζαο & απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο αθαλψλ 
κεηαβιεηψλ κνληέινπ κέηξεζεο 2

εο
 ηάμεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ. 

ΑΦΑΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ CR AVE MSV ASV 

Καηαιχηεο 0,897 0,688 0,070 0,038 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,922 0,749 0,403 0,217 

Βνπιεηηθή Δηθφλα 0,903 0,539 0,469 0,224 

πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα 0,945 0,714 0,388 0,114 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 0,780 0,640 0,411 0,222 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 0,885 0,719 0,316 0,181 

Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 0,932 0,696 0,513 0,151 

Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 0,968 0,792 0,513 0,144 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 0,805 0,583 0,469 0,128 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ 0,935 0,785 0,371 0,148 

Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ 0,946 0,688 0,437 0,163 

πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε 0,897 0,686 0,411 0,169 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 0,809 0,526 0,042 0,015 

Γλσζηηθή Δηθφλα 0,903 0,702 0,386 0,147 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,892 0,737 0,070 0,020 

 

Απηφ ην κνληέιν κέηξεζεο πνπ εθθξάδεη ηε γλσζηηθή εηθφλα, ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο θαηαιχηεο κε παξάγνληεο 2εο ηάμεο θαη 

απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 6.5, είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα λα ζρεκαηίζνπκε ην 

δνκηθφ κνληέιν κε ην νπνίν ζα ειέγμνπκε ηειηθά ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Η2 

έσο Η6.  
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Πίνακαρ 6.20: πζρεηίζεηο ησλ παξαγφλησλ κνληέινπ κέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο (4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ) κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο εμαγψκελεο 
δηαθχκαλζεο AVE. 
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6.3.2 Γηακφξθσζε & Έιεγρνο δηαξζξσηηθήο δνκήο ηνπ κνληέινπ 

Η δνκηθή αλάιπζε εμηζψζεσλ ή δνκηθή αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο (structural 

equation modeling ή covariance structure analysis) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρέζεσλ εμάξηεζεο 

θαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ εθηίκεζε άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζρέζεσλ ησλ αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ (Schumacker θαη Lomax, 1996). Σν δνκηθφ (ή δνκεκέλν) κνληέιν 

είλαη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ θαηαδεηθλχεη δηαξζξσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζε αθαλή ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα (εμσγελή ή ελδνγελή) θαη ηηο 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζσλ ηφμσλ 

ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο θαη ηνπο φξνπο ζθάικαηνο (ή θαηάινηπα). ηε δνκηθή 

αλάιπζε δελ ζρεκαηίδνπκε ζρέζεηο ζπζρέηηζεο (ακθίδξνκα θακπχια ηφμα), κε 

εμαίξεζε ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε εμσγελή ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα. 

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αθαλψλ ελλνηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο (Reisinger θαη Mavondo, 2007).  

ε απηή ηελ παξάγξαθν εμεηάδνληαη νη ππνηηζέκελεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

αθαλείο κεηαβιεηέο θαζψο επίζεο ε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηεο δηαξζξσηηθήο 

δνκήο ηνπ κνληέινπ ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Η εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο άγλσζησλ παξακέηξσλ θαη ηνπ 

ζθάικαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθηηκψκελε ηηκή. Η πην πξνθαλήο εμέηαζε 

ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ είλαη ε εμέηαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εθηηκψκελσλ 

ζπληειεζηψλ, πνπ νπζηαζηηθά παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ αλάκεζα ζε αθαλείο κεηαβιεηέο (Kline, 2010). Άξα, ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν εθιακβάλεηαη σο έγθπξν ζην βαζκφ πνπ νη εθηηκήζεηο ησλ 

παξακέηξσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζηελ πξνβιεπφκελε θαηεχζπλζε 

(κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηνπ κεδελφο γηα ζεηηθή ή αξλεηηθή ζρέζε, 

αληίζηνηρα) θαη κε ηεηξηκκέλε, ειέγρνληαο ηηο ηππνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο 

θνξηίζεσλ (Hair, θ.ά., 2010). Δπίζεο, ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα 

δεδνκέλα εθηηκήζεθε κε ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνύ R2 (Squared Multiple 

Correlation) γηα ηηο δνκηθέο εμηζψζεηο, θαη ππνδεηθλχεη ην χςνο ηεο 

δηαθχκαλζεο ζε θάζε ελδνγελή αθαλή κεηαβιεηή πνπ επεμεγείηαη απφ ηηο 

πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο ζηε ζρεηηθή δνκηθή εμίζσζε (Reisinger θαη 

Turner, 1999 . Chi θαη Qu, 2008). χκθσλα κε ηνλ Cohen (1988) ηηκέο R2 ηεο 
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ηάμεο ησλ 0,01, 0,09 θαη 0,25 ππνδεηθλχνπλ κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηδξάζεηο αληίζηνηρα ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο επηζηήκεο.   

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δνκηθνχ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο δηαξζξσηηθήο δνκήο ηνπ κνληέινπ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 6.6. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαζέηεη 113 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη 

ζην ζχλνιν 271 (158 αθαλείο καδί κε ηνπο φξνπο ζθάικαηνο) θαη 590 

παξακέηξνπο. Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ δείρλνπλ 

απνδεθηή έσο θαιή πξνζαξκνγή αθνχ ρ2(df) = 29220,097 (6009), p<0,001 . 

CFI = 0,921>0,90 . PNFI=0,852>0,60 . TLI=0,912>0,90 . RMSEA=0,033<0,08 . 

SRMR=0,0714<0,08 (γηα CFI>0,92), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.21. 

Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 735 θαη 744 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ 

ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο επάξθεηαο ελφο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζθφπηκν λα ζπγθξίλνπκε ην πξνηεηλφκελν 

δνκηθφ κνληέιν κε ην πξνθξηζέλ κνληέιν κέηξεζεο (Hair θ.ά., 2010) ηνπ 

ρήκαηνο 6.5 βάζεη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο, αλ θαη ην δνκηθφ κνληέιν δηαζέηεη 

κία επηπιένλ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή (Πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ). Απφ ηνλ Πίλαθα 6.22 θαίλεηαη φηη ε Γρ2=3043,567 γηα Γdf=166, 

δειαδή πξνθχπηεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ (θξηηήξην 

δηαθνξάο Γρ2<197,06 γηα ην ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια). Λφγσ φκσο ησλ 

γλσζηψλ αδπλακηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ρ2, πξνρσξνχκε ζε πξφζζεηνπο 

ειέγρνπο κε ηνπο δείθηεο ΓCFI, ΓRMSEA θαη ΓPNFI νη νπνίνη είλαη 

αλεμάξηεηνη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη ην κέγεζνο δείγκαηνο 

(Cheung θαη Rensvold, 2002). 
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Πίνακαρ 6.21: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 4,863 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,921 >0,90 

PNFI 0,852 >0,60 

TLI 0,912 >0,90 

RMSEA 0,033 <0,08 

SRMR 0,0714 <0,08 (CFI>0,92) 

 

 

 

Πίνακαρ 6.22: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο ζχγθξηζεο Μνληέινπ Μέηξεζεο θαη 
πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

Δρ
2
 γηα Δdf=166 3043,567 197,06 γηα p<0,05 

ΓCFI 0,01 <0,01 

ΓRMSEA 0,001 <0,01 

ΓPNFI 0,001 <0,01 

 

 

 



Μνληεινπνίεζε & Έιεγρνο Τπνζέζεσλ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 400 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

 

σήμα 6.6: Πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν πξνο έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.  

Αθοζίυζη ζηον

ΠποοπιζμόDL5e1
11

DL3e2
1 DL2e3
1

DL1e4
1

Βνπιεηηθή

Δηθφλα

πλαηζζεκαηηθή

Δηθφλα

AI8e5

1

1
AI7e6

1
AI6e7

1
AI5e8

1
AI4e9

1
AI2e10

1
AI1e11

1

CnI11e12

1

1
CnI10e13

1
CnI9e14

1
CnI6e15

1
CnI5e16

1
CnI4e17

1
CnI3e18

1
CnI2e19

1

ςνολική Δπίδπαζη

Πποοπιζμού

EA

e20

1

1
PQ

e21

1

Αληηιεπηηθνί

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο

SF3

e22

1

1SF2

e23

1SF1

e24

1

Πεπνηζήζεηο

Πξνηχπσλ/Καλφλσλ

Nor6e25

1

1
Nor5e26

1
Nor4e27

1
Nor3e28

1
Nor2e29

1
Nor1e30

1

Πεπνηζήζεηο

Ρφισλ

Rol8e31

1

1
Rol7e32

1
Rol6e33

1
Rol5e34

1
Rol4e35

1
Rol3e36

1
Rol2e37

1
Rol1e38

1

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή

Πεπνίζεζε

PNB3

e39

1

1PNB2

e40

1PNB1

e41

1

Ππόθεζη (επαν)Δπίζκετηρ

ζηον Πποοπιζμό

Int4

e42

1

1

Int3

e431

Int2

e441

Int1

e451

Πξνζθφιιεζε

ζηνλ Πξννξηζκφ

PA8e46

1

1
PA7e47

1
PA6e48

1
PA5e49

1
PA4e50

1
PA3e51

1
PA2e52

1
PA1e53

1

πλνιηθή

Ιθαλνπνίεζε

OS4e54

1
1

OS3e55
1

OS2e56
1

OS1e57
1

Αλάγθε Πνηθηιίαο

& Δλαιιαθηηθψλ

NVA4 e58
1

1

NVA3 e59
1

NVA2 e60
1

NVA1 e61
1

ρεδηαζκφο &

Πξνγξακκαηηζκφο

Πφξσλ

Cat1 e621
1

Cat2 e63
1

Cat4 e64
1

Cat5 e65
1

Cat6 e66
1

Cat7 e67
1

Cat3 e68
1

Cat13 e69
1

Cat14 e70
1

Cat10 e71
1

Cat11 e72
1

Cat12 e73
1

Αλαζηαιηηθνί

Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ

Con21 e77
1

Con20 e78
1

Con16 e79
1

Con15 e80
1

Con13 e81
1

Con12 e82
1

Con14 e83
1

Con7 e84
1

Con6 e85
1

Con5 e86
1

Con4 e87
1

Con3 e88
1

Con11 e90
1

Con2 e91
1

Con1 e92
1

1

Αλαγθαίεο

Πξνυπνζέζεηο

CΙ5

e93
1

CΙ19

e94
1

CΙ22

e95
1

CΙ23

e96
1

CΙ24

e97
1

CΙ25

e98
1

CΙ6

e99
1

CΙ10

e100
1

CΙ15

e101
1

CΙ16

e102
1

CΙ17

e103
1

CΙ18

e104
1

CΙ21

e105
1

CΙ27

e106
1

CΙ8

e107
1

CΙ11

e108
1

CΙ12

e109
1

CΙ13

e110
1

CΙ14

e111
1

CΙ28

e112
1

CΙ1

e113
1

CΙ2

e114
1

CΙ3

e115
1

Διθπζηηθέο

πλζήθεο
Πξνζθεξφκελεο

Γξαζηεξηφηεηεο

Φπζηθφ

Πεξηβάιινλ

111 1

Γνυζηική Δικόνα

1
e116

1

e117
1

e118
1

e119

1

Λεηηνπξγηθνί

Καηαιχηεο

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ

& Δπθαηξηψλ

Καηαιχηεο

Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ
Cat9 e120

1

1

1

1

Αλαζηαιηηθνί

Πξννξηζκψλ

Οηθνλνκηθνί

Αλαζηαιηηθνί

Καηαλύηερ

1

1

1

Αναζηαληικοί

Παπάγονηερ

e121

e122

1

e123

1

e124

e125

e126

e127

1

1

1

1

1

1

res_Int

1

res_Con

1

res_Cat

1

res_PNB

1

res_SF
1

res_Loy

1

res_Eff
1

Πξνεγνχκελε

Δπηινγή

Πξννξηζκνχ

e_Beh

1

res_Alter
1



Μνληεινπνίεζε & Έιεγρνο Τπνζέζεσλ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 401 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

Ο έιεγρνο ΓCFI παξέρεη ελζαξξπληηθή εηθφλα, δηφηη ε ηηκή ηνπ είλαη 

0,006<0,01, δειαδή είλαη κηθξφηεξε απφ ην ζεκείν απνθνπήο. πλεπψο, 

πξνρσξνχκε θαη ζηνπο ινηπνχο δείθηεο γηα ηνπο νπνίνπο δηαπηζηψλνπκε φηη 

ηφζν ν ΓRMSEA (=0,033 – 0,032), φζν θαη ν ΓPNFI (=0,853 – 0,852) 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο πνπ είλαη κία ηάμε κεγέζνπο θάησ απφ ηα ζεζπηζκέλα 

φξηα. Απνδερφκαζηε, ινηπφλ, φηη ε δηαθνξά ησλ δχν κνληέισλ ζηελ 

πξνζαξκνγή είλαη κε ζεκαληηθή θαη φηη γεληθφηεξα ηεθκεξηψλεηαη ε ζηήξημε γηα 

ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν.  

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 

ππνδεηθλχεη ζε πνην χςνο πνζνζηνχ δηαθχκαλζεο κίαο ελδνγελνχο 

κεηαβιεηήο εθθξάδεηαη απφ πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο. ηνλ Πίλαθα 6.23 

παξνπζηάδνληαη νη αθαλείο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο R2 ησλ ζπληειεζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Ο 

έιεγρνο απηφο απνθαιχπηεη φηη ην χςνο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αθαλνχο 

ελδνγελνχο «πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ» πνπ επεμεγείηαη απφ ηηο 

πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο, «Γλσζηηθή Δηθφλα», «πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα» 

θαη «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», είλαη 63,9%. Άιιε ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε είλαη ε «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ» ηεο νπνίαο πνζνζηφ 55% 

ηεο δηαθχκαλζήο ηεο εθθξάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο: «πλνιηθή 

Ιθαλνπνίεζε», «Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ», «Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο» 

θαη «Καηαιχηεο». Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη φηη ε «Βνπιεηηθή Δηθφλα 

Πξννξηζκνχ» επεμεγεί 48,8% ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ «Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε». Η δηαθχκαλζε ησλ «Αληηιεπηηθψλ Κνηλσληθψλ 

Παξαγφλησλ» επεμεγείηαη θαηά 36% απφ ηηο κεηαβιεηέο «Πεπνηζήζεηο 

Πξνηχπσλ/ Καλφλσλ» θαη «Πεπνηζήζεηο Ρφισλ».  

Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ηδηαίηεξα ζηελ ελδνγελή αθαλή 

κεηαβιεηή «Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ», ηεο νπνίαο ε 

δηαθχκαλζε επεμεγείηαη ζε πνζνζηφ 40,1%  (κε ηδηαίηεξα ρακειφ θαηάινηπν, 

κφιηο 0,92) απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο «πλνιηθή Δπίδξαζε 

Πξννξηζκνχ», «Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε», «Αληηιεπηηθνί 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο», «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», «Καηαιχηεο», 

«Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ» θαη ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή 

«Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ». Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.24 
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νη «Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο» παξνπζηάδνπλ κία αλεπαίζζεηε θφξηηζε (-

0,027) ζηελ «Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ» ε νπνία κάιηζηα 

είλαη κε ζεκαληηθή γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05.    

Πίνακαρ 6.23: πληειεζηέο Πξνζδηνξηζκνχ R
2
 αθαλψλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ                  

(Squared Multiple Correlations). 

 ΑΦΑΝΔΙ ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 
  

Δκηιμήηπια R
2
 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 
  

,047 

Καηαιχηεο 
  

,069 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 
  

,639 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 
  

,550 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 
  

,044 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 
  

,488 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 
  

,360 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί 
  

,494 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ 
  

,943 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο 
  

,429 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ 
  

,737 

Καηαιχηεο Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ 
  

,792 

Διθπζηηθέο πλζήθεο 
  

,758 

Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 
  

,664 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 
  

,464 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο 
  

,907 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ 
  

,771 

ρεδηαζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ 
  

,794 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ 
  

,401 

  

Γηα φιεο ηηο άιιεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ ηνπ Πίλαθα 6.24, νη 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ (δεμηά ηνπ 

βέινπο) γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ (αξηζηεξά ηνπ βέινπο) 

είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνί απφ ην κεδέλ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

p=0,001. ηνλ ίδην πίλαθα ζπλνςίδνληαη φιεο νη δηαδξνκέο παιηλδξφκεζεο 

(regression paths) θαη απφ απηέο μερσξίδνπλ εθείλεο πνπ έρνπλ πςειή 

ζεκαληηθφηεηα. Οη ηππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (St.RW), 

γλσζηνί θαη σο «ζπληειεζηέο βήηα» (beta coefficients) επηηξέπνπλ ζηνλ 

εξεπλεηή λα ζπγθξίλεη άκεζα ηε ζρεηηθή επίδξαζε θάζε πξνζδηνξηζηηθήο 

(αλεμάξηεηεο) κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 
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Πίνακαρ 6.24: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ (Regression Weights & 

Standardized Regression Weights).  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,276 ,375 ,012 22,793 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,035 ,322 ,002 18,178 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,509 ,435 ,021 24,014 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,341 ,417 ,015 23,112 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,006 ,013 ,006 1,072 0,284 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,020 -,036 ,010 -2,021 0,043 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,050 -,102 ,009 -5,742 <0,001 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνπ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,003 -,009 ,004 -,671 0,502 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,707 ,698 ,018 38,674 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,253 ,323 ,018 14,350 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,250 ,324 ,017 14,495 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,081 -,120 ,014 -5,861 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,125 ,207 ,013 9,581 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,871 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,032 ,953 ,028 37,069 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,765 ,815 ,027 28,182 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,635 ,681 ,022 29,159 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,844 ,891 ,024 35,682 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,733 ,655 ,026 27,726 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,705 ,858 ,023 30,140 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,890 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,151 ,094 ,033 4,517 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,111 ,119 ,015 7,202 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,222 ,180 ,019 11,501 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 ,971 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,646 ,878 ,022 29,526 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,476 ,703 ,026 18,649 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,030 -,027 ,018 -1,682 0,093 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,068 ,069 ,016 4,246 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,156 ,289 ,008 19,571 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,201 -,124 ,026 -7,778 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,419 ,351 ,026 15,946 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,259 ,350 ,013 20,011 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,117 -,127 ,013 -8,706 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,044 ,053 ,011 3,845 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,230 -,156 ,030 -7,719 <0,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,290 ,259 ,023 12,820 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, επίπεδν ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο p = 0,01.  

 

Ακέζσο είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθεξζνχκε ζηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

«Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ» θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο απηήο, θαη κε θζίλνπζα ζεηξά βάζεη ηζρχνο πξφβιεςεο 

(επίδξαζεο): 
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 Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ, κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε 0,351 

θαη C.R. (z-value) ίζε κε 15,946 γηα p<0,001, 

 Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ (πρλφηεηα πξνεγνχκελσλ 

επηζθέςεσλ) – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ, κε 

ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε 0,289 θαη C.R. (z-

value) ίζε κε 19,571 γηα p<0,001, 

 Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ, κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε 0,180 

θαη C.R. (z-value) ίζε κε 11,501 γηα p<0,001, 

 Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ, κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε -0,124 

θαη C.R. (z-value) ίζε κε -7,778 γηα p<0,001, 

 Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ, κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε 0,119 

θαη C.R. (z-value) ίζε κε 7,202 γηα p<0,001, 

 πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ, κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε 0,094 

θαη C.R. (z-value) ίζε κε 4,517 γηα p<0,001, 

 Καηαιχηεο – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ, κε 

ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ίζν κε 0,069 θαη C.R. (z-

value) ίζε κε 4,246 γηα p<0,001. 

Δπίζεο, απνθαιχθζεθε φηη ην κνλνπάηη παιηλδξφκεζεο Αλαζηαιηηθνί 

Παξάγνληεο – Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ δελ είλαη 

ζεκαληηθφ. 

 

6.3.3 Δμέηαζε Τπνζέζεσλ θαηεγνξηψλ Η2 έσο Η4  

ηελ παξνχζα παξάγξαθν δηεμάγεηαη ε εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, 

φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 3, Πίλαθαο 3.6. 

Οη δηαδξνκέο (κνλνπάηηα) παιηλδξφκεζεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο, 
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ηα αληίζηνηρα ηππηθά ζθάικαηα (standard errors, S.E.) θαη ηα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά πξνεγνπκέλσο ζηνλ Πίλαθα 6.24. 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η2a: Η ζπλαηζζεκαηηθή εηθόλα πξννξηζκνύ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ 

Η ππφζεζε Η2a δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο 

πξννξηζκνχ θαη ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε. 

Τπεηέζε ινηπφλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ. Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.25 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξνηεηλφκελε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). 

Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ 

επηζθέπηε είλαη 0,375, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο, ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο 

πξννξηζκνχ ζα είλαη 0,375. Ο ζεηηθφο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο 

απνθαιχπηεη κία ζεηηθή επίπησζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο ζηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε, φπσο αθξηβψο πξνβιέθζεθε απφ 

ηελ ππφζεζε H2a. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H2a είλαη επαξθψο 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηα απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη δεθηή. 

 

Πίνακαρ 6.25: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2a. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,375 ,012 22,793 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η2b: Η γλσζηηθή εηθόλα πξννξηζκνύ επεξεάδεη ζεηηθά 

ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ 

Η ππφζεζε H2b ειέγρεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο εηθφλαο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ ππνζέηνληαο φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6.26 επηβεβαηψλνπλ φηη θαηαξράο ε 



Μνληεινπνίεζε & Έιεγρνο Τπνζέζεσλ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 406 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

πξνηεηλφκελε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). Δπίζεο, ν 

ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (St.RW) γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

γλσζηηθήο εηθφλαο ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε 

είλαη 0,322. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο 

γλσζηηθήο εηθφλαο ζα πξνθχςεη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ 

θαηά 0,322 κνλάδεο. Μάιηζηα, ε z-value (C.R.) είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη ην 

ηππηθφ ζθάικα ηεο εθηηκήηξηαο πνιχ ρακειφ (S.E.=0,002). Η γλσζηηθή εηθφλα 

πξννξηζκνχ επελεξγεί ζεηηθά ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ ιφγσ ηνπ 

ζεηηθνχ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο, φπσο άιισζηε δηαηππψζεθε ζηελ 

ππφζεζε H2b. Καηά ζπλέπεηα, ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε 

απνηέιεζκα λα ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε H2b. 

 

Πίνακαρ 6.26: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2b. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,322 ,002 18,178 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H2c: Η βνπιεηηθή εηθόλα πξννξηζκνύ επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε 

Με ηελ ππφζεζε H2c επηδηψθνπκε ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ θαη ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε ζρέζε παξνπζηάδεη εηδηθφ 

ελδηαθέξνλ δηφηη ε κελ βνπιεηηθή εηθφλα κεηξήζεθε κε κία πξφηππε θιίκαθα 

εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή θαη ε δε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή 

πεπνίζεζε απνηειεί έλα ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ απνηειεί ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο (Triandis, 1977). 

Απηή ε δηεξεχλεζε αθνξά ηελ κε απφξξηςε ηεο ππφζεζεο πεξί ζεηηθήο 

ζρέζεο ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ 

ηζρπξέο ελδείμεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σν κνλνπάηη κεηαμχ ηεο 

βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ θαη ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο 

πεπνίζεζεο είλαη ηζρπξά ζεηηθφ (0,698) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p<0,001), 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.27 θαη ζην ρήκα 6.7.  
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σήμα 6.7: Γνκηθφ κνληέιν κε αλαθνξά ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο. 
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Απηή ε ζρέζε ζηε πξάμε δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξε ε αλάκημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεη ε πεπνίζεζε γηα κία 

ζπγθξνηεκέλε θαη ππεχζπλε επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ. Όζνλ αθνξά ηα 

ππφινηπα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ πίλαθα παξαηεξνχκε θαη πάιη κία 

ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή ηππηθνχ ζθάικαηνο (S.E. = 0,018) ζηε εθηίκεζε ηνπ 

ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο θαζψο επίζεο κία πςειή ηηκή γηα ηελ z-value 

(C.R.= 38,674). Με βάζε ινηπφλ φια ηα πξνεγνχκελα θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ππφζεζε H2c ππνζηεξίδεηαη θαη δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί.     

 

Πίνακαρ 6.27: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2c. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,698 ,018 38,674 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H2d: Οη πεπνηζήζεηο πξνηύπσλ/θαλόλσλ επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηνπο αληηιεπηηθνύο θνηλσληθνύο παξάγνληεο 

Η ππφζεζε Η2d δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ 

πξνηχπσλ/θαλφλσλ θαη ησλ αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 

Πξνεγνχκελα, έρεη ππνηεζεί φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 

6.28 θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξνηεηλφκελε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p<0,001). Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ επίδξαζε 

ησλ πεπνηζήζεσλ πξνηχπσλ/θαλφλσλ ζηνπο δηακνξθνχκελνπο 

αληηιεπηηθνχο παξάγνληεο είλαη 0,323, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα 

αχμεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο, ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

επίδξαζεο πξννξηζκνχ ζα είλαη 0,323. Ο ζεηηθφο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο απνθαιχπηεη κία ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εηθφλαο ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε, φπσο 

αθξηβψο πξνβιέθζεθε απφ ηελ ππφζεζε H2d. Απηφ ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα ρακειφ ηππηθφ ζθάικα (S.E.= 0,018) θαη απφ πςειή 

θξίζηκε ηηκή z-value πνπ ππνινγίζηεθε ίζε κε C.R.= 14,350. Καηά ζπλέπεηα, ε 
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ππφζεζε H2d είλαη επαξθψο ππνζηεξηδφκελε απφ ηα απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη 

δεθηή. 

 

Πίνακαρ 6.28: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2d. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  
Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ 

/Καλφλσλ 
,323 ,018 14,350 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H2e: Οη πεπνηζήζεηο ξόισλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο 

αληηιεπηηθνύο θνηλσληθνύο παξάγνληεο 

Παξνκνίσο, εμεηάζηεθε ε ππφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαη θαηεχζπλζε 

ζεκαληηθήο επίδξαζεο ηεο αθαλνχο κεηαβιεηήο «Πεπνηζήζεηο Ρφισλ» ζηελ 

αθαλή «Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο». Η χπαξμε επίδξαζεο 

επηβεβαηψλεηαη δηφηη ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001), φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.29. Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο 

(St.RW) ππνινγίζηεθε ζε 0,324, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα 

αχμεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ξφισλ, ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζα είλαη 0,324. Ο ζεηηθφο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο απνθαιχπηεη κία ζεηηθή επίπησζε, φπσο αθξηβψο 

πξνβιέθζεθε απφ ηελ ππφζεζε H2e. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H2e γίλεηαη 

δεθηή.   

 

Πίνακαρ 6.29: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2e. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,324 ,017 14,495 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H2f: Η πξνζθόιιεζε ζηνλ πξννξηζκό επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό 
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Η εμέηαζε ππνζέζεσλ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 1νπ επηπέδνπ 

δηεξεπλά επηπιένλ ηηο ζρέζεηο ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ κε ηελ 

πξνζθφιιεζε αιιά θαη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε. Η ππφζεζε H2f αλαθέξεηαη 

ζε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζθφιιεζεο ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. 

Πξάγκαηη, ζηνλ Πίλαθα 6.30 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζηελή θαη ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ (p<0,001) κε 

ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο 0,417, ηππηθφ ζθάικα 0,015 θαη 

C.R.= 23,112. Γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ 

αλακέλνπκε αχμεζε ηεο αθνζίσζεο θαηά 0,417. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε 

H2f γίλεηαη δεθηή κηαο θαη ηθαλνπνηεί ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα. 

 

Πίνακαρ 6.30: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2f. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  
Πξνζθφιιεζε ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
,417 ,015 23,112 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η2g: Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δηεξεπλά ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. Τπεηέζε φηη ε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ, ή αιιηψο φηη 

φζν πςειφηεξε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ νη επηζθέπηεο απφ ηνλ 

πξννξηζκφ, ηφζν απμάλεη ε αθνζίσζή ηνπο ζε απηφλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.31 δείρλνπλ φηη φλησο 

ππάξρεη ζεηηθή ζεκαληηθή επίδξαζε (St.RW=0,435, p<0,001) κε ρακειφ 

ηππηθφ ζθάικα (S.E.= 0,021) θαη θξίζηκε ηηκή “z-value” ηδηαίηεξα ηζρπξή 

(C.R.=24,014>1,96=z0,05). Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππφζεζε H2g γίλεηαη δεθηή.  

 

Πίνακαρ 6.31: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η2g. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,435 ,021 24,014 <0,001 
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Δπεςνηηική Τπόθεζη H3a: Η αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό επεξεάδεη ζεηηθά ηε 

ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ 

πλερίδνπκε κε ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη ζην 2ν επίπεδν ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ. Αξρηθά δηεξεπλνχκε πηζαλή επίδξαζε ηεο αθνζίσζεο ζηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε πξννξηζκνχ. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ζρέζεο απηήο βξίζθεηαη 

ζην ππφδεηγκα Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB (Triandis, 1977), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε πηζηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ελδερφκελε επαλάιεςε ηεο 

ίδηα επηινγήο ζέηεη ζε έλα άιιν πιαίζην, πεξηζζφηεξν γφληκν, ηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ, απμάλνληαο ηελ ηειεπηαία ζηνλ επηζθέπηε. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.32 θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξνηεηλφκελε ζρέζε είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο (St.RW) γηα ηελ επίδξαζε ηεο αθνζίσζεο ζηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε είλαη 0,350, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο 

αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο 

ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε ζα είλαη 0,350, φπσο πξνβιέθζεθε απφ ηελ 

ππφζεζε H3a. Απηφ ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ρακειφ 

ηππηθφ ζθάικα (0,013) θαη απφ πςειή θξίζηκε ηηκή C.R. (z-value) πνπ 

ππνινγίζηεθε ίζε κε 20,011. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H3a είλαη επαξθψο 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηα απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη δεθηή. 

 

Πίνακαρ 6.32: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3a. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  
Αθνζίσζε ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
,350 ,013 20,011 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η3b: Η πξνεγνύκελε επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό 

Δίδακε ζηνλ Κεθάιαην 3 φηη ε παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή «Πξνεγνχκελε 

Δπηινγή Πξννξηζκνχ» (prior experience ή prior involvement) κεηξάηαη κε ηε 

ζπρλφηεηα έιεπζεο ηνπ επηζθέπηε ζηνλ πξννξηζκφ ηα πξνεγνχκελα 5 έηε γηα 
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ιφγνπο δηαθνπψλ θαη αλαςπρήο, σο έθθξαζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

αθνζίσζεο θαη εκπεξηέρνληαο ελδερφκελα έλα παξαγνχκελν κεραληζκφ 

ζπλήζεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ (αθνζίσζε 

ηάζεσλ) δηαθξίλεηαη απφ ηε ζπλήζεηα (αδξαλήο αθνζίσζε) ιφγσ ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο πξνζθφιιεζεο, κε ηελ ηειεπηαία φπσο είδακε ζηελ ππφζεζε H2f 

λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αθνζίσζε. Έηζη, κε ηελ ππφζεζε H3b ζέινπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηε δηαζχλδεζε ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο ηεο ίδηαο επηινγήο 

πξννξηζκνχ κε ηελ ελδερφκελε ελίζρπζε ηεο αθνζίσζεο (ηάζεσλ) ζηνλ 

πξννξηζκφ απηφ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.33, ηα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δελ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ ππφζεζε 

(p=0,293). Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο είλαη αδχλακνο 

(St.RW = 0,013), φπσο επίζεο θαη ε z-value = 1,051<1,96 = z0,05, ελψ ε ηηκή 

ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ακθηβνιία (S.E.=0,006). Η 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

επηινγή δηαθνπψλ ζε απηφλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε ππφζεζε H3b ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,01 θαη 0,05 απνξξίπηεηαη. 

 

Πίνακαρ 6.33: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3b. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  
Πξνεγνχκελε Δπηινγή 

Πξννξηζκνχ 
,013 ,006 1,051 0,293 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3c: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 

αλαζηαιηηθνύο πξννξηζκώλ, δηαπξνζσπηθώλ επηινγώλ, θαη νηθνλνκηθνύο 

αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο 

ην Κεθάιαην 4 θαηαιήμακε φηη νη ζπληζηψζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

είλαη ηξεηο θαη αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξννξηζκνχο, ηηο δηαπξνζσπηθέο 

επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπο. Με ηελ ππφζεζε 

έξεπλαο H3c επηζπκνχκε λα απνζαθελίζνπκε αλ επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

δνκηθφ κνληέιν ε πξνηεηλφκελε δνκή ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Σα 

απνηειέζκαηα νδεγνχλ θαηαξράο ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη νη 
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πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p<0,001) (Πίλαθαο 6.34) 

θαη κε ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

(βιέπε ζηήιε St.RW). Δπίζεο, καο δίλεηαη ε επθαηξία λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο 

απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζηελ επεμήγεζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηινγή θαη πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ 

ζηνλ πξννξηζκφ, δειαδή ζηελ πεξίπησζή καο ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζπγθξίλακε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο κνλνπαηηνχ “St. RW” θαη 

ηνπο ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ “R2” γηα ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Με απιή παξαηήξεζε ηνπ Πίλαθα 6.34 βξέζεθε 

φηη ε ζπληζηψζα «αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πξννξηζκψλ» παξνπζηάδεη ηνλ 

πςειφηεξν ζπληειεζηή κνλνπαηηνχ (St.RW=0,971), φπσο επίζεο ηνλ 

πςειφηεξν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ (R2=0,943). Γεχηεξνη ζε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη νη «αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δηαπξνζσπηθψλ 

επηινγψλ» κε ζπληειεζηέο St.RW=0,878 θαη R2=0,771 θαη ηειεπηαίνη νη 

νηθνλνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. Καηά ζπλέπεηα, απνθαιχθζεθε φηη γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

πξννξηζκνχο απνηεινχλ ηνπο θαιχηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

αθαλνχο κεηαβιεηήο «Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο». πλνιηθά, θαηαιήγνπκε φηη 

ε ππφζεζε Η3c γίλεηαη δεθηή.   

 

Πίνακαρ 6.34: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3c.  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P R
2
 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,971 --- --- --- 0,943 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,878 ,022 29,526 <0,001 0,771 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,703 ,026 18,649 <0,001 0,494 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3d: Η πξνεγνύκελε επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο ζπρλφηεηαο έιεπζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ θαη ησλ δηαθφξσλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

εκπφδηα ζηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ. Γηθαηνινγεκέλα αλακέλνπκε νη δχν 

κεηαβιεηέο λα έρνπλ αληίξξνπεο ηάζεηο ζπζρέηηζεο. Πξάγκαηη, επηβεβαηψζεθε 
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κία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε (p<0,001) θαη ειαθξψο αξλεηηθή (St.RW = -

0,102) θαη κε ηδηαίηεξα ρακειφ ηππηθφ ζθάικα (S.E. = 0,009), φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 6.35. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πην ζπρλέο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο ζηνλ ίδην πξννξηζκφ, ζεκαίλνπλ φηη ζε θάπνην 

βαζκφ κεηψλνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. πλεπψο, ε 

ππφζεζε H3d γίλεηαη δεθηή.  

 

Πίνακαρ 6.35: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3d. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,102 ,009 -5,742 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η3e: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό 

Η ππφζεζε Η3e δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ. Έρεη ππνηεζεί φηη ππάξρεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. Πξάγκαηη, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.36 θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξνηεηλφκελε ζρέζε είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ είλαη -0,127, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα θάζε 

κνλάδα αχμεζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, ε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ ζα είλαη 0,127. Με άιια ιφγηα, ν αξλεηηθφο 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο απνθαιχπηεη κία αξλεηηθή επίδξαζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εμέιημε ηεο αθνζίσζεο ηνπ πξννξηζκνχ 

ζηνλ επηζθέπηε, φπσο αθξηβψο πξνβιέθζεθε απφ ηελ ππφζεζε H3e. Απηφ ην 

ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ρακειφ ηππηθφ ζθάικα (S.E. = 

0,013) θαη απφ κία απφιπηε θξίζηκε ηηκή C.R. πνπ ππνινγίζηεθε ίζε κε 8,706. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H3e είλαη επαξθψο ππνζηεξηδφκελε απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη δεθηή. 
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Πίνακαρ 6.36: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3e. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,127 ,013 -8,706 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η3f: Οη θαηαιύηεο εμεγνύληαη από παξάγνληεο 

ζρεδηαζκνύ & πξνγξακκαηηζκνύ πόξσλ, αμηνπνίεζεο δπλαηνηήησλ & 

επθαηξηώλ, δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ιεηηνπξγηθνύο 

ην Κεθάιαην 4 ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαηέιεμε φηη νη 

παξάγνληεο ησλ θαηαιπηψλ είλαη ηέζζεξεηο θαη αθνξνχλ ην “ρεδηαζκφ & 

Πξνγξακκαηηζκφ Πφξσλ», «Λεηηνπξγηθνχο θαηαιχηεο», «Αμηνπνίεζε 

Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ» θαη «Καηαιχηεο Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ». Με 

ηελ ππφζεζε έξεπλαο H3f επηζπκνχκε λα απνζαθελίζνπκε αλ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηo δνκηθφ κνληέιν ε πξνηεηλφκελε δνκή ησλ θαηαιπηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα νδεγνχλ θαηαξράο ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη νη 

πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο είλαη φιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p<0,001) (Πίλαθαο 

6.37) θαη κε ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ 

παιηλδξφκεζεο (απφ 0,655 έσο 0,891, βιέπε ζηήιε St.RW). Δπίζεο, καο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο απφ ηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο είλαη 

νη ζεκαληηθφηεξεο ζηελ επεμήγεζε ησλ θαηαιπηψλ γηα ηελ επηινγή θαη 

πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ ζηνλ πξννξηζκφ, δειαδή ζηελ πεξίπησζή καο 

ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξίλακε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο 

ζπληειεζηέο κνλνπαηηνχ “St. RW” θαη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ “R2” 

γηα ηνπο ηέζζεξεηο παξάγνληεο θαηαιπηψλ. Με απιή παξαηήξεζε ηνπ Πίλαθα 

6.37 ζπλάγεηαη ην ζπκπεξαζκα φηη ην ζηνηρείν «ζρεδηαζκφο & 

πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ» παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή 

κνλνπαηηνχ (0,891), φπσο επίζεο ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ 

(0,794). Γεχηεξνη ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο κε ειάρηζηε δηαθνξά είλαη νη 

«θαηαιχηεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ» κε ζπληειεζηέο St.RW=0,890 θαη 

R2=0,771, ελψ ε αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ & επθαηξηψλ αθνινπζεί θαηά πφδαο 

κε ηηκέο ζπληειεζηψλ 0,858 θαη 0,737, αληίζηνηρα. Σειεπηαίνη ζε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο πξφβιεςεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπαζκάηνο ησλ 

θαηαιπηψλ είλαη νη ιεηηνπξγηθνί θαηαιχηεο κε St.RW=0,655 θαη R2=0,429. 
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Καηά ζπλέπεηα, απνθαιχθζεθε φηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή νη θαηαιχηεο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ηαμηδηνχ απνηεινχλ ηνπο θαιχηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

αθαλνχο κεηαβιεηήο «Καηαιχηεο». Ωο εθ ηνχηνπ, θαηαιήγνπκε φηη ε ππφζεζε 

Η3f γίλεηαη δεθηή. 

   

Πίνακαρ 6.37: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3f.  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P R
2
 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,891 ,024 35,682 <0,001 0,794 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,655 ,026 27,726 <0,001 0,429 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,858 ,023 30,140 <0,001 0,737 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο ,890 --- --- --- 0,792 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3g: Η πξνεγνύκελε επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο θαηαιύηεο 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο 

πξννξηζκνχ θαη ησλ δηαθφξσλ θαηαιπηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηινγή θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ ζηνλ πξννξηζκφ. Αλακέλνπκε φηη νη δχν 

κεηαβιεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, αθνχ 

πξνεγνχκελεο επηινγέο ηνπ πξννξηζκνχ ζεκαίλνπλ ην ζρεκαηηζκφ ελφο 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ηνλ επηζθέπηε γηα πηζαλέο ζπρλέο 

επηινγέο ηνπ ίδηνπ πξννξηζκνχ . Απφ άπνςε ζεκαληηθφηεηαο θαηαγξάθεθε 

κία ελ κέξεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,043<0,05) θαη ειαθξψο 

αξλεηηθή (St.RW= -0,036), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.38. Γειαδή ην 

πξφζεκν ηεο ζρέζεο είλαη αξλεηηθφ θαη φρη ζεηηθφ φπσο ππεηέζε. πλεπψο, ε 

ππφζεζε H3g απνξξίπηεηαη.  

 

Πίνακαρ 6.38: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3g. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,036 ,010 -2,021 0,043 
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Δπεςνηηική Τπόθεζη H3h: Οη θαηαιύηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αθνζίσζε 

ζηνλ πξννξηζκό 

Η ππφζεζε Η3h δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θαηαιπηψλ θαη ηεο αθνζίσζεο 

ζηνλ πξννξηζκφ. Τπεηέζε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.39 

θαλεξψλνπλ φηη ε πξνηεηλφκελε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). 

Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

θαηαιπηψλ ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ είλαη St.RW = 0,053, ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ησλ θαηαιπηψλ, ε αληίζηνηρε αχμεζε 

ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ ζα είλαη 0,053. Με άιια ιφγηα, ν ειαθξψο 

ζεηηθφο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο απνθαιχπηεη κία ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

θαηαιπηψλ ζηελ εμέιημε ηεο αθνζίσζεο ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε, 

φπσο αθξηβψο πξνβιέθζεθε απφ ηελ ππφζεζε H3h. Απηφ ην ζηαηηζηηθφ 

απνηέιεζκα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ρακειφ ηππηθφ ζθάικα (S.E. = 0,011) θαη 

απφ κία θξίζηκε ηηκή z-value πνπ ππνινγίζηεθε ίζε κε C.R.= 3,845. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H3h είλαη επαξθψο ππνζηεξηδφκελε απφ ηα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη δεθηή. 

 

Πίνακαρ 6.39: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3h. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,053 ,011 3,845 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3i: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά κε ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ 

Η ππφζεζε απηή δηεξεπλά ηε ζρέζε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη αλάγθεο 

ησλ επηζθεπηψλ γηα πνηθηιία ζηηο επηινγέο ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ππεηέζε πσο 

φηαλ ελδπλακψλνληαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ, ηφηε εθδήισζε αλάγθεο γηα λέεο εκπεηξίεο θαη λένπο 

πξννξηζκνχο κεηψλεηαη. Πξάγκαηη, ζηνλ Πίλαθα 6.40 παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη ζηελή θαη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ 
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θαηαζθεπαζκάησλ (p<0,001) κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο     

-0,120, ηππηθφ ζθάικα 0,014 θαη απφιπηε C.R. = 5,861. Γηα θάζε κνλάδα 

αχμεζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αλακέλνπκε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα 

πνηθηιία & ελαιιαθηηθέο θαηά 0,120. Πξαθηηθά εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

άηνκα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αλαζθαιείο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ 

(νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ), ιφγσ ελδερφκελσλ κεγάισλ απνζηάζεσλ ή /θαη 

ιφγσ νηθνγελεηαθψλ/δηαπξνζσπηθψλ ζπλζεθψλ πνπ απνηξέπνπλ ηηο 

επηζθέςεηο ζε ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο. Δμεγψληαο ην απνηέιεζκα θαη κε 

άιιν ηξφπν, ε παξνπζία αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ δε ζπλάδεη κε 

αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ ελαιιαγέο ζηηο ηαμηδησηηθέο επηινγέο ηνπο θαη 

απηφ είλαη απφιπηα ζπλεπέο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ (Lepp θαη Gibson, 2008) πνπ πξνζειθχεη ε Διιάδα. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H3i γίλεηαη δεθηή. 

 

Πίνακαρ 6.40: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3i. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,120 ,014 -5,861 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3j: Οη θαηαιύηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλάγθε 

πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ 

Η ππφζεζε H3j εμεηάδεη ηε ζρέζε θαηαιπηψλ θαη αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ γηα 

πνηθηιία ζηηο επηινγέο ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ππεηέζε πσο φηαλ ελδπλακψλνληαη 

νη θαηαιχηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθαζε γηα δηαθνπέο θαη ηελ επηινγή 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ηφηε ε αλαδήηεζε απφ ηνλ δπλεηηθφ επηζθέπηε γηα 

λέεο εκπεηξίεο θαη λένπο πξννξηζκνχο απμάλεη. Πξάγκαηη, ζηνλ Πίλαθα 6.41 

παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδεηαη ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαμχ ησλ δχν 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ (p<0,001) κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή 

παιηλδξφκεζεο 0,207, ηππηθφ ζθάικα 0,013 θαη C.R.= 9,581. Γηα θάζε 

κνλάδα αχμεζεο ησλ θαηαιπηψλ αλακέλνπκε αχμεζε γηα πνηθηιία & 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαηά 0,207. Πξαθηηθά εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 
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άηνκα παξαθηλνχληαη απφ επθαηξίεο, δπλαηφηεηεο θαη επλντθή ξχζκηζε 

ζρέζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ηηο επηζθέςεηο ζε ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο κηα 

πην εχθνιε ππφζεζε. Με άιια ιφγηα ε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ (ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν ή πξνεξρφκελεο απφ ηνλ πξννξηζκφ) γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη 

«πξνζθαινχλ» ηνπο αλζξψπνπο ζε λέεο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H3j γίλεηαη δεθηή. 

 

Πίνακαρ 6.41: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3j. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ  Καηαιχηεο ,207 ,013 9,581 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3k: Η ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο 

πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε κε ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Βαζίδεηαη 

ζην ζθεπηηθφ φηη ε βειηίσζε ηεο αληηιεπηηθήο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

επίδξαζεο ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε πξνθαιεί κείσζε ηεο επηξξνήο 

ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο εθείλνο ηνπο αληηιακβάλεηαη. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6.42 θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ (p<0,001) 

κε έλαλ δηφινπ επθαηαθξφλεην ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο (-

0,156) θαη γηα απφιπηε ηηκή C.R. ίζε κε 7,719. Γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο 

ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ, πξνθαιείηαη κείσζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαηά 0,156. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππφζεζε H3k γίλεηαη 

δεθηή.   

Πίνακαρ 6.42: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε Η3k. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,156 ,030 -7,719 <0,001 
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Δπεςνηηική Τπόθεζη H3l: Οη θαηαιύηεο ιεηηνπξγνύλ κεζνιαβεηηθά αλάκεζα 

ζηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο θαη ηελ πξόζεζε (επαλ) επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκό 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε έρεη σο ζθνπφ ηε ζχγθξηζε δχν ελαιιαθηηθψλ 

κνληέισλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαη επεξεάδεη κε ηελ παξνπζία ηεο ε 

αθαλήο κεηαβιεηή «Καηαιχηεο» (constraint negotiation & facilitators), 

εμεηάδνληαο ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ 

θαηαιπηψλ θαη ηεο Πξφζεζεο (επαλ) Δπίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Όζνλ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο ησλ «Καηαιπηψλ» 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηνλ παξειζφλ (White, 2008 . Hubbard θαη Mannell, 2001 . 

Hong θ.ά., 2006) έξεπλεο νη νπνίεο πξνβάινπλ ηελ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε 

κέζσ άιισλ παξαγφλησλ φπσο π.ρ. ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, ζηελ 

πξφζεζε ή ζηε ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο (White, 2008 . 

Hong θ.ά., 2006 . Son θ.ά., 2008) θαλεξψλνληαη ηφζν άκεζεο, φζν θαη 

έκκεζεο επηδξάζεηο ησλ θαηαιπηψλ θαη ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, δε 

ζπκθσλνχλ αλ νη έκκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη αλ νη άκεζεο ή νη 

έκκεζεο επηδξάζεηο έρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε ηζρχ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζεσξήζακε φηη είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ 

νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, θαηαιπηψλ θαη πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Αξρηθά, ινηπφλ, εμεηάζηεθαλ νη άκεζεο 

επηδξάζεηο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ ζηελ πξφζεζε (επαλ) 

επίζθεςεο, κε ηνπο πξψηνπο λα ππνηίζεηαη φηη έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε θαη 

ηνπο δεχηεξνπο ζεηηθή. Σν πξψην απηφ κνληέιν (ρήκα 6.8) νλνκάζηεθε 

αλεμάξηεην θαη ην επίπεδν ησλ πξνζέζεσλ γηα (επαλ)επίζθεςε 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπλάζξνηζε απηψλ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ.  ηε ζπλέρεηα, φπσο πξνηάζεθε ζην παξειζφλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Hubbard θαη Mannell, 2001 . Son θ.ά., 2008 . White, 2008), 

αλαπηχρζεθε έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν ζρέζεσλ (ρήκα 6.9), ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην κεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ θαηαιπηψλ κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. ην 

κεζνιαβεηηθφ ελαιιαθηηθφ κνληέιν ππεηέζε φηη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

θαη νη θαηαιχηεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε αληίζηνηρα, 

φπσο θαη ζην αλεμάξηεην κνληέιν. Όκσο, ε δηαθνξά είλαη φηη πξνηάζεθε 
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επηπιένλ άκεζε ζρέζε κεηαμχ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ. 

Μάιηζηα, ζεσξήζεθε φηη φηαλ ε παξνπζία ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

απμάλεη, ηφηε ζα πξνθιεζεί πην έληνλε αλάγθε γηα παξνπζία ησλ θαηαιπηψλ 

πνπ ζα κεηξηάζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ πξψησλ, δειαδή κία ζεηηθή ζρέζε.  

 

 

 

σήμα 6.8: Αλεμάξηεην κνληέιν άκεζσλ επηδξάζεσλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη 
θαηαιπηψλ ζηελ Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. 
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σήμα 6.9: Μεζνιαβεηηθφ κνληέιν πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 
αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, ηνπο θαηαιχηεο θαη ηελ Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ, 

παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 6.43 φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ 

δείθηε ρ2/df εθηηκάηαη ζε 10,221 γηα ην αλεμάξηεην θαη 9,822 γηα ην 

κεζνιαβεηηθφ θαη ζεσξνχληαη κεγάιεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην ρ2/df<5. 

Απηφ φπσο είπακε ζπκβαίλεη ζε κνληέια κε πνιιέο κεηαβιεηέο θαη κεγάια 

κεγέζε δείγκαηνο. πλεπψο, πξνρσξήζακε ζηελ εθηίκεζε νξηαθψλ δεηθηψλ 

θαη δεηθηψλ θεηδσιφηεηαο, νη νπνίνη παξείραλ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο δεηθηψλ 

πξνζαξκνγήο φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.43. πγθξηηηθά, ην κεζνιαβεηηθφ 

κνληέιν παξνπζηάδεη ζε φινπο ηνπο δείθηεο θαιχηεξε πξνζαξκνγή απφ ην 

αλεμάξηεην. 
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Πίνακαρ 6.43: Δθηίκεζε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο γηα Αλεμάξηεην & Μεζνιαβεηηθφ Μνληέιν. 

Μονηέλο χ
2
 df RMSEA CFI TLI PNFI 

Αλεμάξηεην 4384,642 429 ,052 ,941 ,931 ,808 

Μεζνιαβεηηθφ 4203,869 428 ,050 ,943 ,934 ,809 

 

 

Πίνακαρ 6.44: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηo Αλεμάξηεην Μνληέιν εξεπλεηηθήο ππφζεζεο H3l. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,200 ,022 -10,735 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,202 ,019 10,833 <0,001 

 

 

Πίνακαρ 6.45: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηo Μεζνιαβεηηθφ Μνληέιν εξεπλεηηθήο ππφζεζεο 

H3l. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,262 ,023 13,015 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,211 ,023 -10,754 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,211 ,020 10,696 <0,001 

 

ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ αλεμάξηεηνπ 

κνληέινπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.44 φηη ν ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο ζπλδέζεσλ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ (-0,200) θαη ησλ 

θαηαιπηψλ (0,202) πξνο ηελ πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p<0,001) θαη ε θαηεχζπλζε (πξφζεκν) ησλ ζρέζεσλ 

είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππνηηζέκελε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

Πξνρσξψληαο ζηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ γηα ην κεζνιαβεηηθφ κνληέιν 

(Πίλαθαο 6.45) δηαπηζηψλνπκε φηη ν ηππνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο 

St. RW θαη γηα ηηο ηξείο ππφ-κειέηε δηαδξνκέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

(p<0,001) θαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ ζρέζεσλ είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε 

απηέο πνπ ππνζέζακε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ. Όλησο, ε 

ζρέζε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ – θαηαιπηψλ είλαη ζεηηθή (0,262), ε ζρέζε 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ – πξφζεζεο (επαλ) επίζθεςεο είλαη αξλεηηθή (-

0,211) θαη ε ζρέζε θαηαιπηψλ – πξφζεζεο (επαλ) επίζθεςεο είλαη ζεηηθή θαη 

κε ην ίδην θνξηίν (0,211).  
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Καηά ζπλέπεηα, ηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ην κεζνιαβεηηθφ κνληέιν, ηνπ 

νπνίνπ ε ηδηαίηεξε δηαδξνκή απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πξνο ηνπο 

θαηαιχηεο πξνηάζεθε θαη γηα ην ζπλνιηθφ κνληέιν ηεο έξεπλαο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη έλα πςειφηεξν επίπεδν αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξνθαιεί ηελ 

απμεκέλε ελεξγνπνίεζε θαηαιπηψλ, δειαδή αλαδήηεζε ιχζεσλ, πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

(ζεηηθή επίδξαζε). Η ππφζεζε H3l ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη δεθηή. 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H3m: Η πξνεγνύκελε επηινγή πξννξηζκνύ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ 

Ο Triandis (1977) αλαθέξεη ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο (ΣΙΒ) 

θαη ζην αληίζηνηρν κνληέιν ηνπ φηη ε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο (ζπλήζεηα) 

επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηεο επηινγήο ηνπ αηφκνπ. Αλάινγα, 

ινηπφλ ζε απηή ηε δηαηξηβή ειέγρνπκε αλ ε ζπρλφηεηα ειεχζεσλ 

(παξειζνχζα ζπκπεξηθνξά) πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ «Πξνεγνχκελε 

επηινγή πξννξηζκνχ» επηδξά ζεηηθά ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε. Σα απνηειέζκαηα 

ειέγρνπ δείρλνπλ κία κε ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,502) πνπ δελ καο επηηξέπεη ηε 

δηαηήξεζή ηεο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Άξα ε ππφζεζε H3m 

απνξξίπηεηαη. 

 

Πίνακαρ 6.46: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H3m. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,009 ,004  -,671 0,502 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H4a: Η ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνύ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

Ο πξψηνο εθ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ νπνίνπ κειεηνχκε ηε 

ζρέζε κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο είλαη ε ζπλνιηθή επίδξαζε 
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πξννξηζκνχ. Η ππφζεζε αλαθέξεηαη ζε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπλνιηθήο 

επίδξαζεο πξννξηζκνχ ζηελ πξφζεζε (επαλ) επίζθεςεο. Σα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα, πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6.47, θαλεξψλνπλ φηη 

πξάγκαηη ππάξρεη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (p<0,001). Γηα θάζε 

κνλάδα αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξνθαιείηαη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

πξφζεζεο (επαλ) επίζθεςεο 0,094 κνλάδεο. Ο ζεηηθφο ηππνπνηεκέλνο 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο θαλεξψλεη κία ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπλνιηθήο 

επίδξαζεο ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο, φπσο πξνβιέθζεθε ζηελ 

ππφζεζε H4a. πλεπψο, ε ππφζεζε ηπγράλεη ππνζηήξημεο.  

 

Πίνακαρ 6.47: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4a. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,094 ,033 4,517 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H4b: Η πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο σο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. πγθεθξηκέλα έρεη ζεσξεζεί κία ζεηηθή 

επίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ θαη φλησο ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Πίλαθα 6.48 θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

(p<0,001) κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο 0,119 (ηππηθφ 

ζθάικα S.E.= 0,015 θαη “z-value” C.R.= 7,202). Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε 

κνλάδα αχμεζεο ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο πξνθαιείηαη 

αχμεζε 0,119 κνλάδεο ηεο πξφζεζεο γηα (επαλ)επίζθεςε. Άξα, ε ππφζεζε 

Η4b γίλεηαη δεθηή.  

  

Πίνακαρ 6.48: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4b. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,119 ,015 7,202 <0,001 
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Δπεςνηηική Τπόθεζη H4c: Οη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

H ππφζεζε Η4c δηεξεπλά ηε ζρέζε ησλ αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Τπεηέζε φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο πνπ πξνηξέπεη γηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Σα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη πξάγκαηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε (p<0,001), κε ζεηηθφ ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή 

παιηλδξφκεζεο (St.RW = 0,180) θαη πςειή C.R. = 11,501 (Πίλαθαο 6.49). Πην 

αλαιπηηθά, γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο (ζεηηθήο επίδξαζεο) ησλ θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ δξνκνινγείηαη αχμεζε ηεο πξφζεζεο γηα λα μαλαεπηζθεθζεί ν 

ηνπξίζηαο ηνλ πξννξηζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππφζεζε H4c δε κπνξεί ζηαηηζηηθά 

λα απνξξηθζεί, θαη γηα απηφ ηελ απνδερφκαζηε.   

Πίνακαρ 6.49: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4c. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,180 ,019 11,501 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H4d: Η πξνεγνύκελε επηινγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

Η ππφζεζε απηή εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ 

ειεχζεσλ ζηνλ πξννξηζκφ κε ηελ πξφζεζε λα επαλέιζεη ν επηζθέπηεο ζηνλ 

ίδην πξννξηζκφ. Γειαδή ππεηέζε φηη ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά θαη ε 

έληαζή ηεο είλαη ελ δπλάκεη παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο 

πξφζεζεο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ρξήζε ηνπ AMOS θαηαιήγεη ζην φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ (p<0,001) θαη C.R. = 19,571, ε νπνία επηπιένλ είλαη 

ηζρπξά ζεηηθή κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο St.RW = 0,289 

θαη ηππηθφ ζθάικα S.E. = 0,008 (Πίλαθαο 6.50). Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε 

Η4d γίλεηαη δεθηή.  
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Πίνακαρ 6.50: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4d. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,289 ,008 19,571 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H4e: Η αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

H ππφζεζε H4e αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Αλακέλεηαη φηη ε αθνζίσζε επηδξά ζεηηθά 

ζηελ πξφζεζε γηα κειινληηθή (επαλ)επίζθεςε ζηνλ ίδην πξννξηζκφ. Σα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη αθξηβψο απηφ ζπκβαίλεη. Σν κνλνπάηη 

κεηαμχ ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο είλαη ζεηηθφ κε 

ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο RW = 0,419 θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p<0,001). 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεη ε αθνζίσζε ηφζν πεξηζζφηεξν 

ηζρπξνπνηείηαη ε πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Δπίζεο, ν 

ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο παξνπζηάδεη πφζε δηαθνξά 

πξνθαιείηαη ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζε αληηζηνηρία κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηππνπνηεκέλνο 

ζπληειεζηήο γηα απηφ ην κνλνπάηη ππνινγίζηεθε ζε St.RW. = 0,351, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο αθνζίσζεο, ε αιιαγή ζηελ 

πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο είλαη 0,351 ηεο κνλάδαο (Πίλαθαο 6.51). πλεπψο, 

ε ππφζεζε H4e γίλεηαη δεθηή.  

 

Πίνακαρ 6.51: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4e. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,351 ,026 15,946 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H4f: Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δηεξεπλά ηελ χπαξμε θαη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο 

ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 
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πξννξηζκφ. Βέβαηα ζηελ ππφζεζε H3l, κειεηήζεθε ζε δχν κνληέια κε ρξήζε 

ηξηψλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ, ε επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. Δδψ εμεηάδνπκε ηελ ίδηα ζρέζε 

ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ηεο δηαηξηβήο. Καη πάιη, έρεη ππνηεζεί φηη νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (Πίλαθαο 6.52) 

δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε (p<0,092). Ο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο (ηππνπνηεκέλνο θαη κε) είλαη ηδηαίηεξα αδχλακνο θαη δε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππνζηεξίδεη κία αξλεηηθή επίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππφζεζε H4f απνξξίπηεηαη.  

  

Πίνακαρ 6.52: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4f. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,027 ,018 -1,683 ,093 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη H4g: Οη θαηαιύηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξόζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

Η ππφζεζε H4g αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ θαηαιπηψλ ζηελ 

πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάςακε ζηελ ππφζεζε H4f, ε ζρέζε ησλ 

θαηαιπηψλ κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο κειεηήζεθε πξνεγνχκελα κε 

αθνξκή ηελ ππφζεζε H3l. Δδψ επαλαιακβάλνπκε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ ππφ ην πξίζκα ηνπ ηειηθνχ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ ηεο δηαηξηβήο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.53, φζν πεξηζζφηεξνη 

θαηαιχηεο πξνζθέξνληαη ή αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο επηζθέπηεο, παξαηεξείηαη 

κηθξή αχμεζε ζηε ζέιεζή ηνπο λα επηζθεθζνχλ μαλά ηνλ πξννξηζκφ, αθνχ ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ είλαη ζεκαληηθή (p<0,001) θαη ν 

ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο είλαη 0,069 (C.R.= z-value= 

4,246>1,96 =z0,05).   
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Πίνακαρ 6.53: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4g. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,069 ,016 4,246 <0,001 

 

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η4h: Η αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ «Αλάγθε γηα πνηθηιία & ελαιιαθηηθέο» θαη «Πξφζεζε 

(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ. Έρεη ππνηεζεί φηη ε αλάγθε ησλ 

επηζθεπηψλ γηα πνηθηιία ζηηο επηινγέο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απφ πεξίνδν 

ζε πεξίνδν επηδξά αξλεηηθά ζε ελδερφκελε πξφζεζή ηνπο λα επηζθεθζνχλ 

θαη πάιη ηνλ ίδην πξννξηζκφ. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαηέιεμε φηη ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p<0,001) θαη κάιηζηα ε επίδξαζε είλαη αξλεηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

6.54. Ο ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο ηζνχηαη κε St.RW= -

0,124 θαη ε |z-value|>z0,05. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφζεζε H4h πξέπεη λα γίλεη 

δεθηή.   

 

 

Πίνακαρ 6.54: Απνηειέζκαηα Διέγρνπ γηα ηελ Δξεπλεηηθή Τπφζεζε H4h. 

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ St.RW S.E. C.R. P 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,124 ,026 -7,778 <0,001 

 

 

6.3.4 Δμέηαζε Τπνζέζεσλ θαηεγνξηψλ Η5 θαη Η6  

ην θεθάιαην 3 αλαθεξζήθακε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ παξαγνληηθήο ηζνδπλακίαο ή αλππαξμίαο βαζκνχ δηαθχκαλζεο 

πνιιαπιψλ νκάδσλ. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, επαλαιακβάλνπκε φηη απηνχ 

ηνπ είδνπο ν έιεγρνο ζεσξείηαη σο έλαο ηξφπνο γηα ηεο δηαζηαπξνχκελε 

επηθχξσζε ελφο κνληέινπ, δηφηη επηρεηξεί λα επηβεβαηψζεη αλ ην κνληέιν έρεη 
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εθαξκνγή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο (Byrne, 2009). ηελ αλαδήηεζε 

ηεθκεξίσζεο ηζνδπλακίαο πνιιαπιψλ νκάδσλ, ηίζεληαη ηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα πξνο απάληεζε: 

1) Οη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ην φξγαλν κέηξεζεο 

ιεηηνπξγνχλ ηζνδχλακα γηα δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (π.ρ. θχιν, 

ειηθία, ηθαλφηεηα, θαη θνπιηνχξα); 

2) Η παξαγνληηθή δνκή ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο είλαη ηζνδχλακε γηα 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, πνπ κεηξάηαη είηε κε ζηνηρεία κίαο κφλν 

θιίκαθαο αμηνιφγεζεο, είηε κε ππνθιίκαθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα κέηξεζεο; 

3) Σα κνλνπάηηα κεηαμχ ησλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ κηαο 

αηηηψδνπο δνκήο είλαη ηζνδχλακα γηα δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο; 

4) Οη αθαλείο κεηαβιεηέο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

πιεζπζκνχο; 

5) Η παξαγνληηθή δνκή ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο είλαη παλνκνηφηππε γηα 

δηαθνξεηηθά αλεμάξηεηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην 

πιεζπζκφ; 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα νπζηαζηηθά αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο δηαζηαπξνχκελεο 

επηθχξσζεο, ζην νπνίν αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3, σο 

ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ αλάιπζε δνκηθψλ εμηζψζεσλ SEM. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν έιεγρνη αλππαξμίαο 

βαζκνχ δηαθχκαλζεο. ηνλ πξψην έιεγρν ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα 

ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηε γιψζζα απφθξηζεο (αγγιηθά, γεξκαληθά, 

ξσζηθά) θαη ζηνλ δεχηεξν έιεγρν ζε 2 νκάδεο κε βάζε ην θχιν ησλ 

εξσηψκελσλ (αξζεληθφ ή ζειπθφ). Οη ελ ιφγσ ζπγθξίζεηο πηζαλψο λα 

παξάζρνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

δηακφξθσζεο πξνζέζεσλ ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ 

θνπιηνπξψλ (Kay, 2009), φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελδνεπξσπατθψλ 

πνιηηηζηηθψλ ππνβάζξσλ.  Λφγσ εζηίαζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο ηξεηο 

θχξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ρσξίο λα επαλεξρφκαζηε ζε ππνινγηζκνχο ζρεηηθά κε ην αλαγθαίν 

γηα θάζε ηκήκα δείγκα. Ο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε ππνπιεζπζκφ (νκάδα) θξίζεθε επαξθήο (βιέπεηε 

Κεθάιαην 3), κε 630 πιήξεηο απνθξίζεηο απφ ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, 1632 απφ ηε γεξκαληθή θαη 1204 απνθξίζεηο απφ ηε ξψζηθε αγνξά. 

Η δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηζνδπλακίαο πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα (Byrne, 

2004): 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ 

κέηξεζεο ζηα ηκεκαηνπνηεκέλα δεδνκέλα, 

 Σνλ έιεγρν ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ θαη πξνεγνχκελα γηα θάζε δεχγνο αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ, πνπ βέβαηα ηψξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα θάζε 

ππνπιεζπζκφ (δχν ή ηξηψλ νκάδσλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 

Πξηλ φκσο απφ απηή ηελ αλάιπζε ζα δηελεξγήζνπκε εμέηαζε 

πξνζαξκνγήο, απηή ηε θνξά ηνπ δνκηθνχ (ή δνκεκέλνπ) κνληέινπ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο θαη ηνπ 

δνκηθνχ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα, ζα επαλαιάβνπκε ηελ παξάζεζε ησλ 

γλσζηψλ δεηθηψλ ρ2/df, RMSEA, CFI, PNFI, TLI θαη SRMR, θαη αμηνινγψληαο 

ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 3.7. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη δηφηη 

ζε απηφ ην ζεκείν νη έιεγρνη πξνζαξκνγήο ηεο παξαγνληηθήο δνκήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ κε 

βάζε ηε κεηαβιεηή θξηηεξίνπ (Byrne, 2004).  

Γηα ηηο πξνζαξκνγέο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο θαη ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ 

είλαη ζαθέο φηη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο ρ2 πνπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη δηαθνξεηηθέο σο πξνο 

ηηο πξνζδηνξηδφκελεο παξακέηξνπο. Καηά ζπλέπεηα ππνζηεξίδεηαη ε 

αλππαξμία δηαθχκαλζεο έλαληη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη 

ζηελ πεξίπησζε ειέγρνπ ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 

αθαλείο κεηαβιεηέο κεηξψληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη έρνπλ ην ίδην λφεκα γηα 

ηηο δηάθνξεο νκάδεο (Byrne, 2009).  

Αθνχ δηακνξθψζνπκε ην δνκηθφ κνληέιν θαη εμεηαζηεί ε πξνζαξκνγή 

ηνπ ζηα δεδνκέλα, ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχκε ζηνλ έιεγρν ηζρχνο ηνπ ίδηνπ 

κνληέινπ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
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κνλνπαηηψλ (δηαδξνκψλ). Γίλεηαη ρξήζε ηεο αλάιπζεο πνιιαπιψλ νκάδσλ 

(multigroup analysis) πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ AMOS θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ηερληθήο “Κξίζηκσλ Γεηθηψλ γηα Γηαθνξέο” (Critical Ratios 

for Differences). Δηδηθφηεξα, ειέγρνπκε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα παξακέηξσλ πνπ 

πξνθχπηεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 1,96 ηφηε 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ηνπ πίλαθα είλαη 

κηθξφηεξεο απφ 1,96, ηφηε δε κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη δηαθνξέο ζηηο 

παξακέηξνπο κεηαμχ ησλ νκάδσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ην κεδέλ γηα 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Αλάινγε δηαρείξηζε γίλεηαη θαη γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,01. Γειαδή, νη ζπληειεζηέο εθηφο ηεο δηαγσλίνπ δείρλνπλ 

πνηα δεχγε ζπληειεζηψλ κνλνπαηηνχ είλαη ή φρη ίζα (Arbuckle, 1995). 

Πξνρσξνχκε ζηε ζπλέρεηα ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ελαπνκείλαλησλ ππνζέζεσλ 

H5 θαη Η6, κε βάζε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

    

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η5: Δελ παξαηεξνύληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο 

επηζθεπηώλ κε βάζε ηε γιώζζα απόθξηζεο εξσηεκαηνινγίνπ (αγγιηθά, 

γεξκαληθά, ξώζηθα) 

Σν νξηζηηθφ κνληέιν κέηξεζεο 2εο ηάμεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ ηνπ 

ρήκαηνο 6.5 εθαξκφδνπκε γηα ηε κειέηε αλππαξμίαο βαζκνχ δηαθχκαλζεο, 

κε θξηηήξην ηε γιψζζα απφθξηζεο ζην εξσηεκαηνιφγην, πνπ δηαζέηεη 112 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζην ζχλνιν 261 (149 αθαλείο καδί κε ηνπο 

φξνπο ζθάικαηνο) θαη 634 παξακέηξνπο. Η ζπγθεθξηκέλε παξαγνληηθή ιχζε 

παξέρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα 

είλαη ρ2(df) = 41375,542 (17529), p<0,001 . CFI = 0,916>0,90 . 

PNFI=0,811>0,60 . TLI=0,910>0,90 . RMSEA=0,020<0,08 . 

SRMR=0,0476<0,05, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.55. Δπίζεο, ν δείθηεο 

CN παίξλεη ηηκέο 1495 θαη 1506 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01 

αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή 

ηεο επάξθεηαο ελφο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013).  
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Πίνακαρ 6.55: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Μέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο κε 4 
παξάγνληεο θαηαιπηψλ γηα ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηε γιψζζα απφθξηζεο.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 2,360 γηα p<0,001 <3,0 <<5,0 

CFI 0,916 >0,90 

PNFI 0,811 >0,60 

TLI 0,910 >0,90 

RMSEA 0,020 <0,05 

SRMR 0,0476 <0,05 

 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην κνληέιν κέηξεζεο έρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ζηα 

δεδνκέλα θαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ θαιχηεξε πξνζαξκνγή κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ φκσο είλαη αλαγθαίν αιιά 

φρη ηθαλφ γηα λα ζεσξήζνπκε ηζνδπλακία ησλ παξαγφλησλ γηα ηηο 3 νκάδεο 

ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. Πξνρσξνχκε ινηπφλ ζηε 

δηακφξθσζε θαη εμέηαζε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, θαηαξράο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηα δεδνκέλα. Σν δνκηθφ κνληέιν παξέρεη θαιή 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα είλαη Χ2(df) = 

44835,194 (18027), p<0,001 . CFI = 0,906>0,90 . PNFI=0,809>0,60 . 

TLI=0,901>0,90 . RMSEA=0,021<0,05 . SRMR=0,0743<0,08, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ Πίλαθα 6.56. Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 1419 θαη 1429 γηα 

επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ 

ηελ ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή επάξθεηαο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 

2013). 
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Πίνακαρ 6.56: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Γνκηθνχ Μνληέινπ 2
εο

 ηάμεο κε 4 
παξάγνληεο θαηαιπηψλ γηα ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηε γιψζζα απφθξηζεο.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 2,487 γηα p<0,001 <3,0 <<5,0 

CFI 0,906 >0,90 

PNFI 0,809 >0,60 

TLI 0,901 >0,90 

RMSEA 0,021 <0,05 

SRMR 0,0743 <0,08 

 

Απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο πξνζαξκνγήο ζπλάγεηαη φηη ηφζν ην 

κνληέιν κέηξεζεο φζν θαη ην δνκηθφ κνληέιν πξνζαξκφδνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηα ηκεκαηνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο δείθηεο 

(ρ2 / df, RMSEA) αθφκε θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο δεμακελήο ησλ 

δεδνκέλσλ, φπσο είδακε ζηηο παξαγξάθνπο 6.3.1.4 θαη 6.3.2.   

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε γηα θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο γιψζζεο 

απφθξηζεο (αληίζηνηρεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο) ηνλ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ 

R2 πνπ ππνδεηθλχεη ζε πνην χςνο πνζνζηνχ δηαθχκαλζεο κίαο ελδνγελνχο 

κεηαβιεηήο εθθξάδεηαη απφ πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο. ηνλ Πίλαθα 6.57 

παξνπζηάδνληαη νη αθαλείο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο R2. Ο 

έιεγρνο απηφο απνθαιχπηεη φηη ην χςνο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αθαλνχο 

ελδνγελνχο «πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ» πνπ επεμεγείηαη απφ ηηο 

πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο, «Γλσζηηθή Δηθφλα», «πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα» 

θαη «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», θπκαίλεηαη απφ 60,1% γηα ηελ αγγιηθή 

αγνξά έσο 73,6% γηα ηε ξψζηθε. Άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε 

«Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ» ηεο νπνίαο πνζνζηφ 53,7%, 56,7% θαη 57,4% 

γηα ξσζηθή, αγγιηθή θαη γεξκαληθή αγνξά, αληίζηνηρα, ηεο δηαθχκαλζήο ηεο 

εθθξάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο: «πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε», «Πξνζθφιιεζε 

ζηνλ Πξννξηζκφ», «Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο» θαη «Καηαιχηεο». Έλα αθφκε 
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ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηε «Βνπιεηηθή Δηθφλα 

Πξννξηζκνχ» κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ πνπ επεμεγεί 38,3%, 

54,9% θαη 65,0% γηα αγγιηθή, γεξκαληθή θαη ξψζηθε αγνξά, αληίζηνηρα, ηεο 

δηαθχκαλζεο ζηελ «Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε». Η δηαθχκαλζε ησλ 

«Αληηιεπηηθψλ Κνηλσληθψλ Παξαγφλησλ» επεμεγείηαη  κφιηο θαηά 22,1% γηα 

ηε γεξκαληθή, 45,4% γηα ηελ αγγιηθή θαη 55,4% γηα ηε ξσζηθή αγνξά απφ ηηο 

«Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/ Καλφλσλ» θαη ηηο «Πεπνηζήζεηο Ρφισλ».  

 

Πίνακαρ 6.57: πληειεζηέο Πξνζδηνξηζκνχ R
2
 αθαλψλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ (ηξεηο νκάδεο 

βάζεη γιψζζαο απφθξηζεο) (Squared Multiple Correlations). 

 ΑΦΑΝΔΙ ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 
  

Δκηιμήηπια R
2
 

Αγγλικά 

Δκηιμήηπια R
2
 

Γεπμανικά 

Δκηιμήηπια R
2
 

Ρυζικά 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 
  

,058 ,043 ,037 

Καηαιχηεο 
  

,061 ,036 ,047 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 
  

,616 ,601 ,736 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 
  

,567 ,574 ,537 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 
  

,049 ,018 ,147 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 
  

,383 ,549 ,650 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 
  

,454 ,221 ,554 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί 
  

,434 ,512 ,403 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ 
  

,903 ,903 1,030 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο 
  

,443 ,360 ,472 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ 
  

,780 ,703 ,680 

Καηαιχηεο Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ 
  

,706 ,900 ,653 

Διθπζηηθέο πλζήθεο 
  

,809 ,659 ,839 

Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 
  

,567 ,673 ,798 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 
  

,432 ,463 ,512 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο 
  

,923 ,963 ,917 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ 
  

,789 ,771 ,768 

ρεδηαζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ 
  

,774 ,850 ,750 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ   
,388 ,403 ,470 

  

Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ηδηαίηεξα ζηελ ελδνγελή αθαλή κεηαβιεηή 

«Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ», ηεο νπνίαο ε δηαθχκαλζε 

επεμεγείηαη ζε πνζνζηφ 38,8% γηα ηελ αγγιηθή αγνξά, 40,3% γηα ηε γεξκαληθή 

θαη 47,0% γηα ηε ξσζηθή, απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο «πλνιηθή 

Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ», «Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε», 
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«Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο», «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», 

«Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ» θαη ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή 

«Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ». 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα απνζαθελίζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαη πξνθαλψο εθείλεο νη 

νπνίεο επηδξνχλ ζηελ αθαλή κεηαβιεηή «Πξφζεζε (επαλ) Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ» γηα ηηο ηξεηο νκάδεο – ηνπξηζηηθέο αγνξέο. Όπσο, βιέπνπκε ζηνλ 

Πίλαθα 6.58, ε πξφζεζε (επαλ) επίζθεςεο ησλ ηνπξηζηψλ πξνεξρφκελνη απφ 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

πξννξηζκνχ, ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ηελ πξνεγνχκελε 

επηινγή πξννξηζκνχ, ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη ηελ αθνζίσζε 

ζηνλ πξννξηζκφ. ηελ πεξίπησζε ηεο γεξκαληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, νη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο είλαη ε 

πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο, νη 

θαηαιχηεο, πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ, αλάγθε πνηθηιίαο & 

ελαιιαθηηθψλ θαη αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ (Πίλαθαο 6.59). Δμεηάδνληαο ηνλ 

Πίλαθα 6.60 πνπ πεξηιακβάλεη ηα κνλνπάηηα ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο επηζθέπηεο πξνεξρφκελνπο απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, θαηαιήγνπκε 

φηη ε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ, ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, 

νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο, νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο (ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 0,05), ε πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ, ε 

αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ θαη ε αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξφζεζε (επαλ) επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

Γηαθξίλνπκε δειαδή θάπνηεο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ 

πξνζέζεσλ ησλ επηζθεπηψλ απφ ηηο ηξεηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο.  

Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην γεληθφ ππφδεηγκα 

είλαη ε πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ (ζπρλφηεηα ειεχζεσλ), νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, νη θαηαιχηεο θαη δεπηεξεπφλησο ε ζπλνιηθή 

επίδξαζε πξννξηζκνχ θαη ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε.  
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Πίνακαρ 6.58: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηελ Αγγιηθή Αγνξά 

(Regression Weights & Standardized Regression Weights).  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,202 ,332 ,014 14,114 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,038 ,384 ,003 13,020 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,766 ,503 ,051 15,004 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,268 ,354 ,021 12,660 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,010 ,023 ,008 1,174 ,240 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,036 -,064 ,016 -2,247 ,025 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,015 -,032 ,014 -1,125 ,261 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,003 -,010 ,007 -,447 ,655 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,692 ,619 ,032 21,815 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,186 ,225 ,028 6,637 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,499 ,493 ,036 13,872 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,108 -,170 ,021 -5,028 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,104 ,188 ,019 5,444 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,900 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,055 ,961 ,045 23,472 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,702 ,753 ,041 17,002 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,636 ,657 ,035 18,349 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,864 ,880 ,038 22,803 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,681 ,665 ,043 15,955 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,750 ,883 ,039 19,033 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,840 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,260 ,146 ,060 4,343 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,029 ,031 ,024 1,230 ,219 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,287 ,230 ,033 8,604 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 ,950 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,679 ,888 ,037 18,215 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,489 ,659 ,043 11,262 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,041 -,036 ,030 -1,349 ,177 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,050 ,051 ,026 1,919 ,055 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,162 ,295 ,013 12,106 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,210 -,118 ,048 -4,417 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,385 ,293 ,045 8,502 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,248 ,336 ,021 11,695 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,113 -,131 ,020 -5,615 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,043 ,057 ,017 2,555 ,011 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,320 -,204 ,051 -6,254 <0,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,275 ,240 ,037 7,510 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, επίπεδν ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο α = 0,05. 
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Πίνακαρ 6.59: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηε Γεξκαληθή Αγνξά 

(Regression Weights & Standardized Regression Weights).  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,321 ,407 ,021 15,030 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,044 ,321 ,004 11,239 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,416 ,387 ,028 14,604 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,412 ,497 ,025 16,782 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,005 -,012 ,008 -,632 ,527 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,026 ,047 ,016 1,626 ,104 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,024 -,065 ,010 -2,275 ,023 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,018 -,055 ,007 -2,619 ,009 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,693 ,741 ,029 23,933 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,252 ,330 ,026 9,659 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,126 ,181 ,023 5,392 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,051 -,054 ,030 -1,722 ,085 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,083 ,132 ,020 4,195 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,812 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,206 ,982 ,055 22,012 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,945 ,820 ,052 18,011 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,797 ,681 ,043 18,450 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,868 ,922 ,036 24,179 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,575 ,600 ,034 16,938 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,641 ,839 ,033 19,397 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,949 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,014 ,008 ,049 ,280 ,780 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,154 ,156 ,027 5,710 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,200 ,162 ,029 6,845 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 ,950 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,672 ,878 ,041 16,489 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,484 ,716 ,049 9,874 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,033 ,023 ,035 ,926 ,354 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,080 ,086 ,023 3,527 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,173 ,335 ,012 14,356 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,162 -,109 ,035 -4,601 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,460 ,390 ,040 11,455 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,203 ,280 ,019 10,534 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,073 -,061 ,026 -2,773 ,006 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,043 ,055 ,017 2,601 ,009 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,210 -,185 ,037 -5,720 <0,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,289 ,189 ,048 5,971 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, επίπεδν ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο p = 0,05. 
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Πίνακαρ 6.60: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηε Ρσζηθή Αγνξά 

(Regression Weights & Standardized Regression Weights).  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,306 ,344 ,032 9,420 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,041 ,382 ,004 10,243 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,296 ,317 ,033 8,975 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,417 ,480 ,035 12,013 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,003 -,004 ,017 -,155 ,877 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,013 ,026 ,021 ,648 ,517 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,041 -,059 ,027 -1,547 ,122 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,014 ,026 ,014 ,969 ,333 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,715 ,806 ,033 21,520 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,285 ,295 ,047 6,030 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,439 ,495 ,044 9,989 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,181 -,300 ,030 -6,090 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,258 ,313 ,044 5,883 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,916 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,001 ,958 ,058 17,359 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,889 ,893 ,061 14,698 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,496 ,716 ,043 11,593 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,866 ,866 ,079 10,989 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο 1,057 ,687 ,100 10,553 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο 1,026 ,825 ,091 11,290 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,808 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,283 ,191 ,072 3,932 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,192 ,188 ,041 4,683 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,133 ,106 ,043 3,064 ,002 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 1,015 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,759 ,876 ,056 13,537 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,407 ,635 ,054 7,559 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,084 -,076 ,038 -2,193 ,028 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,034 ,022 ,054 ,625 ,532 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,094 ,120 ,023 4,163 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,312 -,169 ,068 -4,605 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,417 ,340 ,057 7,315 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,317 ,382 ,030 10,614 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,156 -,172 ,028 -5,510 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,179 ,145 ,039 4,600 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,184 -,138 ,058 -3,184 ,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,163 ,224 ,034 4,858 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, επίπεδν ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο α = 0,05. 

 

 

Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ γηα ηηο 

ηξεηο νκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε ην ζπλνιηθφ δείγκα βάζεη ηεο γιψζζαο 

απφθξηζεο. Απηφ φπσο είπακε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
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θξίζηκσλ δεηθηψλ γηα δηαθνξέο, θαη γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο ζρεηηθέο 

ζπγθξίζεηο ζπλδπάζακε αλά δχν ηηο γιψζζεο/ηνπξηζηηθέο αγνξέο (αγγιηθά-

γεξκαληθά, αγγιηθά-ξσζηθά, γεξκαληθά-ξσζηθά) ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπκε ελδερφκελεο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλ αθνξνχλ θαη ηηο 

ηξεηο γιψζζεο/αγνξέο αλεμαηξέησο ή θάπνην/α δεχγνο/ε ηνπο. Με ζπλδπαζκφ 

ησλ πηλάθσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο (regression coefficients) θαη ησλ 

πηλάθσλ θξίζηκσλ δηαθνξψλ κεηαμχ παξακέηξσλ γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

ηξηψλ γισζζψλ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6.61.  

Ο Πίλαθαο 6.61 απνθαιχπηεη φηη θάπνηεο δηαδξνκέο (κνλνπάηηα) αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη γηα ηηο ηξεηο 

κεηαμχ ηνπο γιψζζεο – ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ, 

 Γλσζηηθή Δηθφλα  Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, 

 Καηαιχηεο  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ. 

Δπίζεο, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο Αγγιηθήο κε Γεξκαληθή θαη 

Αγγιηθήο κε Ρψζηθε ηνπξηζηηθή αγνξά (γιψζζα/θνπιηνχξα) ζπλνςίδνληαη ζηηο 

δηαδξνκέο: 

 πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ, 

 Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ, 

 Γλσζηηθή Δηθφλα  Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο, 

 Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε  Πξφζεζε (επαλ) Δπίζθεςεο 

ζηνλ Πξννξηζκφ. 
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Πίνακαρ 6.61: Κξίζηκνη Γείθηεο γηα Γηαθνξέο απφ ζπληειεζηέο παιηδξφκεζεο αλά δεχγε γισζζψλ θαη παξαηήξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ (α=0,05 θαη α=0,01). 

Προσ  Από Αγγλικά Γερμανικά Διαφ  Αγγλικά Ρϊςικα Διαφ  Γερμανικά Ρϊςικα Διαφ 

   
RW P RW P Τιμή z 

 
RW P RW P Τιμή z 

 
RW P RW P Τιμή z 

υνολική 
Επίδραςη 

Προοριςμοφ 
 

υναιςθηματική 
Εικόνα 

0,202 0,000 0,321 0,000 4,615*** 
 

0,202 0,000 0,306 0,000 2,914*** 
 

0,321 0,000 0,306 0,000 -0,394 

Συνολική 
Επίδραςη 

Προοριςμοφ 
 Γνωςτική Εικόνα 0,038 0,000 0,044 0,000 1,149 

 
0,038 0,000 0,041 0,000 0,572 

 
0,044 0,000 0,041 0,000 -0,495 

υνολική 
Επίδραςη 

Προοριςμοφ 
 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

0,248 0,000 0,203 0,000 -1,549 
 

0,248 0,000 0,317 0,000 1,881* 
 

0,203 0,000 0,317 0,000 3,186*** 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

 
Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

-0,113 0,000 -0,073 0,006 1,200 
 

-0,113 0,000 -0,156 0,000 -1,228 
 

-0,073 0,006 -0,156 0,000 -2,131** 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

 Καταλφτεσ 0,043 0,011 0,043 0,009 0,017 
 

0,043 0,011 0,179 0,000 3,219*** 
 

0,043 0,009 0,179 0,000 3,214*** 

Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

 
Συνολική 
Επίδραςη 

Προοριςμοφ 
-0,320 0,000 -0,210 0,000 1,744* 

 
-0,320 0,000 -0,184 0,001 1,766* 

 
-0,210 0,000 -0,184 0,001 0,385 

Καταλφτεσ  
Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

0,275 0,000 0,289 0,000 0,236 
 

0,275 0,000 0,163 0,000 -2,238** 
 

0,289 0,000 0,163 0,000 -2,13** 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

 
υνολική 

Ικανοποίηςη 
0,766 0,000 0,416 0,000 -5,99*** 

 
0,766 0,000 0,296 0,000 -7,736*** 

 
0,416 0,000 0,296 0,000 -2,755*** 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

 
Προςκόλληςη 

ςτον Προοριςμό 
0,268 0,000 0,412 0,000 4,441*** 

 
0,268 0,000 0,417 0,000 3,667*** 

 
0,412 0,000 0,417 0,000 0,123 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

 

Προηγοφμενη 
Επιλογή 

Προοριςμοφ 
0,010 0,240 -0,005 0,527 -1,272 

 
0,010 0,240 -0,003 0,877 -0,659 

 
-0,005 0,527 -0,003 0,877 0,147 

Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

 
Προηγοφμενη 

Επιλογή 
Προοριςμοφ 

-0,015 0,261 -0,024 0,023 -0,487 
 

-0,015 0,261 -0,041 0,122 -0,869 
 

-0,024 0,023 -0,041 0,122 -0,618 
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Καταλφτεσ  
Προηγοφμενη 

Επιλογή 
Προοριςμοφ 

-0,036 0,025 0,026 0,104 2,738*** 
 

-0,036 0,025 0,013 0,517 1,877* 
 

0,026 0,104 0,013 0,517 -0,471 

Συνολική 
Επίδραςη 

Προοριςμοφ 
 

Προηγοφμενη 
Επιλογή 

Προοριςμοφ 
-0,003 0,655 -0,018 0,009 -1,567  -0,003 0,655 0,014 0,333 1,067  -0,018 0,009 0,014 0,333 2,005** 

Προςωπική 
Κανονιςτική_Πεπ

οίθηςη 
 Βουλητική Εικόνα 0,692 0,000 0,693 0,000 0,018 

 
0,692 0,000 0,715 0,000 0,494 

 
0,693 0,000 0,715 0,000 0,498 

Αντιληπτικοί 
Κοινωνικοί 

Παράγοντεσ 
 

Πεποιθήςεισ 
Προτφπων/Κανόν

ων 
0,186 0,000 0,252 0,000 1,71* 

 
0,186 0,000 0,285 0,000 1,795* 

 
0,252 0,000 0,285 0,000 0,615 

Αντιληπτικοί 
Κοινωνικοί 

Παράγοντεσ 
 

Πεποιθήςεισ 
Ρόλων 

0,499 0,000 0,126 0,000 -8,703*** 
 

0,499 0,000 0,439 0,000 -1,068 
 

0,126 0,000 0,439 0,000 6,288*** 

Ανάγκη Ποικιλίασ 
& Εναλλακτικϊν 

 
Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

-0,108 0,000 -0,051 0,085 1,545 
 

-0,108 0,000 -0,181 0,000 -1,991** 
 

-0,051 0,085 -0,181 0,000 -3,084*** 

Ανάγκη Ποικιλίασ 
& Εναλλακτικϊν 

 Καταλφτεσ 0,104 0,000 0,083 0,000 -0,788 
 

0,104 0,000 0,258 0,000 3,209*** 
 

0,083 0,000 0,258 0,000 3,645*** 

Αναγκαίεσ 
Προχποθζςεισ 

 Γνωςτική Εικόνα 1,055 0,000 1,206 0,000 2,129** 
 

1,055 0,000 1,001 0,000 -0,740 
 

1,206 0,000 1,001 0,000 -2,576** 

Προςφερόμενεσ 
Δραςτηριότητεσ 

 Γνωςτική Εικόνα 0,702 0,000 0,945 0,000 3,643*** 
 

0,702 0,000 0,889 0,000 2,565** 
 

0,945 0,000 0,889 0,000 -0,689 

Φυςικό 
Περιβάλλον 

 Γνωςτική Εικόνα 0,636 0,000 0,797 0,000 2,906*** 
 

0,636 0,000 0,496 0,000 -2,544** 
 

0,797 0,000 0,496 0,000 -4,951*** 

Σχεδιαςμόσ & 
Προγραμματιςμό

σ Πόρων 
 Καταλφτεσ 0,864 0,000 0,868 0,000 0,070 

 
0,864 0,000 0,866 0,000 0,016 

 
0,868 0,000 0,866 0,000 -0,026 

Λειτουργικοί 
Καταλφτεσ 

 Καταλφτεσ 0,681 0,000 0,575 0,000 -1,939* 
 

0,681 0,000 1,057 0,000 3,45*** 
 

0,575 0,000 1,057 0,000 4,552*** 

Αξιοποίηςη 
Δυνατοτήτων & 

Ευκαιριϊν 
 Καταλφτεσ 0,750 0,000 0,641 0,000 -2,117** 

 
0,750 0,000 1,026 0,000 2,791*** 

 
0,641 0,000 1,026 0,000 3,985*** 
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Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

υνολική 
Επίδραςη 

Προοριςμοφ 
0,260 0,000 0,014 0,780 -3,194*** 

 
0,260 0,000 0,283 0,000 0,254 

 
0,014 0,780 0,283 0,000 3,104*** 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

Προςωπική 
Κανονιςτική 
Πεποίθηςη 

0,029 0,219 0,154 0,000 3,486*** 
 

0,029 0,219 0,192 0,000 3,442*** 
 

0,154 0,000 0,192 0,000 0,771 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

Αντιληπτικοί 
Κοινωνικοί 

Παράγοντεσ 
0,287 0,000 0,200 0,000 -1,958* 

 
0,287 0,000 0,133 0,002 -2,813*** 

 
0,200 0,000 0,133 0,002 -1,282 

Αναςταλτικοί 
Διαπροςωπικϊν 

Επιλογϊν 
 

Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

0,679 0,000 0,672 0,000 -0,138 
 

0,679 0,000 0,759 0,000 1,187 
 

0,672 0,000 0,759 0,000 1,263 

Οικονομικοί 
Αναςταλτικοί 

 
Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

0,489 0,000 0,484 0,000 -0,089 
 

0,489 0,000 0,407 0,000 -1,195 
 

0,484 0,000 0,407 0,000 -1,056 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

Αναςταλτικοί 
Παράγοντεσ 

-0,041 0,177 0,033 0,354 1,583 
 

-0,041 0,177 -0,084 0,028 -0,879 
 

0,033 0,355 -0,084 0,028 -2,242** 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 Καταλφτεσ 0,050 0,055 0,080 0,000 0,862 

 
0,050 0,055 0,034 0,532 -0,268 

 
0,080 0,000 0,034 0,532 -0,780 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

Προηγοφμενη 
Επιλογή 

Προοριςμοφ 
0,162 0,000 0,173 0,000 0,634 

 
0,162 0,000 0,094 0,000 -2,593*** 

 
0,173 0,000 0,094 0,000 -3,105*** 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

Ανάγκη Ποικιλίασ 
& Εναλλακτικϊν 

-0,210 0,000 -0,162 0,000 0,807 
 

-0,210 0,000 -0,312 0,000 -1,232 
 

-0,162 0,000 -0,312 0,000 -1,961** 

Πρόθεςη (επαν) 
Επίςκεψησ ςτον 

Προοριςμό 
 

Αφοςίωςη ςτον 
Προοριςμό 

0,385 0,000 0,460 0,000 1,227 
 

0,385 0,000 0,417 0,000 0,431 
 

0,460 0,000 0,417 0,000 -0,616 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 11  14  17 

ημειώζειρ: *** p-value < 0,01 
.
 ** p-value < 0,05 

.
 * p-value < 0,10 & RW = ζςνηελεζηέρ παλινδπόμηζηρ (regressions weights) 

.
 Γιαγπαμμένη μη-ζημανηική ζσέζη για όλερ ηιρ 

ομάδερ 
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χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.61, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ζε επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01) Ρσζηθήο κε Αγγιηθή θαη Ρσζηθήο κε Γεξκαληθή 

θνπιηνχξα (γιψζζα) παξαηεξνχληαη ζηηο δηαδξνκέο: 

 Καηαιχηεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ, 

 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Καηαιχηεο, 

 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ, 

 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Καηαιχηεο, 

 Καηαιχηεο  Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο, 

 Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ. 

Αθφκε, ππάξρεη έλαο αθφκε ζπλδπαζκφο δεπγψλ κε ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο, 

δειαδή ηεο Γεξκαληθήο κε ηελ Αγγιηθή θαη Γεξκαληθήο κε ηε Ρψζηθε 

ηνπξηζηηθή αγνξά, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εμήο δηαδξνκέο: 

 Πεπνηζήζεηο ξφισλ  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

 Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ  Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο 

 πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 

Σέινο, δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζε θαηά δεχγε κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο: 

 Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 

(Γεξκαληθή – Ρσζηθή) 

 Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  πλνιηθή Δπίδξαζε 

Πξννξηζκνχ (Γεξκαληθή – Ρψζηθε) 

 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ (Γεξκαληθή – 

Ρσζηθή) 

 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ (Γεξκαληθή – Ρσζηθή) 

 Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ  Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ (Γεξκαληθή – Ρσζηθή) 

 Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  Καηαιχηεο (Αγγιηθή – 

Γεξκαληθή) 
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 Αληηιεπηηθνί Παξάγνληεο  Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ (Αγγιηθή – Ρψζηθε) 

πλνιηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θξίζηκεο δηαθνξέο ζε επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01 ζπλαληνχκε ζηα δεχγε γισζζψλ Γεξκαληθήο – 

Ρσζηθήο θαη Αγγιηθήο – Ρσζηθήο, δειαδή ζηε ζρέζε δπηηθψλ – αλαηνιηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ. Αξθεηέο φκσο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζην δεχγνο 

Αγγιηθή – Γεξκαληθή ηνπξηζηηθή αγνξά, πνπ θαλεξψλεη ηηο ζεκαληηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ θνπιηνχξα πνπ παξνπζηάδνληαη εληφο ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ζπλνιηθά ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε θαηαιήγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ππφζεζε Η5 δε κπνξεί λα γίλεη δεθηή θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνξξίπηεηαη.  

 

Δπεςνηηική Τπόθεζη Η6: Δελ παξαηεξνύληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ επηζθεπηώλ κε 

βάζε ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ (αξζεληθό, ζειπθό) 

Όπσο ζηελ ππφζεζε Η5, εθαξκφδνπκε ην νξηζηηθφ κνληέιν κέηξεζεο 2εο 

ηάμεο κε 4 ζπληζηψζεο θαηαιπηψλ ηνπ ρήκαηνο 6.5 γηα ηε κειέηε αλππαξμίαο 

βαζκνχ δηαθχκαλζεο, κε θξηηήξην ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ, πνπ δηαζέηεη 112 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζην ζχλνιν 261 (149 αθαλείο καδί κε ηνπο 

φξνπο ζθάικαηνο) θαη 634 παξακέηξνπο. Η παξαγνληηθή ιχζε παξέρεη θαιή 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα είλαη ρ2(df) = 

34178,483 (11686), p<0,001 . CFI = 0,920>0,90 . PNFI=0,830>0,60 . 

TLI=0,914>0,90 . RMSEA=0,024<0,08 . SRMR=0,0439<0,08 (γηα CFI>0,92), 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.62. Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 1211 

θαη 1222 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο επάξθεηαο ελφο 

δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013).  
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Πίνακαρ 6.62: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ Μέηξεζεο 2
εο

 ηάμεο κε 4 
παξάγνληεο θαηαιπηψλ γηα ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ην θχιν εξσηψκελνπ.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 2,925 γηα p<0,001 <3,0 <<5,0 

CFI 0,920 >0,90 

PNFI 0,830 >0,60 

TLI 0,914 >0,90 

RMSEA 0,024 <0,08 

SRMR 0,0439 <0,08 (CFI>0,92) 

 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην κνληέιν κέηξεζεο έρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ζηα 

δεδνκέλα θαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ (π.ρ. ρ2(df), RMSEA)  θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ φκσο 

είλαη αλαγθαίν αιιά φρη ηθαλφ γηα λα ζεσξήζνπκε ηζνδπλακία ησλ 

παξαγφλησλ γηα ηηο 2 νκάδεο ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο βάζεη 

ηνπ θχινπ ησλ εξσηψκελσλ. Πξνρσξνχκε ινηπφλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

εμέηαζε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, θαηαξράο φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηα δεδνκέλα. Σν δνκηθφ κνληέιν παξέρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα, 

κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα είλαη ρ2(df) = 37424,323 (12018), p<0,001 . 

CFI = 0,910>0,90 . PNFI=0,829>0,60 . TLI=0,905>0,90 . RMSEA=0,024<0,05 . 

SRMR=0,0737<0,08, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.63. Δπίζεο, ν δείθηεο 

CN παίξλεη ηηκέο 1138 θαη 1148 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01, 

αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή 

επάξθεηαο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013). 
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Πίνακαρ 6.63: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο Γνκηθνχ Μνληέινπ 2
εο

 ηάμεο κε 4 παξάγνληεο 
θαηαιπηψλ γηα ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηε γιψζζα απφθξηζεο.  

Γείκηερ Αποηελέζμαηα Κπιηήπια 

ρ
2
 / df 3,114 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,910 >0,90 

PNFI 0,829 >0,60 

TLI 0,905 >0,90 

RMSEA 0,025 <0,05 

SRMR 0,0737 <0,08 

 

Απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο πξνζαξκνγήο ζπλάγεηαη φηη ηφζν ην 

κνληέιν κέηξεζεο φζν θαη ην δνκηθφ κνληέιν πξνζαξκφδνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηα ηκεκαηνπνηεκέλα δεδνκέλα. 

Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2, κε 

ηκεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ θχινπ ησλ εξσηψκελσλ, πνπ 

ππνδεηθλχεη ζε πνην χςνο πνζνζηνχ δηαθχκαλζεο κίαο ελδνγελνχο 

κεηαβιεηήο εθθξάδεηαη απφ πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο. ηνλ Πίλαθα 6.64 

παξνπζηάδνληαη νη αθαλείο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο R2. Ο 

έιεγρνο απηφο απνθαιχπηεη ην χςνο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αθαλνχο 

ελδνγελνχο κεηαβιεηήο πνπ εθθξάδεηαη απφ πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο. 

ηνλ Πίλαθα 6.64 παξνπζηάδνληαη νη αθαλείο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπο R2. Ο έιεγρνο απηφο απνθαιχπηεη φηη ην χςνο ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο αθαλνχο ελδνγελνχο «πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ» 

πνπ επεμεγείηαη απφ ηηο πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο, «Γλσζηηθή Δηθφλα», 

«πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα» θαη «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», θπκαίλεηαη ζε 

πςειά θαη ζηαζεξά επίπεδα γηα ηα δχν θχια, δειαδή πεξίπνπ 64% . Άιιε 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ» ηεο νπνίαο 

πνζνζηφ 56,6%γηα ηνπο άληξεο θαη 53,5% γηα γηα ηηο γπλαίθεο, ηεο ζπλνιηθήο 
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δηαθχκαλζήο ηεο, εθθξάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο: «πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε», 

«Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ», «Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο» θαη 

«Καηαιχηεο». Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηε «Βνπιεηηθή Δηθφλα 

Πξννξηζκνχ» κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ πνπ επεμεγεί 48,0% γηα 

ηνπο άληξεο θαη 49,0% γηα ηηο γπλαίθεο, αληίζηνηρα, ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ 

«Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε». Η δηαθχκαλζε ησλ «Αληηιεπηηθψλ 

Κνηλσληθψλ Παξαγφλησλ» επεμεγείηαη θαηά 35,9% εμίζνπ γηα άληξεο θαη 

γπλαίθεο απφ ηηο «Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/ Καλφλσλ» θαη ηηο «Πεπνηζήζεηο 

Ρφισλ».  

 

Πίνακαρ 6.64: πληειεζηέο Πξνζδηνξηζκνχ R
2
 αθαλψλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ (δχν νκάδεο 

βάζεη θχινπ) (Squared Multiple Correlations). 

 ΑΦΑΝΔΙ ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 
  

Δκηιμήηπια R
2
 

Απζενικό 

Δκηιμήηπια R
2
 

Θηλςκό 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 
  

,056 ,042 

Καηαιχηεο 
  

,076 ,059 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ 
  

,646 ,642 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ 
  

,567 ,535 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ 
  

,024 ,065 

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 
  

,480 ,490 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 
  

,359 ,359 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί 
  

,456 ,524 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ 
  

,948 ,941 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο 
  

,439 ,412 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & Δπθαηξηψλ 
  

,694 ,768 

Καηαιχηεο Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ 
  

,800 ,783 

Διθπζηηθέο πλζήθεο 
  

,780 ,732 

Πξνζθεξφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 
  

,700 ,631 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 
  

,428 ,495 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο 
  

,899 ,914 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ 
  

,823 ,728 

ρεδηαζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ 
  

,795 ,796 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ   
,425 ,383 

  

Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ηδηαίηεξα ζηελ ελδνγελή αθαλή 

κεηαβιεηή «Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ», ηεο νπνίαο ε 

δηαθχκαλζε επεμεγείηαη ζε πνζνζηφ 42,5% γηα ην αξζεληθφ θχιν θαη 38,3% 
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γηα ην γπλαηθείν, απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο «πλνιηθή Δπίδξαζε 

Πξννξηζκνχ», «Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε», «Αληηιεπηηθνί 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο», «Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», «Αλάγθε Πνηθηιίαο & 

Δλαιιαθηηθψλ» θαη ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή «Πξνεγνχκελε Δπηινγή 

Πξννξηζκνχ». Παξαηεξείηαη δειαδή φηη ην κνληέιν έρεη θαιχηεξε 

επεμεγεκαηηθή αμία γηα ηνπο άληξεο θαηά έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 4%. 

Όζνλ αθνξά ηε κειέηε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαη πξνθαλψο εθείλεο νη νπνίεο επηδξνχλ ζηελ αθαλή 

κεηαβιεηή «Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ» γηα ηηο δπν νκάδεο – 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο παξαζέηνπκε ηνπο Πίλαθεο 6.65 θαη 6.66 πξνο αλάιπζε. 

Όπσο, βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 6.65, δηαδξνκέο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κε 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζρέζε είλαη πεξηζζφηεξεο γηα ηνπο άληξεο ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο γπλαίθεο θαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ζεκαληηθέο δηαδξνκέο παιηλδξφκεζεο 

πνπ αθνξνχλ γπλαίθεο είλαη θνηλέο κε απηέο ησλ αλδξψλ. Έηζη ινηπφλ, νη 

θνηλέο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο δηαδξνκέο παιηλδξφκεζεο γηα ηηο νκάδεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη απφ ηελ πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ πξνο 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ θαη πξνο ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη απφ 

ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πξνο ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Γηα ηελ νκάδα ησλ αλδξψλ ζπλαληνχκε πξφζζεηα ηηο κε 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο ησλ θαηαιπηψλ κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο θαη ησλ 

θαηαιπηψλ κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. 

Σφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, νη αθαλείο κεηαβιεηέο 

«ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ», πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, 

αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο», «πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ», 

«αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ» θαη «αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ» 

επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο «πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ». 

Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη γηα θάπνηεο ζρέζεηο φπσο απηή κεηαμχ 

πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, δε 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζεκαληηθέο, νχηε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,05, θαη γηα απηφ ην ιφγν κπνξνχκε λα ηηο αθαηξέζνπκε απφ ηα δηαγξάκκαηα 
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κνλνπαηηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ δνκηθνχ κνληέινπ ηεο ηκεκαηνπνηεκέλεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ή κε. 

 

Πίνακαρ 6.65: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηκεκαηνπνίεζε θαηά 

θχιν (αξζεληθφ θχιν) (Regression Weights & Standardized Regression Weights).  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,325 ,422 ,019 16,754 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,028 ,259 ,003 10,316 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,520 ,433 ,031 16,980 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,355 ,436 ,021 16,912 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,005 ,011 ,008 ,647 ,518 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,045 -,096 ,012 -3,766 <0,001 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,023 -,043 ,014 -1,646 ,100 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,008 -,025 ,006 -1,305 ,192 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,708 ,693 ,027 26,601 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,250 ,323 ,026 9,589 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,242 ,318 ,026 9,399 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,085 -,125 ,020 -4,157 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,078 ,131 ,018 4,279 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,883 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,028 ,948 ,039 26,643 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,737 ,836 ,039 19,140 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,586 ,654 ,030 19,792 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,874 ,892 ,036 24,436 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,746 ,663 ,038 19,625 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,706 ,833 ,034 20,941 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,894 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,190 ,118 ,048 3,972 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,107 ,115 ,021 4,998 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,204 ,168 ,027 7,614 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 ,974 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,657 ,907 ,032 20,379 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,448 ,675 ,037 11,970 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,010 -,009 ,026 -,369 ,712 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,022 ,022 ,022 ,989 ,323 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,168 ,320 ,011 14,957 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,169 -,101 ,037 -4,555 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,415 ,356 ,037 11,274 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,256 ,352 ,018 13,991 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,124 -,128 ,020 -6,131 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,023 ,027 ,017 1,370 ,171 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,257 -,180 ,042 -6,178 <0,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,309 ,271 ,033 9,272 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, επίπεδν ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο α = 0,05. 
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Πίνακαρ 6.66: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηκεκαηνπνίεζε θαηά 

θχιν (ζειπθφ θχιν) (Regression Weights & Standardized Regression Weights).  

Γιαδπομέρ (μονοπάηια) παλινδπόμηζηρ RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,238 ,338 ,015 15,543 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,042 ,378 ,003 15,115 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,496 ,434 ,029 16,956 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,332 ,401 ,021 15,930 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,006 ,014 ,008 ,784 ,433 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,054 -,105 ,013 -4,256 <0,001 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,012 -,021 ,014 -,841 ,401 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,002 ,006 ,006 ,350 ,726 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,703 ,700 ,025 27,849 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,256 ,321 ,024 10,701 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,260 ,332 ,023 11,206 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,076 -,114 ,018 -4,141 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,158 ,258 ,019 8,552 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,856 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,042 ,956 ,040 25,840 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,790 ,795 ,039 20,488 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,689 ,704 ,032 21,358 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,811 ,892 ,032 25,618 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,721 ,642 ,037 19,327 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,705 ,876 ,033 21,370 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνο. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,885 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,127 ,078 ,047 2,718 ,007 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,115 ,122 ,022 5,188 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,237 ,189 ,028 8,609 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 ,970 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,640 ,853 ,030 21,399 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,496 ,724 ,035 14,203 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,041 -,038 ,024 -1,686 ,092 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,118 ,119 ,023 5,137 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,142 ,256 ,011 12,576 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,237 -,148 ,036 -6,495 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,418 ,342 ,037 11,218 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,258 ,344 ,018 14,205 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,114 -,130 ,018 -6,340 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,060 ,074 ,016 3,821 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,212 -,140 ,042 -5,010 <0,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,265 ,243 ,031 8,673 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, επίπεδν ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο α = 0,05.  

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ γηα ηηο δπν νκάδεο ζηηο νπνίεο 

ρσξίζηεθε ην ζπλνιηθφ δείγκα βάζεη ηνπ θχινπ ησλ εξσηψκελσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηθηψλ γηα δηαθνξέο. Έηζη ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα εμεηάζνπκε ην εχξνο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ σο έρεη ζηα δχν θχια θαη λα αλαγλσξίζνπκε ελδερφκελεο δηαθνξέο 
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νη νπνίεο αθνξνχλ απηέο ηηο δχν νκάδεο. Με ζπλδπαζκφ ησλ πηλάθσλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο (regression coefficients) θαη ησλ πηλάθσλ 

θξίζηκσλ δηαθνξψλ κεηαμχ παξακέηξσλ γηα πξνο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξηψλ 

γισζζψλ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6.67. 

 

Πίνακαρ 6.67: Κξίζηκνη Γείθηεο γηα Γηαθνξέο απφ πξνο ζπληειεζηέο παιηδξφκεζεο γηα ην 
δεχγνο αξζεληθφ – ζειπθφ θχιν θαη παξαηήξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ (α=0,05 θαη 
α=0,01). 

Ππορ  Από Απζενικό Θηλςκό Γιαθ 

   RW P RW P Σηκή z 

ςνολική Δπίδπαζη 
Πποοπιζμού 

 
ςναιζθημαηική 

Δικόνα 
0,325 0,000 0,238 0,000 -3,532*** 

ςνολική Δπίδπαζη 
Πποοπιζμού 

 Γνυζηική Δικόνα 0,028 0,000 0,042 0,000 3,463*** 

πλνιηθή Δπίδξαζε 
Πξννξηζκνχ 

 
Αθνζίσζε ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
0,256 0,000 0,258 0,000 0,111 

Αθνζίσζε ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

 
Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

-0,124 0,000 -0,114 0,000 0,353 

Αθνζίσζε ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

 Καηαιχηεο 0,022 0,171 0,060 0,000 1,609 

Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

 
πλνιηθή Δπίδξαζε 

Πξννξηζκνχ 
-0,257 0,000 -0,212 0,000 0,746 

Καηαιχηεο  
Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

0,309 0,000 0,265 0,000 -0,989 

Αθνζίσζε ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

 
πλνιηθή 

Ιθαλνπνίεζε 
0,520 0,000 0,496 0,000 -0,579 

Αθνζίσζε ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

 
Πξνζθφιιεζε ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
0,355 0,000 0,332 0,000 -0,780 

Αθνζίσζε ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

 
Πξνεγνχκελε 

Δπηινγή Πξννξηζκνχ 
0,005 0,548 0,006 0,427 0,133 

Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

 
Πξνεγνχκελε 

Δπηινγή Πξννξηζκνχ 
-0,044 0,000 -0,054 0,000 -0,588 

Καηαιχηεο  
Πξνεγνχκελε 

Δπηινγή Πξννξηζκνχ 
-0,023 0,100 -0,012 0,401 0,556 

πλνιηθή Δπίδξαζε 
Πξννξηζκνχ 

 
Πξνεγνχκελε 

Δπηινγή Πξννξηζκνχ 
-0,008 0,192 0,002 0,726 1,168 

Πξνζσπηθή 
Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε 

 Βνπιεηηθή Δηθφλα 0,708 0,000 0,703 0,000 -0,144 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί 
Παξάγνληεο 

 
Πεπνηζήζεηο 

Πξνηχπσλ/Καλφλσλ 
0,250 0,000 0,256 0,000 0,185 

Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί 
Παξάγνληεο 

 Πεπνηζήζεηο Ρφισλ 0,242 0,000 0,260 0,000 0,515 
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Αλάγθε Πνηθηιίαο & 
Δλαιιαθηηθψλ 

 
Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

-0,085 0,000 -0,076 0,000 0,300 

Ανάγκη Ποικιλίαρ & 
Δναλλακηικών 

 Καηαλύηερ 0,078 0,000 0,158 0,000 3,092*** 

Αλαγθαίεο 
Πξνυπνζέζεηο 

 Γλσζηηθή Δηθφλα 1,028 0,000 1,042 0,000 0,252 

Πξνζθεξφκελεο 
Γξαζηεξηφηεηεο 

 Γλσζηηθή Δηθφλα 0,737 0,000 0,790 0,000 0,971 

Φςζικό Πεπιβάλλον  Γνυζηική Δικόνα 0,586 0,000 0,689 0,000 2,352** 

ρεδηαζκφο & 
Πξνγξακκαηηζκφο 

Πφξσλ 
 Καηαιχηεο 0,874 0,000 0,811 0,000 -1,312 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο 0,746 0,000 0,721 0,000 -0,469 

Αμηνπνίεζε 
Γπλαηνηήησλ & 

Δπθαηξηψλ 
 Καηαιχηεο 0,706 0,000 0,705 0,000 -0,035 

Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

πλνιηθή Δπίδξαζε 
Πξννξηζκνχ 

0,190 0,000 0,127 0,007 -0,936 

Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

Πξνζσπηθή 
Καλνληζηηθή 
Πεπνίζεζε 

0,107 0,000 0,115 0,000 0,243 

Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

Αληηιεπηηθνί 
Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 
0,204 0,000 0,237 0,000 0,853 

Αλαζηαιηηθνί 
Γηαπξνζσπηθψλ 

Δπηινγψλ 
 

Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

0,657 0,000 0,640 0,000 -0,378 

Οηθνλνκηθνί 
Αλαζηαιηηθνί 

 
Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

0,448 0,000 0,496 0,000 0,949 

Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

Αλαζηαιηηθνί 
Παξάγνληεο 

-0,010 0,712 -0,041 0,092 -0,880 

Ππόθεζη 
(επαν)Δπίζκετηρ 
ζηον Πποοπιζμό 

 Καηαλύηερ 0,022 0,323 0,118 0,000 2,986*** 

Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

Πξνεγνχκελε 
Δπηινγή Πξννξηζκνχ 

0,168 0,000 0,142 0,000 -1,657* 
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Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & 
Δλαιιαθηηθψλ 

-0,169 0,000 -0,237 0,000 -1,309 

Πξφζεζε 
(επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ 
 

Αθνζίσζε ζηνλ 
Πξννξηζκφ 

0,415 0,000 0,418 0,000 0,047 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 5 

ημειώζειρ: *** p-value < 0,01 
.
 ** p-value < 0,05 

.
 * p-value < 0,10 

.
 RW = ζςνηελεζηέρ 

παλινδπόμηζηρ (regressions weights) . Γιαγπαμμένερ μη-ζημανηικέρ ζσέζειρ για ηιρ δςο ομάδερ 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.67, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ζε επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο α = 0,05 θαη 0,01) αξζεληθνχ κε ζειπθφ θχιν παξαηεξνχληαη 

ζηηο δηαδξνκέο: 

 πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ, 

 Γλσζηηθή Δηθφλα  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ, 

 Καηαιχηεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ, 

 Γλσζηηθή Δηθφλα  Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, 

 Καηαιχηεο  Πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ Πξννξηζκφ. 

πλνιηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οη δηαθνξέο απηέο 

εζηηάδνπλ ζην ηξφπν αληίιεςεο ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηνπ πξννξηζκνχ, 

ζηε ζρέζε ηεο γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ κε ηε ζπληζηψζα ηεο «θπζηθφ 

πεξηβάιινλ», ηε ζρέζε θαηαιπηψλ κε ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ 

θαη ηέινο ζηελ επίδξαζε ησλ θαηαιπηψλ ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δελ 

παξαηεξνχληαη, εηδηθά ζηε ζρέζε ησλ δηαθφξσλ αθαλψλ θαη 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ κε ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Παξ’φια απηά, νη δηαθνξέο πνπ πεξηγξάςακε δελ καο επηηξέπνπλ 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δνκηθνχ κνληέινπ 

παξακέλεη ηζνδχλακε κε αλαθνξά ζην αξζεληθφ θαη ζειπθφ θχιν. Καηά 
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ζπλέπεηα, ε εξεπλεηηθή ππφζεζε Η6 δε κπνξεί λα γίλεη δεθηή, δειαδή 

απνξξίπηεηαη. 

 

6.4 Ανακεθαλαίυζη Τποθέζευν 6ος Κεθαλαίος 

ηνλ Πίλαθα 6.68 αλαθεθαιαηψλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ειέγρσλ φισλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ αιιά θαη ηελ ηζρχ ησλ ππνηηζέκελσλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. 

πλνιηθά απνξξίθζεθαλ 7 ππνζέζεηο απφ ηηο 31 πνπ ηέζεθαλ πξνο 

εμέηαζε. Πην αλαιπηηθά νη ππνζέζεηο πνπ δελ έγηλαλ δεθηέο είλαη νη H1, H3b, 

H3g, H3m, H4f, H5, H6 θαη νη πεξηγξαθέο ηνπο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.68. 

 

Πίνακαρ 6.68: πλνπηηθή Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Απνηειεζκάησλ. 

Κυδικόρ Πεπιγπαθή Τποθέζευν Αποηελέζμαηα 

 
Η1 

Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιχηεο 
απνηεινχλ δηαζηάζεηο θαη εμεγνχλ ην ζεσξεηηθφ 
θαηαζθεχαζκα «ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο» σο παξάγνληα 
αλψηεξεο ηάμεο 

 
Απνξξίπηεηαη 

H2a 
Η ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ επεξεάδεη 
ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ 

Γεθηή 

H2b 
Η γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηε 
ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ 

Γεθηή 

H2c 
Η βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 
πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε 

Γεθηή 

H2d 
Οη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ επεξεάδνπλ 
ζεηηθά ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

Γεθηή 

H2e 
Οη πεπνηζήζεηο ξφισλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο 
αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

Γεθηή 

H2f 
Η πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 
αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H2g 
Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 
αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H3a 
Η αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ επεξεάδεη ζεηηθά ηε 
ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ 

Γεθηή 

H3b 
Η πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

Απνξξίπηεηαη 

H3c 
Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 
αλαζηαιηηθνχο πξννξηζκψλ, δηαπξνζσπηθψλ 
επηινγψλ, θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

Γεθηή 
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Κυδικόρ Πεπιγπαθή Τποθέζευν Αποηελέζμαηα 

H3d 
Η πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 
ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνπο αλαζηαιηηθνχο 
παξάγνληεο 

Γεθηή 

H3e 
Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 
αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H3f 

Οη θαηαιχηεο εμεγνχληαη απφ παξάγνληεο ζρεδηαζκνχ 
& πξνγξακκαηηζκνχ πφξσλ, αμηνπνίεζεο 
δπλαηνηήησλ & επθαηξηψλ, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 
ιεηηνπξγηθνχο 

Γεθηή 

H3g 
Η πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 
ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο θαηαιχηεο 

Απνξξίπηεηαη 

H3h 
Οη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αθνζίσζε ζηνλ 
πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H3i 
Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε 
ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ 

Γεθηή 

H3j 
Οη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλάγθε πνηθηιίαο 
& ελαιιαθηηθψλ 

Γεθηή 

H3k 
Η ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ επεξεάδεη αξλεηηθά 
ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

Γεθηή 

H3l 
Οη θαηαιχηεο ιεηηνπξγνχλ κεζνιαβεηηθά αλάκεζα 
ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ πξφζεζε 
(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H3m 
Η πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 
επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ 

Απνξξίπηεηαη 

H4a 
Η ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά 
ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H4b 
Η πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε επεξεάδεη ζεηηθά 
ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H4c 
Οη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ 
ζεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H4d 
Η πξνεγνχκελε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 
πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H4e 
Η αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 
πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H4f 
Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 
πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Απνξξίπηεηαη 

H4g 
Οη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξφζεζε 
(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H4h 
Η αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ επεξεάδνπλ 
αξλεηηθά ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 
πξννξηζκφ 

Γεθηή 

H5 

Γελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο αλάκεζα ζηηο 
ηξεηο νκάδεο επηζθεπηψλ κε βάζε ηε γιψζζα 
απφθξηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (αγγιηθά, γεξκαληθά, 
ξψζηθα) 

Απνξξίπηεηαη 

H6 

Γελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο κεηαμχ ησλ δχν 
νκάδσλ επηζθεπηψλ κε βάζε ην θχιν ησλ 
εξσηψκελσλ (αξζεληθφ, ζειπθφ) 

Απνξξίπηεηαη 
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6.5 ύνοτη 6ος Κεθαλαίος & ςμπεπάζμαηα 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά φιεο νη δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ κνληέινπ 

κέηξεζεο θαη δνκηθνχ κνληέινπ εμηζψζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηέρνπλ 

ζηηο πξνηεηλφκελεο ζεσξεηηθέο ζρέζεηο. Αθνχ θαηαιήμακε πξψηα ζε απνδεθηφ 

κνληέιν κέηξεζεο απφ άπνςε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα 

ζρεκαηίζακε ην δνκηθφ κνληέιν κε βάζε ηε ζεσξία θαη ηηο εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο αληίζηνηρσλ εξεπλεηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθε 

κε επηηπρία ε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ πνπ ηειηθά 

νδήγεζε ζηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα. 

Απφ ηηο 31 γεληθέο ππνζέζεηο (H1 έσο H6), ηειηθά 24 έγηλαλ δεθηέο θαη 7 

απνξξίθζεθαλ ιφγσ απνπζίαο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

Σν ίδην δνκηθφ κνληέιν θαη νη αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο ζρέζεηο 

εμεηάζζεθαλ κε βάζε δχν ηκεκαηνπνηήζεηο. ηελ πξψηε πεξίπησζε σο 

κεηαβιεηή-θξηηήξην ηκεκαηνπνίεζεο απνηέιεζε ε εζληθφηεηα ηεο αιινδαπήο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο, ελψ ζηε δεχηεξε ην θχιν ηνπ/ηεο εξσηψκελνπ/εο. Η 

ππφζεζε αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο, δειαδή ε ππνηηζέκελε απνπζία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο εμεηαδφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππνπιεζπζκψλ 

δελ επαιεζεχζεθε ζε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο.    

Αλαιπηηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο αλαθνξέο θαη ζπδήηεζε επί ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεληαη ζην Κεθάιαην 7. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην απφ απηά 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο ηνπ θεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο κειέηεο, 

βαζηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

 

7.1 Δπιζκόπηζη ηφν ερεσνηηικών αποηελεζμάηφν 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε απφθηεζε απμεκέλεο θαηαλφεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ηεο δνκήο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο αιινδαπψλ επηζθεπηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, εξεπλήζεθε ε δνκή ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ εηθφλσλ πξννξηζκνχ, 

δειαδή γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη (πξσηφηππεο) βνπιεηηθήο εηθφλαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξνχζα δηαηξηβή πηνζέηεζε ζεκαληηθέο απφςεηο θαη 

ελλνηνινγηθέο δνκέο απφ ηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB ηνπ 

Triandis (1977) γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο κνληέινπ πξνζαξκνζκέλνπ ζην 

αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν 

αμηνπνηήζεθαλ ήδε εθαξκνζκέλα πνιπδηάζηαηα ελλνηνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπσο είλαη ε γλσζηηθή εηθφλα 

πξννξηζκνχ, ε ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ (Beerli θαη Martin, 2004 . Pike θαη Ryan, 2004 . 

Ajzen, 2002 . Žabkar θ.ά., 2010 . Lam θαη Hsu, 2004 . Prayag θαη Ryan, 2012 . 

Petrick, 2002 . Nyaupane θαη Andereck, 2008 . Hung θαη Petrick, 2010 . Baker 

θαη Crompton, 2000) γηα ηηο αθαλείο κεηαβιεηέο πνπ πξνηάζεθαλ σο 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο πξφβιεςεο ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ. 
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Η ηεξαξρία εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ απνθαζίζηεθε (Huang, 2009) 

θαη νη δηαδηθαζίεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ εθαξκφζηεθαλ (Sekaran θαη Bougie, 

2010), δεκηνχξγεζαλ έλα ζπλεθηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ 

θαη έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. πζηάζεθε πάλει 6 εηδηθψλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (επαγγεικαηίεο θαη αθαδεκατθνί) γηα λα εμεηάζνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο 2 θνξέο, πξηλ θαη κεηά ην ζηάδην ηεο 

πηινηηθήο έξεπλαο, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εγθπξφηεηαο φςεο ηνπ νξγάλνπ 

κέηξεζεο. Μεηά απφ ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αξρηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αθνινχζεζαλ 2 πηινηηθέο έξεπλεο, κε ηελ πξψηε λα 

πεξηιακβάλεη δείγκα 33 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ε δεχηεξε δείγκα 121 ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ απφ ην 

αεξνδξφκην ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη εγθπξφηεηαο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. ηειηθά απηέο νη πηινηηθέο έξεπλεο 

παξείραλ ηε δπλαηφηεηα δηνξζσηηθψλ θαη βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην 

απηνδηαρεηξηδφκελν εξσηεκαηνιφγην πξηλ απνδνζεί ζηνπο αλαρσξνχληεο 

αιινδαπνχο ηνπξίζηεο πξνο ζπκπιήξσζε.  

Μεηά απφ ηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ζην 

πεδίν έξεπλαο, αθνινχζεζαλ:  

 ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο θχξηαο δεηγκαηνιεςίαο,  

 ν επαλέιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο κεηά ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ,  

 ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, θαη  

 ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο, 

πνπ νπζηαζηηθά νξηζηηθνπνίεζαλ ηε δνκή ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ θαη ηνπ ηειηθνχ πξνηεηλφκελνπ δνκηθνχ κνληέινπ, πνπ 

επέηξεςαλ ζηνλ εξεπλεηή ηνλ έιεγρν 31 εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Απφ απηφ 

ην ζχλνιν, 7 ππνζέζεηο δελ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηα δεδνκέλα (Πίλαθαο 6.67). 

Η ππφζεζε Η1 πξφηεηλε ην ξφιν ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο 

«ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο» σο παξάγνληα αλψηεξεο ηάμεο, πνπ εμεγείηαη απφ 

ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο θαηαιχηεο. Η ππφζεζε απηή δελ 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηα δεδνκέλα θαη ηε ζρεηηθή δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή θαη 
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επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Δπαιεζεχεηαη, ινηπφλ, ε άπνςε άιισλ 

εξεπλεηψλ (Lam θαη Hsu, 2006 . Hung θαη Petrick, 2010 . White, 2004) φηη νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιχηεο είλαη δχν αλεμάξηεηεο ελλνηνινγηθέο 

νληφηεηεο πνπ δε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δηαζηάζεηο ελφο 

θαηαζθεπάζκαηνο αλψηεξεο ηάμεο.  

Δλ ζπλερεία, αζρνιεζήθακε κε ηηο ππνζέζεηο Η2a, H2b, H2c, κε ηηο δχν 

πξψηεο λα ζπλδένληαη κε ηηο επηδξάζεηο ησλ εηθφλσλ πξννξηζκνχ ζην 

ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ θαη ηελ 

ηξίηε κε ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε. Τπνζηεξίρζεθε φηη νη ηξεηο 

εηθφλεο πξννξηζκνχ έρνπλ μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε ππφζηαζε, αιιά 

ηαπηφρξνλα είλαη κεηαμχ ηνπο δηαζπλδεδεκέλεο (Gartner, 1994 . Russell θαη 

Pratt, 1980). Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο επηβεβαηψλεηαη 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, φπσο ζπκβαίλεη ζε ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν 

έξεπλεο (Alcañiz θ.ά, 2009 . San Martin & del Bosque, 2008). Με ηελ ππφζεζε 

H2a απνθαιχθζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ, πεξηγξαθφκελε 

απφ 7 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ επηζθέπηε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα βξίζθεηαη ζε αξκνλία 

κε ηελ έξεπλα ησλ Baloglu & Brinberg (1997) γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο επηζθέπηεο 

ηεο Διιάδαο. Όζνλ αθνξά ηε γλσζηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ απηή εθθξάζηεθε 

σο παξάγνληαο 2εο ηάμεο κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο-παξάγνληεο 1εο ηάμεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (Διθπζηηθέο ζπλζήθεο, 

Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, Πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, Φπζηθφ 

πεξηβάιινλ) θαη πνπ γεληθά ζπκθσλεί κε ηελ αληίζηνηρε δνκή παξαγφλησλ 

πνπ πξνηείλνπλ νη Lin θ.ά (2007), Fakeye & Crompton (1991), θαη Kim θ.ά 

(2000). Έηζη ινηπφλ ε απνδνρή ηεο ππφζεζεο H2b θαλέξσζε φηη ε γλσζηηθή 

εηθφλα πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηέζζεξεηο 1εο ηάμεο παξάγνληεο θαη 23 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αληηιεπηηθή ζπλνιηθή 

επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνπο επηζθέπηεο. Σέινο, ε βνπιεηηθή εηθφλα 

πξννξηζκνχ, γηα ηελ νπνία πξνηάζεθε θαη επηθπξψζεθε κία πξσηφηππε 

θιίκαθα κέηξεζεο, απνδείρζεθε φηη επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζσπηθή 

θαλνληζηηθή πεπνίζεζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ πξννξηζκνχ. Απηφ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ εχξεκα δηφηη θαλεξψλεηαη ε βνπιεηηθή εηθφλα σο ν πξνζδηνξηζηηθφο 
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παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθήο ζεψξεζεο ηνπ αηφκνπ πεξί 

ηδαληθήο δξάζεο ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. Πξαθηηθά, ε βνπιεηηθή εηθφλα 

εδξαηψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνπζίαο ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο 

πεπνίζεζεο ζην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν, φπσο αθξηβψο επέκεηλαλ νη Budd 

θαη Spencer (1985). δελ έπξεπε δειαδή λα απνξξηθζεί απηφ ην ελλνηνινγηθφ 

θαηαζθεχαζκα απφ ηα κνληέια πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ (TRA θαη TPB) ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επεμεγεκαηηθήο ηνπ αμίαο. Αλ 

θαη ζε παξφκνηεο κειέηεο επηρεηξείηαη ε ππαγσγή ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο σο δηαζηάζεηο 

θάησ απφ ηελ γεληθφηεξε έλλνηα ηεο εηθφλαο πξννξηζκνχ (del Bosque θαη 

Martin, 2008 . Huang, 2009), ελ ηνχηνηο ζπλεπείο κε ηελ αξρηθή καο ζεψξεζε 

πεξί αλεμάξηεηεο ππφζηαζεο ησλ ηξηψλ εηθφλσλ, πξνηηκήζακε ηελ εηζαγσγή 

ηεο αθαλνχο κεηαβιεηήο «πλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ» αληί ηεο αθαλνχο 

«πλνιηθή εηθφλα πξννξηζκνχ», πνπ έρνπλ παξφκνην λφεκα αιιά ζηελ 

πεξίπησζή καο πξφθεηηαη γηα κηα δνκή πνπ πξνζνκνηάδεη κε 1εο ηάμεο 

ζηνραζηηθή, 2εο ηάμεο δνκηθή κνξθή (reflective first-order, formative second-

order, Type II) ζχκθσλα κε ηνπο Jarvis θ.ά. (2003). Βέβαηα, δελ πξνβάιιακε 

ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ σο παξάγνληα 2εο ηάμεο, δηφηη καο 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αηηηψδεο ζρέζε, φπσο ππνγξακκίδεη ν John (1984). 

Δμάιινπ, φπσο θαίλεηαη ζην κνληέιν ρήκα 6.1, ε βνπιεηηθή εηθφλα επηδξά 

αλεμάξηεηα απφ ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα. Οη ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ εηθφλσλ πξννξηζκνχ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

επίδξαζεο θαζψο θαη ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο είλαη ζεηηθνί 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.  

Οη ππνζέζεηο Η2d θαη H2e δηεξεχλεζαλ ηηο επηδξάζεηο ησλ πεπνηζήζεσλ 

πξνηχπσλ/θαλφλσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ξφισλ ζηνπο αληηιεπηηθνχο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο, νη νπνίεο ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε θαη έγηλαλ δεθηέο. Μάιηζηα, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθνχ δνκηθνχ 

κνληέινπ πξνέθπςε φηη νη ζπληειεζηέο κνλνπαηηνχ είλαη ζρεδφλ ίζεο (0,253 

θαη 0,250, αληίζηνηρα). Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζε αξκνλία κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ Ellis θαη Fisher (1994), Triandis (1977) θαη ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ ησλ Teo θαη Pok (2003) θαη Venkatesh θ.ά. (2003). Έηζη ινηπφλ αλ νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πνπ δηακνξθψλεη ην 
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θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη εθείλεο πνπ πξνζδίδνπλ ζην άηνκν ξφινπο ζε 

ζπγθεθξηκέλα επίπεδα απμάλνπλ, ηφηε εληζρχνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη 

αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

αλαθνξηθά κε ηηο επηινγέο ηνπ. ηηο αλαιχζεηο αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο 

απνθαιχθζεθε φηη, ζηηο νκάδεο ησλ Άγγισλ θαη ησλ Ρψζσλ, νη πεπνηζήζεηο 

ξφισλ ζπκβάιινπλ πνιχ πην ηζρπξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιεπηηθψλ 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ απφ φηη νη πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ Γεξκαλψλ.  

Οη ππνζέζεηο H2f θαη H2g αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ. Η κνληεινπνίεζε θαη ν έιεγρνο απηψλ ησλ ππνζέζεσλ θαηέιεμαλ 

ζε απνδνρή θαη ησλ δχν κε ηζρπξά ζεηηθνχο ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο (0,417 θαη 0,435 αληίζηνηρα) θαη ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αθνζίσζεο πξννξηζκνχ 0,55 (δειαδή ε πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ 

θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεμεγνχλ 55% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

αθνζίσζεο). ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ νη εξεπλεηέο Yoon θαη 

Uysal (2005) πνπ κειέηεζαλ ηηο ίδηεο ζρέζεηο γηα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο 

Μεζνγείνπ. 

Γεληθά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηή ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ ζηελ αθνζίσζε πξννξηζκνχ (Chi θαη Qu, 

2008). ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή αθνινπζψληαο ηελ ππφδεημε ηνπ Triandis 

(1977) φηη θάπνηνο κεραληζκφο ζπλήζεηαο επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, πξνηείλακε ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηνλ έιεγρν ηφζν 

ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, φζν θαη ηεο πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο 

/επηινγήο πξννξηζκνχ (ζπρλφηεηα ειεχζεσλ) έλαληη ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο 

πξννξηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε (βιέπε 

παξαθάησ ππφζεζε H3m). Πξνρσξψληαο, ινηπφλ, ζην δεχηεξν επίπεδν ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ειέγμακε ηε ζρέζε πνπ ζεσξεί φηη ε αχμεζε ηεο 

αθνζίσζεο εληζρχεη πεξαηηέξσ ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ. Γειαδή 

πξνηάζεθε φηη ην άηνκν πνπ επηδεηθλχεη αθνζίσζε ζε θάπνηνλ πξννξηζκφ έρεη 

ηελ ηάζε λα εληζρχεη ηε ζεηηθή ηνπ άπνςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα απηφλ 

ηνλ πξννξηζκφ, φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία ή ην εξέζηζκα, 

απνθξπζηαιιψλνληαο ηε ζέζε ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλσζηηθή θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα. Απνθαιχθζεθε φηη ε επίδξαζε ηεο αθνζίσζεο ζηε 

ζπλνιηθή επίδξαζε είλαη ζρεδφλ ην ίδην ηζρπξή κε απηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εηθφλαο (St.RW = 0,353 θαη 0,375 αληίζηνηρα) θαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε 

γλσζηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο St.RW = 0,320. 

Όλησο, ε ππφζεζε H3a επηβεβαίσζε ηα παξαπάλσ θαη γηα απηφ έγηλε δεθηή.       

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε H3b, ε πξνεγνχκελε επηινγή ή 

επαλαιακβαλφκελε επίζθεςηκφηεηα ελφο πξννξηζκνχ ζα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. ην παξειζφλ δηαηππψζεθε φηη ε 

επαλαιακβαλφκελε επηζθεςηκφηεηα απνηειεί δείθηεο ηεο αθνζίσζεο 

πξννξηζκνχ (Gitelson θαη Crompton, 1984 . Fakeye θαη Crompton, 1991), 

φπσο επίζεο ν Oppermann (1998, 1999, 2000) αλαθέξεηαη ζε κεηαμχ ηνπο 

ζπλδέζεηο. Έρεη πξνηαζεί θαη απφ ηνπο Niininen θ.ά., (2004) φηη ε 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εξκελεπζεί σο έλαο βαζκφο 

αθνζίσζεο, αλ θαη αλαθέξνπλ φηη νη επαλαιακβαλφκελεο επηινγέο κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζπλήζεηα. Η 

πξνηεηλφκελε ππφζεζε H3b δελ έγηλε δεθηή, αθνχ λαη κελ ππάξρεη κία ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ζπρλφηεηαο επηζθεςηκφηεηαο θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ, 

αιιά ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (p=0,293). Άξα 

επαλαιακβαλφκελε επηινγή ηνπ ίδηνπ πξννξηζκνχ δε ζπλάγεη αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ, αιιά κπνξεί λα ππεηζέξρεηαη κία απνδεκησηηθή ζηάζε 

(compensatory attitude) ιφγσ ηθαλνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ηνπ ηαμηδηνχ (Jones 

θ.ά., 2002).  

Με ηελ ππφζεζε H3c εμεηάζηεθε ε δνκή ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επαλάιεςεο επηινγήο ή ηεο ζπρλφηεηαο 

επαλάιεςεο επηινγήο ηνπ ίδηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. ην αξρηθφ 

πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν επηρεηξήζακε ηε δηάθξηζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

(Crawford θ.ά, 1991 . Lam θαη Hsu, 2006 . Hung θαη Petrick, 2010), δειαδή 

ζηνπο δηαπξνζσπηθνχο, ελδνπξνζσπηθνχο θαη δνκηθνχο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο. Η δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ εθαξκφζηεθε 

(Κεθάιαην 5) δελ νδήγεζε ζε απηή ηε δνκή ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο (Hawkins θ.ά., 1999). Αληί απηήο πξνέθπςε ε εμήο δνκή 
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αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ: 1) Οηθνλνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, 2) 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δηαπξνζσπηθψλ επηινγψλ, 3) Αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο πξννξηζκψλ. Η εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δνκηθνχ κνληέινπ 

επηβεβαίσζε ηε λέα δνκή παξαγφλησλ κε ηζρπξέο ηηκέο ζπληειεζηψλ 

κνλνπαηηνχ θαη έλαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αθαλνχο κεηαβιεηήο «Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο», R2 = 0,771. 

Η ππφζεζε H3d επηδηψθεη λα απνζαθελίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ θαη ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε θαη απφθαζε γηα (επαλ)επίζθεςε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππεηέζε φηη ε ζπρλφηεηα πξνεγνχκελσλ ειεχζεσλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ (ζηελ 

πεξίπησζή καο ζηελ Διιάδα) δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο ψζηε νη επηζθέπηεο 

λα αληηιακβάλνληαη ιηγφηεξα εκπφδηα ζρεηηθά κε έλα ηαμίδη ηνπο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Η ππφζεζε H3d έγηλε δεθηή κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεζαλ θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε, αθνχ 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001) θαη o 

ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο ππνινγίζηεθε ίζνο κε -0,102. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο Campo-Martínez θ.ά. (2010) νη 

νπνίνη εμεγνχλ φηη «φηαλ έλαο ηνπξίζηαο έρεη ήδε επηζθεθζεί θάπνηνλ 

πξννξηζκφ, ε αληίιεςή ηνπ πεξί θηλδχλνπ κεηψλεηαη θαη ην θφζηνο αιιαγήο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απμάλεη». Δπίζεο ην ίδην αλαθέξεηαη απφ ηνπο Lepp 

θαη Gibson (2003) ζε αληίζηνηρε κειέηε ηνπο, ελψ νη Canally θαη Timothy 

(2007) αλαθέξνπλ φηη ε πεξηπησζηαθή κειέηε ηνπο δελ ζπκβαδίδεη κε ηα 

επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο γεληθφηεξα, αθνχ δηαπίζησζαλ φηη νη παξάγνληεο 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο δελ κεηψλνληαη κε ηελ αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο.     

Με ηελ ππφζεζε H3e δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ επίζθεςεο ζε έλαλ πξννξηζκφ θαη ηεο αθνζίσζεο ζε απηφλ απφ 

ηνλ ηνπξίζηα. Μάιηζηα, ππεηέζε φηη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηε αθνζίσζε, πνπ ζηελ πξάμε επηζθξαγίζηεθε κε έλα κνλνπάηη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο St.RW 

= -0,127. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ζπκπεξάζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Alexandris θ.ά., 2008 . Backman, 1991), κε ηνπο 
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αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο λα επεμεγνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο 

ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ. 

Η δηεξεχλεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ππνδείγκαηνο ζπλερίζηεθε κε ηελ ππφζεζε H3f ε νπνία πξφηεηλε φηη νη 

«Καηαιχηεο» επεμεγνχληαη απφ ηέζζεξεηο παξάγνληεο: παξάγνληεο 

ζρεδηαζκνχ & πξνγξακκαηηζκνχ πφξσλ, αμηνπνίεζεο δπλαηνηήησλ & 

επθαηξηψλ, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαηαιχηεο. 

Αξρηθά, είρε πξνηαζεί έλα άιιν ζρήκα ηεζζάξσλ παξαγφλησλ θαηαιπηψλ κε 

ηα αληίζηνηρα παξαηεξνχκελα ζηνηρεία ηνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Hung θαη 

Petrick (2010) θαηεγνξηνπνηνχληαη σο: δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ, δηαρείξηζε 

ρξφλνπ, δηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ιεηηνπξγηθνί θαηαιχηεο. 

Δπίζεο, νη Hubbard θαη Mannell (2001) ζηηο πξνηάζεηο ηνπο πεξί 

«ζηξαηεγηθψλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πεξηνξηζκψλ» (έλαο άιινο ηξφπνο 

έθθξαζεο ησλ θαηαιπηψλ) ζε έλα πεξηβάιινλ αλαδσνγφλεζεο, αλαςπρήο θαη 

εθγχκλαζεο, αλαθέξνπλ σο ζπληζηψζα θαηαιπηψλ ηελ επηζπκία ησλ 

εξσηψκελσλ γηα ηελ «απφθηεζε δεμηνηήησλ». Δπεηδή απηή ην ελλνηνινγηθφ 

θαηαζθεχαζκα δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα ζηε δηθή καο έξεπλα, απνθεχρζεθε ε 

ρξήζε ηνπ. Η δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε απέδσζε ηέζζεξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ απφ ηνπο αξρηθά 

πξνηεηλφκελνπο, πνπ έρνπλ θαιχηεξν λνεκαηηθφ ππφβαζξν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Βέβαηα, θαη πάιη δχν απφ ηνπο ηέζζεξεηο αξρηθά 

πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειηθή ζχλζεζε παξαγφλησλ 

θαηαιπηψλ, ελλνψληαο ηνπο θαηαιχηεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο. Οη ηέζζεξεηο ηειηθνί παξάγνληεο θαηαιπηψλ πνπ αλαθέξακε 

επηβεβαίσζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην δνκηθφ κνληέιν κε πςειέο ηηκέο 

ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο θαη ζπληειεζηψλ 

πξνζδηνξηζκνχ R2. πκπεξαζκαηηθά, ηφζν ε ελαιιαθηηθή ζχλζεζε ησλ 

ζπληζησζψλ, φζν θαη ε επηινγή καο λα αλαθεξφκαζηε ζε θαηαιχηεο θαη φρη ζε 

δηαπξαγκαηεπηηθνχο παξάγνληεο αλαζηαιηηθφηεηαο, ππνζηεξίδνληαη θαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία (Son θ.ά., 2008), αθνχ πηζαλψο θάπνηεο απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηεπθφιπλζεο ηεο επηινγήο πξννξηζκνχ είλαη δηαζέζηκεο 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο (Hubbard θαη Mannell, 

2001). Γηα ηελ αθξίβεηα ην ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα ησλ θαηαιπηψλ 
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πεξηιακβάλεη ζην φξγαλν κέηξεζεο ηφζν δηαπξαγκαηεπηέο (negotiators), φζν 

θαη παξάγνληεο δηεπθφιπλζεο (facilitators) θαη απνηειεί έλα γεληθφηεξν ζχλνιν 

απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο.  

Η ππφζεζε H3g αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο 

πξννξηζκνχ (πξνεγνχκελεο αλάκημεο), κε ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο ειεχζεσλ, 

κε ηνπο θαηαιχηεο δηεπθφιπλζεο ηεο επηινγήο πξννξηζκνχ. Ο έιεγρνο ηνπ 

δνκηθνχ κνληέινπ έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ, φπσο επίζεο δελ επαιεζεχεηαη ην πξφζεκν ηεο 

ζρέζεο. Γειαδή νη πξνεγνχκελεο ζπρλφηεξεο ειεχζεηο δελ ζπλδένληαη, νχηε 

εμαξηψληαη ζεκαληηθά, νχηε θαλεξψλνπλ έλα πην επλντθφ πεξηβάιινλ 

παξαγφλησλ απφ πιεπξάο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. ην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ θαη 

θαηαιπηψλ έρνπλ θαηαιήμεη θαη νη Lehto θ.ά. (2004), νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

έκκεζα ζηνπο θαηαιχηεο κε ηνλ φξν «πξνζπάζεηεο κείσζεο θηλδχλνπ πξν 

ηαμηδηνχ» (pre-trip risk reduction efforts).  

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε H3h, νη θαηαιχηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. χκθσλα κε ηνπο Beaton θ.ά. (2011) θαη ηνπο 

Funk θ.ά. (2004) ππνλνείηαη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε κεηαμχ ησλ θαηαιπηψλ ή 

παξαγφλησλ δηαπξαγκάηεπζεο αλαζηαιηηθψλ κε ηελ αθνζίσζε ζηάζεο 

(attitudinal loyalty) θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή αθνζίσζε (behavioral loyalty) σο 

απνηειέζκαηα ηεο αλάκημεο (involvement) ζε αζρνιίεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη 

ην πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν θαηαιήμακε φηη νη δχν αθαλείο κεηαβιεηέο, 

θαηαιχηεο θαη αθνζίσζε, ζπλδένληαη κε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

(p<0,001) θαη κάιηζηα απνθαιχθζεθε φηη φηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 

παξάγνληεο δηεπθφιπλζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ εκπνδίσλ 

ζε έλα πξννξηζκφ, ηφηε ε αθνζίσζε ηνπ επηζθέπηε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξννξηζκφ ειαθξψο απμάλεη (St.RW = 0,053). 

Με ηελ ππφζεζε H3i δηεξεπλάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζηελ αλάγθε γηα πνηθηιία & ελαιιαθηηθέο επηινγέο. ηνλ θιάδν 

ηνπ κάξθεηηλγθ ιηαληθήο έρεη δηαπηζησζεί πσο φηαλ ππάξρνπλ ιηγφηεξνη 

ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ή πεξηνξηζκνί απφζηαζεο ζηνλ θαηαλαισηή, ηφηε ν 



πκπεξάζκαηα Έξεπλαο & Πξνηάζεηο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 470 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

ηειεπηαίνο έρεη ηελ ηάζε λα ελαιιάζεη επθνιφηεξα ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 

πξαγκαηνπνηεί ηηο αγνξέο ηνπ (Sloot θ.ά., 2005 . Campo θ.ά., 2000). ηελ 

επηζηήκε ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάλαηδκελη αλαθέξεηαη φηη ε απμεκέλε παξνπζία 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ιεηηνπξγεί πξνο ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο φηη 

ζα επηιεγεί έλαο λένο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αληί ηεο επίζθεςεο ζε 

πξνεγνχκελνπο πξννξηζκνχο (Rittichainuwat θ.ά., 2003). Σν αληίζεην φκσο 

επίζεο κπνξεί λα είλαη αιεζέο. Οη άλζξσπνη ίζσο επηιέμνπλ έλαλ πξννξηζκφ 

πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθζεί ιφγσ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνβάιινπλ 

λένη πξννξηζκνί. Γεληθά δειαδή απηά ηα δχν ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζρέζε (Hong θ.ά., 

2009). Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο αλέδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001), αιιά αξλεηηθή ζρέζε (St.RW = -0,120) 

κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδηψλ αλαςπρήο 

θαη ηεο αλάγθεο ηνπο γηα πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο πξννξηζκψλ. Άξα 

ε αλαζθάιεηα ηνπ αγλψζηνπ θαζψο επίζεο ρξνληθνί, δηαπξνζσπηθνί 

αλαζηαιηηθνί θαη ζρεηηθνί κε ηνπο πξννξηζκνχο παξάγνληεο απνηξέπνπλ ηνπο 

αιινδαπνχο επηζθέπηεο πνπ επηζπκνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ελδερφκελε 

αλάγθε ηνπο γηα ελαιιαγέο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά κειεηήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ θαηαιπηψλ θαη ηεο 

αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ γηα πνηθηιία. Με ηελ ππφζεζε H3j απνθαιχθζεθε κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαμχ ηνπο ζρέζε (p<0,001) θαη απνδείρζεθε πσο φηαλ 

βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο γηα πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ αλαςπρήο θαζψο 

επίζεο γίλεηαη θαιχηεξε νξγάλσζε ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθψλ απφ ηνλ 

αιινδαπφ ηνπξίζηα, ηφηε απηέο νη δηεπθνιπληηθέο ζπλζήθεο έιθνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ λέεο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο (novelty 

seeking tourists) (St.RW = 0,207). 

Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα, ε επηβεβαίσζε ησλ ππνζέζεσλ H3i 

θαη H3j ζθηαγξαθεί ην πξνθίι ησλ αιινδαπψλ επηζθεπηψλ ζηελ Διιάδα. Έηζη 

ινηπφλ, ε Διιάδα έιθεη ηνπξίζηεο πνπ πξνηηκνχλ ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ 

πξννξηζκφ, αθνχ απμαλνκέλσλ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ κεηψλεηαη ε 

αλάγθε ηνπο λα επηιέμνπλ έλαλ λέν πξννξηζκφ θαη λα απνιαχζνπλ λέεο 

εκπεηξίεο. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη αλ γίλνληαη επλντθφηεξεο νη ζπλζήθεο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηνχ, ηφηε επηζπκνχλ λα βηψζνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη λα 
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επηζθεθζνχλ λένπο πξννξηζκνχο. Όια ζπλεγνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο Lepp 

θαη Gibson (2008), φηη πξφθεηηαη γηα αλεμάξηεηνπο καδηθνχο ηνπξίζηεο 

(independent mass tourists) θαη νξγαλσκέλνπο καδηθνχο ηνπξίζηεο (organized 

mass tourists) θαη φρη γηα εμεξεπλεηέο θαη πεξηπιαλψκελνπο θαηά ηνλ νξηζκφ 

ηνπ Cohen (1972).       

Η εξεπλεηηθή ππφζεζε H3k εμέηαζε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιεί ε 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ επηξξνή ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ επηζθέπηε. Οη ζρεηηθά ιίγεο δεκνζηεχζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, επηθεληξψλνπλ ζην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηαμηδησηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ (παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο: αληηιεπηηθή πνηφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε) (Govers θ.ά., 

2007). Μάιηζηα δελ αλαθεξφκαζηε ζε ζπλνιηθή εηθφλα πξννξηζκνχ αιιά ζε 

ζπλνιηθή επίδξαζε, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηεο πξνβνιήο θαη αλάιπζεο ηεο 

βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ πνπ ζεσξήζακε φηη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα 

απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο εηθφλεο. Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζπλδένπλ 

ηε ζπλνιηθή εηθφλα πξννξηζκνχ θαη ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηκεο δηεξγαζίαο ιήςεο απφθαζεο (Botha θ.ά., 1999 . Tasci 

θαη Gartner, 2007 . Chen θ.ά., 2013), ελψ εδψ εμεηάδεηαη ην απνηέιεζκα ή 

επίδξαζε ηνπ πξννξηζκνχ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί κία ηνπιάρηζην επίζθεςε 

ζηνλ πξννξηζκφ (post-visit). Ωο εθ ηνχηνπ, έρεη λφεκα λα εμεηάζνπκε πσο 

επεξεάδνληαη νη αληηιεπηηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο απφ ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθεί ν πξννξηζκφο ζηνλ επηζθέπηε. Γηαπηζηψζακε φηη ε βειηίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ πξνθαιεί κείσζε ηεο επηξξνήο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, δειαδή κεηψλεηαη (St.RW = -0,156, p<0,001) ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηιακβάλεηαη ν επηζθέπηεο ψζηε λα κελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ην ηαμίδη ζηνλ πξννξηζκφ. 

ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππφζεζε H3l δηεξεπλήζακε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, θαηαιπηψλ θαη πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Πξνηάζεθαλ δχν κνληέια γηα ηελ εμέηαζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Hubbard θαη Mannell (2001). Σα δεδνκέλα 

πξνζαξκφζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηα δχν κνληέια (αλεμάξηεην θαη 

κεζνιαβεηηθφ) κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή λα παξαηεξείηαη ζην κεζνιαβεηηθφ 
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κνληέιν. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ησλ 

Hubbard θαη Mannell (2001), φζν θαη κε απηά ηνπ White (2008). Πξάγκαηη, ε 

ζρέζε κεηαμχ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαιπηψλ είλαη ζεηηθή, πνπ 

ζεκαίλεη φηη απμεκέλε παξνπζία αληηιεπηηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθαιέζεη απμεκέλε ρξήζε θαηαιπηψλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ επηζθεπηψλ ή αιιηψο αχμεζε ησλ θαηαιπηψλ δηθαηνινγείηαη απφ 

αληίζηνηρε αχμεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ.  

Η ππφζεζε H3m αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ πξνεγνχκελεο επηινγήο 

πξννξηζκνχ, πνπ κεηξάηαη κε ηε ζπρλφηεηα πξνεγνχκελσλ ειεχζεσλ ζηνλ 

πξννξηζκφ, θαη ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ, πνπ πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηε ζηάζε ηνπ επηζθέπηε έλαληη ηνπ πξννξηζκνχ, φπσο 

άιισζηε αλαθέξζεθε θαη ζηελ ππφζεζε H3a. Γειαδή, ε «πξνεγνχκελε 

επηινγή πξννξηζκνχ», ε νπνία επίζεο αληηπξνζσπεχεη έλα κεραληζκφ 

ζπλήζεηαο, πνπ πξαθηηθά ζπλδέεηαη κε έλα πνιχ ρακειφ επίπεδν 

πξνζθφιιεζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ππεηέζε φηη επηδξά ζεηηθά ζηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε πξννξηζκνχ. Δθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ Triandis (1977), 

ζπλαληνχκε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

επηινγή δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ζπκπεξηθνξά 

ζπλήζεηαο (habitual behavior) θαη λα κελ είλαη ην απνηέιεζκα ελεξγνχο ιήςεο 

απφθαζεο (Backman θαη Crompton, 1991). Όκσο ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε πνπ 

εμεηάζακε κε ηελ ππφζεζε H3b, έρεη ππνζηεξίμεη ν Chon (1990) ζην κνληέιν 

ηνπ κε κία ζχλδεζε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ πξννξηζκφ 

αλαηξνθνδνηψληαο ηε ζπγθνκηδή ησλ εηθφλσλ πξννξηζκνχ. Παξ’φια απηά, 

βάζεη ησλ δηθψλ καο δεδνκέλσλ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

ηνπ πξννξηζκνχ, δειαδή πξαθηηθά ζηε ζηάζε ηνπ επηζθέπηε έλαληη ηνπ 

πξννξηζκνχ, θαη γηα απηφ ε ππφζεζε H3m δελ έγηλε δεθηή.  

ηελ ππφζεζε H4a εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο 

πξννξηζκνχ θαη ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζε απηφλ. Όπσο είδακε ε 

ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ εθθξάζηεθε σο ζπλδπαζκφο ηεο αληηιεπηηθήο 

πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ 

επηζθέπηε, ηελ νπνία νη Lee θ.ά. (2005) αλαθέξνπλ σο επηηφπηα εκπεηξία 

(onsite experience). Όπσο αλαθέξνπλ νη Chen θαη Tsai (2007) ε εκπεηξηθή 
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έξεπλα απνθαιχπηεη ηηο ζπλαθφινπζεο αμηνινγήζεηο ηεο ηαμηδησηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηε ζεηηθή επίδξαζή ηνπο ζηηο κειινληηθέο ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζέζεηο (πξφζεζε γηα επαλεπίζθεςε θαη επηζπκία γηα ζχζηαζε ηνπ 

πξννξηζκνχ ζε ηξίηνπο) θαη ζπκπεξηθνξά (Petrick, 2004). ηε δηθή καο 

πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ 

θαλέξσζαλ κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε, κε ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο λα απμάλεη θαηά 0,094 κνλάδεο γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο 

ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο 

πεπνίζεζεο ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ – ππφζεζε H4b. 

Βξέζεθε κία ζεηηθή επίδξαζε (St.RW = 0,119) κε ηε ζρέζε ηνπο λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001), θαη κάιηζηα ε αχμεζε ζηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ππνινγίδεηαη σο πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε πνπ 

νθείιεηαη ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ. Η ζεκαληηθφηεηα θαη ε θνξά 

ηεο ζρέζεο ηνπο ππνζηεξίδεηαη μεθάζαξα ζηε βηβιηνγξαθία (Ajzen θαη 

Fishbein, 1969), θαη πξνβάιινληαη ηζρπξά επηρεηξήκαηα φηη πξφθεηηαη γηα δχν 

έλλνηεο κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά (Budd θαη Spencer, 1985). Δπίζεο ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο 

ζην ππφδεηγκα εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Triandis (1977) θαη ππνζηεξίρζεθε ηδηαίηεξα απφ 

εξεπλεηέο (Valois θ.ά., 1988 . Boyd θαη Wandersman, 1991) πνπ αλαγλψξηζαλ 

ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο βνπιεηηθήο δηάζηαζεο ζηελ πξφζεζε γηα 

δξάζεηο. 

Η ππφζεζε H4c δηαηππψλεη ηελ πξφηαζε φηη νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί 

παξάγνληεο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πξφζεζε γηα (επαλ)επίζθεςε ζηνλ 

πξννξηζκφ. Όλησο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε (p<0,001) θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο απνθηνχλ ζεηηθφ 

ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο (St.RW = 0,180). Σα ζπγθεθξηκέλα 

επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα άιισλ εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο κειέηεο ηνπο αληηιεπηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο (Valois θ.ά., 1988 . Ajzen, 1991 . 

Hee, 2000 . Triandis, 1977). πλεπψο, αχμεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο επηινγήο 

πξννξηζκνχ γηα ην ππνθείκελν θαηά ηηο απφςεηο ηνπ θνηλσληθνχ 
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πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο 

ζέζεηο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζηεξέσκα πξνθαινχλ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

πξφζεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα επηζθεθζεί μαλά ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Καηά ηελ ππφζεζε H4d, ε πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ ή 

πξνεγνχκελε αλάκημε πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο επηζθεςηκφηεηαο 

επηδξά ζεηηθά ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε έγηλε 

δεθηή (p<0,001) παξνπζηάδνληαο έλαλ ηζρπξά ζεηηθφ ηππνπνηεκέλν 

ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο (St.RW=0,289). ε απηφ αθξηβψο ην ζπκπέξαζκα 

θαηέιεμαλ ζην παξειζφλ πνιινί εξεπλεηέο (π.ρ. Lam θαη Hsu, 2004 . Sonmez 

θαη Graefe 1998 . Mazursky, 1989) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ελδπλακψλεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ. Μάιηζηα, θάπνηνη απφ απηνχο (Eagly θαη 

Chaiken, 1993 . Ouellette θαη Wood, 1998) δηαπίζησζαλ φηη ε θαιχηεξε 

εθηηκήηξηα ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πξνζέζεσλ είλαη ε 

ζπρλφηεηα ηεο πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο πνπ εθηηκψληαη. Η ζπνπδαηφηεηα ηεο επίδξαζεο 

ηεο επαλάιεςεο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ πξνζέζεσλ κειινληηθήο 

επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ Petrick (2004) o νπνίνο 

πξνέβε ζε ζχγθξηζε κεηαμχ ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν αθνζησκέλσλ 

ηνπξηζηψλ θξνπαδηέξαο θαη δηαπίζησζε φηη φζν ιηγφηεξεο δηαθνπέο 

θξνπαδηέξαο είραλ θάλεη νη εξσηψκελνη, ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ ήηαλ λα 

επαλαιάβνπλ παξφκνηεο δηαθνπέο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είραλ ζηνλ 

ελεξγεηηθφ ηνπο πεξηζζφηεξεο (επηά θαη άλσ). 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηεο αθνζίσζεο κε ηελ πξφζεζε λα 

επαλέιζεη ν επηζθέπηεο ζηνλ πξννξηζκφ. Με ηελ ππφζεζε H4e, νπνία έγηλε 

δεθηή, δηαπηζηψζεθε φηη αχμεζε ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ επηδξά 

ηζρπξά θαη ζεηηθά ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. Μάιηζηα, πξνέθπςε φηη ε 

αθνζίσζε είλαη ε θαιχηεξε εθηηκήηξηα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, κε ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο St.RW = 

0,351. Η ζρέζε ησλ απηψλ ησλ δχν αθαλψλ κεηαβιεηψλ εμεηάζηεθε κεηά απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ πξννξηζκφ θαη γηα απηφ είρε λφεκα λα 

κειεηήζνπκε ζε πνην βαζκφ ε ελδερφκελε αλάπηπμε αθνζίσζεο ηνπ 

επηζθέπηε ζηνλ πξννξηζκφ πξνζδηνξίδεη ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο, 
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δειαδή ην κνλνπάηη «αθνζίσζε  πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο». Άιισζηε, 

φπσο παξαδέρνληαη νη Chen θαη Chen (2010), Chen θαη Tsai (2007) θαζψο 

επίζεο ν Oppermann (2000), ν βαζκφο ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκφ 

ζπρλά αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πξνζέζεηο ησλ επηζθεπηψλ λα επαλεπηζθεθζνχλ 

ηνλ πξννξηζκφ θαη ζηελ πξνζπκία ηνπο λα ηνλ ζπζηήζνπλ ζε ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο.      

εκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ππφζεζε H4f, ε νπνία ζπλαξηάηαη 

κε ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο πξννξηζκνχ. Τπεηέζε φηη νη αληηιεπηηθνί αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξφζεζε γηα κειινληηθέο 

επαλειεχζεηο ζηνλ πξννξηζκφ, αιιά ζηελ πξάμε δελ ππνζηεξίρζεθε απφ ηα 

δεδνκέλα, δηφηη αλ θαη πξνέθπςε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ (St.RW = -0,027), εληνχηνηο απηή ε ζρέζε δελ ραξαθηεξίζηεθε σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p = 0,092>0,05). ε αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Huang θαη 

Hsu (2009) ππήξμε κεξηθή ππνζηήξημε απηήο ηεο ζρέζεο, ελψ ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηνπο δηαπξνζσπηθνχο αλαζηαιηηθνχο θαη ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο 

αλαθέξεηαη φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο. ην ζπκπέξαζκα φηη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δελ 

επηδξνχλ άκεζα ζηελ πξφζεζε γηα (επαλ)επίζθεςε, δηφηη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

δε θζάλεη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, αλαθέξνληαη θαη νη Kuo θ.ά. 

(2011). Βέβαηα, φηαλ ζηελ ππφζεζε H3l αλαιχζακε ηηο ζρέζεηο αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ, θαηαιπηψλ θαη πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο κε δχν εηδηθά 

κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν απηέο ηηο ηξεηο αθαλείο κεηαβιεηέο, ηφηε 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο γηα φιεο ηηο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο, 

δειαδή θαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξνο ηελ 

πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. Γειαδή, δηαθέξεη ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ζην 

ζπλνιηθφ πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν. Γεληθά, είλαη αιήζεηα φηη ζηε κειέηε 

ηεο επίδξαζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξνο ηηο ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζέζεηο παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο εξεπλεηέο 

αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη θάπνηνη απφ απηνχο 

αλαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αθαλψλ 

κεηαβιεηψλ (Funk θ.ά., 2009 . Hung θαη Petrick, 2012). Θα επαλέιζνπκε ζε 
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απηφ ην δήηεκα φηαλ ζα πξαγκαηεπηνχκε ηε ζρέζε ηνπο ζηηο αλαιχζεηο 

αλππαξμίαο βαζκνχ δηαθχκαλζεο. 

Η επφκελε ππφζεζε H4g αθνξά ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ θαηαιπηψλ 

ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Πξνέθπςε φηη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P<0,001) θαη ζεηηθή κε ηππνπνηεκέλν 

ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο St.RW = 0,069. ηε βηβιηνγξαθία γεληθψο ππάξρεη 

ζπκθσλία φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθαλψλ κεηαβιεηψλ είλαη 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Hung θαη Petrick, 2012 . Chen θ.ά., 2013). ε 

ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ππφζεζεο H3l θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη θαηαιχηεο δελ κεηξηάδνπλ κφλν ηηο επηδξάζεηο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε πξφζεζεο 

επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ αλεμάξηεηα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ. 

Η αιιεινπρία ηεο πξαγκάηεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ δνκηθνχ κνληέινπ γηα ην ζχλνιν 

ησλ αμηνπνηήζηκσλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ θαηαιήγεη κε ηελ ππφζεζε H4h. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δηεξεπλήζεθε ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

αλάγθεο ηνπ επηζθέπηε γηα πνηθηιία επηινγψλ πξννξηζκψλ δηαθνπψλ (ή λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ) ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ πνπ 

εμεηάζακε κε ην φξγαλν κέηξεζεο (εδψ π.ρ. Διιάδα). Σα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη φλησο ππάξρεη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε (p<0,001) κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ ίδην πξννξηζκφ. Όπσο αλαθέξεηαη εθηελψο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Castro θ.ά., 2007 . Jang θαη Feng, 2007 . Barroso θ.ά., 2007 . 

Niininen θ.ά., 2004) ε αλαδήηεζε πνηθηιίαο θαη λέσλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ 

απφ κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ δηαδξακαηίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, επηδξψληαο ζηελ πξφζεζή ηνπο 

λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ ζην κέιινλ. Δηδηθά κέζα απφ ηελ έξεπλα 

ησλ Bigné θ.ά. (2009) πξνβάιιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε ππφζεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο αλαδήηεζεο πνηθηιίαο ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο, ηφζν 

βξαρππξφζεζκα, φζν θαη καθξνπξφζεζκα. ηα απνηειέζκαηα ππνζηήξημαλ ζε 

θάζε πεξίπησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 
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7.1.1 Σειηθά Πξνζδηνξηζκέλν Γνκηθφ Μνληέιν Δμηζψζεσλ 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξαγκάηεπζήο 

ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλεο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

είλαη ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε γξαθηθά ην ηειηθά εμαγψκελν δνκηθφ 

κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο (ρήκα 7.1). 

Δπίζεο, παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθα 7.1 ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ ζην ηειηθά πξνζδηνξηζκέλν δνκηθφ κνληέιν, κεηά 

δειαδή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηεζζάξσλ απνξξηπηέσλ ζρέζεσλ (H3b, H3g, 

H3m, H4f) ζην κεδέλ, νπφηε πξνθχπηνπλ 4 επηπιένλ βαζκνί ειεπζεξίαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαζέηεη 113 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη 

ζην ζχλνιν 271 (158 αθαλείο καδί κε ηνπο φξνπο ζθάικαηνο) θαη 586 

παξακέηξνπο. Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ δείρλνπλ 

απνδεθηή έσο θαιή πξνζαξκνγή αθνχ χ2(df) = 29228,121 (6013), p<0,001 . 

CFI = 0,921>0,90 . PNFI=0,853>0,60 . TLI=0,912>0,90 . RMSEA=0,033<0,08 . 

SRMR=0,0713<0,08 (γηα CFI>0,92), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.21. 

Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 735 θαη 744 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ 

ζεσξείηαη ελδεηθηηθή επάξθεηαο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013). 

πγθξίλνληαο ηνπο δείθηεο ηνπ Πίλαθα 7.1 κε απηνχο ηνπ Πίλαθα 6.21 

δηαπηζηψλνπκε ειαθξά βειηίσζε ησλ ηηκψλ γηα χ2/df, PNFI θαη SRMR.   

 

Πίνακας 7.1: Πεξίιεςε Γεηθηψλ Πξνζαξκνγήο ηειηθά πξνζδηνξηζκέλνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ.  

Γείκηες Αποηελέζμαηα Κριηήρια 

χ
2
 / df 4,861 γηα p<0,001 <5,0 

CFI 0,921 >0,90 

PNFI 0,853 >0,60 

TLI 0,912 >0,90 

RMSEA 0,033 <0,08 

SRMR 0,0713 <0,08 (CFI>0,92) 
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τήμα 7.1: Σειηθά πξνζδηνξηζκέλν Γνκηθφ κνληέιν κε αλαθνξά ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο. 

,55

Αθοζίφζη ζηον

Προοριζμό

,57

DL5e1
,75

,78

DL3e2
,88

,84

DL2e3 ,91

,71

DL1e4
,84

Βνπιεηηθή

Δηθφλα

πλαηζζεκαηηθή

Δηθφλα

,63

AI8e5

,79,62

AI7e6

,78
,78

AI6e7

,88

,80

AI5e8
,89

,60

AI4e9 ,77

,46

AI2e10
,68

,96

AI1e11
,98

,72

CnI11e12

,85,61

CnI10e13

,78
,54

CnI9e14

,74

,50

CnI6e15
,70

,58

CnI5e16 ,76

,38

CnI4e17
,62

,47

CnI3e18

,69

,50

CnI2e19

,71

,64

σνολική Δπίδραζη

Προοριζμού

,73

EA

e20

,85
,53

PQ

e21

,36

Αληηιεπηηθνί

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο

,81

SF3

e22

,90

,69

SF2

e23

,83

,68

SF1

e24

,82

Πεπνηζήζεηο

Πξνηχπσλ/Καλφλσλ
,82

Nor6e25

,91
,76

Nor5e26

,87

,67

Nor4e27
,82

,66

Nor3e28 ,81

,66

Nor2e29
,81

,59

Nor1e30
,77

Πεπνηζήζεηο

Ρφισλ

,83

Rol8e31

,91,81

Rol7e32

,90
,75

Rol6e33

,87

,78

Rol5e34
,88

,80

Rol4e35 ,90

,81

Rol3e36
,90

,77

Rol2e37

,88

,78

Rol1e38

,89

,49

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή

Πεπνίζεζε

,77

PNB3

e39

,88

,50

PNB2

e40

,71
,46

PNB1

e41

,68

,40

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης

ζηον Προοριζμό

,52

Int4

e42

,72

,82

Int3

e43

,90

,84

Int2

e44

,92

,88

Int1

e45

,94

Πξνζθφιιεζε

ζηνλ Πξννξηζκφ

,57

PA8e46

,75
,64

PA7e47

,80,70

PA6e48

,83
,57

PA5e49

,76

,78

PA4e50
,89

,62

PA3e51 ,79

,72

PA2e52
,85

,75

PA1e53
,87

πλνιηθή

Ιθαλνπνίεζε,66

OS4e54

,81

,67

OS3e55
,82

,68

OS2e56 ,83

,71

OS1e57 ,84

,04

Αλάγθε Πνηθηιίαο

& Δλαιιαθηηθψλ

,26

NVA4 e58
,51

,40

NVA3 e59,63 ,81

NVA2 e60
,90

,65

NVA1 e61

,80

,80

ρεδηαζκφο &

Πξνγξακκαηηζκφο

Πφξσλ

,59

Cat1 e62,77
,46

Cat2 e63
,68

,67

Cat4 e64

,82

,65

Cat5 e65

,80

,57

Cat6 e66

,76

,60

Cat7 e67

,77

,65

Cat3 e68

,62

Cat13 e69,66

Cat14 e70

,38

Cat10 e71,73

Cat11 e72,55

Cat12 e73

,77

Αλαζηαιηηθνί

Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ

,38

Con21 e77,50

Con20 e78,59

Con16 e79,65

Con15 e80,61

Con13 e81,55

Con12 e82
,59

Con14 e83,50

Con7 e84,58

Con6 e85
,54

Con5 e86,37

Con4 e87,39

Con3 e88

,76

Con11 e90,47

Con2 e91,24

Con1 e92

,63

,61

,73

,91

Αλαγθαίεο

Πξνυπνζέζεηο

,63

CΙ5

e93
,65

CΙ19

e94
,35

CΙ22

e95
,52

CΙ23

e96
,49

CΙ24

e97
,51

CΙ25

e98
,54

CΙ6

e99
,28

CΙ10

e100
,23

CΙ15

e101
,50

CΙ16

e102
,38

CΙ17

e103
,38

CΙ18

e104
,46

CΙ21

e105
,57

CΙ27

e106
,36

CΙ8

e107
,29

CΙ11

e108
,35

CΙ12

e109
,21

CΙ13

e110
,47

CΙ14

e111
,52

CΙ28

e112
,53

CΙ1

e113
,54

CΙ2

e114
,63

CΙ3

e115

,76

Διθπζηηθέο

πλζήθεο

,66

Πξνζθεξφκελεο

Γξαζηεξηφηεηεο

,46

Φπζηθφ

Πεξηβάιινλ

,70

,76

,71

,77

,73,73 ,79,60 ,54,59 ,46 ,69 ,72,71,70,72,59,81,79 ,48,53,74 ,62 ,62 ,68 ,76

Γνφζηική Δικόνα

,87 ,95 ,81
,68

e116

e117 e118

e119

,43

Λεηηνπξγηθνί

Καηαιχηεο

,74

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ

& Δπθαηξηψλ

,79

Καηαιχηεο

Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ
,58

Cat9 e120

,76

,81

,86

,74

,62

,81

,78

,94

Αλαζηαιηηθνί

Πξννξηζκψλ

,49

Οηθνλνκηθνί

Αλαζηαιηηθνί

,07

Καηαλύηες

,89

,65

,86

,89

,74

,78

,81

,77

,70

,62

,87

,69

,49

,05

Αναζηαληικοί

Παράγονηες

e121

e122

e123

e124

e125

e126

e127

,35,62

,15

,52,30

-,21

,30

-,52

,27
,17

,31

,39

,41

-,15
-,15

,15

-,18

-,63
-,36

,18

,28

-,08

-,17
-,39

,53

-,12

,17

-,46

,34
,24

,31

-,10-,04

-,01

,26

-,16
-,20
-,16

,32
,23

,15
,16

-,42

-,21
-,45

-,29
-,35

,11

,19
,23

,18
,19

-,27

-,15-,22

-,23
-,22

-1,57

-,29
,35-,23

,20

,08

-,33

-,06

,13

,14

,11,10

,02

-,13

-,06,29

-,37

-,33

,06
-,09-,15

,16

-,34

-,27

-,29

-,16

,12

,11
,11

,05

,12

-,21-,05
,31-,22

,23

-,33

-,07
,16

-,21
,14

-,49

,12

,15

,10
-,03

,23

-,43

,08

-,18

-,04
,12

,10
-,11

-,16
-3,47

,27

-2,79

,29

-,30

-,27

,12,04-,10

-,11

,12,10

,15-,19

,12

-,26
-,04

-,08
,10-,21

,13

,06

-,13

-,16

-2,13
-3,65

,19-2,97

-,11

,73

,37
,32

,70

,32

,32

,10

,12

,18

,97

,88

,70

,43

,42

,35

res_Int

res_Con

res_Cat

res_PNB

res_SF

res_Loy

res_Eff

,00

Πξνεγνχκελε

Δπηινγή

Πξννξηζκνχ

e_Beh

-,13

,06

,05

,29

,35

,10

-,12

,38

,45

,44

,67

,45

,50

,33

,30

,26

,50

,42

,72

,32

,42

,39

,29

,42

,38

,42

,32

,45

res_Alter

-,12

-,07

-,07

,09

-,06

,11

-,44

,21

,36

-,16

-,10

,26



πκπεξάζκαηα Έξεπλαο & Πξνηάζεηο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 479 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 7.2 παξαζέηνπκε ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ 

κνλνπαηηψλ ηνπ ηειηθνχ πξνζδηνξηζκέλνπ δνκηθνχ κνληέινπ, δειαδή εθείλσλ ησλ 

ζρέζεσλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απφ απηφλ 

ηνλ πίλαθα κπνξνχκε πιένλ λα ζρεκαηίζνπκε ηελ εμίζσζε πνπ εθθξάδεη ηελ 

πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο κε βάζε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπκπεξηιάβακε ζην επηβεβαησκέλν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα. Όπσο άιισζηε αλαθέξνπλ 

νη Hair θ.ά. (2010) νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ εθηηκψκελσλ ηηκψλ γηα εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, κε ηηο εθηηκήηξηεο λα 

αλαθέξνληαη κε ην ζχκβνιν ŷ. Η εμίζσζε (1.1) απνδίδεη ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο (ŷInt) κε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπγθξηηηθή ηζρχο επίδξαζεο θάζε παξάγνληα (Hair θ.ά., 

2010, ζει. 199). Η εμίζσζε (1.2) απνδίδεη ηελ ŷInt απεπζείαο απφ ηηο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο, κε ηε βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ πξνζδηνξηζκνχ θάζε παξάγνληα (Latent 

Variable = ∑                                           
     ). Δίλαη ινηπφλ: 

       
                                                 

                                          (1.1) 

      
                                                 

                                  ,  (0,102 ≤       
≤ 8,339)  (1.2) 

φπνπ:  

 ŷ
Int  

  = εθηηκήηξηα πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ κε ηππηθνχο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο,  

 ŷ
Int  

  = εθηηκήηξηα πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ κε κε ηππηθνχο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο,  

DL = αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ  DL=0,148
.
DL1 +0,390

.
DL2 +0,256

.
DL3 +0,197

.
DL5, κε 0<DLx<7, 

STD = πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ  0≤STD≤16 (έσο 16 ηαμίδηα δηαθνπψλ ηελ πξνεγνχκελε 5εηία) 

SF = αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο  SF=0,280
.
SF1 +0,168

.
SF2 +0,465

.
SF3, κε 0<SFx<7, 

PNB = πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε  PNB=0,313
.
PNB1 +0,133

.
PNB2 +0,515

.
PNB3, κε 0<PNBx<7, 

ODI = ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ  ODI=0,175
.
PQ +0,396

.
EA, κε 1<PQ<7 & 1<EA<7, 

Cat = θαηαιχηεο  Cat=0,184
.
Cat1 +0,006

.
Cat2 +0,307

.
Cat3 + 0,196

.
Cat4+ 0,124

.
Cat5+ 0,097

.
Cat6+ 

0,114
.
Cat7+0,244

.
Cat9+0,087

.
Cat10+0,289

.
Cat11+0,144

.
Cat12+0,313

.
Cat13+0,363

.
Cat14, κε 1<Catx<7, θαη 

NVA = αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ NVA=0,187
.
ΝVA1 +0,406

.
NVA2 +0,042

.
NVA3+ 

+0,033
.
NVA4, κε 1<NVAx<7. 

(Οη παξαηεξνχκελεο DLx, STD, SFx, PNBx, ODIx, Catx, NVAx παίξλνπλ αθέξαηεο ηηκέο) 

 

Πίνακας 7.2: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Σειηθά πξνζδηνξηζκέλνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ (Regression Weights 

& Standardized Regression Weights).  

Γιαδρομές (μονοπάηια) παλινδρόμηζης RW St.RW S.E. C.R. P 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,276 ,375 ,012 22,788 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,035 ,322 ,002 18,172 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,505 ,433 ,021 23,946 <0,001 
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Πίνακας 7.2: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Σειηθά πξνζδηνξηζκέλνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ (Regression Weights 

& Standardized Regression Weights).  

Γιαδρομές (μονοπάηια) παλινδρόμηζης RW St.RW S.E. C.R. P 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,345 ,421 ,015 23,309 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,051 -,104 ,009 -5,828 <0,001 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,707 ,698 ,018 38,668 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,253 ,323 ,018 14,351 <0,001 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,250 ,324 ,017 14,492 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,080 -,118 ,014 -5,801 <0,001 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,124 ,205 ,013 9,520 <0,001 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000 ,871 
   

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,032 ,953 ,028 37,069 <0,001 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,765 ,815 ,027 28,183 <0,001 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,635 ,681 ,022 29,159 <0,001 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,844 ,892 ,024 35,703 <0,001 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,731 ,654 ,026 27,687 <0,001 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,705 ,858 ,023 30,146 <0,001 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000 ,890 
   

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ ,157 ,098 ,033 4,721 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε ,109 ,117 ,015 7,065 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αληηιεπηηθνί Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,223 ,181 ,019 11,564 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000 ,972 
   

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,644 ,877 ,022 29,515 <0,001 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,476 ,702 ,025 18,657 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Καηαιχηεο ,058 ,059 ,015 3,853 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ ,157 ,291 ,008 19,803 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθηηθψλ -,196 -,121 ,026 -7,666 <0,001 

Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,426 ,357 ,026 16,240 <0,001 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,260 ,351 ,013 20,076 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,119 -,130 ,013 -8,926 <0,001 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,043 ,053 ,011 3,799 <0,001 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,230 -,156 ,030 -7,712 <0,001 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,295 ,263 ,023 13,064 <0,001 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν 
ζεκαληηθφηεηαο 

 

7.1.2 Δπηζθφπεζε Απνηειεζκάησλ Αλππαξμίαο Γηαθχκαλζεο 

Σειηθά, κεηά απφ ηελ αλάιπζε θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

κε απηά ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δνκηθνχ κνληέινπ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, πξνρσξήζακε ζε δχν αλαιχζεηο ηζνδπλακίαο ή 

αλππαξμίαο βαζκνχ δηαθχκαλζεο κε βάζε: α) ηε γιψζζα απφθξηζεο 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ απφ 

ηηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο, θαη β) ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ. 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθάιαην 3, ν έιεγρνο αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο 

πνιιαπιψλ νκάδσλ ζεσξείηαη σο έλαο ηξφπνο γηα ηε δηαζηαπξνχκελε επηθχξσζε 
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ηνπ ηειηθά πξνζδηνξηζκέλνπ κνληέινπ, δηφηη ζηνρεχεη ζηελ επηβεβαίσζε θαη εθαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηκεκάησλ ή νκάδσλ 

(δεηγκάησλ) απφ ηε δεμακελή ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ (πιεζπζκφο) (Byrne, 

2009). Έηζη ινηπφλ, αλ ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε δχν νκάδεο, ηφηε ελψ ε πξψηε 

ρξεζηκεχεη σο ην δείγκα βαζκνλφκεζεο, ε άιιε νκάδα ιεηηνπξγεί σο ην δείγκα 

επηθχξσζεο, κε ην ηειεπηαίν λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππνηηζέκελνπ 

κνληέινπ πνπ εθαξκφδεηαη ζην δείγκα βαζκνλφκεζεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί γηα πεξηζζφηεξεο ησλ δχν νκάδσλ. πλεπψο, ν έιεγρνο πνιιαπιψλ 

νκάδσλ αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο εμεηάδεη ηελ ηζνδπλακία ηεο παξαγνληηθήο δνκήο, 

ησλ θνξηίζεσλ παξαγφλησλ, δηαθπκάλζεηο /ζπλδηαθπκάλζεηο παξαγφλησλ ή 

ζπληειεζηέο δνκηθψλ κνλνπαηηψλ (Byrne, 2004). ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δχν έιεγρνη γηα αλππαξμία δηαθχκαλζεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ψζηε γηα ηνλ πξψην έιεγρν πξνέθπςαλ 3 νκάδεο (αγγιηθά, γεξκαληθά, 

ξσζηθά) θαη γηα ην δεχηεξν έιεγρν 2 νκάδεο (αξζεληθφ, ζειπθφ). Η κέζνδνο ειέγρνπ 

πνπ εθαξκφζηεθε βαζίδεηαη ζηνπο Κξίζηκνπο Γείθηεο γηα Γηαθνξέο (Critical Ratios for 

Differences).  

 

7.1.2.1 Αλάιπζε Αλππαξμίαο Γηαθχκαλζεο κε βάζε ηηο Σνπξηζηηθέο Αγνξέο 

ηελ πξψηε κειέηε ηζνδπλακίαο βξέζεθαλ 3 θξίζηκεο ζρέζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ 

ηαπηφρξνλα ηηο ηξεηο νκάδεο θαη αξθεηέο αθφκα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηξεηο νκάδεο 

αλα δεχγε. Αθαηξψληαο απφ ην δνκηθφ κνληέιν ην ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθφ κνλνπάηη 

«Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ» ππνινγίδνπκε 

θαη πάιη ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ θαη ηνπο λένπο ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο (ρήκα 7.2). Γελ παξαηεξνχληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηνπο δείθηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα 

είλαη Χ2(df) = 44836,642 (18030), p<0,001 . CFI = 0,906>0,90 . PNFI=0,809>0,60 . 

TLI=0,901>0,90 . RMSEA=0,021<0,05 . SRMR=0,0743<0,08. Δπίζεο, ν δείθηεο CN 

παίξλεη ηηκέο 1419 θαη 1429 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη 

είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή επάξθεηαο δείγκαηνο 

(Calver θαη Page, 2013). ηνλ Πίλαθα 7.3 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη 

ππνινγηζκέλνη ζπληειεζηέο θαη ηππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο κεηά ηε 

δηαγξαθή ηνπ κνλνπαηηνχ «Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ 

Πξννξηζκφ». 
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τήμα 7.2: Σειηθά πξνζδηνξηζκέλν Γνκηθφ κνληέιν κε απνηχπσζε ησλ θνηλψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κνλνπαηηψλ ησλ ηξηψλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ. 

Αθοζίφζη ζηον

ΠροοριζμόDL5e1
11

DL3e2
1 DL2e3
1

DL1e4
1

Βνπιεηηθή

Δηθφλα

πλαηζζεκαηηθή

Δηθφλα

AI8e5

1

1
AI7e6

1
AI6e7

1
AI5e8

1
AI4e9

1
AI2e10

1
AI1e11

1

CnI11e12

1

1
CnI10e13

1
CnI9e14

1
CnI6e15

1
CnI5e16

1
CnI4e17

1
CnI3e18

1
CnI2e19

1

σνολική Δπίδραζη

Προοριζμού

EA

e20

1

1
PQ

e21

1

Αληηιεπηηθνί

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο

SF3

e22

1

1SF2

e23

1SF1

e24

1

Πεπνηζήζεηο

Πξνηχπσλ/Καλφλσλ

Nor6e25

1

1
Nor5e26

1
Nor4e27

1
Nor3e28

1
Nor2e29

1
Nor1e30

1

Πεπνηζήζεηο

Ρφισλ

Rol8e31

1

1
Rol7e32

1
Rol6e33

1
Rol5e34

1
Rol4e35

1
Rol3e36

1
Rol2e37

1
Rol1e38

1

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή

Πεπνίζεζε

PNB3

e39

1

1PNB2

e40

1PNB1

e41

1

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης

ζηον Προοριζμό

Int4

e42

1

1

Int3

e431

Int2

e441

Int1

e451

Πξνζθφιιεζε

ζηνλ Πξννξηζκφ

PA8e46

1

1
PA7e47

1
PA6e48

1
PA5e49

1
PA4e50

1
PA3e51

1
PA2e52

1
PA1e53

1

πλνιηθή

Ιθαλνπνίεζε

OS4e54

1
1

OS3e55
1

OS2e56
1

OS1e57
1

Αλάγθε Πνηθηιίαο

& Δλαιιαθηηθψλ

NVA4 e58
1

1

NVA3 e59
1

NVA2 e60
1

NVA1 e61
1

ρεδηαζκφο &

Πξνγξακκαηηζκφο

Πφξσλ

Cat1 e621
1

Cat2 e63
1

Cat4 e64
1

Cat5 e65
1

Cat6 e66
1

Cat7 e67
1

Cat3 e68
1

Cat13 e69
1

Cat14 e70
1

Cat10 e71
1

Cat11 e72
1

Cat12 e73
1

Αλαζηαιηηθνί

Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ

Con21 e77
1

Con20 e78
1

Con16 e79
1

Con15 e80
1

Con13 e81
1

Con12 e82
1

Con14 e83
1

Con7 e84
1

Con6 e85
1

Con5 e86
1

Con4 e87
1

Con3 e88
1

Con11 e90
1

Con2 e91
1

Con1 e92
1

1

Αλαγθαίεο

Πξνυπνζέζεηο

CΙ5

e93
1

CΙ19

e94
1

CΙ22

e95
1

CΙ23
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Πίνακας 7.3: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηηο ηξεηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο (Regression Weights & 

Standardized Regression Weights).  

Γιαδρομές (μονοπάηια) παλινδρόμηζης RWαγγ S.E. αγγ 

 

St.RWαγγ RWγερ S.E. γερ St.RWγερ RWρφζ S.E. ρφζ St.RWρφζ 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,202 ,014 ,331 ,318 ,021 ,402 ,307 ,033 ,346 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,038 ,003 ,382 ,043 ,004 ,314 ,041 ,004 ,383 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,760 ,051 ,498 ,418 ,029 ,390 ,296 ,033 ,317 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,276 ,021 ,363 ,408 ,024 ,493 ,417 ,035 ,479 

Καηαιχηεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,035 ,016 -,064 nsig nsig nsig nsig nsig nsig 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ nsig nsig nsig -,025 ,010 -,069 nsig nsig nsig 

πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ nsig nsig nsig -,018 ,007 -,056 nsig nsig nsig 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,692 ,032 ,619 ,693 ,029 ,741 ,715 ,033 ,806 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,186 ,028 ,225 ,252 ,026 ,330 ,285 ,047 ,295 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,499 ,036 ,493 ,126 ,023 ,181 ,439 ,044 ,495 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,108 ,021 -,170 nsig nsig nsig -,181 ,030 -,300 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,104 ,019 ,188 ,083 ,020 ,132 ,258 ,044 ,313 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000  ,899 1,000  ,811 1,000  ,916 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,055 ,045 ,961 1,206 ,055 ,982 1,001 ,058 ,957 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,702 ,041 ,753 ,946 ,052 ,821 ,889 ,061 ,893 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,636 ,035 ,657 ,798 ,043 ,681 ,496 ,043 ,716 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,864 ,038 ,880 ,868 ,036 ,922 ,866 ,079 ,866 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,681 ,043 ,665 ,575 ,034 ,600 1,057 ,100 ,687 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,750 ,039 ,883 ,641 ,033 ,839 1,027 ,091 ,825 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000  ,840 1,000  ,949 1,000  ,808 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  σνολική Δπίδραζη Προοριζμού ,260 ,060 ,146 nsig nsig nsig ,283 ,072 ,191 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Προζφπική Κανονιζηική Πεποίθηζη nsig nsig nsig ,154 ,027 ,156 ,192 ,041 ,187 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Ανηιληπηικοί Κοινφνικοί Παράγονηες ,287 ,033 ,230 ,200 ,029 ,162 ,133 ,043 ,106 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000  ,950 1,000  ,950 1,000  1,015 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,680 ,037 ,888 ,672 ,041 ,878 ,759 ,056 ,876 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,489 ,043 ,659 ,484 ,049 ,716 ,407 ,054 ,635 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Αναζηαληικοί Παράγονηες nsig nsig nsig nsig nsig nsig -,084 ,038 -,076 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Καηαλύηες nsig nsig nsig ,080 ,023 ,086 nsig nsig nsig 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Προηγούμενη Δπιλογή Προοριζμού ,162 ,013 ,297 ,172 ,012 ,334 ,092 ,023 ,118 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Ανάγκη Ποικιλίας & Δναλλακηικών -,210 ,048 -,118 -,162 ,035 -,109 -,312 ,068 -,169 
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Πίνακας 7.3: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ γηα ηηο ηξεηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο (Regression Weights & 

Standardized Regression Weights).  

Γιαδρομές (μονοπάηια) παλινδρόμηζης RWαγγ S.E. αγγ 

 

St.RWαγγ RWγερ S.E. γερ St.RWγερ RWρφζ S.E. ρφζ St.RWρφζ 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Αθοζίφζη ζηον Προοριζμό ,386 ,045 ,295 ,461 ,041 ,390 ,417 ,057 ,340 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,250 ,021 ,339 ,217 ,020 ,296 ,314 ,030 ,379 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,113 ,020 -,130 -,070 ,026 -,058 -,156 ,028 -,172 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο ,040 ,017 ,053 ,043 ,017 ,055 ,179 ,039 ,145 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,319 ,051 -,203 -,210 ,037 -,185 nsig nsig nsig 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,275 ,037 ,240 ,289 ,048 ,190 ,163 ,034 ,224 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, nsig = ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή ζρέζε,       
φιεο νη δηαδξνκέο (κνλνπάηηα) πνπ εκθαλίδνληαη κε ηηκέο παξνπζηάδνπλ επίπεδα ζεκαληηθφηεηάο < 0,05. 
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Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ 

απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο, ζπλάγεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 7.3 φηη 

αιιάδεη ε εμίζσζε εθηίκεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αλάινγα κε ηελ ηνπξηζηηθή 

αγνξά. Οη δηαθνξέο πξνθχπηνπλ ηφζν ζην είδνο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ φζν 

θαη ζηε βαξχηεηά ηνπο. Αλαιφγσο κε ηηο εμηζψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, έηζη θαη γηα 

ηηο ηξεηο μερσξηζηέο αγνξέο νη εμηζψζεηο (2.1), (3.1) & (4.1) απνδίδνπλ ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο (ŷInt) κε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ψζηε 

λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπγθξηηηθή ηζρχο επίδξαζεο θάζε παξάγνληα (Hair θ.ά., 2010, ζει. 

199). Όκσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφζεζεο επαλέιεπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νη εμηζψζεηο (2.2), (3.2) & (4.2) πνπ απνδίδνπλ ηελ ŷInt απεπζείαο απφ ηηο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο, κε ηε βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ πξνζδηνξηζκνχ θάζε παξάγνληα (Latent Variable 

= ∑                                           
     ). Πξάγκαηη:  

      

   
                                                                              (2.1) 

      

   
                                                ,                    (2.2) 

(0,010 ≤     
     

≤ 7,160) 

      

   
                                                                 (3.1) 

      

   
                                                          ,      

(0,074 ≤     
     

≤ 8,972)                                                                             (3.2)  

      

   
                                                           

                                                                (4.1) 

      

   
                                                           

         , (-0,120 ≤     
     

≤ 5,473)                                                       (4.2) 

γηα ηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (αγγ), Γεξκαλίαο (γεξ), θαη Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο (ξσζ) αληίζηνηρα, φπνπ: 

     
Int  

  = εθηηκήηξηα πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο πξννξηζκνχ κε ηππ. ζπληει. παιηλδξφκεζεο (αλά αγνξά),  

     
Int  

  = εθηηκήηξηα πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο πξννξηζκνχ κε κε ηππ.ζπληει.παιηλδξφκεζεο (αλά αγνξά),  

DL = αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ  DL
αγγ

=0,132
.
DL1 +0,411

.
DL2 +0,292

.
DL3 +0,157

.
DL5, 

DL
γεξ

=0,187
.
DL1 +0,381

.
DL2 +0,225

.
DL3 +0,223

.
DL5, DL

ξσζ
=0,103

.
DL1 +0,306

.
DL2 +0,296

.
DL3 

+0,255
.
DL5, κε 0<DLx<7, 

STD = πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ  0≤STD≤16 (σο 16 ηαμίδηα δηαθνπψλ ηελ πξνεγνχκελε 5εηία) 

SF = αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο  SF
αγγ

=0,213
.
SF1 +0,288

.
SF2 +0,404

.
SF3,  

SF
γεξ

=0,363
.
SF1 +0,021

.
SF2 +0,606

.
SF3 θαη SF

ξσζ
=0,280

.
SF1 +0,168

.
SF2 +0,465

.
SF3, κε 0<SFx<7 

PNB = πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε  PNB
γεξ

= 0,313
.
PNB1 +0,133

.
PNB2 +0,515

.
PNB3 θαη 

PNB
ξσζ

=0,258
.
PNB1 +0,192

.
PNB2 +0,437

.
PNB3,0<PNBx<7 

ODI = ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ  ODI
αγγ

=0,221
.
PQ +0,313

.
EA θαη ODI

ξσζ
=0,168

.
PQ +0,368

.
EA, 

κε 1<PQ<7 & 1<EA<7, 

Con = αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο  Con
ξσζ

=-0,006
.
Con1 +0,051

.
Con2 +0,054

.
Con3 + 0,009

.
Con4+ 

0,042
.
Con5+ 0,029

.
Con6+ 0,033

.
Con7+0,006

.
Con11+0,003

.
Con12+0,124

.
Con13+0,079

.
Con14 

+0,105
.
Con15+ 0,159

.
Con16 +0,026

.
Con20+0,056

.
Con21, κε 1<Conx<7, 

Cat = θαηαιχηεο  Cat
γεξ

=0,143
.
Cat1 +0,014

.
Cat2 +0,232

.
Cat3 + 0,187

.
Cat4+ 0,174

.
Cat5+ 0,072

.
Cat6+ 

0,096
.
Cat7+0,227

.
Cat9+0,086

.
Cat10+0,295

.
Cat11+0,137

.
Cat12+0,327

.
Cat13+0,400

.
Cat14, κε 1<Catx<7, 

NVA = αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ NVA
αγγ

=0,249
.
ΝVA1 +0,314

.
NVA2 +0,016

.
NVA3+ 

+0,035
.
NVA4, NVA

γεξ
=0,117

.
ΝVA1 +0,490

.
NVA2 +0,090

.
NVA3 +0,025

.
NVA4 θαη NVA

ξσζ
=0,294

.
ΝVA1 

+0,290
.
NVA2 +0,064

.
NVA3 +0,017

.
NVA4, κε 1<NVAx<7. 
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Βιέπνπκε φηη ε πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο απφ πιεπξάο ησλ Άγγισλ θαζνξίδεηαη απφ 5 

παξάγνληεο, ησλ Γεξκαλψλ απφ 6 θαη ησλ Ρψζσλ απφ 7 παξάγνληεο, θαη ζηνπο θνηλνχο 

παξάγνληεο παξαηεξνχληαη αμηφινγεο πνζνηηθέο δηαθνξέο.  

Οη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ R2 γηα ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ δηακνξθψλνληαη ζε 0,386 γηα ηελ αγγιηθή, 0,404 γηα ηελ γεξκαληθή θαη 0,471 

γηα ηε ξσζηθή ηνπξηζηηθή αγνξά. Γειαδή δηαθνξνπνηήζεθαλ ειάρηζηα απφ ηηο ηηκέο πνπ 

ππνινγίζακε ζην Κεθάιαην 6, πνπ ην κνλνπάηη «Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ» ζπκπεξηιακβαλφηαλ. 

 

7.1.2.2 Αλάιπζε Αλππαξμίαο Γηαθχκαλζεο κε βάζε ην Φχιν ησλ εξσηψκελσλ 

ηε δεχηεξε κειέηε ηζνδπλακίαο κε θξηηήξην ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ βξέζεθαλ 5 

θξίζηκεο ζρέζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα δεδνκέλα. 

Αθαηξψληαο απφ ην δνκηθφ κνληέιν ηα ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθά κνλνπάηηα «Πξνεγνχκελε 

Δπηινγή Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ», «Πξνεγνχκελε Δπηινγή 

Πξννξηζκνχ  Καηαιχηεο», «Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ  πλνιηθή Δπίδξαζε 

Πξννξηζκνχ», θαη «Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξφζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο ζηνλ 

Πξννξηζκφ», ππνινγίδνπκε θαη πάιη ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ θαη 

ηνπο λένπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (ρήκα 7.3).  

Γελ παξαηεξνχληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ δνκηθνχ 

κνληέινπ ζηα δεδνκέλα, κε ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο λα είλαη Χ2(df) = 37433,003 

(12026), p<0,001 . CFI = 0,910>0,90 . PNFI=0,829>0,60 . TLI=0,905>0,90 . 

RMSEA=0,025<0,05 . SRMR=0,0737<0,08. Δπίζεο, ν δείθηεο CN παίξλεη ηηκέο 1138 θαη 

1148 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη 0,01, αληίζηνηρα, θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ 

ηηκή 200 πνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθή επάξθεηαο δείγκαηνο (Calver θαη Page, 2013). ηνλ 

Πίλαθα 7.4 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη ππνινγηζκέλνη ζπληειεζηέο θαη ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο κεηά ηε δηαγξαθή ησλ πξναλαθεξζέλησλ κνλνπαηηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ απφ ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο, ζπλάγεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 7.4 φηη αιιάδεη ε 

εμίζσζε εθηίκεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αλάινγα κε ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ. Οη 

δηαθνξέο πξνθχπηνπλ ηφζν ζην είδνο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ φζν θαη ζηε 

βαξχηεηά ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα 2 θχια, νη εμηζψζεηο (5.1), (6.1) απνδίδνπλ ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο (ŷInt) κε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ψζηε 

λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπγθξηηηθή ηζρχο επίδξαζεο θάζε παξάγνληα (Hair θ.ά., 2010, ζει. 

199). Όκσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφζεζεο επαλέιεπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 



πκπεξάζκαηα Έξεπλαο & Πξνηάζεηο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 487 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

 

τήμα 7.3: Σειηθά πξνζδηνξηζκέλν Γνκηθφ κνληέιν κε απνηχπσζε ησλ θνηλψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κνλνπαηηψλ γηα αξζεληθά θαη ζειπθά άηνκα.

Αθοζίφζη ζηον

ΠροοριζμόDL5e1
11

DL3e2
1 DL2e3
1

DL1e4
1

Βνπιεηηθή

Δηθφλα

πλαηζζεκαηηθή

Δηθφλα

AI8e5

1

1
AI7e6

1
AI6e7

1
AI5e8

1
AI4e9

1
AI2e10

1
AI1e11

1

CnI11e12

1

1
CnI10e13

1
CnI9e14

1
CnI6e15

1
CnI5e16

1
CnI4e17

1
CnI3e18

1
CnI2e19

1

σνολική Δπίδραζη

Προοριζμού

EA

e20

1

1
PQ

e21

1

Αληηιεπηηθνί

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο

SF3

e22

1

1SF2

e23

1SF1

e24

1

Πεπνηζήζεηο

Πξνηχπσλ/Καλφλσλ

Nor6e25

1

1
Nor5e26

1
Nor4e27

1
Nor3e28

1
Nor2e29

1
Nor1e30

1

Πεπνηζήζεηο

Ρφισλ

Rol8e31

1

1
Rol7e32

1
Rol6e33

1
Rol5e34

1
Rol4e35

1
Rol3e36

1
Rol2e37

1
Rol1e38

1

Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή

Πεπνίζεζε

PNB3

e39

1

1PNB2

e40

1PNB1

e41

1

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης

ζηον Προοριζμό

Int4

e42

1

1

Int3

e431

Int2

e441

Int1

e451

Πξνζθφιιεζε

ζηνλ Πξννξηζκφ

PA8e46

1

1
PA7e47

1
PA6e48

1
PA5e49

1
PA4e50

1
PA3e51

1
PA2e52

1
PA1e53

1

πλνιηθή

Ιθαλνπνίεζε

OS4e54

1
1

OS3e55
1

OS2e56
1

OS1e57
1

Αλάγθε Πνηθηιίαο

& Δλαιιαθηηθψλ

NVA4 e58
1

1

NVA3 e59
1

NVA2 e60
1

NVA1 e61
1

ρεδηαζκφο &

Πξνγξακκαηηζκφο

Πφξσλ

Cat1 e621
1

Cat2 e63
1

Cat4 e64
1

Cat5 e65
1

Cat6 e66
1

Cat7 e67
1

Cat3 e68
1

Cat13 e69
1

Cat14 e70
1

Cat10 e71
1

Cat11 e72
1

Cat12 e73
1

Αλαζηαιηηθνί

Γηαπξνζσπηθψλ Δπηινγψλ

Con21 e77
1

Con20 e78
1

Con16 e79
1

Con15 e80
1

Con13 e81
1

Con12 e82
1

Con14 e83
1

Con7 e84
1

Con6 e85
1

Con5 e86
1

Con4 e87
1

Con3 e88
1

Con11 e90
1

Con2 e91
1

Con1 e92
1

1

Αλαγθαίεο

Πξνυπνζέζεηο

CΙ5

e93
1

CΙ19

e94
1

CΙ22

e95
1

CΙ23

e96
1

CΙ24

e97
1

CΙ25

e98
1

CΙ6

e99
1

CΙ10

e100
1

CΙ15

e101
1

CΙ16

e102
1

CΙ17

e103
1

CΙ18

e104
1

CΙ21

e105
1

CΙ27

e106
1

CΙ8

e107
1

CΙ11

e108
1

CΙ12

e109
1

CΙ13

e110
1

CΙ14

e111
1

CΙ28

e112
1

CΙ1

e113
1

CΙ2

e114
1

CΙ3

e115
1

Διθπζηηθέο

πλζήθεο
Πξνζθεξφκελεο

Γξαζηεξηφηεηεο

Φπζηθφ

Πεξηβάιινλ

111 1

Γνφζηική Δικόνα

1
e116

1

e117
1

e118
1

e119

1

Λεηηνπξγηθνί

Καηαιχηεο

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ

& Δπθαηξηψλ

Καηαιχηεο

Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ
Cat9 e120

1

1

1

1

Αλαζηαιηηθνί

Πξννξηζκψλ

Οηθνλνκηθνί

Αλαζηαιηηθνί

Καηαλύηες

1

1

1

Αναζηαληικοί

Παράγονηες

e121

e122

1

e123

1

e124

e125

e126

e127

1

1

1

1

1

1

res_Int

1

res_Con

res_Cat

1

res_PNB

1

res_SF

1

res_Loy

1

res_Eff
1

Πξνεγνχκελε

Δπηινγή

Πξννξηζκνχ

e_Beh

1

res_Alter
1

1
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νη εμηζψζεηο (5.2) & (6.2) πνπ απνδίδνπλ ηελ ŷInt απεπζείαο απφ ηηο παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο, κε ηε βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ πξνζδηνξηζκνχ θάζε παξάγνληα (Latent 

Variable = ∑                                           
     ). Πξάγκαηη:   

      

   
                                                 

                              (5.1) 

      

   
                                                 

          , (0 ≤     
     

≤ 7,694)                 (5.2) 

      

   
                                                 

                                      (6.1) 

      

   
                                                 

                    , (0,174 ≤     
     

≤ 8,699)              (6.2) 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ ησλ αξζεληθψλ θαη 
ησλ ζειπθψλ εξσηψκελσλ, φπνπ: 

     
Int  

  = εθηηκήηξηα πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο πξννξηζκνχ κε ηππ. ζπληει. παιηλδξφκεζεο (αλά θχιν),  

     
Int  

  = εθηηκήηξηα πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο πξννξηζκνχ κε κε ηππ.ζπληει.παιηλδξφκεζεο (αλά θχιν),  

DL = αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ  DL
αξζ

=0,161
.
DL1 +0,365

.
DL2 +0,287

.
DL3 +0,189

.
DL5, 

DL
ζει

=0,132
.
DL1 +0,414

.
DL2 +0,231

.
DL3 +0,206

.
DL5, κε 0<DLx<7, 

STD = πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ  0≤STD≤16 (σο 16 ηαμίδηα δηαθνπψλ ηελ πξνεγνχκελε 5εηία) 

SF = αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο  SF
αξζ

=0,258
.
SF1 +0,181

.
SF2 +0,482

.
SF3 θαη  

SF
ζει

=0,305
.
SF1 +0,154

.
SF2 +0,448

.
SF3, κε 0<SFx<7 

PNB = πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε  PNB
αξζ

= 0,350
.
PNB1 +0,094

.
PNB2 +0,568

.
PNB3 θαη 

PNB
ζει

=0,282
.
PNB1 +0,165

.
PNB2 +0,469

.
PNB3,0<PNBx<7 

ODI = ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ  ODI
αξζ

=0,182
.
PQ +0,377

.
EA θαη ODI

ζει
=0,169

.
PQ +0,408

.
EA, 

κε 1<PQ<7 & 1<EA<7, 

Cat = θαηαιχηεο  Cat
ζει

=0,172
.
Cat1 +0,015

.
Cat2 +0,336

.
Cat3 + 0,186

.
Cat4+ 0,099

.
Cat5+ 0,101

.
Cat6+ 

0,126
.
Cat7+0,215

.
Cat9+0,078

.
Cat10+0,274

.
Cat11+0,141

.
Cat12+0,300

.
Cat13+0,361

.
Cat14, κε 1<Catx<7, 

NVA = αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ NVA
αξζ

=0,191
.
ΝVA1 +0,385

.
NVA2 +0,040

.
NVA3+ 

+0,033
.
NVA4 θαη NVA

ζει
=0,181

.
ΝVA1 +0,423

.
NVA2 +0,044

.
NVA3 +0,031

.
NVA4, κε 1<NVAx<7. 

 

(Οη παξαηεξνχκελεο DLx, STD, SFx, PNBx, ODIx, Catx, NVAx παίξλνπλ αθέξαηεο ηηκέο) 

Όλησο, ε πξφζεζε ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ 6 

παξάγνληεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζειπθψλ αηφκσλ απφ επηά, δειαδή κε 

πξφζζεην παξάγνληα ηνπο θαηαιχηεο. 

Οη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ R2 γηα ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ δηακνξθψζεθαλ ζε 0,425 γηα ηνπο άλδξεο θαη 0,383 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 

απηέο νη ηηκέο είλαη αθξηβψο ίζεο κε απηέο πξηλ ηε δηαγξαθή ησλ κε ζεκαληηθψλ 

κνλνπαηηψλ. Γειαδή ην πξνηεηλφκελν κνληέιν εμεγεί θαιχηεξα ηηο πξνζέζεηο ησλ 

αλδξψλ απφ απηέο ησλ γπλαηθψλ κε κία δηαθνξά πεξίπνπ 4%.  
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Πίνακας 7.4: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ κε θξηηήξην ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ 
(Regression Weights & Standardized Regression Weights). 

Γιαδρομές (μονοπάηια) παλινδρόμηζης RWαρζ S.E. αρζ 

 

St.RWαρζ RWθηλ S.E. θηλ St.RWθηλ 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα ,325 ,019 ,421 ,238 ,015 ,337 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,028 ,003 ,259 ,042 ,003 ,378 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  πλνιηθή Ιθαλνπνίεζε ,518 ,031 ,431 ,492 ,029 ,430 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Πξνζθφιιεζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,358 ,021 ,440 ,336 ,021 ,406 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  Πξνεγνχκελε Δπηινγή Πξννξηζκνχ -,045 ,012 -,096 -,055 ,013 -,106 

Πξνζσπ. Καλνληζη. Πεπνίζεζε  Βνπιεηηθή Δηθφλα ,708 ,027 ,692 ,703 ,025 ,700 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Πξνηχπσλ/Καλφλσλ ,250 ,026 ,323 ,256 ,024 ,321 

Αληηι. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  Πεπνηζήζεηο Ρφισλ ,242 ,026 ,318 ,260 ,023 ,332 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,084 ,020 -,124 -,075 ,018 -,113 

Αλάγθε Πνηθηιίαο & Δλαιιαθη.  Καηαιχηεο ,077 ,018 ,130 ,157 ,018 ,256 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,000  ,883 1,000  ,856 

Αλαγθαίεο Πξνυπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθφλα 1,028 ,039 ,948 1,042 ,040 ,956 

Πξνζθεξφκ. Γξαζηεξηφηεηεο  Γλσζηηθή Δηθφλα ,737 ,039 ,836 ,790 ,039 ,795 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθφλα ,586 ,030 ,654 ,689 ,032 ,704 

ρεδηαζκφο & Πξνγξ. Πφξσλ  Καηαιχηεο ,875 ,036 ,892 ,812 ,032 ,893 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιχηεο  Καηαιχηεο ,745 ,038 ,662 ,720 ,037 ,641 

Αμηνπ. Γπλαη/ησλ & Δπθαηξηψλ  Καηαιχηεο ,706 ,034 ,833 ,704 ,033 ,876 

Καηαιχηεο Γηαπξνζ. ρέζεσλ  Καηαιχηεο 1,000  ,894 1,000  ,885 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  σνολική Δπίδραζη Προοριζμού ,192 ,047 ,120 ,134 ,047 ,082 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Προζφπική Κανονιζηική Πεποίθηζη ,106 ,021 ,114 ,112 ,022 ,120 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Ανηιληπηικοί Κοινφνικοί Παράγονηες ,205 ,027 ,168 ,239 ,028 ,191 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 1,000  ,973 1,000  ,972 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξ. Δπηινγψλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,658 ,032 ,908 ,637 ,030 ,851 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,448 ,037 ,675 ,495 ,035 ,724 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Καηαλύηες nsig nsig nsig ,105 ,022 ,106 
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Πίνακας 7.4: Γηαδξνκέο (Μνλνπάηηα) Παιηλδξφκεζεο Πξνηεηλφκελνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ κε θξηηήξην ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ 
(Regression Weights & Standardized Regression Weights). 

Γιαδρομές (μονοπάηια) παλινδρόμηζης RWαρζ S.E. αρζ 

 

St.RWαρζ RWθηλ S.E. θηλ St.RWθηλ 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Προηγούμενη Δπιλογή Προοριζμού ,169 ,011 ,321 ,144 ,011 ,259 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Ανάγκη Ποικιλίας & Δναλλακηικών -,167 ,037 -,100 -,230 ,036 -,143 

Πρόθεζη (επαν)Δπίζκευης  Αθοζίφζη ζηον Προοριζμό ,417 ,037 ,358 ,428 ,037 ,350 

πλνι. Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ  Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ ,256 ,018 ,353 ,259 ,018 ,345 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο -,125 ,020 -,129 -,116 ,018 -,133 

Αθνζίσζε ζηνλ Πξννξηζκφ  Καηαιχηεο nsig nsig nsig ,060 ,016 ,074 

Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο  πλνιηθή Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ -,256 ,041 -,180 -,213 ,042 -,140 

Καηαιχηεο  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο ,315 ,033 ,275 ,266 ,030 ,245 

*RW = πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, St.RW = Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο, C.R. = z-value, p = επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, nsig = 
ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή ζρέζε, φιεο νη δηαδξνκέο (κνλνπάηηα) πνπ εκθαλίδνληαη κε ηηκέο παξνπζηάδνπλ επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο < 0,05. 
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7.2 Θεφρηηική και Πρακηική σμβολή Έρεσνας   

Ο έιεγρνο θαη εθαξκνγή ζπκπεξηθνξηθψλ ζεσξηψλ ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ 

έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο ζε κεγάιε έθηαζε, κε ηνπο εξεπλεηέο λα 

έρνπλ αζθήζεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζέζεσλ 

ησλ επηζθεπηψλ φζνλ αθνξά ηηο κειινληηθέο επηινγέο πξννξηζκψλ. Η 

αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή ζηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή ηνπ 

ηνπξηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ κε αλαθνξά ζηνλ επηζθέπηε (Moutinho, 1987). πλήζσο, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηελ πξφζεζή ηνπο. Η 

πξφζεζε αληηπξνζσπεχεη ην ζπλεηδεηφ ζρέδην ηνπ αηφκνπ λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηα ψζηε λα ηειεζηεί κία ζπκπεξηθνξά (Eagly θαη Chaiken, 1993). 

Μάιηζηα, θάπνηεο θνξέο ε πξφζεζε ζεσξείηαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο, δηφηη φπσο 

εμήγεζε ν Day (1969), ε κέηξεζε ηεο πξφζεζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ νη θαηαλαισηέο/πειάηεο πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο 

ιφγσ δηαθφξσλ άιισλ παξαγφλησλ (π.ρ. άλεζε, έιιεηςε αληηθαηάζηαησλ, 

ρξεκαηηθή επηβξάβεπζε) αληί ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο πξνηίκεζεο.  Η πην 

ζπλεζηζκέλε θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ γηα απηφ ην ζθνπφ απνηεινχλ απηά ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ (Behavioral Intention models) (Cronin θ.ά., 2000 

. Tsiros θαη Mittal, 2000 . Triandis, 1982). Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ζεσξία κάζεζεο θαη ππνζέηνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά 

έλαληη θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ πξφζεζε λα ηειέζνπλ 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά (Malhotra θαη McCort, 2001). Αλ θαη ηα δηάθνξα κνληέια 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ ζεσξήζεθαλ φηη έρνπλ παγθφζκηα εθαξκνγή 

(Davidson θαη Σhompson, 1980 . Bentler θαη Speckart, 1979), κνινηαχηα νη 

δηαπνιηηηζηηθνί ςπρνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη ε δηακφξθσζε θαη έιεγρνο 

νπνηαζδήπνηε ζεσξίαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κίαο θνπιηνχξαο επηδέρεηαη 

εζλνθεληξηθά ζθάικαηα ζηηο δηεξγαζίεο ζπιινγηζκνχ (Pepitone θαη Triandis, 

1987).  

Γεληθά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

ζεσξηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κνληέισλ ηνπο, απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

κειινληηθψλ πξνζέζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ. Έλα απφ ηα πην ζπρλά 
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ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια ζεσξηψλ (απηνχζηα ή πξνζαξκνζκέλα) 

πξνέξρεηαη απφ ηε Θεσξία ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Theory of 

Planned Behavior, TPB) ηνπ Ajzen (1985, 1991), ην νπνίν απνηέιεζε βαζηθφ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ νηθνδφκεζε κνληέισλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζην πεδίν κειέηεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Lam & Hsu, 2004 . Sparks, 2004 . Reddy 

θ.ά., 2010 . Jalilvand θαη Samiei, 2012 . White, 2005 . Ryu θαη Han, 2010). 

Δπίζεο, ε Θεσξία ηεο Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο (Theory of Reasoned Action, 

TRA) ησλ Fishbein θαη Ajzen (1975, 2010) έρεη αμηνπνηεζεί εθηελψο ζηελ 

έξεπλα ησλ πξνζέζεσλ επίζθεςεο θαη (επαλ)επίζθεςεο ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ (Ryu θαη Jang, 2006 . Brown, 1999 . Lepp, 2007) πνπ νπζηαζηηθά 

απνηειεί κέξνο ηεο Θεσξίαο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Godin, 1993). 

Γεληθά είλαη παξαδεθηφ φηη ε Θεσξία ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο κε ην 

ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα «Αληηιεπηηθφο πκπεξηθνξηθφο Έιεγρνο» 

(Perceived Behavioral Control) πξνζθέξεη πξφζζεηε επεμεγεκαηηθή ηζρχ ζε 

φπνην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη αλ εθαξκφζηεθε (Bagozzi, 1992), ελψ ζηνλ 

αληίπνδα ε Θεσξία Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο παξνπζηάδεη επηπιένλ θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα εθαξκνγήο (Ryan, 2000 . McKenzie-Mohr θ.ά., 1995). Αιιά θαη 

ζηε Θεσξία ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο έρνπλ ζεκεησζεί αδπλακίεο 

κέηξεζεο, νη νπνίεο είλαη αλάγθε λα βειηησζνχλ ψζηε λα απμεζεί ε 

επεμεγεκαηηθή ηζρχο ησλ «πκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ» (Behavioral 

Intentions) (Armitage θαη Conner, 2001 . Terry θαη O’Leary, 1995). Δπίζεο, 

έρνπλ απνδνζεί κεηνλεθηήκαηα, φπσο ε κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο (Subjective Norms)» 

(Lam θαη Hsu, 2004 . Godin θαη Shephard, 1990 . Cronan θαη Al-Rafee, 2008) 

θαζψο επίζεο ε παξάιεηςε ησλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ «Πξνεγνχκελε 

πκπεξηθνξά» (Prior Behavior) πνπ ππνδεηθλχεη έλαλ κεραληζκφ ζπλήζεηαο 

(Alegre θαη Cladera, 2006 . Lehto θ.ά., 2004 . Alegre θαη Cladera, 2009), ηεο 

«Πξνζσπηθήο Καλνληζηηθήο Πεπνίζεζεο» (Personal Normative Belief), ηεο 

«πλαηζζεκαηηθήο Δπίδξαζεο» (Affect) θαη ησλ «Ρπζκηζηηθψλ Παξαγφλησλ – 

αλαζηαιηηθψλ θαη θαηαιπηψλ» (Facilitating Conditions).  

Οη ηειεπηαίεο ηέζζεξεηο έλλνηεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε Θεσξία 

Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο (Theory of Interpersonal Behavior – TIB) θαη 

ζην αληίζηνηρν κνληέιν ηνπ Triandis (1977), πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
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ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ησλ TRA θαη TPB, ζπλ ηνπο πξφζζεηνπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ πξνγλσζηηθή ηζρχ ηνπ κνληέινπ, φπσο αλαθέξεηαη 

απφ εξεπλεηέο ζε ηνκείο εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (Milhausen θ.ά., 

2006 . Pee θ.ά., 2008 . Montano, 1986 . Valois θ.ά., 1988 . Bamberg θαη 

Schmidt, 2003). Βέβαηα, δελ κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο 

πκπεξηθνξάο ηνπ Triandis (1977) είλαη απιψο κία επέθηαζε ηεο Θεσξίαο 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο, δηφηη δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά, φπσο αξρηθά 

εμεγήζακε, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία δηακφξθσζήο ηνπο (Kim θαη Lee, 2012 . 

Jeon θαη Kim, 2005 . Valois θ.ά., 1988).   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο TIB δελ έρεη εθαξκνζηεί ζε θακία 

πεξίπησζε ζηνλ παξειζφλ φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ ησλ επηζθεπηψλ ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, αμηνπνηήζακε απηή ηελ 

επθαηξία πξνηείλνληαο έλα πξνζαξκνζκέλν κνληέιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεσξίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε ζπκβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ζε απηή ηε 

δηαηξηβή είλαη ν ηξφπνο έθθξαζεο ηεο ζηάζεο (attitude) ηνπ επηζθέπηε έλαληη 

ηνπ πξννξηζκνχ, πνπ γεληθά αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία φηη κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί απφ γλσζηηθά, θαλνληζηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία (Kim θαη 

Lee, 2012). ην αξρηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν ζεσξήζακε ηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ σο αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο (Γλσζηηθή Δπίδξαζε, πλαηζζεκαηηθή Δπίδξαζε, Αληηιεπηηθνί 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο, Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε) φπσο αθξηβψο 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Triandis (1977). Όκσο, ε αλάιπζε παξαγφλησλ ππέδεημε 

φηη ην γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν επίδξαζεο απνηεινχλ κέξε 

κίαο επξχηεξεο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο, ηελ νπνία νλνκάζακε «πλνιηθή 

Δπίδξαζε Πξννξηζκνχ», θαη δελ επηδξνχλ αλεμάξηεηα ζηελ «Πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ», φπσο επηβεβαηψλνπλ άιινη εξεπλεηέο 

(Valois θ.ά., 1988). Λακβάλνληαο ππφςε ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ζηελ πεξίπησζή καο έπξεπε λα ζεσξήζνπκε σο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο «πλνιηθήο Δπίδξαζεο Πξννξηζκνχ», ηφζν 

ηε «Γλσζηηθή Δηθφλα Πξννξηζκνχ» φζν θαη ηε «πλαηζζεκαηηθή Δηθφλα 
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Πξννξηζκνχ». Πξαγκαηηθά, ην πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν επηβεβαίσζε 

απηέο ηηο πξνζδηνξηζηηθέο ζρέζεηο.  

Η δεχηεξε πνιχ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο παξνχζαο είλαη ε επηβεβαίσζε 

ηεο ελλνηνινγηθήο νληφηεηαο «Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή Πεπνίζεζε» σο κία 

αλαπφζπαζηε θαη απαξαίηεηε αθαλή κεηαβιεηή ζην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο πξφζεζεο (επαλ) επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ, ε νπνία είλαη μερσξηζηή θαη 

κνλαδηθή ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Triandis (1977) θαη 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ. Μάιηζηα, ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξήγαγε ηε κέηξεζε θαη επηβεβαίσζε κε πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά θξηηήξηα ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο πνπ αλαθέξεηαη σο «Βνπιεηηθή Δηθφλα 

Πξννξηζκνχ». Η ηειεπηαία ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Pike θαη Ryan, 

2004 . Panksepp, 2005 . Prayag, 2010 . Gartner, 1996) σο ην ηξίην ζηνηρείν ηεο 

εηθφλαο πξννξηζκνχ (ηα άιια δχν είλαη ην γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ), 

φκσο κφλν ν Dann (1996) επηρείξεζε κε ηελ πνηνηηθή ηνπ έξεπλα λα απνδψζεη 

ζηνηρεία κέηξεζεο ζηε βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ. Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ, κέζα 

απφ έλα επξχηαην δεηγκαηνιεπηηθφ ζρήκα, νπζηαζηηθά θιείλνπκε έλα 

πνιχρξνλν εξεπλεηηθφ ράζκα. 

Σξίηνλ, ε ζεκαζία, ην πεξηερφκελν θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

αληηιεπηηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηνπο ελλνεί ν Triandis (1977) 

επηβεβαηψζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνκηθνχ κνληέινπ.  Σφζν 

κε ηε Θεσξία Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο (Fishbein θαη Ajzen,1975), φζν θαη κε 

ηε Θεσξία ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Ajzen, 1991) πξνβάιιεηαη κέζα απφ 

ηελ ελλνηνινγηθή νληφηεηα ησλ «Τπνθεηκεληθψλ Καλφλσλ» (Subjectives 

Norms) ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηε ζπκπεξηθνξηθή 

πξφζεζε. Όκσο, νη Fishbein θαη Ajzen επηρεηξνχλ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ αηφκσλ ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ ππφ κειέηε (Valois θ.ά., 1988). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Triandis 

ζεσξεί φηη νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο απφςεηο ηξίησλ πεξί ηεο θαηαιειφηεηαο  ηεο 

εθδεινχκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πεπνηζεζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο εθδεινχκελεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ 
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παξφκνηεο ζέζεηο ή ξφινπο ζηελ θνηλσληθή δνκή. Η επηβεβαίσζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε, ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ εθιακβάλεηαη 

σο κία πξφζζεηε ζπκβνιή ζην αληηθείκελν ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφζεζεο 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα 

αληίζηνηρα ησλ Jeon θαη Kim (2005), Thompson θ.ά. (1991) πνπ εμεηάδνπλ 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κε ηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο.    

Η ηέηαξηε παξαηήξεζε αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ζπλήζεηαο (habit) πνπ 

θαηαιακβάλεη πεξίνπηε ζέζε ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο. Η 

εμέηαζε ηεο ζπλήζεηαο αθνξά κία ζπκπεξηθνξά ε νπνία έρεη θαηαζηεί 

απηφκαηε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Triandis, 1980) θαη ε κέηξεζή 

ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Βέβαηα, επεηδή γεληθά ε επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

ζεσξείηαη σο κία ελέξγεηα πςειήο αλάκημεο (Baloglu, 2001), είλαη γεγνλφο φηη 

δελ κπνξεί κία πςειή ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζηνλ πξννξηζκφ π.ρ. θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ησλ 5 εηψλ λα απνδνζεί άθξηηα ζε κία απιή ζπλήζεηα. 

Γηα απηφ ην ιφγν γεληθεχζακε ηελ πεξηγξαθή ηεο θαη ηελ εθθξάζακε σο 

πξνεγνχκελε επηινγή ή ζπκπεξηθνξά. Δθηφο απηνχ, ζην κνληέιν TIB ν 

Triandis (1980) θαζνξίδεη ηε ζπλήζεηα σο πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή επεηδή καο 

ελδηαθέξεη θαηά θχξην ιφγν λα πξνζδηνξίζνπκε ηειηθά ηελ πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ, αιιάμακε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο 

απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη δηεξεπλήζακε ην ξφιν ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξφζεζε ησλ επηζθεπηψλ λα επαλέιζνπλ ζηελ Διιάδα. 

Πξάγκαηη, ε πνζνηηθή αλάιπζε θαηέδεημε ηνλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε πξνεγνχκελε επηινγή ή αλάκημε ηνπ επηζθέπηε κε ηνλ 

δεδνκέλν πξννξηζκφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφζεζεο επαλέιεπζεο, φπσο 

άιισζηε έρνπλ ππνδείμεη θαη νη Petrick θ.ά. (2001), Oppermann (1999), Alegre 

θαη Cladera (2006). Όκσο, νη ππνθείκελνη ιφγνη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

επηζθέςεσλ δελ κπνξνχλ λα απνζαθεληζηνχλ κφλν κε ηε ζπρλφηεηα, δειαδή 

ελδερνκέλσο ε επαλάιεςε δηαθνπψλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ λα 

αληηπξνζσπεχεη απιή ζπκπεξηθνξά ζπλήζεηαο θαη λα κελ είλαη ελεξγή ιήςε 

απφθαζεο (Backman θαη Crompton, 1991).  
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Καηά ζπλέπεηα ζεσξήζακε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη λα 

κειεηήζνπκε μερσξηζηά ηελ ελλνηνινγηθή νληφηεηα ηεο αθνζίσζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Βξέζεθε φηη ε αθνζίσζε είλαη ε θαιχηεξε εθηηκήηξηα ηεο 

πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ, ηφζν ζην γεληθφ δνκηθφ κνληέιν, 

φζν θαη ζηηο εμηζψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αλαιχζεηο πνιιαπιψλ νκάδσλ, εθηφο 

ηεο νκάδαο πνπ εθπξνζσπεί ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(νξηαθά πην ζεκαληηθή ε πξνεγνχκελε επηινγή). Δίλαη επξχηεξα γλσζηφ φηη νη 

άλζξσπνη επαλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο γηα ιφγνπο πνπ δε 

ζπλδένληαη απαξαίηεηα κε θάπνην κεραληζκφ ζπλήζεηαο (Wood θαη Neal, 

2009), αιιά κε ην ζρεκαηηζκφ αθνζίσζεο ζηελ επσλπκία ηνπ πξντφληνο 

(Hawkins θ.ά., 2004). Η δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο αλαθέξεηαη ζε 

αξθεηέο έξεπλεο ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ (Niininen θ.ά., 2004) πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην παξειζφλ, θαη ε ζπρλφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ 

ζηνλ πξννξηζκφ έρεη απνδνζεί θαηά θφξνλ ζε ζπκπεξηθνξηθή αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ θαηά ηνλ Tellis (1988). Άιινη εξεπλεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ απνδίδνπλ 

ζηελ αθνζίσζε κία πνιπδηάζηαηε κεηξεηηθή ππφζηαζε κε κέηξα ηάζεσλ 

(attitudinal measures). Γηα απηή ηε δηάθξηζε είλαη πνιχ ρξήζηκε ε έξεπλα ησλ 

Alegre θαη Cladera (2006), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ εθηελψο ηηο έλλνηεο ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο επηινγήο θαη ηεο αθνζίσζεο ηάζεσλ θαη ηειηθά 

απέθιεηζαλ ηελ ππάξμε γεληθψο κίαο αδξαλνχο ζηάζεο ή αδηαθνξίαο εθ 

κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ λα ζπλδέεηαη κε πςειέο ζπρλφηεηεο επηζθέςεσλ. 

Απηφ ην ζπκπέξαζκα ην ζηεξίδνπλ θπξίσο ζηε δηαπίζησζε φηη είλαη εμαηξεηηθά 

απίζαλν ηφζν γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ 

πξννξηζκφ, φζν θαη γηα ηνπο ζπρλνχο επηζθέπηεο λα επαλέιζνπλ γηα δηαθνπέο 

αλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη ρακειφ (Alegre θαη Cladera, 2006). Σν 

ζπκπέξαζκά ηνπο νθείιεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ζρέζεο 

ηθαλνπνίεζε  αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαηέδεημε φηη ε αθνζίσζε (ηάζεσλ) ζηνλ πξννξηζκφ 

δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε επηινγή δηαθνπψλ ζε απηφλ, αιιά 

απφ ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξνζθφιιεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ βξέζεθαλ λα ζπλαξηψληαη 

ζε πνιχ πςειφ βαζκφ κε ηελ αθνζίσζε (St. RW = 0,417 θαη 0,435 γηα 

p<0,001, αληίζηνηρα).  
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Ωο εθ ηνχηνπ, έθηε ζηε ζεηξά είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε επαλάιεςε ηεο 

ίδηαο επηινγήο πξννξηζκνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κέξνο ελδερφκελνπ 

ζρεκαηηζκνχ αθνζίσζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα εξκελεχεηαη σο έθθξαζε ηεο 

δηακνξθσκέλεο ζπλήζεηαο ησλ επηζθεπηψλ λα εθηεινχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ηαμίδη δηαθνπψλ π.ρ. γηα ήιην θαη ζάιαζζα θαη φρη θαη’αλάγθελ γηα ηελ Διιάδα 

σο πξννξηζκφ. Απηφ δελ έξρεηαη ζε δπζαξκνλία κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε επηινγή δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη 

ελέξγεηα πςειήο αλάκημεο (Baloglu, 2001 . Dellaert θ.ά., 1998), δηφηη ε κε 

εκπέδσζε αθνζίσζεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα αδηαθνξία ή αδξάλεηα εθ 

κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ (Alegre θαη Cladera, 2006). Πηζαλφηαηα ππνδεηθλχεηαη 

φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ πξννξηζκνχ σο πξνεγνχκελε επηινγή είλαη 

έλαο ζπλδπαζκφο: (α) κίαο ζηάζεο απνθπγήο θηλδχλνπ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ πνπ ίζσο απνδεηρζνχλ θαθέο (Mitchell θαη Greatorex, 1993) θαη, (β) 

κίαο απνδεκησηηθήο ζηάζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηνπξίζηεο θάλνπλ 

επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ ίδην πξννξηζκφ ιφγσ γεληθφηεξεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ηνπο απνθεχγνληαο ηα θφζηε ππνθαηάζηαζεο 

(Jones θ.ά., 2002). Οη ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα 

επνηθνδνκεηηθέο θαη πηζηεχεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερηδφκελε δηεξεχλεζε 

ησλ κεραληζκψλ επαλαιακβαλφκελεο επηζθεςηκφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο θαη ηεο ελδερφκελεο αλάπηπμεο αθνζίσζεο ζε απηνχο. 

Η παξνχζα έξεπλα ζπκβάιιεη επίζεο ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη νη θαηαιχηεο ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο 

ζηνλ πξννξηζκφ, αιιά θαη ζηε δνκή απηψλ κε ηελ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ ζπληζησζψλ πνπ έρνπλ θαιχηεξε ζπλάθεηα θαη εθαξκνγή κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Έηζη, ινηπφλ, επηβεβαηψζεθε φηη νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο δελ έρνπλ άκεζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε ησλ 

επηζθεπηψλ λα επαλέιζνπλ (Kuo θ.ά., 2011 . Huang θαη Hsu, 2009), αιιά 

έκκεζε κε ελδηάκεζν παξάγνληα επίδξαζεο ηνπο θαηαιχηεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά απνθαιχθζεθε φηη νη θαηαιχηεο ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ εθδήισζε 

πξφζεζεο επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ αλεμάξηεηα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη δελ κεηξηάδνπλ απιψο ηηο επηδξάζεηο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο εθθξάζηεθαλ ζην 

επηβεβαησκέλν κνληέιν κέηξεζεο σο παξάγνληεο 2εο ηάμεο θαη έηζη 
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απνηππψζεθαλ θαη ζην δνκηθφ κνληέιν. Δπηπξφζζεηα, νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

απφ ηε δνκή πνπ πξφηεηλαλ νη Crawford θ.ά. (1991) – ελδνπξνζσπηθέο, 

δηαπξνζσπηθέο, δνκηθέο. Αληί απηψλ πξνέθπςαλ ηξεηο λέεο πξνζαξκνζκέλεο 

θαηεγνξίεο: αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πξννξηζκψλ, αλαζηαιηηθνί 

δηαπξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη νηθνλνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. 

Αληίζηνηρα, νη θαηαιχηεο εθθξάδνληαη σο παξάγνληεο 2εο ηάμεο ζην κνληέιν 

κέηξεζεο θαη ζην δνκηθφ κνληέιν, αιιά θαη πάιη δελ επηβεβαηψζεθαλ νη 

ηέζζεξεηο αξρηθά πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Hung 

θαη Petrick (2010) – δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ, δηαρείξηζε ρξφλνπ, δηαρείξηζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ιεηηνπξγηθνί θαηαιχηεο. Αιιά θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαηαιπηψλ ηειηθά απνδερζήθακε φηη είλαη πξνηηκφηεξε ε 

αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε: θαηαιχηεο ζρεδηαζκνχ & πξνγξακκαηηζκνχ 

πφξσλ, θαηαιχηεο αμηνπνίεζεο δπλαηνηήησλ & επθαηξηψλ, θαηαιχηεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ιεηηνπξγηθνί θαηαιχηεο. Έλα αθφκε ρξήζηκν 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε γηα ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο 

θαηαιχηεο είλαη φηη δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δηαζηάζεηο ελφο παξάγνληα 

αλψηεξεο ηάμεο («Ρπζκηζηηθέο πλζήθεο»), φπσο πξνηάζεθε απφ ηνλ Triandis 

(1977, 1980).  

Η φγδνε παξαηήξεζε αθνξά ηελ αλακελφκελε ζεηηθή επηξξνή ηεο 

ζηάζεο ησλ επηζθεπηψλ πνπ εθθξάδεηαη απφ ηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

πξννξηζκνχ πξνο ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο, πνπ ζπκθσλεί κε ηα 

επξήκαηα πνπ γεληθά έρνπλ δεκνζηεπζεί (Chen θαη Tsai, 2007 . Petrick, 2004).  

Η επίδξαζε ηεο πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο (PNB) ζηε 

ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη κία ηδηαηηεξφηεηα ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο 

πκπεξηθνξάο, θαη πνπ ππνζηεξίρζεθε κε ζέξκε απφ ηνπο Valois θ.ά. (1988), 

Boyd θαη Wandersman (1991), επαιεζεχζεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. 

Μάιηζηα, ζην γεληθφ δνκηθφ κνληέιν ν ηππνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο ηεο PNB παξνπζηάδεη πςειφηεξε ηηκή απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο 

ζπλνιηθήο επίδξαζεο πξννξηζκνχ. Απνδείμακε φηη ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή 

πεπνίζεζε δελ είλαη ελαιιαθηηθή ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο Budd θαη Spencer (1985). Θεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελλνηνινγηθή 

νληφηεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη σο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ 
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ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεσλ δηφηη θαιχπηεη κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο, δειαδή ηελ απηναληίιεςε (self-concept) γηα ηνπο 

ζηφρνπο πνπ είλαη θαηάιιεινη λα ζηνρεχζεη ή ηηο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο 

πηζηεχεη φηη ζα εκπιαθεί ή φρη. 

Η ηειεπηαία ελλνηνινγηθή νληφηεηα πνπ βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά, 

θαη κάιηζηα αξλεηηθά, ηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζην δεδνκέλν πξννξηζκφ 

είλαη ε αλάγθε ηνπ επηζθέπηε γηα πνηθηιία & ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Δίλαη 

αμηνζεκείσηε ε ζηαζεξφηεηα ηεο παξνπζίαο ηεο ζε φιεο ηηο εμηζψζεηο 

εθηίκεζεο ηεο πξφζεζεο επαλέιεπζεο, δειαδή φρη κφλν ζε απηή ηνπ γεληθνχ 

δνκηθνχ κνληέινπ, αιιά θαη ζηηο αληίζηνηρεο ησλ πνιιαπιψλ νκάδσλ απφ 

ηνπο ειέγρνπο αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα 

ππνζηεξίδνπλ ζηηο έξεπλέο ηνπο θαη νη Castro θ.ά, (2007), Jang θαη Feng 

(2007), Niininen θ.ά. (2004). 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα αμηνινγεηηθά ζεκεία, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα αθφκε επηκέξνπο, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο. 

Ο Triandis (1977, 1980) ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο 

Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο πξφηεηλε φηη ε ζπλήζεηα πνπ αλαπηχζζεη 

θάπνηνο ζρεηηθφο κεραληζκφο επηδξά ζεκαληηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίδξαζε. ην πξνζαξκνζκέλν κνληέιν πνπ πξνηάζεθε ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, πεξηιήθζεζαλ δχν κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο 

εθθάλζεηο ηεο επαλαιεπηηθφηεηαο ηεο ίδηαο επηινγήο πξννξηζκνχ: ε 

«Πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ» θαη ε «Αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ». 

Όπσο, βέβαηα, ζεκεηψζακε πξνεγνχκελα δελ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ αλάιπζε 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε γλσζηηθή, αιιά 

νη δπν ηνπο απνηέιεζαλ κεηξνχκελεο κεηαβιεηέο κηαο επξχηεξεο αθαλνχο 

κεηαβιεηήο, δειαδή ηεο «πλνιηθήο Δπίδξαζεο Πξννξηζκνχ». ηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή επίδξαζε. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αθνζίσζεο αληρλεχζεθε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001) θαη ζεηηθή 

δηαδξνκή πξνο ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ. Ωο ηειηθφ ζπκπέξαζκα 

απφ απηή ηε ζχγθξηζε ησλ δχν ζρέζεσλ πξνθχπηεη φηη νη ζηάζεηο ησλ 
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επηζθεπηψλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πεξαηηέξσ ζεηηθά, επεξεαδφκελνη 

απφ ηελ αλαπηπζζφκελε αθνζίσζή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, ελψ κία πςειή 

ζπρλφηεηα ειεχζεσλ δε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παξφκνηα επηξξνή, ιφγσ 

απνπζίαο ζηέξενπ ζπκπεξηθνξηθνχ ππνβάζξνπ. 

Γχν αθφκε ελδηαθέξνπζεο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ θαη ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, θαζψο επίζεο ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο θαη 

ησλ θαηαιπηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

αξλεηηθή ζρέζε, φπσο άιισζηε αλακέλακε δηφηη ε ζπρλή επαλέιεπζε 

ζπλδπάδεηαη λνεκαηηθά κε κηθξφηεξε παξνπζία αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, 

βάζεη ησλ αλαθνξψλ απφ ηνπο Martínez θ.ά. (2010), Lepp θαη Gibson (2003). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαπηζηψζεθε φηη ε δηεξεπλνχκελε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πξνεγνχκελεο επηινγήο πξννξηζκνχ θαη ησλ θαηαιπηψλ είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθή, φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Lehto θ.ά. (2004). Γειαδή, 

δηαθαίλεηαη φηη ε ζπρλφηεξε επαλέιεπζε ζηνλ πξννξηζκφ ζπλδέεηαη κε 

πεξηνξηζκφ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ, αιιά δελ ζπλδέεηαη 

κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαηαιπηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηινγή. 

Μεξηθέο επηπιένλ ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο απνξξένπλ απφ ηηο ζρέζεηο 

ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ θαη κε ηελ 

αλάγθε ησλ επηζθεπηψλ γηα πνηθηιία & ελαιιαγέο ησλ πξννξηζκψλ δηαθνπψλ. 

Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p<0,001) θαη 

αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο. Όηαλ δειαδή νη ηνπξίζηεο αληηιακβάλνληαη 

πεξηνξηζκνχο θαη εκπφδηα ζηε εθδήισζε ησλ ηαμηδησηηθψλ επηινγψλ ηνπο, 

ηφηε φρη κφλν δελ ππάξρεη γφληκν έδαθνο γηα αλάπηπμε αθνζίσζεο, αιιά θαη 

ζηελ πεξίπησζε αθνζησκέλσλ επηζθεπηψλ, ζα παξαηεξεζεί κεηαζηξνθή. 

Δπίζεο, φηαλ νη δπλεηηθνί ηνπξίζηεο αληηιακβάλνληαη απμεκέλε παξνπζία 

αλαζηαιηηθψλ ηαμηδησηηθψλ παξαγφλησλ, ηφηε εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν πξφζπκνη 

λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θνβνχκελνη ηελ 

αλάιεςε ελδερφκελνπ ξίζθνπ. 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ γεληθνχ 

δνκηθνχ κνληέινπ, αλαιχζακε δχν αθφκε ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο 

θαηαιχηεο αθελφο κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ θαη αθεηέξνπ κε ηελ 
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αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ. Οη επηδξάζεηο ησλ θαηαιπηψλ ζηηο έηαηξεο 

αθαλείο κεηαβιεηέο βξέζεθαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζεηηθέο. 

Γειαδή νη θαηαιχηεο ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά φρη κφλν ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο αιιά θαη ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ, πνπ κε 

ηε ζεηξά ηεο επηδξά ζεηηθά ζηελ πξφζεζε (επαλ)επίζθεςεο. Γειαδή, νη 

θαηαιχηεο επελεξγνχλ ζεηηθά ζηελ πξφζεζε άκεζα θαη έκκεζα κέζσ ηεο 

αθνζίσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ελίζρπζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αιιά θαη ε χπαξμε δηεπθνιπληηθψλ ηαμηδησηηθψλ 

παξαγφλησλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ ελλνηνινγηθή νληφηεηα ησλ θαηαιπηψλ, 

θαζηζηνχλ ηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ πξννξηζκψλ ιηγφηεξν ξηςνθίλδπλε θαη 

ηελ αλάγθε πινπνίεζή ηεο πεξηζζφηεξν δειεαζηηθή. Η ζεσξεηηθή εμήγεζε ηεο 

ηειεπηαίαο ζρέζεο βξίζθεηαη ζην είδνο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ 

Διιάδα, νη νπνίνη θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ Cohen (1972) είλαη αλεμάξηεηνη 

καδηθνί θαη νξγαλσκέλνη καδηθνί ηνπξίζηεο. Πξαγκαηηθά, ζηελ πξάμε 

δηαπηζηψλεηαη φηη έλαο ψξηκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο φπσο είλαη ε Διιάδα, 

πξνζειθχεη ζηελ πιενςεθία απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ. 

Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ε αληίιεςε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηαμηδησηηθήο ηνπο επηινγήο επεξεάδεηαη κεηά 

απφ απφ κία επίζθεςε ζηνλ πξννξηζκφ (Διιάδα), θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

επίδξαζε πνπ ηνπο αζθεί ν πξννξηζκφο ακβιχλεη ηπρφλ εκπφδηα θαη 

αλαζηνιέο πνπ πηζαλψο αληηιακβάλνληαη. Απηή ε ζρέζε δελ έρεη θσηηζηεί 

αξθεηά ζηε βηβιηνγξαθία, αθνχ ζπλήζσο ζπλαληνχκε ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζπλνιηθή εηθφλα πξννξηζκνχ 

(Chen θ.ά., 2013 . Govers θ.ά., 2007 . Tasci θαη Gartner, 2007). 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Κεθαιαίνπ 

6, νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλαιχζεηο αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ έθθξαζε ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ 

πξννξηζκφ, αλ θαη απνξξίθζεθαλ νη ππνζέζεηο ηζνδπλακίαο. Οη δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ην γεληθφ επηβεβαησκέλν δνκηθφ κνληέιν εζηηάδνληαη ηφζν ζηελ ηζρχ 

ή θαηάξγεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκψλ κεηαμχ θάπνησλ απφ ηηο αθαλείο 

κεηαβιεηέο, ζηε ζπκκεηνρή ή φρη θάπνησλ απφ ηνπο παξάγνληεο ζηελ 

εμίζσζε απφδνζεο ηεο πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο αλαιφγσο κε ηελ νκάδα 
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ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ (πιεζπζκφο), αιιά θαη ζηελ 

πνζνηηθή επίδξαζε ησλ ίδησλ παξαγφλησλ ζηε ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε.  

ηελ πξάμε θαίλεηαη φηη ε πξφζεζε επαλέιεπζεο ησλ Άγγισλ ηνπξηζηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ κφιηο 5 παξάγνληεο, κε ζεκαληηθφηεξν εμ απηψλ ηελ 

πξνεγνχκελε επηινγή πξννξηζκνχ. Η αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ θαη νη 

αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, 

θαη ε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ ζπκπιεξψλεη ηελ νκάδα ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε. Η αλάγθε 

πνηθηιίαο αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε  κε ζρεηηθά ήπηα βαξχηεηα, φπσο ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ εμηζψζεσλ. πλερίδνληαο κε ηε γεξκαληθή 

αγνξά θαίλεηαη φηη ε πξφζεζε επαλέιεπζεο ζηελ Διιάδα πξνζδηνξίδεηαη απφ 

6 παξάγνληεο. Καηαξράο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελλνηνινγηθή νληφηεηα 

πνπ εθπξνζσπεί ηε ζηάζε ηνπ επηζθέπηε έλαληη ηνπ πξννξηζκνχ, δειαδή ε 

ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ, δελ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απφδνζε ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη ε δηαπίζησζε ηνπ 

Krause (1995), φηη νη ζηάζεηο, θαη ν αληηιεπηηθφο έιεγρνο (ζε απηή ηελ έξεπλα 

έρνπκε ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο θαηαιχηεο) επεμεγνχλ ιίγε 

απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ κειινληηθψλ πξνζέζεσλ. Όλησο ζηε γεξκαληθή 

νκάδα ηνπξηζηψλ νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο είλαη παληειψο απφληεο θαη νη 

θαηαιχηεο έρνπλ κία κηθξή παξνπζία (κηθξφο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο). Η 

αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ εκθαλίδεη ηελ πςειφηεξε βαξχηεηα, κε ηελ 

πξνεγνχκελε επηινγή λα αθνινπζεί. Η πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε θαη 

νη θαηαιχηεο έρνπλ πξφζζεηε ζπκβνιή ζηελ εμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

πξφζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αγγιηθή ηνπξηζηηθή αγνξά. Η 

ηκεκαηνπνίεζε θαηά ηνπξηζηηθή αγνξά (γιψζζα απφθξηζεο) θιείλεη κε ηε 

ξσζηθή, κε ηελ πξφζεζε επαλέιεπζεο ζηελ Διιάδα λα πξνζδηνξίδεηαη απφ 7 

παξάγνληεο. Η κεηαβιεηή κε ηελ πςειφηεξε βαξχηεηα είλαη ε αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ, κε δεχηεξε θαηά ζεηξά απηή ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο 

πξννξηζκνχ θαη κε ειάρηζηε δηαθνξά ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο 

πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο. Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

εκθαλίδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο ξψζηθεο αγνξάο θαη ε αλάγθε γηα 

πνηθηιία & ελαιιαθηηθέο επηινγέο δελ παξαιείπεηαη. ε φιεο αλεμαηξέησο ηηο 
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αγνξέο παίδνπλ ξφιν νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο πνιχ 

εχζηνρα έρεη παξαηεξήζεη ν Triandis (1977). 

ηε δεχηεξε αλάιπζε γηα αλππαξμία δηαθχκαλζεο, ην θχιν ησλ 

εξσηψκελσλ απνηέιεζε ην θξηηήξην δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ, 

κε ηε ζπλεπαθφινπζε δεκηνπξγία δχν νκάδσλ, αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ. ε 

ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ πξνζέζεσλ (επαλ)επίζθεςεο ησλ δχν νκάδσλ, 

πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα, πνπ έδεημαλ φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζήο ηνπο γηα θάζε θχιν. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ αλδξψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη 5 παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πξφζεζε επαλέιεπζήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο ν αληίζηνηρνο αξηζκφο πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ είλαη 6. Αλ θαη 

ππάξρνπλ πνζνηηθέο δηαθνξέο ζηε βαξχηεηα θάζε παξάγνληα κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ, εληνχηνηο έρνπλ πέληε θνηλνχο παξάγνληεο, θαη κάιηζηα κε ηελ 

ίδηα θζίλνπζα ζεηξά επηξξνήο ζηελ πξφζεζε. Η αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ, ε 

πξνεγνχκελε επηινγή, νη θνηλσληθνί παξάγνληεο, ε ζπλνιηθή επίδξαζε 

πξννξηζκνχ, ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε θαη ε αλάγθε γηα πνηθηιία & 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο είλαη θνηλνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο. Η πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε βξίζθεηαη ζηελ εκθάληζε ελφο έθηνπ παξάγνληα ζηελ εμίζσζε 

ηεο πξφζεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηε ζρέζε (6) πνπ αθνξά ηηο γπλαίθεο. ε απηή 

ηε ζρέζε πεξηιακβάλνληαη πξφζζεηα νη θαηαιχηεο νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζεζε ησλ γπλαηθψλ, φρη φκσο ησλ αλδξψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν.         

Δπίζεο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηηο δηαδξνκέο ησλ 

δνκηθψλ κνληέισλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηνπο ειέγρνπο ηζνδπλακίαο θαη λα 

ειέγμνπκε γηα ηπρφλ δηαθνξέο απφ ην γεληθφ δνκηθφ κνληέιν. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ζηηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο, παξαηεξνχληαη δχν 

επηπιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαδξνκέο απφ ηελ πξνεγνχκελε επηινγή 

πξνο ηε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ θαη πξνο ηνπο θαηαιχηεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ζηα δχν θχια ησλ εξσηψκελσλ, δελ 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο ζεκαληηθέο δηαδξνκέο κεηαμχ ησλ 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. πλνιηθά, νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ θαζψο 

επίζεο θαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ 
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κίγκαηνο κάξθεηηλγθ γηα θαζέλα απφ ηα ηκήκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζε πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ. 

     

7.3 Προηάζεις για μελλονηική έρεσνα 

Η έξεπλα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ζε πξφζζεηεο θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Η βάζε 

ησλ επφκελσλ πξνηάζεσλ είλαη ε εμαηξεηηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ αξηζκεί 

3466 αμηνπνηήζηκεο απνθξίζεηο εξσηεκαηνινγίσλ κε κία επξεία ζπιινγή 

εξσηεκάησλ.  

Πξψηνλ, είλαη ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ηελ παξαγνληνπνίεζε ηεο 

γλσζηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ, φπσο απηή απνηππψζεθε ζηηο ηέζζεξεηο 

ζπληζηψζεο ηεο (Διθπζηηθέο ζπλζήθεο, Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, 

Πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, Φπζηθφ πεξηβάιινλ) αλ έρεη γεληθφηεξε 

εθαξκνγή ζε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο.  

Μία δεχηεξε εξεπλεηηθή πξφηαζε πνπ ζα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ είλαη ε 

εμέηαζε γεληθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ κέηξεζεο πνπ πξνηάζεθαλ θαη 

επηβεβαηψζεθαλ ζηε δηαηξηβή γηα ηε βνπιεηηθή εηθφλα πξννξηζκνχ. Η 

επηθχξσζε ηεο ηζρχνο ηεο βνπιεηηθήο εηθφλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλσζηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα είλαη απαξαίηεηε ελέξγεηα ψζηε λα επηβεβαησζεί ζε 

δηαθνξεηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ζε δηαρξνληθφ επίπεδν. 

Αθφκε, ζην ηειηθά επηβεβαησκέλν δνκηθφ κνληέιν έθθξαζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο ησλ επηζθεπηψλ πξνζδηνξίζακε ηε βνπιεηηθή 

εηθφλα πξννξηζκνχ σο πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο 

θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο. Η επεμεγεκαηηθή αμία, ζε πνζνζηφ δηαθχκαλζεο, 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο έρεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ λα δηαζηαπξσζεί εθ λένπ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηππηθή ζεψξεζε φηη ε βνπιεηηθή εηθφλα απνηειεί ην ηξίην 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ. 

Σέηαξηε θαηά ζεηξά πξφθιεζε είλαη λα δηαζηαπξσζεί ε πξνηεηλφκελε γηα 

ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο παξαγνληηθή δνκή ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ, πνπ είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ αλαθεξφκελε γεληθά 
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ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ Crawford θ.ά. (1991). Η 

δηαθνξνπνίεζε δελ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα κεηξνχκελα ζηνηρεία, 

αιιά θπξίσο ζηνλ ηξφπν πνπ ηα αληηιακβάλνληαη νη ηνπξηζηηθνί επηζθέπηεο, 

θαη σο εθ ηνχηνπ πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο νκαδνπνηήζεηο παξαηεξνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ. 

Ωο πέκπηε εξεπλεηηθή αλαδήηεζε πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ 

παξαγφλησλ δηεπθφιπλζεο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ πξννξηζκφ ή θαηαιχηεο κε ηελ 

αληίζηνηρε παξαγνληνπνίεζε ζε 4 δηαζηάζεηο. Μάιηζηα, έρεη αθφκε 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ δηφηη αξρηθά επηδηψρζεθε ε έθθξαζε ησλ θαηαιπηψλ 

κέζα απφ ηελ παξαγνληνπνίεζε πνπ ζην παξειζφλ πξνηάζεθε γηα ηνλ 

αληηιεπηηθφ ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν (Sparks θαη Pan, 2009) θαηά ηε Θεσξία 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο, αιιά πνπ ηειηθά δελ ζεσξήζεθε θαηάιιεινο γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Η ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο ησλ θαηαιπηψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

παξάγνληεο ζε ελαιιαθηηθνχο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζα έδηλε επηπιένλ ψζεζε ζηε ρξεζηκφηεηα πνπ κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ ζηελ έξεπλα ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.  

Σέινο, ζα κπνξνχζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο 

κεηαβνιέο ζην πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν κε άιια ηαμηδησηηθά ή 

δεκνγξαθηθά θξηηήξηα, δηελεξγψληαο πξφζζεηεο αλαιχζεηο ηζνδπλακίαο. Σα 

θξηηήξηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην είδνο ηεο ηαμηδησηηθήο παξέαο, αλ 

είλαη ην πξψην ηαμίδη ή επαλαιεπηηθφ ηαμίδη ζηνλ πξννξηζκφ, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ησλ 

εξσηψκελσλ. Γεληθά, κε ηηο αλαιχζεηο ηζνδπλακίαο / αλππαξμίαο δηαθχκαλζεο 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα πην ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ 

ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

7.4 Σελική ύνουη 7οσ Κεθαλαίοσ & σμπεράζμαηα Γιαηριβής    

Η παξνχζα δηαηξηβή δηεξεχλεζε ηελ ελδερφκελε επίδξαζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ζηηο πξνζέζεηο επαλέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ γηα δηαθνπέο ζηνλ 

ίδην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηάζεθε έλα ζπκπεξηθνξηθφ 



πκπεξάζκαηα Έξεπλαο & Πξνηάζεηο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 506 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

κνληέιν ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή ειέγρζεθε κε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

κεζφδνπο αλάιπζεο. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν δνκήζεθε κε βάζε ηε Θεσξία 

Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Triandis (1977, 1980) ε νπνία ελψ ζην 

παξειζφλ έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε άιιεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο, σζηφζν 

δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ έξεπλα ζην πεδίν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε ην ζπγθεθξηκέλν δνκηθφ κνληέιν βξέζεθε λα εθαξκφδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα. Αλαιχζεθαλ ζπλνιηθά 31 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 29 γηα ην γεληθφ δνκηθφ κνληέιν, θαη 24 

εμ’ απηψλ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα. Οη δχν αλαιχζεηο 

ηζνδπλακίαο πνπ εξεπλήζεθαλ δελ έηπραλ ηεο ζηαηηζηηθήο ππνζηήξημεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ έγηλαλ απνδεθηέο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξνηείλεηαη φηη γεληθά ε πξφζεζε 

(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ πξνζδηνξίδεηαη απφ: ηελ αθνζίσζε ζηνλ 

πξννξηζκφ, ηελ πξνεγνχκελε επηινγή (ζπρλφηεηα), ηνπο αληηιεπηηθνχο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ηελ πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, ηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε πξννξηζκνχ, ηελ αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη 

ηνπο θαηαιχηεο. Οη αλαιχζεηο ηζνδπλακίαο ηειηθνχ δνκηθνχ κνληέινπ 

θαηέδεημαλ φηη παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε θξηηήξηα ηηο 

θχξηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ. Οη δηαθνξέο απηέο 

επεξεάδνπλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε γηα επφκελε επίζθεςε ζηνλ ίδην πξννξηζκφ. Δθηφο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηαζεξά ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζέζεσλ, νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ κφλν ηνπο Ρψζνπο, νη θαηαιχηεο κφλν 

ηνπο Γεξκαλνχο, ελψ νη Άγγινη ηνπξίζηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη απφ ηνπο θαηαιχηεο. Η παξνπζία θαηαιπηψλ 

θαίλεηαη φηη βνεζά κφλν ην γπλαηθείν θχιν λα εθδειψζεη πξφζεζε γηα 

επαλαιεπηηθέο δηαθνπέο ζηνλ ίδην πξννξηζκφ. πλεπψο, ηφζν ε πξνέιεπζε 

ησλ ηνπξηζηψλ, φζν θαη ην θχιν ηνπο επηδξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζέζεψλ ηνπο έλαληη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

ε επίπεδν ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ, ε γλσζηηθή εηθφλα απνδφζεθε κε 4 

δηαζηαζηνινγηθέο νληφηεηεο. ε ζπλνιηθή επίδξαζε πξννξηζκνχ, πνπ εθθξάδεη 

ηε ζηάζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε γλσζηηθή 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα. ε πξνζσπηθή θαλνληζηηθή πεπνίζεζε 



πκπεξάζκαηα Έξεπλαο & Πξνηάζεηο  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 507 Νηθφιανο Γ. ηχινο 
 

θαζνξίδεηαη απφ ηε βνπιεηηθή εηθφλα. νη αληηιεπηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ δχν παξάγνληεο (πεπνηζήζεηο πξνηχπσλ/θαλφλσλ θαη 

πεπνηζήζεηο ξφισλ). ε αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκφ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν 

παξάγνληεο, ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ πξννξηζκφ. 

νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνληαη απφ ηξεηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο 

θαη νη θαηαιχηεο απφ ηέζζεξεηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο. 
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This research study is being conducted by the University of Macedonia, Department of Business Administration. Your 

participation in this survey will help us gain better understanding in relevance to tourists’ experiences as well as 

several aspects of potential tourists that will come to Greece in future. Please respond to all questions responsibly, 

which are related to your last trip to Greece for vacations. The research is supervised by Dr. Chris A. Vassiliadis, 

Assistant Professor, Department of Business Administration, University of Macedonia (phone: 00302310891581, e-

mail: chris@uom.gr). For any further questions concerning the questionnaire, please contact Ph.D. candidate Mr. 

Nikolaos Stylos at stylosn@gmail.com.                                  

Survey is sponsored by      

 

Ε1a. Have you traveled to GREECE, for the purpose of PLEASURE, for more than three nights away from home? 

  Yes    No  (If your answer is No, then we thank you for participating. You have concluded!) 

 

Ε1b. What is the name of the main destination within Greece to which you have traveled?                                     

(Please write down):  (City/Place)________________________ (Country)  GREECE 

Ε1c. How many days did you spend on your trip to Greece (including departure & arrival)? ___________days 

Ε1d. Please write down the exact date you have entered Greece:                                                                            

(Day) __________(Month) _____________________ (Year) ________________ 

Ε1e. During the last five (5) years, how many times did you travel to Greece? ______times 

Ε1f. How many of these trips to Greece were for vacations? ________trips 

Ε1g. Which of the following categories best describes your travel party to Greece? (You can tick more than one 

option, if necessary) 

1 Alone , 2 Couple   , 3 Friends/Relatives   , 4 Family members   ,  5 Organized group  

6 Other: (please, specify)______________________ 

 

E2. The following statements determine attributes of Image of a tourism destination. Please rate each item on a 

scale from “1 = Strongly Disagree” to “7 = Strongly Agree” for the case of Greece as a vacation destination. (You   

can make use of rating “0 = I cannot answer», in case you are not in position to provide evaluation of an item). 

 

My visit to Greece has included or it can offer…..:  

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

 I cannot 

answer 

Good climate                              Ε2.1 1 2 3 4 5 6 7  0 

Great beaches                             Ε2.2 1 2 3 4 5 6 7  0 

Beautiful landscape                    Ε2.3 1 2 3 4 5 6 7  0 

Great variety of plants and animals                                     1 2 3 4 5 6 7  0 

EN 
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                                                    Ε2.4 

Good quality of infrastructure    Ε2.5 1 2 3 4 5 6 7  0 

Availability of hotels/ lodgings/ 

camping                                      Ε2.6 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Convenient to get tourism 

information                                 Ε2.7 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Various shopping opportunities    
                                                    Ε2.8 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Exciting night life and 

entertainment (e.g. nice bars, 

restaurants, shows, casinos etc.) Ε2.9 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Relaxing /avoidance of daily 

routine                                       Ε2.10 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Interesting cultural attractions            
                                                  Ε2.11 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Interesting historical monuments & 

relevant events                                 Ε2.12 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Good facilities for sports training  

                                                                       Ε2.13 
1 2 3 4 5 6 7  0 

Nice opportunities for biking / 

fishing / hunting / climbing   

                                                                       Ε2.14 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Appealing local food (cuisine) 
                                                     Ε2.15 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Safe place to travel                           Ε2.16 1 2 3 4 5 6 7  0 

Easily accessible from permanent 

residence                                        Ε2.17 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Family-oriented destination 

                                                                        Ε2.18 
1 2 3 4 5 6 7  0 

Standard hygiene and cleanliness 
                                                              Ε2.19 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Friendly and hospitable local 

people                                                      Ε2.20 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Good value for money     
                                                   Ε2.21 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Political stability                             Ε2.22 1 2 3 4 5 6 7  0 

Good reputation                                  Ε2.23 1 2 3 4 5 6 7  0 

Unpolluted / unspoiled natural 

environment                              Ε2.24 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Implementation of policies towards 

sustainability & environmental 

protection                                              Ε2.25 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Strikes and Social unrests         Ε2.26 1 2 3 4 5 6 7  0 

Satisfactory customer care on 

behalf of various professionals (e.g. 

waiters, hotel managers, tour 

guides)                                       Ε2.27 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

  

 

0 

Nice opportunities for wine-tourism  
                                                   Ε2.28 

1 2 3 4 5 6 7  0 

 

 

Ε3. In continuation to question E2, please evaluate the importance of these attributes when considering Greece   

as a tourism destination, according to a 7-point-evaluative scale, with “1 = Totally unimportant” to “7 = Totally 

important”. (You can make use of rating “0 = I cannot answer», in case you are not in position to provide evaluation  

of an item). 

I evaluate the following attributes, for the case of Greece, as follows:  

 Totally 

unimportant 

Very un-

important 

Un-

important  

Neutral Important Very 

important 

Totally 

important 

 I cannot 

answer 

Good climate                            Ε3.1 1 2 3 4 5 6 7  0 

Great beaches                           Ε3.2 1 2 3 4 5 6 7  0 

Beautiful landscape                  Ε3.3 1 2 3 4 5 6 7  0 

Great variety of plants and 

animals                                     Ε3.4 

1 2 3 4 5 6 7  0 
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Good quality of infrastructure  Ε3.5 1 2 3 4 5 6 7  0 

Availability of hotels/ lodgings/ 

camping                                    Ε3.6 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Convenient to get tourism 

information                               Ε3.7 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Various shopping opportunities    
                                                  Ε3.8 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Exciting night life and 

entertainment (e.g. nice bars, 

restaurants, shows, casinos etc.) 
                                                  Ε3.9 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Relaxing /avoidance of daily 

routine                                     Ε3.10 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Interesting cultural attractions            
                                                Ε3.11 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Interesting historical monuments 

& relevant events                          Ε3.12 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Good facilities for sports training  

                                                                     Ε3.13 
1 2 3 4 5 6 7  0 

Nice opportunities for biking / 

fishing / hunting / climbing   

                                                                     Ε3.14 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Appealing local food (cuisine) 
                                                   Ε3.15 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Safe place to travel                         Ε3.16 1 2 3 4 5 6 7  0 

Easily accessible from permanent 

residence                                      Ε3.17 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Family-oriented destination      E3.18 1 2 3 4 5 6 7  0 

Standard hygiene and cleanliness 
                                                            Ε3.19 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Friendly and hospitable local 

people                                                   Ε3.20 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Good value for money            Ε3.21 1 2 3 4 5 6 7  0 

Political stability                          Ε3.22 1 2 3 4 5 6 7  0 

Good reputation                               Ε3.23 1 2 3 4 5 6 7  0 

Unpolluted / unspoiled physical 

environment                            Ε3.24 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Implementation of policies 

towards sustainability & 

environmental protection           Ε3.25 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Strikes and Social unrests       Ε3.26 1 2 3 4 5 6 7  0 

Satisfactory customer care on 

behalf of various professionals 

(e.g. waiters, hotel managers, tour 

guides)                                    Ε3.27 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

  

 

0 

Nice opportunities for wine-

tourism                                    Ε2.28 

1 2 3 4 5 6 7  0 

 

Ε4. Please circle the number that best describes your overall image/quality of Greece as a vacation destination, 

with “1 = Very negative image/quality” to “7 = Very positive image/quality”. 

Very negative 1 2 3 4 5 6 7 Very positive 

 

Ε5. Below is a list of items that can be used to describe your feelings toward a place. Please rate Greece as a tourism 

destination for every set of feelings by selecting the appropriate number, with “1 = very negative feeling» to “7 = very 

positive feeling”. (You can make use of rating “0 = I cannot describe my feeling», in case you are not in position to 

provide evaluation of an item). 
 

         I cannot 

describe my 

feeling 

Unpleasant 1 2 3 4 5 6 7 Pleasant Ε5.1 0 
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Gloomy 1 2 3 4 5 6 7 Exciting Ε5.2 0 

Sleepy 1 2 3 4 5 6 7 Arousing Ε5.3 0 

Distressing 1 2 3 4 5 6 7 Relaxing Ε5.4 0 

Negative 1 2 3 4 5 6 7 Positive Ε5.5 0 

Unenjoyable 1 2 3 4 5 6 7 Enjoyable Ε5.6 0 

Unfavorable 1 2 3 4 5 6 7 Favorable Ε5.7 0 

Boring 1 2 3 4 5 6 7 Fun Ε5.8 0 

 

Ε6. Please circle the number that best describes your overall emotional state, when you refer to Greece as a tourism 

destination, with “1 = Very negative emotional affect” to “7 = Very positive emotional affect”.  

Very negative 1 2 3 4 5 6 7 Very positive 

 

Ε7. The following statements refer to the aspect of self-determination and your formulated self-conceptions of 

motives for selecting a tourism destination. Please rate these statements on the 7-point-scale, with “1 = Strongly 

disagree” to “7 = Strongly agree”. (You can make use of rating “0 = I cannot answer», in case you are not in position 

to provide evaluation of an item).  

Greece, as a tourism destination.….:  

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

 

 

I cannot 

answer 

Fits in with my personal 

needs and style 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.1 

 

0 

Was one of my dreams 

to visit it sometime 

during my lifetime 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.2 

 

0 

Expresses myself as a 

suitable vacations choice   

1 2 3 4 5 6 7 Ε7.3 0 

Helps me put in use 

knowledge that I have in 

general  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε7.4 
 

0 

Was always /or 

constitutes a personal 

goal for vacations 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 
Ε7.5 

 

0 

As a choice, it stems 

from a personal need of 

mine that had to be 

fulfilled 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.6 

 

0 

It was more desirable for 

me to get to Greece, in 

comparison to a 

potential doubt I had that 

it may not prove a good 

experience  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 
Ε7.7 

 

 

0 

Has not been affected, as 

potential option for 

vacations, by negative 

experiences of the past 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 
Ε7.8 

 

0 

Has created to me 

persistence to visit it  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.9 

 

0 

Encapsulates positive 

attributes that help in the 

growth of my 

personality 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.10 

 

0 
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Makes me believe that 

my vacations there may 

be the best reward/gift I 

can offer my self 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 
 

Ε7.11 

 

 

0 

Is the right place to have 

a high status vacation 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.12 

 

0 
 

Ε8. The following statements are related to your personal beliefs that stem from your desires with regard to Greece, 

as a tourism destination. Please rate these statements on the 7-point-scale, with “1 = Strongly disagree” to “7 = 

Strongly agree”. (You can make use of rating “0 = I do not know”, in case you are not in position to provide 

evaluation of an item). 

The selection of a tourism destination, in this case Greece….: 

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

 I do not 

know 

Is a personal 

responsibility 

1 2 3 4 5 6 7 Ε8.1 0 

Is an action that I owe to 

support as a person 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε8.2 

 

0 

Requires a firm 

commitment from 

myself that my personal 

wish will be fulfilled      

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε8.3 
 

0 

 

 

Ε9. The following statements are related to what people of your social environment think about your selection of 

Greece as a tourism destination. Please rate each item on a scale from “1 = Definitely Should Not” to “7 = Definitely 

Should”. Circle the most appropriate number. (You can make use of rating “0 = I do not know”, in case you are not in 

position to provide evaluation of an item). 

 

I believe that…: 

Ε9.1 my spouse/significant other thinks I should/should not have chosen Greece for vacations.  

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

 0 

I do not know 

Ε9.2 my friends think I should/should not have chosen Greece for vacations. 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

 0 

I do not know 

Ε9.3 my family (other than my spouse) thinks I should/should not have chosen Greece for vacations. 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

 0 

I do not know 

Ε9.4 my travel consultant (e.g. travel agent, but not online) thinks I should/should not have chosen Greece for vacations. 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

 0 

I do not know 

Ε9.5 people from my professional environment (e.g. colleagues, workmates, partners, supervisor) think I should/should 

not have chosen Greece for vacations. 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

 0 

I do not know 

Ε9.6 my online contacts (e.g. Blogs, chat rooms, online forum, travel websites) think I should/should not have chosen 

Greece for vacations.  

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

 0 

I do not know 

 

Ε10. The statements below are related to your perceptions about whether people who possess similar to yours 

positions on a social level should choose Greece as a tourism destination. Please rate each item on a scale from “1 = 

Definitely Should Not” to “7 = Definitely Should”. Circle the most appropriate number. (You can make use of rating 

“0 = I do not know”, in case you are not in position to provide evaluation of an item). 

I believe that….: 
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Ε10.1 individuals who belong to the same social class with me should/should not choose Greece for 

vacations. 
  

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

Ε10.2 individuals who possess the same professional position as me should/should not choose Greece 

for vacations. 
 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

Ε10.3 individuals who find themselves at similar financial/income standing as should/should not 

choose Greece for vacations. 
 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

Ε10.4 individuals who belong to the same age group as me should/should not choose Greece for 

vacations. 
 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

Ε10.5 individuals who have the same nationality as me should/should not choose Greece for vacations.  
 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

Ε10.6 individuals who have the same religion as me should/should not choose Greece for vacations.   
 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 
Ε10.7 individuals who are at the same marital status/familial situation with me should/should not 

choose Greece for vacations. 
 

 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

Ε10.8 individuals of same sex with me should/should not choose Greece for vacations.   
 Definitely 

Should Not 

1 2 3 4 5 6 7 Definitely 

Should 

0 

I do not know 

 

Ε11. The following statements are related with the views of people, you are in contact with, about your trip to 

Greece. Please rate these statements on the 7-point-scale, with “1 = Strongly disagree” to “7 = Strongly agree”.     

(You can make use of rating “0 = I do not know”, in case you are not in position to provide evaluation of an item). 

Ε11.1 Most people I know would choose Greece for vacations.   
 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

0 

I do not know 

Ε11.2 Most people, whose opinion I value, would approve of my decision to travel to Greece for 

vacations. 
 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 

5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

0 

I do not know 

Ε11.3 Those individuals, who are important to me, would think that I should visit Greece for 

vacations.  
 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

0 

I do not know 

 

Ε12. Below are several statements that describe in different ways your intentions with regard to traveling to  

Greece in the foreseeable future. Please indicate the likelihood of your behaviors by choosing the number that 

applies on a scale from “1 = Extremely Unlikely” to “7 = Extremely Likely”. 

Ε12.1 I intend to travel to Greece sometime within the next two years. 
 1 

Extremely 

Unlikely 

2 

Moderately 

Unlikely 

3 

Slightly 

Unlikely 

4 

Neutral 
5 

Slightly  

Likely 

6 

Moderately 

Likely 

7 

Extremely 

Likely 

Ε12.2 I want to visit Greece within the next two years. 
 1 2 3 4 5 6 7 
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Extremely 

Unlikely 

Moderately 

Unlikely 

Slightly 

Unlikely 

Neutral Slightly  

Likely 

Moderately 

Likely 

Extremely 

Likely 

Ε12.3 The possibility for me to travel to Greece within the next two years is… 
 1 

Extremely 

Unlikely 

2 

Moderately 

Unlikely 

3 

Slightly 

Unlikely 

4 

Neutral 
5 

Slightly  

Likely 

6 

Moderately 

Likely 

7 

Extremely 

Likely 

Ε12.4 Greece could be my next vacations place. 
 1 

Extremely 

Unlikely 

2 

Moderately 

Unlikely 

3 

Slightly 

Unlikely 

4 

Neutral 

5 

Slightly  

Likely 

6 

Moderately 

Likely 

7 

Extremely 

Likely 
 

Ε13. The following are examples of reasons that people offer for why they don’t intend to travel to a tourism 

destination or don’t go as often as they would like. We would like to know if these reasons also apply to you,   

when considering Greece. Please indicate the extent to which you agree or disagree with the statements below using    

a 7-point-scale. Evaluate every statement from “1 = Strongly disagree” to “7 = Strongly agree”. 

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

It is expensive to travel there                                       Ε13.1 1 2 3 4 5 6 7 

I cannot afford to make this trip in general        Ε13.2 1 2 3 4 5 6 7 

There are no places within Greece that I want to 

visit                                                                                    Ε13.3 

1 2 3 4 5 6 7 

I have no time to take a trip                                                                       

                                                                                                         Ε13.4 
1 2 3 4 5 6 7 

I have no one to travel with                              Ε13.5 1 2 3 4 5 6 7 

My family and friends are not interested in 

traveling                                                                                   Ε13.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Family commitments prevent me from traveling         

                                                                                                         Ε13.7 
1 2 3 4 5 6 7 

It is not my pleasure to travel alone                       Ε13.8 1 2 3 4 5 6 7 

My health condition does not allow me to travel 

frequently                                                                              Ε13.9 

1 2 3 4 5 6 7 

I have no information about places to visit and 

activities in which to participate                     E13.10 

1 2 3 4 5 6 7 

The things I want to do there are expensive in 

general                                                                                      Ε13.11 

1 2 3 4 5 6 7 

The destination I want to visit is too far away 
                                                                          Ε13.12 

1 2 3 4 5 6 7 

Traveling involves too much risk                       Ε13.13 1 2 3 4 5 6 7 

I cannot travel there because of my work 

responsibilities                                                         Ε13.14 

1 2 3 4 5 6 7 

There is too much planning involved in this trip     
                                                                        Ε13.15 

1 2 3 4 5 6 7 

I don’t really feel safe traveling there               Ε13.16 1 2 3 4 5 6 7 

My family includes young member(s) that cannot 

travel                                                                          Ε13.17 

1 2 3 4 5 6 7 

The people I know don’t have the time to travel 

with me                                                                           Ε13.18 

1 2 3 4 5 6 7 

The people I know don’t have the money to travel 

with me                                                                         Ε13.19 

1 2 3 4 5 6 7 

It is not easy to get to Greece as a tourist due to 

bureaucratic obstacles & costly procedures (e.g. 

visa, paperwork, fees)                                     Ε13.20 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Access of Greece from the region I live 

permanently is difficult (e.g. lack of frequent 

flight connections or other mass media 

transportation)                                                 Ε13.21  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

Ε14. The following are some actions people have told us they take, which help them to overcome obstacles they face 

in traveling to a tourism destination. We would like to know if these actions apply to your case too, helping you to 

repeat vacations in Greece in the future or increasing the frequency of traveling there. Please read each of these 
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statements and on the items provided circle the number on the 7-point-scale, from “1 = Strongly disagree” to “7 = 

Strongly agree”.  

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

Budget my money for traveling there                                                

                                                                             Ε14.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Set aside time for the trip making it a 

priority                                              Ε14.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Find people to travel with me         Ε14.3 1 2 3 4 5 6 7 

Plan and organize the trip ahead of 

time                                                                Ε14.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Save up money to travel                    Ε14.5 1 2 3 4 5 6 7 

Plan traveling around my 

family/friends’ work time                 Ε14.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Plan the trip according to my time 

limitations                                                   Ε14.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Find ways to increase my income so 

that the trip could be launched       Ε14.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Try to find people with similar 

interests to travel with                          Ε14.9                                                

1 2 3 4 5 6 7 

Try to travel off-season when the 

destination will be less crowded Ε14.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Adjust travel costs to my financial 

capability                                                   Ε14.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Take advantage of travel deals / 

special discounts for this destination  

                                                                           Ε14.12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Travel to Greece in group organized 

by a reputable travel agency       Ε14.13 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

Avoid bureaucratic procedures by 

visiting first a destination with less 

Visa issuing problems                 Ε14.14 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε15. Below are some statements which are related to your need for variety and alternative options in case you 

would like to plan a trip to a tourism destination. Please rate these statements on the 7-point-scale, with “1 = Strongly 

disagree” to “7 = Strongly agree”. 

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

I am a person who enjoys visiting new 

tourism destinations                        Ε15.1 

1 2 3 4 5 6 7 

I like to experience changes when I go 

on vacations                                    Ε15.2 

1 2 3 4 5 6 7 

I like to change destination every time I 

plan a new trip                                              Ε15.3 

1 2 3 4 5 6 7 

When things become boring, I look for 

a makeover through a trip to an 

unknown to me tourism destination 
                                                         Ε15.4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε16. How would you rate your overall experience with Greece, as a tourism destination, on the following scales? 

Please choose a number from “1 = Very negatively” to “7 = Very positively” for each of the four scales below.  

           

Very Dissatisfied 1 2 3 4 5 6 7 Very Satisfied Ε16.1  

Very Displeased 1 2 3 4 5 6 7 Very Pleased Ε16.2  

Frustrated 1 2 3 4 5 6 7 Contented Ε16.3  
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Ε17. The following statements express your emotional bond between you and the places you have visited within 

Greece. Please rate each item on a scale from “1 = Strongly Disagree” to “7 = Strongly Agree”. 

 Strongly 

Disagree 

Moderately 

Disagree 

Slightly 

Disagree  

Neutral Slightly 

Agree  

Moderately 

Agree 

Strongly 

Agree 

Greece is a very special destination to me  
                                                                    Ε17.1 

1 2 3 4 5 6 7 

I identify strongly with Greece                   Ε17.2 1 2 3 4 5 6 7 

No other place can provide the same holiday 

experience as Greece                                  Ε17.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Holidaying/Vacations in Greece means a lot to 

me                                                               Ε17.4 

1 2 3 4 5 6 7 

I am very attached to Greece as a tourism 

destination                                                  Ε17.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Greece is the best place for what I like to do 

on vacations                                               Ε17.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Holidaying in Greece is more important to me 

than holidaying in other places                         
Ε17.7 

1 2 3 4 5 6 7 

I would not substitute any other destination for 

the types of things I did during my holidays in 

Greece                                                       Ε17.8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε18. The statements below are related to the commitment it might have been formulated between you and          

the places you have visited within Greece. Please rate each item on a scale from “1 = Strongly Disagree” to            

“7 = Strongly Agree”. 

Ε18.1 I (will) make positive comments about Greece to individuals that I know. 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

Ε18.2 I (will) recommend Greece to other people for their future vacations.  

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

Ε18.3 I (will) encourage friends and relatives to visit Greece. 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 
Ε18.4 I intend to visit Greece again in my next vacations. 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

Ε18.5 I cannot find any reason for not revisiting Greece, when I will have the chance to do it.  

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 
5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

Ε18.6 The places I have visited within Greece are/will be my first choice among all possible tourism 

destinations. 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 

5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 

 Ε18.7 I am willing to pay more and/or higher prices in order to have holidays again in Greece. 

 1 

Strongly 

Disagree 

2 

Moderately 

Disagree 

3 

Slightly 

Disagree 

4 

Neutral 

5 

Slightly 

Agree 

6 

Moderately 

Agree 

7 

Strongly 

Agree 
 

Ε19. Are you?       1 Male       2 Female  

Terrible 1 2 3 4 5 6 7 Delighted Ε16.4  
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Ε20. What year where you born? (4-digit year) ______________ 

Ε21. What is your highest level of education? 

1 Less than High School        2 Completed High School 3 Post-secondary (e.g. technical schools)  

4 University/College, not completed yet    5 Completed University/College  

6 Vocational/Technical training    7 Post-graduate studies (completed or not)  

 

Ε22. In which ethnic group do you belong? 

1 African-American  2 White  3 Latino  4 Asian/Pacific Islander  

5 Native American  6 African  7 Caucasian  8 Middle Eastern  

9 Jewish   10 Other, if you selected “other”, please specify: ___________________________ 

 

E23. What is your country of permanent residence? (Please fill out the name of the country below) 

________________________________________ 

 

Ε24. What was your approximate total household income last year, regardless of your sources? (If you have more 

than one source of income, then please add up and provide the sum of the individual sources). If your national 

currency is not the Euro (€), then please write down the amount of money in your national currency.    

1 Less than €5,000   2 €5,001 to less than €8,000  3 €8,001 to less than €10,000  

4 €11,000 to less than €15,000  5 €15,001 to less than €20,000  6 €21,000 to less than €30,000  

7 €30,001 to less than €40,000  8 €40,001 to less than €50,000  9 €50,001 to less than €60,000  

10 €60,001 to less than €70,000  11 €70,001 to less than €80,000  12 €80,001 to less than €90,000  

13 €90,001 to less than €100,000  14 €100,001 to less than €120,000  15 €120,001 to less than €140,000  

16 €140,001 to less than €160,000  17 €160,001 to less than €180,000  18 €180,001 to less than €200,000  

19 €200,001 to less than €300,000  20 €300,001 to less than €400,000  21 €400,001 to less than €500,000  

22 €500,001 to less than €750,000  23 €750,001 to less than €1,000,000 24 €1,000,001 or more  

 

25  My approximate household income in British Pounds (£) is ___________________________  

 

Ε25. What is your marital status? 

  Kids (Χ) Without kids (0) 

 I live alone or with my parents, I am not married or/and   

I don’t have a spouse that I live with  E25.1 

   

 I am not married, but live with a spouse  E25.2  > _____(number of kids)  E25.21   0  

 Married  E25.3 > _____(number of kids) E25.31 0  

 Divorced  E25.4  > _____(number of kids) E25.41 0  

 Separated  E25.5 > _____(number of kids) E25.51 0  

  Widowed  E25.6 > _____(number of kids) E25.61 0  
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Ε26. Which category best describes your current employment status?                                                                       

(You can tick more than one option, in case it is necessary). 

1 Full-time employee   2 Part-time employee        3 Free-lance professional  

4 Entrepreneur/Businessperson  5 Household keeping  6 Pensioner  

7 Student / pupil   8 Unemployed            9 Other, (please specify):________________ 

 

E27. Did you know that the wine producing territory, where the famous greek philosopher Aristotle was born, is 

called Halkidiki?         1  Yes  0 No 

 

E28. Did you know that the world famous red wine RAPSANI (TSANTALI) is produced at the territory of Rapsani, 

on Mount Olympus?           1  Yes  0 No 

 

E29. Did you know that the red wine METOCHI CHROMITSA (TSANTALI) is produced at Saint Panteleimon 

Monastery, Mount Athos (Holy Mountain)?  1  Yes  0 No 

 

E30. Do you know that TSANTALI ORGANIC is available at the shelves of Waitrose? 

1  Yes  0 No 

  

 

 

    

You have completed the questionnaire. 

Thank you very much for your time and cooperation!  
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Diese Forschungstudie wird von Ph.D. Kandidat, Herr Nikolaos Stylos ( vom Fachbereich der Betriebswirtschaftlehre, 

der Universität Mazedonien in Thessaloniki, Griechenland), durchgeführt. Ihre Teilnahme an dieser Umfrage wird uns 

helfen, ein besseres Verständnis hinsichtlich der Relevanz bestimmter Faktoren, der Touristen, zu erlangen. 

Erfahrungen, sowie verschiedene Aspekte potentieller Touristen, sollen dazu beitragen. Bitte beantworten Sie alle 

Fragen verantwortungsbewusst. Sie sollten alle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer letzten Urlaubsreise in 

Griechenland betrachten. Die Forschung wird von Dr. Chris A. Vassiliadis, assistierender Professor der Abteilung für 

Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mazedonien beraten (Telefon: 00302310891581, E-Mail: chris@uom.gr). 

Für weitere Fragen  über  diesen Fragebogen, kontaktieren Sie bitte Herrn Nikolaos Stylos z.B. bei e-mail: 
stylosn@gmail.com.  

 Sponsor der Forschung ist       

  

Ε1a.  Während Ihrer Reise nach Griechenland, -zum Zwecke des Vergnügens-, waren Sie für  mehr als drei Nächte 

weg von zu Hause?  

 
1
 Ja,   

0
 Nein      (Wenn Ihre Antwort Nein ist, dann danken wir Ihnen für Ihre Teilnahme.                                                                                                                             

Sie brauchen nicht diesen     Sie brauchen nicht diesen Fragebogen beantworten!)  

Ε1b.  Bitte geben Sie den Namen von Ihres Hauptreiseziels  in Griechenland, wo Sie bereits Ihren Urlaub verbracht 

haben?  (Bitte notieren): (Stadt / Ort)        (Land)  GRIECHENLAND  

Ε1c.  Wie viele Tage haben Sie wärend Ihrer Reise nach Griechenland (einschließlich Abflug & Ankunfttag) verbracht?  

(Bitte notieren): ___________ Tage  

Ε1d.  Bitte  notieren Sie zunächst  Ihr genaues Ankunfstdatum  hier in Griechenland [z. B., 21 (Tag), 6 (Monat), 

2012 (Jahr)]:  (Tag:) __________ (Monat:) _____________________ (Jahr:)  ________________  

 Ε1e. Während den letzten fünf (5) Jahren, wie oft haben Sie eine Reise nach Griechenland vollbracht?  ______ Mal  

 Ε1f.  Wie viele dieser Reisen nach Griechenland wahren Urlaubsreisen (Vergnügungsreisen)?  ________ Reisen  

 Ε1g. Welche  von  die  Folgende Kategorien  am besten  beschreibt  Ihre Reisegruppe nach Griechenland? (Falls  

erforderlich, Sie können mehr als eine Option ankreuzen,)  


1
 Allein  ,   

2
 Paar,     

3
 Freunden / Verwandten,   

4
 Familienmitglieder,      

5
 Organisierte Gruppe,   


6
 Andere:   (bitte notieren)____________________________ . 

  

E2.  Bestimmen Sie zu den folgenden Aussagen die die Bild-Attribute einer Tourismusdestination beschreiben.  Bitte 

bewerten Sie die einzelnen Elemente auf einer Messungsskala von "1 = stimme nicht" bis "7 = stimme voll zu" für den 

Fall Griechenland als Urlaubsziel.  (Sie  können  auch die Auswahl "0 = kann ich nicht beantworten” verwenden, falls 

Sie nicht in der Lage sind, die Beurteilung des Attributes zu bestimmen).  

 

Mein Besuch in Griechenland kann wie folgd beschreiben werden ....:  

  Stimmt 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmt 

nicht zu 

Stimmt 

leicht 

nicht zu 

Neutral  

(So und So) 

Stimmt 

leicht zu 

Stimmt zu  Stimmt 

absolut 

 zu 

 Ich kann es 

nicht 

beantworten 

Gutes Klima                          Ε2.1  1 2 3 4 5 6 7  0 

Tolle Strände                         Ε2.2  1 2 3 4 5 6 7  0 

Schöne Landschaft                  Ε2.3  1 2 3 4 5 6 7  0 
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Große Vielfalt an Pflanzen und 

Tiere                                    Ε2.4  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Gute Qualität der Infrastruktur  Ε2.5  1 2 3 4 5 6 7  0 

Verfügbarkeit von Hotels / 

Unterkünfte / Camping            Ε2.6  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Mann bekommt leicht touristische 

Informationen                             Ε2.7  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Diverse Einkaufsmöglichkeiten  
                                           Ε2.8  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Spannendes  Nachtleben  und  
Unterhaltung (u.a. schön  Bars, 

Restaurants, Shows, Casinos  
u.s.w)                                   Ε2.9  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Entspannung / Vermeidung von 

Alltag                                  Ε2.10  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Interessante kulturelle Attraktionen  
                                          Ε2.11  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Interessante historische Denkmäler 

und relevante Ereignisse (events)   
                                          Ε2.12  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Gute Einrichtungen für sportliche 

Ausbildung                                Ε2.13  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Schöne Möglichkeiten zum 

Radfahren / Fischen / Jagen / 

Klettern                                     Ε2.14  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Ansprechende lokale Küche 

(Speisen)                                   Ε2.15  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Sicherer Ort zu reisen             Ε2.16  1 2 3 4 5 6 7  0 

Leicht erreichbar von ständigen 

Wohnsitz                              Ε2.17  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Familienorientierter Ziel           Ε2.18  1 2 3 4 5 6 7  0 

Hoher Standard an Hygiene und 

Sauberkeit                                 Ε2.19  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Freundliche und gastfreundliche 

Menschen vor Ort                  Ε2.20  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis  
                                          Ε2.21  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Politische Stabilität                Ε2.22  1 2 3 4 5 6 7  0 

Guter Ruf                             Ε2.23  1 2 3 4 5 6 7  0 

Nicht verunreinigte / unberührte 

Natur                                  Ε2.24  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Die Umsetzung der Richtlinien in 

Richtung Nachhaltigkeit & 

Umweltschutz                       Ε2.25  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Streiks und soziale Unruhen    Ε2.26  1 2 3 4 5 6 7  0 

Zufriedenstellende 

Kundenbetreuung wegen fähigen 

und verschiedenen Fachleuten (z. 

B. Kellner, Hotelmanager, 

Reiseleiter)                           Ε2.27  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

  

 

0 

Schöne Möglichkeiten zum Wein-

Tourismus                                  Ε2.28 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 
 

Ε3.  In  Fortsetzung  zu der oben genannten Frage E2, bitte  schätzen Sie die Wichtigkeitsbedeutung der volgenden 

Attribute, wenn Sie Griechenland als Reiseziel betrachten. Bitte notieren Sie auf einer 7-Punkt Messungskala von  

"1 = völlig unwichtiges" Attribut bis  "7 = Total wichtiges" Attribut, alle weitere Attribute. (Sie  können  auch hier die 

Auswahl "0 = kann ich nicht beantworten” verwenden, falls Sie nicht in der Lage sind, die Wichtigkeitsmessung des 

Attributes zu bestimmen).  

 Ich beurteile die folgenden Attribute wie folgt, wenn ich Griechenland als Reiseziel betrachte …: 

  Völlig 

unwichtig  

 Sehr un - 

wichtig  

 Un - 

wichtig  

 Neutral   Wichtig   Sehr 

wichtig  

 Ganz 

wichtig  

  Ich Kann es 

nicht 

beantworten  

Gutes Klima                          Ε3.1  1 2 3 4 5 6 7  0 

Tolle Strände                         Ε3.2  1 2 3 4 5 6 7  0 
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Schöne Landschaft                  Ε3.3  1 2 3 4 5 6 7  0 

Große Vielfalt an Pflanzen und 

Tiere                                    Ε3.4  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Gute Qualität der Infrastruktur  Ε3.5  1 2 3 4 5 6 7  0 

Verfügbarkeit von Hotels / 

Unterkünfte / Camping            Ε3.6  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Mann bekommt leicht touristische 

Informationen                             Ε3.7  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Diverse Einkaufsmöglichkeiten  
                                           Ε3.8  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Spannendes  Nachtleben  und  
Unterhaltung (u.a. schön  Bars, 

Restaurants, Shows, Casinos  
u.s.w)                                   Ε3.9  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Entspannung / Vermeidung von 

Alltag                                  Ε3.10  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Interessante kulturelle Attraktionen  
                                          Ε3.11  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Interessante historische Denkmäler 

und relevante Ereignisse (events)   
                                          Ε3.12  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Gute Einrichtungen für sportliche 

Ausbildung                                Ε3.13  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Schöne Möglichkeiten zum 

Radfahren / Fischen / Jagen / 

Klettern                                     Ε3.14  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Ansprechende lokale Küche 

(Speisen)                                   Ε3.15  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Sicherer Ort zu reisen             Ε3.16  1 2 3 4 5 6 7  0 

Leicht erreichbar von ständigen 

Wohnsitz                              Ε3.17  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Familienorientierter Ziel           Ε3.18  1 2 3 4 5 6 7  0 

Hoher Standard an Hygiene und 

Sauberkeit                                 Ε3.19  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Freundliche und gastfreundliche 

Menschen vor Ort                  Ε3.20  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis  
                                          Ε3.21  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Politische Stabilität                Ε3.22  1 2 3 4 5 6 7  0 

Guter Ruf                             Ε3.23  1 2 3 4 5 6 7  0 

Nicht verunreinigte / unberührte 

Natur                                  Ε3.24  
1 2 3 4 5 6 7  0 

Die Umsetzung der Richtlinien in 

Richtung Nachhaltigkeit & 

Umweltschutz                       Ε3.25  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Streiks und soziale Unruhen    Ε3.26  1 2 3 4 5 6 7  0 

Zufriedenstellende 

Kundenbetreuung wegen fähigen 

und verschiedenen Fachleuten (z. 

B. Kellner, Hotelmanager, 

Reiseleiter)                           Ε3.27  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

  

 

0 

Schöne Möglichkeiten zum Wein-

Tourismus                                  Ε3.28 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 
 

E4. Bitte kreisen Sie die Anzahl welche am besten Ihr Qualitätsgesamtbild Ihres Urlaubsziels in Griechenland 

beschreibt (mit "1 = sehr negatives Bild / Qualität " zu "7 = sehr positives Bild / Qualität"). 

Sehr negatives 1 2 3 4 5 6 7 Sehr positives 

 

Ε5. Unten wird eine Liste aufgelistet, welche Ihre Gefühle in Verbindung mit  Ihrem Urlaubsort in Griechenland 

spiegeln soll. Bitte markieren Sie auf einer 7-Punkte Skala von “1  = Sehr negatives Empfinden”  bis zu  “7  = Sehr 
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positives Empfinden” alle weitere Gefühle. (Sie  können  auch die Auswahl "0 = kann nicht beantworten werden” 

verwenden, falls Sie nicht in der Lage sind, Ihr empfinden zu umschreiben).  
 

         Ich kann es nicht 

beantworten weil ich 

nicht mein Gefühl 

beschreiben kann 

 Unangenehm  1 2 3 4 5 6 7  Angenehm  Ε5.1 0 

 Düster  1 2 3 4 5 6 7  Spannend  Ε5.2 0 

 Schläfrig  1 2 3 4 5 6 7  Erregende  Ε5.3 0 

 Peinlich  1 2 3 4 5 6 7  Entspannend  Ε5.4 0 

 Negativ  1 2 3 4 5 6 7  Positiv  Ε5.5 0 

 Ungenießbar  1 2 3 4 5 6 7  Angenehm  Ε5.6 0 

 Ungünstig  1 2 3 4 5 6 7  Günstig  Ε5.7 0 

 Langweilig  1 2 3 4 5 6 7  Spaß  Ε5.8 0 

  

Ε6. Bitte kreisen Sie die Anzahl die am besten zu Ihren gesamten-emotionalen Zustand im zusammenhang mit Ihrem 

urlaubsaufenthalt in Griechenland beschreibt , (mit  “1 = sehr negativer  Affekt”  zu  “7 = sehr positiven Affekt”).   

Sehr negatives 1 2 3 4 5 6 7 Sehr positives 

 

Ε7. Die nachfolgenden Aussagen betreffen ihre persoenliche Gruende nach denen Sie Ihr Reiseziel aussuchen. Bitte 

bewerten Sie bei einer 7 Punkte-Skala mit “1 = stimme ueberhaupt nicht zu” bis zu “7 = stimme absolut zu”. (Sie 

koennen auch “0 auswaehlen = kann ich nicht beantworten”, falls Sie nicht in der Lage sind zu beurteilen). 

 Griechenland, als Urlaubssziel .....: 

  Stimmt 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmt 

nicht zu 

Stimmt 

leicht 

nicht zu 

Neutral  

(So und 

So) 

Stimmt 

leicht zu 

Stimmt 

zu 

Stimmt 

absolut 

 zu 

  Ich kann es 

nicht 

beantworten  

Entspricht auch meinen 

persönlichen Bedürfnissen 

und meinen Stil 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.1 

 

0 

Es war eines meines 
meiner Träume  diesen 

Urlaubsort  irgendwann in 

meinem Leben zu 

besuchen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.2 

 

0 

Dieser Urlaubsort erwies 

sich als die einzig 

geeignete Wahl 

1 2 3 4 5 6 7 Ε7.3 0 

Dieser Besuch hilft mir in 

der Erweiterung  meines 

Allgemeinwissens 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε7.4 
 

0 

Diese Wahl war schon 

immer oder kann als 

“mein persönliches “ 

Urlaubsziel interpretiert 

werden 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 
Ε7.5 

 

0 

Die Wahl, ergibt sich  aus 

einem  persönlichem 

Bedürfnis heraus, welches  

ich umgesetzt  habe 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.6 

 

0 

Es war wuenschenswerter 

fuer mich nach 

Griechenland zu reisen, 

obwohl ich Zweifel hatte 

gute Erfahrungen zu 

machen 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 
Ε7.7 

 

 

0 
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Meine Wahl hat sich nicht 

durch negative 

Erfahrungen in der 

Vergangenheit, 

beeinflussen lassen  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 
Ε7.8 

 

0 

Es hat sich in mir die 

Verbissenheit festgesetzt, 

diesen Urlaubsort 

unbedingt zu besuchen  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.9 

 

0 

Ein Besuch dort sammelt 

alle befindlichen, 

positiven Eigenschaften 

welche meine 

Persönlichkeit stärken    

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.10 

 

0 

Ich glaube dass mein 

dortiger Urlaub 

meine beste Belohnung/G

eschenk ist 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 
 

Ε7.11 

 

 

0 

Es ist der richtige Ort, 

einen hochwertigen 

Urlaub zu machen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.12 

 

0 

 

E8. Die folgenden Aussagen hängen mit Ihrer persӧnlichen Überzeugung zusammen, welche aus dem Blickwinkel 

Ihrer Wünsche, in Bezug mit Griechenland als Urlaubsziel, hervorgeht. Bitte notieren Sie auf der 7-Punkt Skala von    

“1  = Stimmt überhaupt nicht zu” bis zu “7 = stimmt absolut zu” alle Aussagen. (Sie  können  auch die Auswahl "0 = 

kann ich nicht beantworten” verwenden, falls Sie nicht in der Lage sind, die Beurteilung des Attributes zu bestimmen). 

 Die Auswahl eines Reiseziels, in diesem Fall Griechenland ....: 

  Stimmt 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmt 

nicht zu 

Stimmt 

leicht 

nicht zu 

Neutral  

(So und 

So) 

Stimmt 

leicht zu 

Stimmt 

zu 

Stimmt 

absolut 

 zu 

  Ich kann es 

nicht 

beantworten  

Ist ein persönlicher 

Vorgang  
1 2 3 4 5 6 7 Ε8.1 0 

Es ist eine Aktion, die 

ich als Person 

unterstuetze 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε8.2 

 

0 

Es war ein eigenes 

Versprechen an mich 

selbst, einen meiner 

Wuensche zu erfuellen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε8.3 
 

0 

  

Ε9. Die folgenden Aussagen sollen bezugnehmend auf das was die Leute in Ihrem sozialen Umfeld denken 

beantwortet werden, wenn es um Ihre Auswahl hinsichtlich ihrer Griechenlandreise geht. Bitte bewerten Sie die 

einzelnen Aussagen auf einer Skala von “1 = definitiv nicht” bis “7 = sollten auf jeden Fall”. (Sie  können  auch die 

Auswahl "0 = Ich weiß nicht” verwenden, falls Sie nicht in der Lage sind, die Beurteilung des Attributes zu bestimmen).   
 

Ich glaube, dass ...:  

Ε9.1 meine Ehegattin / partner meint, ich sollte / sollte nicht Griechenland als Urlaubsziel wählen. 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

 0 

Ich weiß nicht 

Ε9.2 meine Freunde denken, ich sollte / sollte nicht als Urlaubsziel wählen. 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

 0 

Ich weiß nicht 

Ε9.3 meine Familie (außer mein Ehepartner) denkt  Ich sollte / sollte nicht  Griechenland als Urlaubsziel wählen. 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

 0 

Ich weiß nicht 

Ε9.4 mein Reise consultant (z.B. Reisebüro, aber nicht online) dachte Ich sollte / sollte nicht Griechenland als Urlaubsziel 

wählen. 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

 0 

Ich weiß nicht 

Ε9.5 Menschen aus meiner berufs Umgebung (z.B. Kollegen, Arbeitskollegen, Partner) denken Ich sollte / sollte nicht  
Griechenland als Urlaubsziel wählen. 
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 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

 0 

Ich weiß nicht 

Ε9.6 meine Online Kontakte  (Z. B.  Blogs, Chat  Zimmer, online  Forum, Reise  Websites) denken Ich sollte / sollte nicht  
Griechenland als Urlaubsziel wählen. 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

 0 

Ich weiß nicht 
 

 Ε10. Die folgenden Aussagen sind im Zusammenhang zu dem was die Leute, welche eine gleichwertige, soziale  

Positionen wie Sie  besitzen, von Ihnen zu werten,  wenn es um die Auswahl eines Griechenlandurlaubs geht. Bitte 

bewerten Sie die einzelnen Aussagen auf einer Skala von “1 = Sollte absolut nicht” bis “7 = Sollte auf jeden Fall”. (Sie  

können  auch die Auswahl "0 = Ich weiß nicht” verwenden, falls Sie nicht in der Lage sind, die Beurteilung des 

Attributes zu bestimmen). 

 Ich glaube, dass ....:  

Ε10.1 Einzelpersonen die wie ich zu einer gleichen sozialen Klasse gehören denken, dass ich nicht 

Griechenland für den Urlaub wählen sollte. 
  

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.2 Personen, die den selben Berufsstatus wie ich haben, sollten/sollten nicht Griechenland als 

Urlaubsort auswaehlen. 
 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.3 Einzelpersonen die wie ich in einenr ähnlichen Finanz-/ Ertrags- situation stehen denken, dass 

ich Griechenland nicht für den Urlaub wählen sollte. 
 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.4 Einzelpersonen die wie ich zu die gleiche Altersgruppe angehören denken, dass ich 

Griechenland nicht für den Urlaub wählen sollte. 
 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.5 Einzelpersonen die wie ich die gleiche Nationalität haben denken, dass ich  Griechenland nicht 

für den Urlaub wählen sollte. 
 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.6 Einzelpersonen die wie ich die gleiche Religion haben denken, dass ich  Griechenland nicht für 

den Urlaub wählen sollte. 
 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.7 Einzelpersonen die wie ich den gleichen  Familienstand haben denken, dass ich Griechenland 

nicht für den Urlaub wählen sollte. 
 

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 

Ε10.8 Einzelpersonen die das  gleiche Geschlecht haben denken, dass ich  Griechenland nicht für den 

Urlaub wählen sollte. 
  

 Sollte absolut 

nicht 

1 2 3 4 5 6 7 Sollte auf 

jeden Fall 

0 

Ich weiß nicht 
  

Ε11. Die folgenden Aussagen sind  im Zusammenhang  mit  Leute zu treffen, welche mit Ihnen in Kontakt stehen 

und deren Auswahl Griechenland als Reiseziel ist. Bitte bewerten Sie die einzelnen Aussagen auf eine 7-Punkte 

Messungskala von “1=Stimmt überhaupt nicht zu” bis “7 = stimmt absolut zu”. (Sie  können  auch die Auswahl “0 = Ich 

weiß nicht” verwenden, falls Sie nicht in der Lage sind, die Beurteilung des Attributes zu bestimmen). 

Ε11.1 Die meisten Menschen die ich kenne würden Griechenland für Urlaub wählen.   
  1 

Stimmt 

überhaupt nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt 

leicht zu 

6 

Stimmt zu 
7 

Stimmt 

absolut zu 

0 

Ich weiß nicht 

Ε11.2 Die meisten Personen, auf deren Meinung ich Wert lege, wuerden meine Entscheidung Griechenland 

als Urlaubsziel zu waehlen, zustimmen. 
 

  1 

Stimmt 

überhaupt nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt 

leicht zu 

6 

Stimmt zu 
7 

Stimmt 

absolut zu 

0 

Ich weiß nicht 
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Ε11.3 Diejenigen die Mir sehr wichtig sind denken, dass ich Griechenland für den Urlaub als Reiseziel 

wählen  soll/sollte. 
 

  1 

Stimmt 

überhaupt nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt 

leicht zu 

6 

Stimmt zu 
7 

Stimmt 

absolut zu 

0 

Ich weiß nicht 

  

Ε12. Die folgenden Aussagen sind im Zusammenhang mit Ihren Absichten mit Hinblick auf eine zukunftige Reise 

nach Griechenland zu treffen. Bitte bewerten Sie die einzelnen Aussagen auf eine 7-Punkte Messungskala von “1 = 

Sehr unwahrscheinlich” bis “7 = Sehr wahrscheinlich”. 

Ε12.1 Ich beabsichtige irgendwann innerhalb der nächsten zwei Jahre nach Griechenland zu reisen. 
  1  

 Sehr 

unwahrscheinl

ich  

 2  
Unwahrschein

lich  

 3  
 Leicht  

Unwahrscheinlich  

 4  
Neutral 

(So und So)  

 5  
 Leicht  

Wahrscheinlich  

 6  
Wahrscheinlich  

 7  
 Sehr  

Wahrscheinlich  

Ε12.2 Ich möchte Griechenland innerhalb der nächsten zwei Jahre besuchen. 
  1  

 Sehr 

unwahrscheinl

ich  

 2  
Unwahrschein

lich  

 3  
 Leicht  

Unwahrscheinlich  

 4  
Neutral 

(So und So)  

 5  
 Leicht  

Wahrscheinlich  

 6  
Wahrscheinlich  

 7  
 Sehr  

Wahrscheinlich  

Ε12.3 Die  Warscheinlichkeit  für  mich,  innerhalb der nächsten zwei Jahre nach Griechenland  zu  reisen, ist ... 
  1  

 Sehr 

unwahrscheinl

ich  

 2  
Unwahrschein

lich  

 3  
 Leicht  

Unwahrscheinlich  

 4  
Neutral 

(So und So)  

 5  
 Leicht  

Wahrscheinlich  

 6  
Wahrscheinlich  

 7  
 Sehr  

Wahrscheinlich  

Ε12.4 Griechenland wird wieder mein nächster Urlaubort werden. 
  1  

 Sehr 

unwahrscheinl

ich  

 2  
Unwahrschein

lich  

 3  
 Leicht  

Unwahrscheinlich  

 4  
Neutral 

(So und So)  

 5  
 Leicht  

Wahrscheinlich  

 6  
Wahrscheinlich  

 7  
 Sehr  

Wahrscheinlich  

  

Ε13. Die folgenden Aussagen sind im Zusammenhang mit den Gründen zu werten, welche Leute benutzen um die 

Argumentation ihrer Abwahl eines bestimmten Ferienortes begründen oder zumindest eine Unschlüssigkeit der 

Reiseoption nach Griechenland kund geben. Wir sind Ihnen sehr dankbar wenn Sie uns mitteilen würden, ob diese  

Gründe auch auf Sie zutreffen, wenn es um Ihre Auswahl geht Griechenland als Reiseziel wählen zu müssen. Bitte 

bewerten Sie die einzelnen Aussagen auf eine  Skala von “1 = Stimmt überhaupt nicht zu”  bis  “7 = Stimmt absolut zu”.  

  Stimmt 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmt 

nicht zu 

Stimmt 

leicht 

nicht zu 

Neutral  

(So und 

So) 

Stimmt 

leicht zu 

Stimmt 

zu 

Stimmt 

absolut 

 zu 

Es ist mir teuer, dorthin zu reisen                                       

Ε13.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich kann es mir nicht leisten, diese Reise zu 

unternehmen Ε13.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Es gibt keine Plätze in Griechenland, die ich 

besuchen möchte                                                                  
Ε13.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Ich habe keine Zeit zu reisen                                       E13.4 1 2 3 4 5 6 7 

Ich habe niemanden, der mit mir reisen  möchte                
Ε13.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Meine Familie und Freunde sind nicht an Reisen 

interessiert                                                                               Ε13.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Familiäre Verpflichtungen hindern mich 

diesbezüglich                                                                                

Ε13.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Es ist nicht meine Art, alleine zu reisen             Ε13.8 1 2 3 4 5 6 7 

Mein Gesundheitszustand erlaubt es mir nicht zu 

reisen                                                     Ε13.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Ich habe keine Informationen über 

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, um an 

diesen teilzunehmen                                                   
E13.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Die Dinge, die ich tun möchte, sind in der Regel 

teurer                                                                                          Ε13.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Der Zielort den Ich besuchen möchte ist zu weit 1 2 3 4 5 6 7 
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weg                                                       Ε13.12 

Reisen bergen ein zu großes Risiko                           
Ε13.13 

1 2 3 4 5 6 7 

Aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen 

kann ich nicht dorthin reisen.                        Ε13.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Die Reiseplanung ist zu komplex           Ε13.15 1 2 3 4 5 6 7 

Ich fühle dass die Reise nicht gerade sicher ist  
Ε13.16 

1 2 3 4 5 6 7 

In meine Familie gehört (ren)  junges(e) Mitglied 

(er) an, was mir die Umsetzung der Reise 

verhindert  Ε13.17 

1 2 3 4 5 6 7 

Die Leute die ich kenne haben nicht die Zeit, mit 

mir zu reisen                                           Ε13.18 

1 2 3 4 5 6 7 

Die Leute die ich kenne haben nicht das Geld, um 

mit mir zu reisen                                     Ε13.19 

1 2 3 4 5 6 7 

Es ist aufgrund bürokratischer Hindernisse und 

kostspieliger Verfahren (z. B. Visa, Papierkram, 

Gebühren)   nicht einfach  als Tourist die Reise zu 

tätigen 
                                                                        Ε13.20 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Die Verbindung von mein Wohnort (Region) nach 

Griechenland ist äußerst schwierig (z. B. fehlende 

/ seltene Flugverbindungen oder fehlende / seltene 

Personenbeförderungsmittel) Ε13.21  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

Ε14. Die folgenden Aussagen sind im Zusammenhang von Gründen zu werten, welche die Leute benutzen um einen 

Ferienort öfter zu besuchen und ein Ferienort in der Zukunft mehrmalls besuchen zu wollen. Wir sind Ihnen sehr 

dankbar, wenn Sie uns mitteilen würden ob diese  Gründe  auch auf Sie zutreffen, wenn es um Ihre Auswahl für das 

Reiseziel Griechenland geht. Bitte bewerten Sie die einzelnen Aussagen auf eine  Skala von "1 = Stimmt überhaupt 

nicht zu"  bis  "7 = Stimmt absolut zu".  

Ich wurde wieder dorthin 

reisen wenn ... 

 Stimmt 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmt 

nicht zu 

Stimmt leicht 

nicht zu 

Neutral  

(So und So) 

Stimmt leicht 

zu 

Stimmt zu Stimmt 

absolut 

 zu 

ich genügend Geld für die Reise 

hätte          Ε14.1  
 1   2   3   4   5   6   7  

ich Zeit hätte                                Ε14.2   1   2   3   4   5   6   7  
ich andere Menschen Finden würde, 

der mit mir reisen  würde                  
Ε 14.3  

 1   2   3   4   5   6   7  

ich die Reise vorzeitig plane und 

organisiere                                   E14.4 
 1   2   3   4   5   6   7  

ich genug Geld für die Reise erspare    
                                            Ε14.5 

 1   2   3   4   5   6   7  

Die Reiseplaene passen sich nach 

der Arbeitszeit meiner 

Familie/Freunden an               Ε14.6  

 1   2   3   4   5   6   7  

die Reise nach meinem Zeitplan 

gerichtet ist                              
Ε14.7  

 1   2   3   4   5   6   7  

ich Wege finden würde , um mein 

Einkommen zu erhöhen, so dass ich 

die Reise meines Lebens machen 

kann  
Ε14.8  

 1   2   3   4   5   6   7  

Menschen mit ähnlichen Interessen, 

mit mir mitreisen                 Ε14.9  
 1   2   3   4   5   6   7  

ich außerhalb der Saison reisen 

werde, weil der Zielort weniger 

überlaufen sein wird               Ε14.10  

 1   2   3   4   5   6   7  

die Reisekosten an meinen 

finanziellen Möglichkeiten anpasse                              
Ε14.11  

 1   2   3   4   5   6   7  

ich anhand von  Top Reiseangeboten 

/ spezielle Rabatte mir diesen 

Ferienort leisten kann                Ε14.12  

 1   2   3   4   5   6   7  
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ich zu diesem Ziel mit einer Gruppe 

reisen werde, welches von einem  

renomierten  Reisebüro organisiert 

wird       Ε14.13  

 1   2   3   4   5   6   7  

bürokratische Verfahren welche 

minen Besuch eines Ferienortes  mit 

weniger bürokratischen Verfahren  

wie z. B. Visa Probleme, 

langweillige kontrollen, behaftet 

wäre                         Ε14.14  

 

 1  
 

 2  
 

 3  
 

 4  
 

 5  
 

 6  
 

 7  

  

Ε15. Unten  finden Sie einigen Aussagen die  im Zusammenhang mit Ihrem Bedürfnis der  Abwechslung und 

Alternativen stehen würden, falls Sie eine Reise zu einem Reiseziel  planen möchten. Bitte bewerten Sie die einzelnen 

Aussagen auf eine Skala von “1 = Stimmt überhaupt nicht zu”  bis  “7 = Stimmt absolut zu”. 

  Stimmt 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmt 

nicht zu 

Stimmt 

leicht nicht 

zu 

Neutral  

(So und So) 

Stimmt 

leicht zu 

Stimmt zu Stimmt 

absolut 

 zu 

Ich bin eine Person, die den Besuch 

eines neuen Reiseziels genießt   
                                                     Ε15.1  

 1   2   3   4   5   6   7  

Ich mag Veränderungen und neue 

Erfahrungen, wenn ich in den  Urlaub 

gehe                                        Ε15.2  

 1   2   3   4   5   6   7  

Ich mag jedes Mal wenn ich neue 

Reisen plane, auch neue Ferienorte zu 

besuchen                                 Ε15.3  

 1   2   3   4   5   6   7  

Wenn es langweilig wird, suche ich 

nach einer Abwechslung, mit einer 

Reise an ein mir unbekanntes Ziel.Ε15.4  

 1   2   3   4   5   6   7  

 

E16. Wie würden Sie Ihre gesamte Erfahrung vom Ferienort Griechenland bewerten? Bitte wählen Sie eine Anzahl 

von sehr negativen (mit der Nummer 1 codiert) bis sehr positiven (mit der Nummer 7 codiert) Messwert für jede der vier 

unteren 7-Punktmessungskalen.  

Ich bewerte meine gesamte Erfahrung von Ferienort Griechenland als… 

          

 Sehr unzufrieden   1   2   3   4   5   6   7   Sehr zufrieden   Ε16.1  

 Sehr unangenehm   1   2   3   4   5   6   7   Sehr angenehm   Ε16.2  

 Enttäuschend  1   2   3   4   5   6   7   Integriert  Ε16.3  

 Schrecklich   1   2   3   4   5   6   7   Begeistert  Ε16.4  

  

Ε17. Die folgenden Aussagen beschreiben Ihre emotionale Bindung zwischen Ihnen und den Ferienort hier in Griechenland.  

Bitte bewerten Sie die einzelnen Elemente auf einer Skala von "1 = Stimmt überhaupt nicht zu " bis "7 = Stimmt absolut zu ".  

 

  Stimmt 

überhaupt nicht 

zu 

Stimmt nicht 

zu 

Stimmt 

leicht nicht 

zu 

Neutral  

(So und So) 

Stimmt 

leicht zu 

Stimmt zu Stimmt 

absolut 

 zu 

 Das Ziel das ich erwähnt habe ist ein 

ganz besonderes Ziel für mich        Ε 17.1  
 1   2   3   4   5   6   7  

Ich identifiziere mich stark mit diesen 

Reiseziel                                    Ε 17.2  
 1   2   3   4   5   6   7  

An keinem anderen Ort kann man den 

gleichen Urlaub erleben wie dieses Ziel 

es uns bieten kann                            
Ε17.3  

 1   2   3   4   5   6   7  

Urlaub und  Ferien in diesem Reiseziel 

bedeutet mir sehr viel                    Ε17.4  
 1   2   3   4   5   6   7  
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Ich bin von Griechenland als Reiseziel 

sehr angetan.                                                 
Ε17.5  

 1   2   3   4   5   6   7  

Für das, was Ich in den Ferien gerne 

mache, ist Griechenland der beste Ort    
Ε17.6  

 1   2   3   4   5   6   7  

Urlaub in Griechenland ist für mich 

wichtiger, als Urlaub an anderen Orten   
                                                                                     Ε17.7  

 1   2   3   4   5   6   7  

Ich würde Griechenland nicht tauschen 

wollen, weil kein anderes Ziel die Arten 

und Dinge bietet, die ich während 

meines Urlaubs  in Griechenland finden 

kann   
                                                                                    Ε17.8  

 1   2   3   4   5   6   7  

 

Ε18. Die folgenden Aussagen beschreiben Ihre Engagement zwischen Ihnen und des Urlaubsziels wenn Ihre 

Auswahl an Griechenland gerichtet ist. Bitte bewerten Sie die einzelnen Elemente auf einer Skala von “1 = Stimmt 

überhaupt nicht zu” bis “7 = Stimmt absolut zu”.  
Ε18.1 Ich werde positive Kommentare an dritte Personen die ich kenne abgeben, um Griechenland zu besuchen. 

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt 

leicht zu 

6 

Stimmt zu 
7 

Stimmt 

absolut zu 

Ε18.2 Ich werde den Ferienort Griechenland an andere Leute empfehlen. 

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt leicht 

zu 

6 

Stimmt 

zu 

7 

Stimmt 

absolut zu 

Ε18.3 Ich werde Freunden und Verwandten bei Iihrer Wahl , Griechenland fördern um es zu besuchen. 

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt leicht 

zu 

6 

Stimmt 

zu 

7 

Stimmt 

absolut zu 
Ε18.4 Ich beabsichtige Griechenland in meinem nächsten Urlaub wieder zu besuchen . 

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt leicht 

zu 

6 

Stimmt 

zu 

7 

Stimmt 

absolut zu 

Ε18.5 Wenn ich die Chance habe, kann ich keinen anderen Grund finden, Griechenland nicht zu besuchen.  

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt leicht 

zu 

6 

Stimmt 

zu 

7 

Stimmt 

absolut zu 

Ε18.6 Griechenland ist meine erste Wahl unter allen möglichen Reisezielen. 

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt leicht 

zu 

6 

Stimmt 

zu 

7 

Stimmt 

absolut zu 

 Ε18.7 Ich bin bereit, mehr und / oder höhere Preise zu zahlen, um wieder in Griechenland meinen Urlaub zu 

verbringen. 

 1  

Stimmt überhaupt 

nicht zu 

2 

Stimmt 

nicht zu 

3 

Stimmt leicht 

nicht zu 

4 

Neutral  

(So und So) 

5 

Stimmt leicht 

zu 

6 

Stimmt 

zu 

7 

Stimmt 

absolut zu 

 

Ε19. Sind Sie?  1  Männlich    2  Weiblich   

Ε20. In welchem Jahr, sind Sie geboren (4 - stellige Jahr)  ______________  

Ε21.  Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?  

 1  Weniger als Abitur    2  Abitur    3  Post-sekundärer (z.B. Fachhochschulen)   

 4  Universität, noch nicht abgeschlossen     5  Abgeschlossen Universität / Fachhochschule   

 6  Berufsschule / technische Ausbildung     7  Master Studium (Master und PhD Programme abgeschlossen oder nicht)   

 Ε22.  Welcher ethnischen Gruppe gehören Sie an?  

  1 Afro-Amerikaner   2 White    3 Latino    4 Asien / Pazifik Insulaner   
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 5  Native American    6  Afrikaner    7  Kaukasier    8 Im Nahen Osten   

 9 Jüdisch      10 Andere, (bitte notieren): ___________________________  

 E23. Was ist dein Land des ständigen Wohnsitzes? (Bitte füllen Sie den Namen des Landes weiter unten) 

________________________________________  

 Ε24. Was war  ungefähres Jahresgesamteinkommen ihres  Haushalts im letzten Jahr, ungeachtet von Ihre 
Einnahmequellen! (Wenn Sie  mehr als eine Einnahmequelle von Einkommen haben, dann bitte hinzufügen. tellen Sie 

die Summe der individuellen Quellen insgesamt ein). Wenn Ihre nationale Währung nicht der Euro (€)ist , dann 

notieren Sie bitte die Menge des Geldes in Ihrer Landeswährung.  

 1  Weniger  als 5,000 €     2 € 5,001 bis 8,000 €      3 € 8,001 bis  € 10,000   

 4 € 11,000 bis € 15,000     5 € 15,001 bis € 20,000     6 € 21,000 bis € 30,000   

 7 € 30,001 bis € 40,000     8 € 40,001 bis € 50,000     9 € 50,001 bis € 60,000   

 10 € 60,001 bis € 70,000     11 € 70,001 bis € 80,000     12 € 80,001 bis € 90,000   

 13 € 90,001 bis € 100,000     14 € 100,001 bis € 120,000     15 € 120,001 bis € 140,000   

 16  € 140,001 bis € 160,000     17  € 160,001 bis € 180,000     18 € 180,001 bis € 200,000   

 19 € 200,001 bis € 300,000     20 € 300,001 bis € 400,000     21 € 400,001 bis € 500,000   

 22 € 500,001 bis € 750,000     23 € 750,001 bis € 1,000.000     24 € 1,000,001 oder mehr   

 25  Meine ungefähre Einkommen der privaten Haushalte in der Landeswährung von meinem Land war __________________   
  

Ε25. Was ist Ihr Familienstand?  

   Kinder (Χ)   Ohne Kinder (0)  

   Ich leb 'allein oder mit meinen Eltern, ich bin nicht               

verheiratet oder / und ich habe keinen Ehepartner         E25.1  
   

   Ich bin nicht verheiratet, sondern leben mit einem 

Ehepartner                                                            E25.2  
 > ____(Anzahl der Kinder)   E25.21                       0  

   Verheiratet                                                      E25.3   > ____(Anzahl der Kinder) E25.31  0  

   Geschieden                                                     E25.4   > ____(Anzahl der Kinder) E25.41  0  

   Getrennt                                                         E25.5   > ____(Anzahl der Kinder) E25.51   0  

   Verwitwet                                                       E25.6   > ____(Anzahl der Kinder) E25.61  0  

  

Ε26.  Die  Kategorie  die am besten  mein Beschäftigungsstatus beschreibt  ist…  (In Fall es Sie unbedingt finden, 

können Sie mehr als eine Option ticken).  

 1  Vollzeit - Mitarbeiter (Vollzeitstelle)    2  Teilzeitkraft (Teilzeitstelle)   3  Freies Beruf  

 4  Unternehmer / Kaufmann oder Kauffrau     5  Haushalt halt      6  Rentner   

 7  Student / Lehrling/Schüler       8  Arbeitslos      9  Andere, (bitte angeben)  ________________  

 

E27. Wussten Sie, dass das Weinerzeugende Gebiet dort ist,  wo auch der berühmte griechische Aristoteles geboren 

wurde, und Halkidiki genannt wird?  
1
 Ja    

0
 Nein 
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E28. Wussten Sie, dass der weltberühmte rote Wein von  RAPSANI (TSANTALI) auf dem Gebiet von Rapsani, auf 

dem Olymp produziert wird ?                            
1
 Ja    

0
 Nein 

E29. Wussten Sie, dass der rote Wein METOCHI CHROMITSA (TSANTALI)  im Saint Panteleimon Kloster,  am 

Berg Athos (Heiliger Berg) hergestellt wird? 
1
 Ja    

0
 Nein 

 

Sie haben den Fragebogen ausgefüllt. Vielen Dank für Ihre Zeit und Mitarbeit! 
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Настоящее исследование проводится Университетом Македония, Кафедрой Организации и Управления 

Предприятиями. Ваше участие в исследовании поможет нам лучше понять вопросы, касающиеся мнениий 

туристов, как и возможных будущих туристов. Просьба отвечать правдиво на все вопросы, основываясь на 

опыте ваших предыдущих посещений какого-либо туристического направления по вашему выбору (Греция 

либо иные зарубежные страны). Исследование проводится под руководством Dr.Христоса Василиадиса, 

доцента (тел. 2310891581, e-mail: chris@uom.gr ). Для получения более подробной информации просьба 

обратиться к докторанту Николаосу Стилосу посредством электронной почты:  stylosn@gmail.com   

 

 

 

Ε1a. Вы посещали Грецию для ОТДЫХА-ОТПУСКА, на период более 3 ночей проживания? 

  Да   Нет  (Если Вы ответили «Нет», тогда благодарим за участие в опросе. Вы завершили опрос!) 

Ε1b. Название конкретной местности, где вы останавливались во время вашего пребывания в Греции ?  

(Город/местность)_____________________________________ (Страна) ГРЕЦИЯ  

Ε1c. Сколько дней длилось это ваше  путешествие (учитывая прибытие & отбытие); ___________дней 

Ε1d. Просьба указать точную дату вашего прибытия в Грецию: (например, 10 июня 2012г.) 

(Дата)______(Месяц)_________________________ (Год)_________________ 

Ε1e. За последние 5 лет, сколько раз вы побывали в Греции?_________раз 

Ε1f. Сколько раз из них вы приезжали в Грецию в отпуск? ________путешествий 

Ε1g. Какой из нижеследующих вариантов лучше описывает компанию, сопровождающую вас в Греции? 

(Можете отметить более одного варианта, если есть необходимость) 

 Один/одна 1             Любимый человек 2            Друзья / Родственники          Члены семьи 4   

 Туристическая группа 5                                    Другое 6: ______________________ 

 

E2. Нижеследующие утверждения относятся к картине,  которую вы составили для себя после недавнего 

отдыха в Греции. Просьба оценить местность, которую вы посетили, по семибальной шкале, аналогично 

тому, насколько вы согласны или несогласны с утверждением, от «1 = Совершенно не согласен» до «7 = 

Полностью согласен». (Отметьте «0 = затрудняюсь ответить», когда действительно чувствуете, что не знаете 

ответа). 

Мое посещение Греции мне дало или включало:  

 Совершенно 

не согласен 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

Не 

согласе

н  

Отношус

ь 

нейтраль

но 

Согласен  В большей 

степени 

согласен 

Полность

ю 

согласен 

 Затрудняюс

ь ответить 

Хорошие погодные условия    Ε2.1                       1 2 3 4 5 6 7  0 

Красивые пляжи                               Ε2.2                          1 2 3 4 5 6 7  0 

Красивая местность / 

окружающая среда                  Ε2.3                                                     

1 2 3 4 5 6 7  0 

Большое биоразнообразие 

растений или/и животных      Ε2.4                                 

1 2 3 4 5 6 7  0 

RU 

Спонсором исследования является Винный завод  Организовано   

mailto:chris@uom.gr
mailto:stylosn@gmail.com
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Высокое качество 

инфраструктуры                      Ε2.5 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая инфраструктура в 

отелях/апартаментах/кемпингах                  
                                                  Ε2.6 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Высокое качество  

обслуживания при 

предоставлении туристской 

информации                             Ε2.7 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Разнообразие возможностей 

совершения покупок (шоппинг)  

                                                                        Ε2.8                                                                                                                                                                       

1 2 3 4 5 6 7  0 

Захватывающая ночная жизнь и 

развлечения (например, 

прекрасные бары, рестораны, 

выступления и казино)           Ε2.9 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Отдых и избегание рутины    Ε2.10                                                    1 2 3 4 5 6 7  0 

Интересные культурные 

мероприятия и культура       Ε2.11                              

1 2 3 4 5 6 7  0 

Интересные исторические 

памятники и соответствующие 

мероприятия                                       Ε2.12 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая инфраструкутра для 

спортивных тренировок            Ε2.13                                          

1 2 3 4 5 6 7  0 

Значительные возможности для 

езды на велосипеде /рыбалки/ 

охоты/восхождений в горы    Ε2.14 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Притягательная местная кухня               

                                                                      Ε2.15                                                                       
1 2 3 4 5 6 7  0 

Безопасное туристическое 

направление                                        Ε2.16                                                                     

1 2 3 4 5 6 7  0 

Легкодоступное направление с 

моего постоянного 

местожительства                            Ε2.17 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая инфраструктура для 

семейного отдыха                          Ε2.18                                                                  

1 2 3 4 5 6 7  0 

Высокий уровень санитарии и 

чистоты                                                 Ε2.19 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Доброжелательное и 

гостеприимное местное 

население                                              Ε2.20          

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошее соотношение качества-

цены/стоимости                     Ε2.21                   

1 2 3 4 5 6 7  0 

Политическая стабильность  Ε2.22                    1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая репутация               Ε2.23                                             1 2 3 4 5 6 7  0 

Незагрязненная и нетронутая 

окружающая среда                       Ε2.24                                               

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Действия по устойчивому 

развитию и охране окружающей 

среды                                      Ε2.25 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Забастовки и социальные 

волнения                                 Ε2.26 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Хорошее сервисное 

обслуживание профессионалов 

туррынка (официантов, 

ответственных лиц 

предприятий, экскурсоводов)                                  

                                                                      Ε2.27                                                

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Возможности винного туризма 
                                                 Е2.28 

1 2 3 4 5 6 7  0 

 

Ε3. В продолжение вопроса Ε2, пожалуйста, оцените значимость районов Греции, которые вы посетили, 

согласно нижеприведенной семибальной шкале, «1 = Совершенно не важно» έως «7 = В высшей степени 

важно». (Отметьте «0 = затрудняюсь ответить», когда действительно не знаете, что ответить). 
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Оцениваю значимость характерных факторов Греции следующим образом:  

 Соверше

нно не 

важно 

Практич

ески не 

важно 

Не 

важно  

Безразли

чно 

Важно  Очень 

важно 

В высшей 

степени 

важно 

 Затрудняю

сь 

ответить 

Хорошие погодные условия  Ε3.1                 1 2 3 4 5 6 7  0 

Прекрасные пляжи                        Ε3.2                                     1 2 3 4 5 6 7  0 

Красивая местность / 

окружающая среда                 Ε3.3                                                                                                      

 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Большое биоразнообразие 

растений или/и животных       Ε3.4                                         

1 2 3 4 5 6 7  0 

Высокое качество 

инфраструктуры                     Ε3.5 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая инфраструктура в 

отелях/апартаментах              Ε3.6 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Высокое качество  

обслуживания при 

предоставлении туристской 

информации                                       Ε3.7 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Разнообразие возможностей 

совершения покупок (шоппинг)                                               

                                                                       Ε3.8 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Захватывающая ночная жизнь и 

развлечения (например, 

прекрасные бары, рестораны, 

выступления и казино)               Ε3.9 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Отдых и избегание рутины                                                 
                                                Ε3.10 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Интересные культурные 

мероприятия и культура          Ε3.11             

1 2 3 4 5 6 7  0 

Интересные исторические 

памятники и соответствующие 

мероприятия                                     Ε3.12 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая инфраструкутра для 

спортивных тренировок          Ε3.13                                          

1 2 3 4 5 6 7  0 

Значительные возможности для 

езды на велосипеде /рыбалки/ 

охоты/восхождений в горы   Ε3.14                                             

1 2 3 4 5 6 7  0 

Притягательная местная кухня  

                                                                    Ε3.15 
1 2 3 4 5 6 7  0 

Безопасное туристическое 

направление                                      Ε3.16                                         

1 2 3 4 5 6 7  0 

Легкодоступное направление с 

моего постоянного 

местожительства                           Ε3.17 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая инфраструктура для 

семейного отдыха                 Ε3.18                                                 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Высокий уровень санитарии и 

чистоты                                                Ε3.19 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Доброжелательное и 

гостеприимное местное 

население                                            Ε3.20                    

1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошее соотношение 

качества-цены/стоимости      Ε3.21                          

1 2 3 4 5 6 7  0 

Политическая стабильность Ε3.22                 1 2 3 4 5 6 7  0 

Хорошая репутация                    Ε3.23 1 2 3 4 5 6 7  0 

Незагрязненная и нетронутая 

окружающая среда                       Ε3.24                                          

1 2 3 4 5 6 7  0 

Действия по устойчивому 

развитию и охране 

окружающей среды                     Ε3.25                                      

1 2 3 4 5 6 7  0 

Забастовки и социальные 

волнения                                Ε3.26 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Хорошее сервисное 

обслуживание профессионалов 

туррынка (официантов, 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 
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ответственных лиц 

предприятий, экскурсоводов)                                  

                                                                     Ε3.27 
Возможности винного туризма 
                                                Е3.28 

1 2 3 4 5 6 7  0 

 

Ε4. Оцените, пожалуйста, уровень качества/общую картину Греции, как направления отдыха, где «1 = 

очень низкое качество/картина» до «7 = очень высокое качество/картина». 

Очень низкое 1 2 3 4 5 6 7 Очень 

высокое 
 

Ε5. В следующей таблице приводится список возможных эмоциональных характеристик, описывающих 

Грецию, как направление отдыха. Оцените, пожалуйста, направление набором эмоций, которые приведены в 

нижеуказанной таблице, где «1= отрицательная характеристика/эмоции» до «7=положительная 

характеристика / эмоции». (Отметьте «0 = не чувствую этого /не могу этого описать», когда действительно это 

чувствуете). 

          Не чувствую 

этого/ не могу 

это описать 

Неприятный  1 2 3 4 5 6 7 Приятный Ε5.1 0 

Тоскливый 1 2 3 4 5 6 7 Захватывающий  Ε5.2 0 

Утомительный  1 2 3 4 5 6 7 Зажигающий Ε5.3 0 

Раздражающий 1 2 3 4 5 6 7 Расслабляющий  Ε5.4 0 

Отрицательный 1 2 3 4 5 6 7 Положительный  Ε5.5 0 

Отвратительный 1 2 3 4 5 6 7 Приятный Ε5.6 0 

Неблагоприятный 1 2 3 4 5 6 7 Благоприятный  Ε5.7 0 

Скучный 1 2 3 4 5 6 7 Развлекательный  Ε5.8 0 

 

Ε6. Выберите, пожалуйста, степень, выражающую наилучшим образом Ваше общее эмоциональное 

состояние,  когда вы говорите о Греции как о направлении отдыха. 

Очень отрицательное 1 2 3 4 5 6 7 Очень положительное 

 

Ε7. Нижеприведенные утверждения  имеют отношение к Вашему самоопределению и сложившимся 

впечатлениям, мотивирующим выбор любого направления отдыха. Оцените, пожалуйста, насколько 

действительны нижеследующие утвеждения по отношению к Греции, согласно семибальной шкале, где «1 = 

Совершенно не согласен до 7 = Полностью согласен». (Отметьте «0 = затрудняюсь ответить», когда 

действительно чувствуете, что не знаете ответа).  

Греция как туристическое направление …  

 Соверше

нно не 

согласен 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

Не 

согласен  

Отношу

сь 

нейтрал

ьно 

Согласен  В 

большей 

степени 

согласен 

Полност

ью 

согласен 

 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Соответствует моим 

индивидуальным 

потребностям и моему 

стилю  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.1 

 

0 

Мечтал (-ла) когда-

либо посетить эту 

страну  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.2 

 

0 

Данный выбор 

выражает мою 

сущность    

1 2 3 4 5 6 7 Ε7.3 0 

Помогает использовать 

располагаемые мною 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Ε7.4 
 

0 
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знания   

Является/являлась 

моей целью для 

проведения отпуска 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 
Ε7.5 

 

0 

Я чувствую, что 

данное направление, 

является моей  

природной 

потребностью, 

которую надо было 

удовлетворить 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.6 

 

0 

Желание посетить 

Грецию было/есть 

сильнее, чем 

возможные сомнения, 

что не проведу там 

время хорошо  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 
Ε7.7 

 

 

0 

Прошлый 

отрицательный опыт 

не влияет на 

возможный выбор 

направления отдыха  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 
Ε7.8 

 

0 

Греция создала у меня 

настойчивое желание 

ее посетить    

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.9 

 

0 

Обладает 

положительными 

факторами, 

помогающими мне в 

развитии моей 

личности  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε7.10 

 

0 

Отдых в Греции, 

возможно лучший 

подарок, который 

можно сделать самому 

себе  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 
 

 

Ε7.11 

 

 

0 

Самое подходящее 

место для престижного 

отдыха (high status) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Ε7.12 

 

 

0 
 

 

Ε8. Нижеприведенные утверждения имеют отношение к вашим личным убеждениям, связанным с Вашими 

желаниями, касающимися Греции как туристического направления. Оцените, пожалуйста, по семибальной 

шкале, какому балу соответствуют нижеуказанные утверждения, начиная от «1 = Совершенно не согласен до 7 

= Полностью согласен». (Отметьте «0 = не знаю ответа», когда действительно чувствуете, что не знаете). 

Выбор  туристического направления, в данном случае Греции… 

 Соверше

нно не 

согласен 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

Не 

согласен  

Отношусь 

нейтральн

о 

Согласен  В большей 

степени 

согласен 

Полность

ю согласен 

 

 

Не знаю 

ответа 

Мой личный выбор 1 2 3 4 5 6 7 Ε8.1 0 

Действие, которое я 

как личность должен 

исполнить  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
Ε8.2 

 

0 

Требует от меня 

исполнения моего 

личного желания      

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

Ε8.3 

 

 

0 

 

Ε9. Нижеуказанные утверждения имеют отношение к вашему восприятию мнений известных вам людей из 

вашей социальной среды и касаются вашего выбора туристического направления. Оцените, пожалуйста, 

каждое из утверждений, имея ввиду путешествие в Грецию, по шкале от «1 = Ни в коем случае не надо было»   
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до «7 = Обязательно надо было». (Отметьте «0 = не знаю», когда действительно по конкретным причинам не 

можете ответить). 

Я думаю, что…: 

Ε9.1 мой любимый человек считает, что надо было /не надо было выбирать Грецию для туризма.  

 Ни в коем 

случае не надо 

было 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо было 

 0 

Не знаю 

Ε9.2 мои друзья считают, что надо было / не надо было выбирать Грецию для туризма. 

 Ни в коем 

случае не надо 

было 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо было 

 0 

Не знаю 

Ε9.3 моя семья (помимо любимого человека) считает, что надо было /не надо было выбирать Грецию для туризма. 

 Ни в коем 

случае не надо 

было 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо было 

 0 

Не знаю 

Ε9.4 советник, по организации путешествий (например, турагент, но не из интернета) считает, что надо было /не 

надо было выбирать Грецию для туризма. 

 Ни в коем 

случае не надо 

было 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо было 

 0 

Не знаю 

Ε9.5 мои коллеги по работе считают, что надо было /не надо было выбирать Грецию для туризма. 

 Ни в коем 

случае не надо 

было 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо было 

 0 

Не знаю 

Ε9.6 мои контакты из Интернета (например, блоги, чаты, online форумы, сайты путешествий) считают, что надо 

было /не надо было выбирать Грецию для туризма.   

 Ни в коем 

случае не надо 

было 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо было 

 0 

Не знаю 

 

Ε10. Нижеприведенные утверждения имеют отношение к вашему восприятию того, должны ли выбрать 

Грецию для туризма люди одинакового с Вами социального положения. Просьба оценить каждое из 

утверждений по следующей шкале, где «1 = Ни в коем случае не надо бы, до «7 = Обязательно надо бы». 

(Отметьте  «0 = не знаю», когда действительно по конкретным причинам не можете ответить). 

Я думаю, что….: 

Ε10.1 люди, которые находятся со мной на одной социальной лестнице  должны были бы /не 

должны были бы выбрать Грецию для туризма. 
  

  Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 

0 

Не знаю 

Ε10.2 люди, которые занимают одинаковое со мной профессиональное положение должны 

были бы /не должны были бы выбрать Грецию для туризма. 
  

 Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 
 0 

Не знаю 

Ε10.3 люди, которые находятся в подобном моему финансовом положении / имеют такой же 

доход должны были бы /не должны были бы выбрать Грецию для туризма. 
  

 Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 
 0 

Не знаю 

Ε10.4 люди, которые находятся со мной в одной возрастной категории должны были бы /не 

должны были бы выбрать Грецию для туризма. 
  

 Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 
 0 

Не знаю 

Ε10.5 люди, с такой же  национальностью как и я, должны были бы /не должны были бы 

выбрать Грецию для туризма. 
  

 Ни в коем 

случае не надо 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 
 0 

Не знаю 
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бы 

Ε10.6 люди, с такой же религией, как и моя, должны были бы /не должны были бы выбрать 

Грецию для туризма. 
  

 Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 
 0 

Не знаю 

Ε10.7 люди, с таким же семейным положением, как и у меня, должны были бы /не должны 

были бы выбрать Грецию для туризма. 
 

 Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 

0 

Не знаю 

Ε10.8 люди, такого же пола как и я, должны были бы /не должны были бы выбрать Грецию для 

туризма. 
 

 Ни в коем 

случае не надо 

бы 

1 2 3 4 5 6 7 Обязательно 

надо бы 

0 

Не знаю 

 

Ε11. Нижеследующие утверждения имеют отношение  к мнению знакомых Вам людей, о Вашем 

путешествии в Грецию. Просьба оценить каждое утверждение по семибальной шкале, начиная с «1 = 

Совершенно не согласен до 7 = Полностью согласен». (Отметьте «0 = не знаю», когда не можете ответить). 

Ε11.1 Большинство людей, которых я знаю, выбрали бы Грецию для отдыха.  
 1 

Совершен

но не 

согласен 

2 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

3 

Не 

согласен 

4 

Отношус

ь 

нейтраль

но 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

0 

Не знаю 

Ε11.2 Большинство людей, мнение которых я ценю, приветствовали бы мое путешествие в 

Грецию. 
 

 1 
Совершенн

о не 

согласен 

2 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

3 

Не 

согласен 

4 

Отношус

ь 

нейтраль

но 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

0 

Не знаю 

Ε11.3 Люди, которые имеют большое значение для меня, считали бы, что мне надо  посетить 

Грецию для отдыха.  
 

 1 

Соверше

нно не 

согласен 

2 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

3 

Не 

согласен 

4 

Отношус

ь 

нейтраль

но 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

0 

Не знаю 

 

Ε12. Ниже приведены некоторые утверждения, которые описывают различным способом ваши намерения, 

касающиеся следующего возможного путешествия в Грецию. Пожалуйста, укажите вероятность различных 

Ваших намерений, выбирая соответствующий номер из семибальной шкалы, который Вам подходит 

наилучшим образом. Пожалуйста, оцените возможность каждого предложения по семибальной шкале, 

начиная от «1 = Совершенно невозможно» до «7 = Очень возможно». 

Ε12.1 Намереваюсь посетить Грецию в течение 2 ближайших лет. 

 1 

Совершен

но 

невозмож

но 

2 

В большей 

степени 

невозможно 

3 

Почти 

невозможно 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Почти 

возможно 

6 

В 

большей 

степени 

возможно 

7 

Очень 

возможно 

Ε12.2 Хочу посетить Грецию в течение ближайших 2 лет. 

 1 

Совершен

но 

невозмож

но 

2 

В большей 

степени 

невозможно 

3 

Почти 

невозможно 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Почти 

возможно 

6 

В 

большей 

степени 

возможно 

7 

Очень 

возможно 
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Ε12.3 Возможность моего посещения Греции в ближайшие 2 года ….. 

 1 

Совершен

но 

невозмож

но 

2 

В большей 

степени 

невозможно 

3 

Почти 

невозможно 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Почти 

возможно 

6 

В 

большей 

степени 

возможно 

7 

Очень 

возможно 

Ε12.4 Греция могла бы стать местом проведения моего очередного отпуска. 

 1 

Совершен

но 

невозмож

но 

2 

В большей 

степени 

невозможно 

3 

Почти 

невозможно 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Почти 

возможно 

6 

В 

большей 

степени 

возможно 

7 

Очень 

возможно 

 

Ε13. Нижеследующие утверждения приводят причины, которыми люди объясняют, почему не желают 

путешествовать по какому-либу туристическому направлению. Мы хотели бы знать, насколько данные 

причины соответствуют случаю с Грецией. Отметьте, пожалуйста, в какой степени Вы согласны или не 

согласны, используя семибальную шкалу от «1 = Совершенно не согласен» до «7 = Полностью согласен», с 

нижеуказанными утверждениями, которыми объясняют почему, возможно, вы не собираетесь посетить в 

будущем Грецию или почему не посещаете ее так часто, насколько хотелось бы вам.  

 Совершенн

о не 

согласен 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

Не 

согласен  

Отношусь 

нейтрально 

Согласен  В 

большей 

степени 

согласен 

Полность

ю согласен 

Данное путешествие дорого стоит               Ε13.1                                                                       1 2 3 4 5 6 7 

Вообще не располагаю финансовыми 

средствами для данного путешествия             Ε13.2                                                                                              

1 2 3 4 5 6 7 

Нет мест в данном направлении, которые 

хотелось бы посетить                                                     Ε13.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Нет необходимого времени для путешествий                                                                       

                                                                                                         Ε13.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Нет никого, с кем бы я мог путешествовать                                               
                                                                                                         Ε13.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Моя семья и мои друзья не интересуются 

путешествиями                                                                   Ε13.6                                                                               

1 2 3 4 5 6 7 

Семейные обязательства мешают мне 

путешествовать                                                                  Ε13.7                                                                                 

1 2 3 4 5 6 7 

Мне не нравится путешествовать в 

одиночестве                                                                           Ε13.8                                                                                                     

 

1 2 3 4 5 6 7 

Состояние моего здоровья не позволяет часто 

путешествовать                                                                  Ε13.9                                                                                        

1 2 3 4 5 6 7 

Не имею никакой информации о 

туристическом направлении и 

соответствующих мероприятиях                 E13.10 

1 2 3 4 5 6 7 

То, что я хотел бы сделать в Греции, стоит 

достаточно дорого                                                          Ε13.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Места, которые я хотел бы посетить, 

находятся достаточно далеко                               Ε13.12                                                                                                                                       

1 2 3 4 5 6 7 

Путешествия слишком рискованны                Ε13.13 1 2 3 4 5 6 7 

Не могу путешествовать туда, в связи с моими 

профессиональными обязанностями               Ε13.14                               

1 2 3 4 5 6 7 

Необходима большая организация этой 

поездки                                                           Ε13.15 

1 2 3 4 5 6 7 

Не чувствую себя в полной безопасности для 

путешествия туда                                                           Ε13.16                                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 

В моей семье слишком молодые члены семьи, 

для путешествий туда                                         Ε13.17                                      

1 2 3 4 5 6 7 

Мои знакомые не имеют достаточно времени 

для путешествия туда вместе со мной           Ε13.18                                                     

1 2 3 4 5 6 7 

Мои знакомые не располагают достаточными 

финансовыми средствами для путешествий 

туда                                                                                            Ε13.19 

1 2 3 4 5 6 7 

Сложности организации путешествия туда в 

качестве туриста, в связи с бюрократическими 

1 2 3 4 5 6 7 
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проволочками и дорогостоящими 

процедурами (например, виза)                             Ε13.20 

Приезд в Грецию с места моего проживания 

сложный (например, отсутствуют частые 

аэролинии или другие средства передвижения)                                                           

                                                                                                       Ε13.21 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ε14. Следующие утверждения являются факторами, которые могут помочь людям преодолеть препятствия и 

организовать путешествие по любому туристическому направлению. Мы хотели бы узнать, помогли бы 

данные факторы и в вашем случае для возможной организации в будущем такого путешествия либо 

для увеличения частоты посещений Греции. Пожалуйста, пометьте насколько вы согласны или не согласны 

с нижнеследующими утверждениями, используя семибальную шкалу от «1 = Совершенно не согласен» до 7 = 

«Полностью согласен». 

 Совершенн

о не 

согласен 

В большей 

степени не 

согласен 

Не согласен  Отношусь 

нейтрально 

Согласен  В большей 

степени 

согласен 

Полность

ю согласен 

Правильно расчитать бюджет 

путешествия                                              Ε14.1                                                

1 2 3 4 5 6 7 

Сэкономить время для совершения 

путешествия                                              Ε14.2               

                                                                              

1 2 3 4 5 6 7 

Найти людей, которые могли бы 

путешествовать со мной вместе                              

                                                                             Ε14.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Спланировать и организовать 

путешествие заранее                           Ε14.4                                

1 2 3 4 5 6 7 

Сэкономить деньги на 

путешествие                                Ε14.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Спланировать путешествие, 

основываясь на временных рамках 

членов моей семьи / друзей          Ε14.6                       

1 2 3 4 5 6 7 

Спланировать путешествие на 

основании моих собственных 

временных рамок                                  Ε14.7                                                                              

1 2 3 4 5 6 7 

Попытаться увеличить каким-либо 

способом свой доход, чтобы 

путешествие стало доступным                      

                                                                             Ε14.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Попытаться найти людей со 

схожими интересами для 

совместного путешествия                                     

                                                                             Ε14.9                                                

1 2 3 4 5 6 7 

Попытаться путешествовать в 

периоды сниженного спроса в 

Грецию                                                   Ε14.10                                                                            

1 2 3 4 5 6 7 

Приспособить бюджет поездки 

моим финансовым возможностям                                                

                                                                           Ε14.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Воспользоваться возможными 

туристическими предложениями 

со сниженной ценой / скидками на 

данное направление                         Ε14.12                        

1 2 3 4 5 6 7 

Путешествовать в Грецию с 

группой, организатором которого 

является известная турфирма.  Ε14.13                                                                                        

1 2 3 4 5 6 7 

Избегать изнурительных процедур, 

путешествуя в первую очередь по 

направлениям с наименьшим 

количество бюрократических 

проволочек                                               Ε14.14 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ε15. Нижеуказанные утверждения имеют отношение к вашей потребности к разнообразию и 

альтернативному выбору, в случае, если Вы намерены спланировать путешествие по какому-либо из 

туристических направлений.  Пожалуйста, оцените каждое утверждение по семибальной шкале, начиная от «1 

= Совершенно не согласен» до «7 = Полностью согласен». 
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 Совершенн

о не 

согласен 

В большей 

степени не 

согласен 

Не 

согласен  

Отношусь 

нейтральн

о 

Согласен  В большей 

степени 

согласен 

Полность

ю согласен 

Мне нравится посещать новые 

туристические направления         Ε15.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Мне нравятся перемены, которые я 

испытываю во время отпуска  

                                                                                 Ε15.2                                                                                                                          

1 2 3 4 5 6 7 

Мне нравится менять туристическое 

направление каждый раз, когда я 

планирую следующее путешествие                                                 

                                                                                 Ε15.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Когда становится скучно, я ищу 

выход в путешествии по 

неизвестному для меня направлению  
                                                         Ε15.4 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ε16. Как бы вы оценили Ваше мнение о Греции как о туристическом направлении? Выберите, 

пожалуйста, оценку от «1 = очень отрицательно» до «7 =  очень положительно» в каждой шкале. (Отметьте «0 

= я не чувствую этого /не могу это описать», когда действительно чувствуете это). 

 

 

Ε17. Нижеследующие утверждения выражают вашу эмоциональную связь с Грецией. Отметьте, пожалуйста, 

оценкой от «1 = Совершенно не согласен» до 7 = «Согласен полностью» по семибальной шкале. 

 Соверше

нно не 

согласен 

В 

большей 

степени 

не 

согласен 

Не 

согласен  

Отношу

сь 

нейтрал

ьно 

Согласен  В большей 

степени 

согласен 

Полность

ю согласен 

Греция для меня особенная страна                                  
                                                                    Ε17.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Я в большой степени отождествляю себя с 

Грецией                                                     Ε17.2                                                                 

1 2 3 4 5 6 7 

Никакое другое место не может дать тот 

опыт, который я получаю отдыхая в 

Греции                                                       Ε17.3                                                                   

1 2 3 4 5 6 7 

Нахождение в Греции во время отпуска 

означает слишком многое для меня           Ε17.4                          

1 2 3 4 5 6 7 

Я очень привязан (-на) к Греции, как к 

туристическому направлению                Ε17.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Греция, наилучшее место для того, как я 

хотел бы провести свой отпуск  
                                                                    Ε17.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Отпуск в Греции для меня наиболее 

значим, чем другое туристическое 

направление                                              Ε17.7                                                

1 2 3 4 5 6 7 

Я не поменял бы Грецию ни на какое 

другое туристическое направление на 

время отпуска, из-за тех вещей, которые я 

могу совершать там                                  Ε17.8                                                                                                                   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

           

Совершенно 

неудовлетворите

льное 

1 2 3 4 5 6 7 Очень хорошее  

Ε16.1 
 

Очень 

неприятное 

1 2 3 4 5 6 7 Очень приятное  

Ε16.2 
 

Разочарование 1 2 3 4 5 6 7 Нравится Ε16.3  

Ужасное 1 2 3 4 5 6 7 Восторженное  Ε16.4  
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Ε18. Следующие утверждения имеют отношение к возможной связи, которая сформировалась между Вами 

и Грецией. Выберите, пожалуйста, оценку от «1 = Совершенно не согласен» до «7 = Полностью согласен» по 

семибальной шкале. 

Ε18.1 Говорю другим людям положительные вещи о Греции. 

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

Ε18.2 Буду рекомендовать Грецию как туристическое направление другим людям.  

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

Ε18.3 Буду призывать друзей и родственников посетить Грецию.  

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 
4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 
6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

Ε18.4 Намерен (-на) посещать Грецию каждый раз, когда буду планировать отпуск.  

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 
4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 
6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

Ε18.5 Не вижу причин, по которым бы не посетил Грецию в следующий раз как появится возможность. 

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

Ε18.6 Греция является вневременным моим первым выбором среди других туристических направлений.  

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 
4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 
6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

Ε18.7 Я могу заплатить и больше / дороже, в сравнении с другими туристическими направлениями, 

чтобы вновь посетить в Грецию.  

 1 
Соверше

нно не 

согласен 

2 

В большей 

степени не 

согласен 

3 

Не согласен 

4 

Отношусь 

нейтрально 

5 

Согласен 

6 

В большей 

степени 

согласен 

7 

Полностью 

согласен 

  

Ε19. Пожалуйста, отметьте ваш пол:      1 Мужчина       2 Женщина  

Ε20. Год вашего рождения? ______________ 

Ε21. Наивысший уровень вашего образования? 

1 Ниже среднего 2 Среднее образование  3 Среднее профессиональное образование (напр.,  

            частное профес. училище, колледж, техн.училище)  

4 Университет, диплом пока не получил (-ла)  5  Диплом университетского факультета  

6 Технологическое образование    7 Аспирантура (завершенная или нет)  

 

Ε22. Ваша национальная принадлежность / происхождение? (Если необходимо, то можете отметить более 

одного варианта) 

1 Афро-американская 2 Белый  3 Латинская  4 Азиатская / Океания  

5 Американская (коренная) 6 Африканская 7 Кавказская  8 Средний Восток  

9 Еврейская     10 Другая, подробнее: _______________________________  
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E23. Страна вашего постоянного проживания?; Заполните, пожалуйста: 

________________________________________ 

Ε24. Каков общий годовой доход вашей семьи в прошлом году (в независимости от источника дохода)? 

(Если у Вас более одного источника доходов, пожалуйста, ссумируйте их, чтобы получить общий годовой 

доход. Если ваша национальная валюта не в евро (€), тогда отметьте сумму в вашей валюте)   

1  Менее €5.000    2  Между €5.001 и €8.000                  3 Между €8.001 и €10.000  

4  Между €11.000 и €15.000  5  Между €15.001 и €20.000  6  Между €21.000 и €30.000  

7  Между €30.001 и €40.000  8  Между €40.001 и €50.000  9  Между €50.001 и €60.000  

10 Между €60.001 и €70.000  11 Между €70.001 и €80.000  12 Между €80.001 и €90.000  

13 Между €90.001 и €100.000  14 Между €100.001 и €120.000  15 Между €120.001 и €140.000  

16 Между €140.001 и €160.000  17 Между €160.001 и €180.000  18 Между €180.001 и €200.000  

19 Между €200.001 и €300.000  20 Между  €300.001 и €400.000  21 Между €400.001 и €500.000  

22 Между €500.001  и €750.000  23 Между €750.001 и €1.000.000  24 Более €1.000.001  

25 Годовой доход нашей семьи в рублях (RUB)  ________________________  

 

Ε25. Каково ваше семейное положение? 

  С детьми (Χ) Без  детей (0) 

 Проживаю один или со своими родителями, не женат (не 

замужем) / нет  друга (подруги) с которым проживаю     E25.1  

   

 Не женат (не замужем),  живу в гражданском браке    E25.2 > ______количество детей E25.21   0  

 Женат (Замужем)                                                              E25.3 > ______количество детей E25.31 0  

 Разведен (-на)                                                                    E25.4 > ______количество детей E25.41 0  

 Женат (замужем), но не проживаем вместе                   E25.5 > ______количество детей E25.51 0  

  Вдовец (-ва)                                                                      E25.6 > ______количество детей E25.61 0  

 

Ε26. Какое из нижеследующих утверждений наилучшим образом описывает ваше профессиональное 

положение?            (Здесь можете отметить более одного варианта, если потребуется) 

1 Работник с полным рабочим днем  2 Работник с неполной занятостью        3 Самозанятое лицо  

4 Предприниматель (с наймом работников) 5 Домохозяйка                           6 Пенсионер  

7 Студент / Ученик  8 Без определенного рода деятельности          9 Другое, подробнее:________ 

 

E27. Вам известны винные заводы TSANTALI?  1  Да  0  Нет 

Ε28. Вы знаете, что винный завод TSANTALI является официальным поставщиком вина в Кремль? 

        1  Да  0  Нет 

E29. Вы знаете какое-либо конкретное вино производства TSANTALI?  

        1  Да  0  Нет          Если ДА, тогда напишите название......................................... 

 

Благодарим за участие в исследовании! 



    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Διδακτορική Διατριβή 554 Νικόλαος Δ. τύλος 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании, проводимом Университетом Македонии, 

на тему:    

«Исследование факторов определения и структуры выбора туристического 

направления  

– Новая модель.» Целью данного исследования является исследование мнений и 

эмоций, вызываемых у Вас Грецией, как туристическим направлением. 

Исследование основывается на мнениях туристов, которые уже посетили Грецию, 

возраст опрашиваемого должен превышать 16 лет, необходимо добровольное согласие 

на участие в исследовании. В любом случае, настоящее ислледование является 

конфиденциальным, ваши мнения будут анонимными и никто не сможет их связать с 

вами лично.  

 Итак, если вы согласны участвовать в опросе, просьба заполнить анкету, что 

займет у вас примерно 20 минут времени. Все ответы будут использованы 

исключительно для нужд нашего исследования. Ваше участие необходимо для 

успешного проведения исследования, наивысшей целью которого является улучшение 

предоставляемых услуг греческого туристского продукта. 

 Участвуя в данном исследовании, Вы признаете, что делаете это добровольно и 

что разрешаете исследователю опубликовать данные, которые он получит при 

настоящем исследовании, на приведенных выше условиях конфиденциальности. 

 Ваше решение об участии либо не участии не повлияет ни коем образом на 

ваши настоящие либо будущие отношения с Университетом Македония. Вы можете 

свободно отказаться от опроса в любой момент, без последующих последствий. 

 

В случае возникновения других вопросов, Вы можете связаться с господином Niko 

Stylos по эл.почте: stylosn@gmail.com.  

Отмечая нижний квадрат, вы удостоверяете, что прочитали и поняли вышеуказанную 

информацию и согласны участвовать в настоящем исследовании.      

 

mailto:stylosn@gmail.com


                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 555 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α3 

 

 

   

Δικόνα Α3.1: Φσηνγξαθηθό πιηθό από ην πεδίν έξεπλαο (αίζνπζα TRANSIT αεξνδξνκίνπ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα Ηνπιίνπ 2012. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 556 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

   

   

Δικόνα Α3.2: Φσηνγξαθηθό πιηθό κε «ζηηγκέο ηεο αιήζεηαο»  από ηελ αίζνπζα TRANSIT θαη 

αίζνπζα αλαρσξήζεσλ Β αεξνδξνκίνπ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 557 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  

 

Δικόνα Α3.3: Φσηνγξαθηθό πιηθό από ην πεδίν έξεπλαο (αίζνπζα TRANSIT θαη αίζνπζα 
αλαρσξήζεσλ Β αεξνδξνκίνπ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ») θαη αλακλεζηηθή θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη 
ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ην ζύλνιν ησλ 36 εξεπλεηώλ ηεο νκάδαο έξεπλαο ηνπ ΠΑΜΑΚ. 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 558 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  

  

  

  

Δικόνα Α3.4: Παξνπζίαζε ζηελ ελαξθηήξηα πξνθαηαξθηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπηπρηθνύο 
εξεπλεηέο (16 Ηνπλίνπ 2012) ζην ακθηζέαηξν 9, ΠΑΜΑΚ (Γηαθάλεηεο 1 – 8). 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 559 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  

  

  

  

Δικόνα Α3.4 (συνεχ.): Παξνπζίαζε ζηελ ελαξθηήξηα πξνθαηαξθηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο 
πξνπηπρηθνύο εξεπλεηέο (16 Ηνπλίνπ 2012) ζην ακθηζέαηξν 9, ΠΑΜΑΚ (Γηαθάλεηεο 9 – 16). 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 560 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

χήμα Α3.1: Μεληαία πξόβιεςε αλαρσξ. επηβαηώλ (charter) γηα ην έηνο 2012 από ηνλ αεξνιηκέλα 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πξνο αεξνιηκέλεο ηεο Γεξκαλίαο (κνληέιν ρξνλνζεηξώλ “Expert modeler”).  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 561 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

χήμα Α3.2: Μεληαία πξόβιεςε αλαρσξ. επηβαηώλ (charter) γηα ην έηνο 2012 από ηνλ αεξνιηκέλα 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πξνο αεξνιηκέλεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο (κνληέιν ρξνλνζεηξώλ “Expert Modeler”). 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 562 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

χήμα Α3.2: Μεληαία πξόβιεςε αλαρσξ. επηβαηώλ (charter) γηα ην έηνο 2012 από ηνλ αεξνιηκέλα 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πξνο αεξνιηκέλεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (κνληέιν ρξνλνζεηξώλ “Expert Modeler”). 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 563 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.1: Πξόγξακκα έξεπλαο δηάξθεηαο 51 εκεξώλ ζηνλ Αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΓΗΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΗΟΤΛΗΟ 2012
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΡΚΟΤΛΖ RS

ΠΑΝΑΓ. ΓΤΜΝΟΠΟΤΛΟ RS

ΒΑΗΛΔΗΟ ΗΑΜΑΣΡΑ RS

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ RS

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ RS

ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΑΥΑΡΔΛΖ RS

ΦΩΣΔΗΝΖ ΒΑΛΑΣΗΓΟΤ RS

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΟΛΟΒΟ RS

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΔΛΔΚΗΓΖ RS

ΠΡΟΤΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΞΑΝΘΗΠΠΖ ΠΑΤΛΗΓΟΤ

ΝΑΤΗΚΑ ΠΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΝΑ ΔΤΣΑΘΗΑΓΟΤ

ΜΑΡΗΝΑ ΚΑΚΚΟ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΒΟΓΗΑΣΕΖ

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΖΣΚΟΤ

ΥΡΗΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΚΑΝΔΛΛΑ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ

ΓΑΦΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟΤ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΟΤΛΑΚΗΓΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΑ ΘΔΟΥΑΡΖ

ΗΩΑΝΝΑ ΜΗΚΡΟΤ

ΗΩΑΝΝΖ ΜΑΡ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΑ ΜΠΑΡΔΚΑ

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΣΔΛΖ-ΣΟΛΗΓΚΑ

ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΜΠΛΖ

ΦΩΣΔΗΝΖ ΥΑΣΕΖΥΡΗΣΑΚΖ

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΟΤΡΟΤΜΑΝΖ

ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΚΑ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΗΠΟΤΡΗΓΖ

ΛΟΤΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΤΛΟ

Γξ. ΥΡΖΣΟ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΡΚΟΤΛΖ RS Υ * ΠΑΡΑΚΔΤΖ 6/7

ΠΑΝΑΓ. ΓΤΜΝΟΠΟΤΛΟ RS Υ ΟΛΟΗ ΟΟΗ ΔΗΜΑΣΔ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΗΑΜΑΣΡΑ RS Υ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΑ ΠΑΜΔ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ RS Υ ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ RS Υ ΣΗ 10:00

ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΑΥΑΡΔΛΖ RS Υ

ΝΑΤΗΚΑ ΠΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ RS Υ ** ΣΗ ΜΔΡΔ ΠΟΤ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΟΛΟΒΟ RS Υ ΔΗΣΔ ΖΜΔΗΩΜΔΝΟΗ

ΓΔΩΡΓΗΑ ΜΠΑΡΔΚΑ RS Υ ΔΡΥΔΣΔ ΣΟ SKG

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΔΛΔΚΗΓΖ RS Υ 10:00 ΚΑΗ ΦΔΤΓΔΣΔ

ΠΡΟΤΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Υ ΣΗ 20:00.

ΞΑΝΘΗΠΠΖ ΠΑΤΛΗΓΟΤ Υ ΜΔΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ

ΑΝΝΑ ΔΤΣΑΘΗΑΓΟΤ Υ ΚΑΝΟΤΜΔ 1 ΩΡΗΑΗO

ΜΑΡΗΝΑ ΚΑΚΚΟ Υ ΓΗΑΛΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΒΟΓΗΑΣΕΖ Υ ΚΟΛΑΣΗΟ- ΥΑΛΑΡΩΖ.

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΖΣΚΟΤ Υ

ΥΡΗΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Υ

ΚΑΝΔΛΛΑ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ Υ

ΦΩΣΔΗΝΖ ΒΑΛΑΣΗΓΟΤ Υ

ΓΑΦΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟΤ Υ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΟΤΛΑΚΗΓΟΤ Υ

ΓΔΩΡΓΗΑ ΘΔΟΥΑΡΖ Υ * Ζ 15/8 ΔΞΑΗΡΔΗΣΑΗ

ΗΩΑΝΝΑ ΜΗΚΡΟΤ Υ ΑΠO ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΗΩΑΝΝΖ ΜΑΡ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Υ ΓΗΑ ΟΛΟΤ

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΣΔΛΖ-ΣΟΛΗΓΚΑ Υ

ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΜΠΛΖ Υ

ΦΩΣΔΗΝΖ ΥΑΣΕΖΥΡΗΣΑΚΖ Υ

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΟΤΡΟΤΜΑΝΖ Υ

ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΚΑ Υ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΗΠΟΤΡΗΓΖ Υ

ΛΟΤΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ Υ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΤΛΟ Υ

Γξ. ΥΡΖΣΟ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ Υ

20-26/8 27/8-2/9 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΙΟΤΛΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

9-15/7 16-22/7 23-29/7 30/7 - 5/8

6-12/8

2-8/7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΓΗΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

13-19/8



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 564 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.1: Παξάζεζε 5 παξαδεηγκάησλ ζπκπιήξσζεο ηνπ θύιινπ πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηελ 

ηερληθή θξίζηκσλ γεγνλόησλ. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 565 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 566 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 567 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 568 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 569 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.2: Πξόζθιεζε – επηζηνιή γηα ηελ εμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ (ή 

εγθπξόηεηαο όςεο) ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια αμηνινγεηηθώλ γύξσλ (round-reviews).  

 

Dear honorable TUI manager: 

 

We hope you are in top shape. You are holding, apart from this letter, a form which will serve 

as Mr. Nikolaos Stylos’ (PhD student with the University of Macedonia, Greece) auxiliary 

research instrument of his doctoral dissertation, entitled “Examining the Antecedents of Re-

visit intentions in the selection process of a Tourism Destination – A new Model”.  

The instrument will be used for gathering important aspects of tourists who will travel to 

Greece within Summer 2012. An adequate sample of inbound tourists will be given to fill out 

a questionnaire while they will be waiting at the international terminals of “Thessaloniki 

Greece International Airport” to fly away to their countries of residence.    

 

We would be especially grateful if you could please assist us, based on your extensive 

experience, with a content validity check of the items of our tourism destination decision-

making scale. Attached to the letter you will also find three “Round Review” sheets, where 

you will find grouped variables. The definitions of constructs of interest are provided on the 

following document, as well as space for your comments and advice. 

 

We believe that cooperation and exchange of knowledge among people of the global academic 

environment with managers/practitioners of the market are of utmost importance. Therefore, 

we would also be happy to assist you with any projects you may currently work on. 

 

If you have any queries regarding this project, please do not hesitate to contact Ass. Professor 

Dr. Chris Vassiliadis or Mr. Nikolaos Stylos by e-mail at chris@uom.gr and 

stylosn@gmail.com. 

Your participation is invaluable for the success of this project. Thank you very much for 

taking the time to assist us with your aspects. 

 

Sincerely,      

 

Dr. Chris Vassiliadis  Mr. Nikolaos Stylos 

Ass. Professor 

The University of Macedonia 

 PhD Candidate 

Business Consultant/ Mechanical Engineer 

mailto:chris@uom.gr
mailto:stylosn@gmail.com


                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 570 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.3: Δμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια 

αμηνινγεηηθώλ γύξσλ (round-reviews) από ηνλ θν. Γεώξγην Γξαθόπνπιν, Γεληθό Γηεζπληή, .Δ.Σ.Δ. 

 

First - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable manager (please specify Name/Surname) 

 

_______George Drakopoulos___________________ 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 
 

Could you please perform the following tasks: 
 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

 Thank you very much for providing us your assistance! 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
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DEFINITIONS 

 
1. Cognitive Destination Image: The evaluation of known attributes of the tourism 

destination according to facts (Gartner, 1993) or the beliefs and knowledge of an 

individual about a destination (Beerli & Martin, 2004). 

2. Affective Destination Image: Subjective feelings or emotional response of individuals 

toward a destination, which can be favorable, unfavorable or neutral (Gartner, 1993; 

Fishbein, 1967). 

3. Conative Destination Image: It refers to the goals an individual sets about himself/herself, 

namely his/her self-concept, closely associated with the concept of volition, in relation to 

a tourism destination (modified Baumeister et al., 1998; Emmons, 1986; Huitt, 1996 

definitions for Conation).    

4. Travel Constraints: Those factors that inhibit continued traveling, cause inability to start 

traveling, result in the inability to maintain or increase frequency of travel, and/or lead to 

negative impacts on the quality of a travel experience (modified from Nadirova & 

Jackson’s (2000), definition of leisure constraints). 

5. Travel Catalysts:  Factors that provide directions on how to minimize the conditions that 

inhibit visitors’ involvement, facilitate traveling to a destination or increase that frequency 

(Scott (2005); Um & Crompton (1992). 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 5 

following constructs: 

 

1= Cognitive destination image 

2= Affective destination image 

3= Conative destination image 

4= Travel Constraints 

5= Travel Catalysts 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. The destination I have in 

mind has good climate, great 

beaches, beautiful landscape  

1 A 

2. The destination makes me 

feel boring. 
4 B 

3. The destination has good 

quality of infrastructure and 

lodgings 

1 A 

4. The destination has 

interesting historical monuments 

and cultural attractions 

1 A 

5. The destination I have in my 

mind fits in with my personal 

needs and style 

3 B 

6. The destination has exciting 1 B 
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night life and shopping 

opportunities 

7. The destination is more 

desirable to get to, in 

comparison to a potential doubt 

I had it may not prove a good 

experience 

- - 

8. It makes me believe that my 

vacations there may be the best 

reward/gift I can offer my self 

3 A 

9. The destination has friendly 

and hospitable  local people 
2 A 

10. It is preferable to travel 

there in group organized by a 

reputable travel agency 

5 A 

11. I don’t really feel safe 

traveling there 
4 A 

12. The destination I have in 

mind is the right place to have a 

high status vacation 

3 A 

13. The destination is a relaxing 

one. 
5 A 

14. It offers good value for 

money 
5 A 

15. I cannot afford to make this 

trip 
4 A 

16. I will try to travel off-season 

when the destination will be less 

crowded 

5 B 

17. It is not easy to get there as a 

tourist due to bureaucratic 

obstacles & costly procedures 

(e.g. visa, paperwork, fees) 

1 A 

18. It was one of my dreams to 

visit it sometime during my 

lifetime 

3 A 

19. It has unpolluted / unspoiled 

natural environment 
1 A 

20. A trip there offers breaking 

of daily routine 
5 A 

21. It will be an exciting 

experience to be there 
3 B 

22. The destination is easily 

accessible from my permanent 

residence 

5 A 

23. It expresses myself as a 

suitable vacations choice 
3 A 

24. I cannot travel there because 

of my work responsibilities 
4 B 

25. I will find ways to increase 

my income so that the trip could 

be launched 

3 B 

26.  I will avoid bureaucratic 

procedures by visiting first a 

destination with less Visa 

issuing problems 

4 C 

27. It has appealing local cuisine 1 A 
28. The destination encapsulates 

positive attributes that help in 

the growth of my personality 

2 C 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 573 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

29. Family commitments 

prevent me from traveling 
4 A 

30. It is convenient to get 

tourism information about this 

destination 

5 A 

31. It is very enjoyable to be 

there for vacations  
2 A 

32. The access of this 

destination from the region I 

live permanently is difficult 

(e.g. lack of frequent flight 

connections or other mass media 

transportation) 

1 A 

33. I will take advantage of 

travel deals / special discounts 

for this destination  

 

5 A 

34. I should plan and organize 

the trip ahead of time 
4 C 

35. The people I know don’t 

have the time to travel with me 
4 A 

36. The destination has 

generated to me persistence to 

visit it 

2 B 

37. It has nice opportunities for 

biking / fishing / hunting / 

climbing and good facilities for 

sports training  

 

1 A 

38. As a travel choice, it stems 

from a personal need of mine 

that had to be fulfilled 

3 A 

39. It is so fun to be there 2 B 
40. The destination was always 

/or constitutes a personal goal 

for vacations 

3 A 

41. The people I know don’t 

have the money to travel with 

me 

4 A 

42. The destination I have in 

mind transubstantiate 

knowledge that I have in general 

- - 

43. It has not been affected, as 

potential option for vacations, 

by negative experiences of the 

past 

- - 

44. There are no places at this 

destination that I want to visit 
3 B 

45. I have no one to travel with 4 A 
46. Plan traveling around my 

family/friends’ work time 
- - 

47. That destination creates 

arousing feelings to me 
2 A 

48. I have no information about 

places to visit and activities in 

which to participate 

4 A 

49. The destination has high 

standards of hygiene and 

cleanliness 

1 A 

50. It has a great variety of 1 A 
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plants and animals                                      

51. It is very pleasant to be there 2 A 
52. The political stability of the 

destination is high 
1 A 

53. My feelings about this place 

are negative 
2 A 

54. Budget my money for 

traveling there 
4 B 

55. Implementation of policies 

towards sustainability 
1 B 

56. It is a family-oriented 

tourism destination 
1 A 

57. I will try to find people with 

similar interests to travel with 
3 B 

58. The place has created an 

unfavorable situation to me 
2 A 

59. It is a safe place to travel 1 A 
60. That tourism destination has 

a good reputation 
2 A 

 

 

 

 

 

Other Comments (please specify): 

 

 

7, 42 & 43 are not very clear stated.   
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Second - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable manager (please specify Name/Surname) 

 

_______ George Drakopoulos ___________________ 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 

 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

 

Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

1. Destination Loyalty: It is a deeply held commitment to revisit a tourism destination in the 

future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause 

switching behavior (modified Oliver’s, (1999) definition for Loyalty). 

2. Place Attachment: The emotional bond between an individual and a particular spatial 

setting (Williams et al. 1992). 

3. Overall Satisfaction from the destination: A total experience which is a function of 

satisfactions with the individual elements/attributes of all the products/services that make 

up the experience, such as accommodation, weather, natural environment, social 

environment etc. (Lounsbury & Hoopes, 1985; Pizam & Ellis, 1999). 

4. Need for Variety and Alternatives: An important psychological construct in marketing 

discipline (Chen & Paliwoda, 2004), which is a specific feature of certain individuals 

(Parker & Tavassoli, 2000), and this has a direct effect on the exploratory behavior of 

certain consumers (Lebrun, 2002). 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 4 

following constructs: 

 

1= Destination Loyalty 

2= Place Attachment 

3= Overall Satisfaction 

4= Need for Variety & Alternatives 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. I like to experience changes 

when I go on vacations 
4 A 

2. I was delighted after the time 

I spent at that destination 
3 A 

3. I identify strongly with this 

destination 
2 B 

4. I (will) make positive 

comments about this destination 

to individuals that I know. 

1 B 

5. No other place can provide 

the same holiday experience as 

this destination 

1 A 

6. I am a person who enjoys 

visiting new tourism 

destinations 

4 A 

7. I (will) encourage friends and 

relatives to visit the 

aforementioned destination. 

3 A 

8. The destination I have 

mentioned is a very special 

destination to me 

2 A 

9. I am frustrated with that 

place. 
- - 
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10. I like to change destination 

every time I plan a new trip 
4 A 

11. I felt delighted during my 

vacations over there. 
3 A 

12. Holidaying/Vacations in this 

destination means a lot to me 
2 A 

13. When things become boring, 

I look for a makeover through a 

trip to an unknown to me 

tourism destination 

4 A 

14. I intend to visit again this 

tourism destination in my next 

vacations. 

1 A 

15. I am very attached to this 

tourism destination 
2 A 

16. I cannot find any reason for 

not revisiting the destination I 

have mentioned above, when I 

will have the chance to do it. 

1 A 

17. I am very pleased with my 

total experience at that 

destination  

3 A 

18. The destination I mentioned 

is the best place for what I like 

to do on vacations 

3 A 

19. The aforementioned 

destination is/will be my first 

choice among all possible 

tourism destinations. 

3 A 

20. I am willing to pay more 

and/or higher prices in order to 

have holidays again in that 

destination. 

1 A 

21. I would not substitute any 

other destination for the types of 

things I did during my holidays 

in the aforementioned 

destination   

1 A 

22. Overall, I was very satisfied 

with that place 
3 A 

 

 

 

Other Comments (please specify): 

 

 

I could not assign the 9
th

 statement. 
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Third - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable manager (please specify Name/Surname) 

 

_______ George Drakopoulos ___________________ 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 

 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

 

Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 
1. Normative beliefs: Social rules that refer to what should or should not be done in a 

specific occasion (Egmond & Bruel, 2007). 

2. Role Beliefs: A total of behaviors, which are considered as appropriate for individuals 

who possess certain positions within a social group (Egmond & Bruel, 2007). 

3. Perceived Social Factors: The construct comprises of contractual arrangements that an 

individual forms with other people, examining if a specific observed behavior is 

consistent with self-concept (Egmond & Bruel, 2007). 

 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 3 

following constructs: 

 

1= Normative Beliefs 

2= Role Beliefs 

3= Perceived Social Factors 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. I believe that my spouse 

thinks I should not have chosen 

that destination for vacations.  

2 A 

2. Most people I know would 

choose the destination I 

mentioned before for vacations. 

1 A 

3. I believe that individuals who 

belong to the same social class 

with me should choose that 

destination for vacations. 

3 A 

4. I believe that my friends think 

I should have chosen this 

destination for vacations. 

1 A 

5. I believe that people who 

possess the same professional 

position as me should not have 

chosen this tourism destination.  

3 A 

6. Most people, whose opinion I 

value, would approve of my 

decision to travel to the 

destination I mentioned before. 

3 A 

7. I believe that individuals who 

find themselves at similar 

financial/income standing as 

should definitely choose the 

aforementioned destination for 

vacations. 

3 A 

8. I believe that my travel 

consultant thinks I should 

definitely have chosen the 

destination I mentioned before 

for vacations. 

2 C 

9. I believe that people from my 

professional environment should 
1 A 
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not have chosen that destination 

for vacations. 

10. Those individuals, who are 

important to me, would think 

that I should visit this tourism 

destination. 

3 A 

11. I believe that individuals 

who belong to the same age 

group as me should not choose 

the aforementioned destination 

for vacations 

1 A 

12. I believe that my online 

contacts (e.g. Blogs, chat rooms, 

online forum, travel websites) 

think I should/should not have 

chosen the destination I 

mentioned before for vacations. 

2 A 

13. I believe that individuals 

who have the same nationality 

as me should/should not choose 

the aforementioned destination 

for vacations. 

1 C 

14. I believe that individuals of 

same sex with me should/should 

not choose the aforementioned 

destination for vacations. 

1 B 

15. I believe that individuals 

who are at the same marital 

status/familial situation with me 

should not choose the 

aforementioned destination for 

vacations 

1 A 

16. I believe that individuals 

who have the same religion as 

me should/should not choose the 

aforementioned destination for 

vacations. 

1 B 

 

 

 

Other Comments (please specify): 

 

I found difficult to assign the above (round –review 3) variables.  
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Τπόμνημα Α3.4: Δμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια 

αμηνινγεηηθώλ γύξσλ από ηνλ Γξ. Αλέζηε Φσηηάδε, Δπίθ. Καζεγεηή, I-Shou University, Taiwan. 

 

 

First - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable faculty member (please specify Name/Surname) 

 

ANESTIS K. FOTIADIS, Assistant Professor 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 
 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

 

 

 Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

 
1. Cognitive Destination Image: The evaluation of known attributes of the tourism 

destination according to facts (Gartner, 1993) or the beliefs and knowledge of an 

individual about a destination (Beerli & Martin, 2004). 

2. Affective Destination Image: Subjective feelings or emotional response of individuals 

toward a destination, which can be favorable, unfavorable or neutral (Gartner, 1993; 

Fishbein, 1967). 

3. Conative Destination Image: It refers to the goals an individual sets about himself/herself, 

namely his/her self-concept, closely associated with the concept of volition, in relation to 

a tourism destination (modified Baumeister et al., 1998; Emmons, 1986; Huitt, 1996 

definitions for Conation).    

4. Travel Constraints: Those factors that inhibit continued traveling, cause inability to start 

traveling, result in the inability to maintain or increase frequency of travel, and/or lead to 

negative impacts on the quality of a travel experience (modified from Nadirova & 

Jackson’s (2000), definition of leisure constraints). 

5. Travel Catalysts:  Factors that provide directions on how to minimize the conditions that 

inhibit visitors’ involvement, facilitate traveling to a destination or increase that frequency 

(Scott (2005); Um & Crompton (1992). 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 5 

following constructs: 

 

1= Cognitive destination image 

2= Affective destination image 

3= Conative destination image 

4= Travel Constraints 

5= Travel Catalysts 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. The destination I have in 

mind has good climate, great 

beaches, beautiful landscape  

1 A 

2. The destination makes me 

feel boring. 
2 A 

3. The destination has good 

quality of infrastructure and 

lodgings 

1 A 

4. The destination has 

interesting historical monuments 

and cultural attractions 

1 B 

5. The destination I have in my 

mind fits in with my personal 

needs and style 

3 A 
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6. The destination has exciting 

night life and shopping 

opportunities 

1 A 

7. The destination is more 

desirable to get to, in 

comparison to a potential doubt 

I had it may not prove a good 

experience 

2 A 

8. It makes me believe that my 

vacations there may be the best 

reward/gift I can offer my self 

3 A 

9. The destination has friendly 

and hospitable local people 
1 A 

10. It is preferable to travel 

there in group organized by a 

reputable travel agency 

5 A 

11. I don’t really feel safe 

traveling there 
4 A 

12. The destination I have in 

mind is the right place to have a 

high status vacation 

2 A 

13. The destination is a relaxing 

one. 
2 A 

14. It offers good value for 

money 
1 A 

15. I cannot afford to make this 

trip or to make a trip to the 

destination this year 

4 A 

16. I will try to travel off-season 

when the destination will be less 

crowded 

3 B 

17. It is not easy to get there as a 

tourist due to bureaucratic 

obstacles & costly procedures 

(e.g. visa, paperwork, fees) 

5 A 

18. It was one of my dreams to 

visit it sometime during my 

lifetime 

2 A 

19. It has unpolluted / unspoiled 

natural environment 
1 A 

20. A trip there offers breaking 

of daily routine 
2 A 

21. It will be an exciting 

experience to be there 
2 A 

22. The destination is easily 

accessible from my permanent 

residence 

1 A 

23. It expresses myself as a 

suitable vacations choice 
3 A 

24. I cannot travel there because 

of my work responsibilities 
4 A 

25. I will find ways to increase 

my income so that the trip could 

be launched 

5 A 

26.  I will avoid bureaucratic 

procedures by visiting first a 

destination with less Visa 

issuing problems 

5 A 

27. It has appealing local cuisine 1 A 
28. The destination encapsulates 

positive attributes that help in 
3 A 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 584 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

the growth of my personality 

29. Family commitments 

prevent me from traveling 
4 A 

30. It is convenient to get 

tourism information about this 

destination 

1 A 

31. It is very enjoyable to be 

there for vacations  
2 A 

32. The access of this 

destination from the region I 

live permanently is difficult 

(e.g. lack of frequent flight 

connections or other mass media 

transportation) 

4 A 

33. I will take advantage of 

travel deals / special discounts 

for this destination  

 

1 A 

34. I should plan and organize 

the trip ahead of time 
4 A 

35. The people I know don’t 

have the time to travel with me 
4 A 

36. The destination has 

generated to me persistence to 

visit it 

2 B 

37. It has nice opportunities for 

biking / fishing / hunting / 

climbing and good facilities for 

sports training  

 

1 A 

38. As a travel choice, it stems 

from a personal need of mine 

that had to be fulfilled 

2 A 

39. It is so fun to be there 2 A 
40. The destination was always 

/or constitutes a personal goal 

for vacations 

3 A 

41. The people I know don’t 

have the money to travel with 

me 

4 A 

42. The destination I have in 

mind transubstantiate 

knowledge that I have in general 

1 B 

43. It has not been affected, as 

potential option for vacations, 

by negative experiences of the 

past 

5 A 

44. There are no places at this 

destination that I want to visit 
4 A 

45. I have no one to travel with 4 A 
46. Plan traveling around my 

family/friends’ work time 
5 A 

47. That destination creates 

arousing feelings to me 
2 A 

48. I have no information about 

places to visit and activities in 

which to participate 

4 A 

49. The destination has high 

standards of hygiene and 

cleanliness 

1 A 
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50. It has a great variety of 

plants and animals                                      
1 A 

51. It is very pleasant to be there 2 A 
52. The political stability of the 

destination is high 
1 A 

53. My feelings about this place 

are negative 
2 A 

54. Budget my money for 

traveling there 
4 A 

55. Implementation of policies 

towards sustainability 
1 A 

56. It is a family-oriented 

tourism destination 
1 A 

57. I will try to find people with 

similar interests to travel with 
4 A 

58. The place has created an 

unfavorable situation to me 
2 A 

59. It is a safe place to travel 2 A 
60. That tourism destination has 

a good reputation 
1 A 

 

 

 

 

 

Other Comments (please specify): 

 

1. Maybe it would have been good if the questions were more understandable.  

2. Maybe more questions about safety 
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Second - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable faculty member (please specify Name/Surname) 

 

ANESTIS K. FOTIADIS, Assistant Professor 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 

 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

1. Destination Loyalty: It is a deeply held commitment to revisit a tourism destination in the 

future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause 

switching behavior (modified Oliver’s, (1999) definition for Loyalty). 

2. Place Attachment: The emotional bond between an individual and a particular spatial 

setting (Williams et al. 1992). 

3. Overall Satisfaction from the destination: A total experience which is a function of 

satisfactions with the individual elements/attributes of all the products/services that make 

up the experience, such as accommodation, weather, natural environment, social 

environment etc. (Lounsbury & Hoopes, 1985; Pizam & Ellis, 1999). 

4. Need for Variety and Alternatives: An important psychological construct in marketing 

discipline (Chen & Paliwoda, 2004), which is a specific feature of certain individuals 

(Parker & Tavassoli, 2000), and this has a direct effect on the exploratory behavior of 

certain consumers (Lebrun, 2002). 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 4 

following constructs: 

 

1= Destination Loyalty 

2= Place Attachment 

3= Overall Satisfaction 

4= Need for Variety & Alternatives 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. I like to experience changes 

when I go on vacations 
4 B 

2. I was delighted after the time 

I spent at that destination 
3 B 

3. I identify strongly with this 

destination 
2 A 

4. I (will) make positive 

comments about this destination 

to individuals that I know. 

3 B 

5. No other place can provide 

the same holiday experience as 

this destination 

3 A 

6. I am a person who enjoys 

visiting new tourism 

destinations 

4 B 

7. I (will) encourage friends and 

relatives to visit the 

aforementioned destination. 

3 A 

8. The destination I have 

mentioned is a very special 

destination to me 

2 A 

9. I am frustrated with that 

place. 
2 A 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 588 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

10. I like to change destination 

every time I plan a new trip 
4 A 

11. I felt delighted during my 

vacations over there. 
2 A 

12. Holidaying/Vacations in this 

destination means a lot to me 
2 A 

13. When things become boring, 

I look for a makeover through a 

trip to an unknown to me 

tourism destination 

4 A 

14. I intend to visit again this 

tourism destination in my next 

vacations. 

1 A 

15. I am very attached to this 

tourism destination 
2 A 

16. I cannot find any reason for 

not revisiting the destination I 

have mentioned above, when I 

will have the chance to do it. 

1 A 

17. I am very pleased with my 

total experience at that 

destination  

3 A 

18. The destination I mentioned 

is the best place for what I like 

to do on vacations 

2 A 

19. The aforementioned 

destination is/will be my first 

choice among all possible 

tourism destinations. 

1 A 

20. I am willing to pay more 

and/or higher prices in order to 

have holidays again in that 

destination. 

1 A 

21. I would not substitute any 

other destination for the types of 

things I did during my holidays 

in the aforementioned 

destination   

1 B 

22. Overall, I was very satisfied 

with that place 
3 A 

 

 

 

Other Comments (please specify): 
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Third - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable faculty member (please specify Name/Surname) 

 

ANESTIS K. FOTIADIS, Assistant Professor 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 

 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 

 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 

 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 

 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 

 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 

 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

 
1. Normative beliefs: Social rules that refer to what should or should not be done in a 

specific occasion (Egmond & Bruel, 2007). 

2. Role Beliefs: A total of behaviors, which are considered as appropriate for individuals 

who possess certain positions within a social group (Egmond & Bruel, 2007). 

3. Perceived Social Factors: The construct comprises of contractual arrangements that an 

individual forms with other people, examining if a specific observed behavior is 

consistent with self-concept (Egmond & Bruel, 2007). 

 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 3 

following constructs: 

 

1= Normative Beliefs 

2= Role Beliefs 

3= Perceived Social Factors 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. I believe that my spouse 

thinks I should not have chosen 

that destination for vacations.  

2 A 

2. Most people I know would 

choose the destination I 

mentioned before for vacations. 

3 C 

3. I believe that individuals who 

belong to the same social class 

with me should choose that 

destination for vacations. 

1 A 

4. I believe that my friends think 

I should have chosen this 

destination for vacations. 

3 A 

5. I believe that people who 

possess the same professional 

position as me should not have 

chosen this tourism destination.  

2 A 

6. Most people, whose opinion I 

value, would approve of my 

decision to travel to the 

destination I mentioned before. 

2 A 

7. I believe that individuals who 

find themselves at similar 

financial/income standing as 

should definitely choose the 

aforementioned destination for 

vacations. 

1 A 

8. I believe that my travel 

consultant thinks I should 

definitely have chosen the 

destination I mentioned before 

for vacations. 

1 A 
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9. I believe that people from my 

professional environment should 

not have chosen that destination 

for vacations. 

1 A 

10. Those individuals, who are 

important to me, would think 

that I should visit this tourism 

destination. 

3 A 

11. I believe that individuals 

who belong to the same age 

group as me should not choose 

the aforementioned destination 

for vacations 

1 A 

12. I believe that my online 

contacts (e.g. Blogs, chat rooms, 

online forum, travel websites) 

think I should/should not have 

chosen the destination I 

mentioned before for vacations. 

3 A 

13. I believe that individuals 

who have the same nationality 

as me should/should not choose 

the aforementioned destination 

for vacations. 

1 A 

14. I believe that individuals of 

same sex with me should/should 

not choose the aforementioned 

destination for vacations. 

1 A 

15. I believe that individuals 

who are at the same marital 

status/familial situation with me 

should not choose the 

aforementioned destination for 

vacations 

1 A 

16. I believe that individuals 

who have the same religion as 

me should/should not choose the 

aforementioned destination for 

vacations. 

1 A 

 

 

 

Other Comments (please specify): 
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Τπόμνημα Α3.5: Δμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια 

αμηνινγεηηθώλ γύξσλ από ηνλ Γξ. Υξήζην Βαζηιεηάδε, Αλαπι. Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

First - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable faculty member (please specify Name/Surname) 

 

CHRIS VASSILIADIS, Assistant Professor 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 
 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

 Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

 
1. Cognitive Destination Image: The evaluation of known attributes of the tourism 

destination according to facts (Gartner, 1993) or the beliefs and knowledge of an 

individual about a destination (Beerli & Martin, 2004). 

2. Affective Destination Image: Subjective feelings or emotional response of individuals 

toward a destination, which can be favorable, unfavorable or neutral (Gartner, 1993; 

Fishbein, 1967). 

3. Conative Destination Image: It refers to the goals an individual sets about himself/herself, 

namely his/her self-concept, closely associated with the concept of volition, in relation to 

a tourism destination (modified Baumeister et al., 1998; Emmons, 1986; Huitt, 1996 

definitions for Conation).    

4. Travel Constraints: Those factors that inhibit continued traveling, cause inability to start 

traveling, result in the inability to maintain or increase frequency of travel, and/or lead to 

negative impacts on the quality of a travel experience (modified from Nadirova & 

Jackson’s (2000), definition of leisure constraints). 

5. Travel Catalysts:  Factors that provide directions on how to minimize the conditions that 

inhibit visitors’ involvement, facilitate traveling to a destination or increase that frequency 

(Scott (2005); Um & Crompton (1992). 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 5 

following constructs: 

 

1= Cognitive destination image 

2= Affective destination image 

3= Conative destination image 

4= Travel Constraints 

5= Travel Catalysts 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. The destination I have in 

mind has good climate, great 

beaches, beautiful landscape  

1 A 

2. The destination makes me 

feel boring. 
2 A 

3. The destination has good 

quality of infrastructure and 

lodgings 

1 A 

4. The destination has 

interesting historical monuments 

and cultural attractions 

1 A 

5. The destination I have in my 

mind fits in with my personal 

needs and style 

3 A 
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6. The destination has exciting 

night life and shopping 

opportunities 

1 A 

7. The destination is more 

desirable to get to, in 

comparison to a potential doubt 

I had it may not prove a good 

experience 

2 A 

8. It makes me believe that my 

vacations there may be the best 

reward/gift I can offer my self 

3 A 

9. The destination has friendly 

and hospitable local people 
1 A 

10. It is preferable to travel 

there in group organized by a 

reputable travel agency 

5 A 

11. I don’t really feel safe 

traveling there 
4 A 

12. The destination I have in 

mind is the right place to have a 

high status vacation 

2 A 

13. The destination is a relaxing 

one. 
2 A 

14. It offers good value for 

money 
1 A 

15. I cannot afford to make this 

trip or to make a trip to the 

destination this year 

4 A 

16. I will try to travel off-season 

when the destination will be less 

crowded 

5 A 

17. It is not easy to get there as a 

tourist due to bureaucratic 

obstacles & costly procedures 

(e.g. visa, paperwork, fees) 

5 A 

18. It was one of my dreams to 

visit it sometime during my 

lifetime 

2 A 

19. It has unpolluted / unspoiled 

natural environment 
1 A 

20. A trip there offers breaking 

of daily routine 
2 A 

21. It will be an exciting 

experience to be there 
2 A 

22. The destination is easily 

accessible from my permanent 

residence 

1 A 

23. It expresses myself as a 

suitable vacations choice 
3 A 

24. I cannot travel there because 

of my work responsibilities 
4 A 

25. I will find ways to increase 

my income so that the trip could 

be launched 

5 A 

26.  I will avoid bureaucratic 

procedures by visiting first a 

destination with less Visa 

issuing problems 

5 A 

27. It has appealing local cuisine 1 A 
28. The destination encapsulates 

positive attributes that help in 
3 A 
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the growth of my personality 

29. Family commitments 

prevent me from traveling 
4 A 

30. It is convenient to get 

tourism information about this 

destination 

1 A 

31. It is very enjoyable to be 

there for vacations  
2 A 

32. The access of this 

destination from the region I 

live permanently is difficult 

(e.g. lack of frequent flight 

connections or other mass media 

transportation) 

4 A 

33. I will take advantage of 

travel deals / special discounts 

for this destination  

 

1 A 

34. I should plan and organize 

the trip ahead of time 
4 A 

35. The people I know don’t 

have the time to travel with me 
4 A 

36. The destination has 

generated to me persistence to 

visit it 

2 B 

37. It has nice opportunities for 

biking / fishing / hunting / 

climbing and good facilities for 

sports training  

 

1 A 

38. As a travel choice, it stems 

from a personal need of mine 

that had to be fulfilled 

2 A 

39. It is so fun to be there 2 A 
40. The destination was always 

/or constitutes a personal goal 

for vacations 

3 A 

41. The people I know don’t 

have the money to travel with 

me 

4 A 

42. The destination I have in 

mind transubstantiate 

knowledge that I have in general 

1 B 

43. It has not been affected, as 

potential option for vacations, 

by negative experiences of the 

past 

5 A 

44. There are no places at this 

destination that I want to visit 
4 A 

45. I have no one to travel with 4 A 
46. Plan traveling around my 

family/friends’ work time 
5 A 

47. That destination creates 

arousing feelings to me 
2 A 

48. I have no information about 

places to visit and activities in 

which to participate 

4 A 

49. The destination has high 

standards of hygiene and 

cleanliness 

1 A 
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50. It has a great variety of 

plants and animals                                      
1 A 

51. It is very pleasant to be there 2 A 
52. The political stability of the 

destination is high 
1 A 

53. My feelings about this place 

are negative 
2 A 

54. Budget my money for 

traveling there 
4 A 

55. Implementation of policies 

towards sustainability 
1 A 

56. It is a family-oriented 

tourism destination 
1 A 

57. I will try to find people with 

similar interests to travel with 
4 A 

58. The place has created an 

unfavorable situation to me 
2 A 

59. It is a safe place to travel 2 A 
60. That tourism destination has 

a good reputation 
1 A 

 

 

 

 

 

Other Comments (please specify): 

 

 

In item 15 it’s clearer to say “to make a trip to the destination this year” 

In item 42 the word “transubstantiate” is a little bit confusing about what you try to express 

In 36 the word “generated to me persistence” also  
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Second - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable faculty member (please specify Name/Surname) 

 

CHRIS VASSILIADIS, Assistant Professor 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 

 

Could you please perform the following tasks: 

 

1. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 

 

2. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 

 

3. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

4. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

5. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

6. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

 
    

1. Destination Loyalty: It is a deeply held commitment to revisit a tourism destination in the 

future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause 

switching behavior (modified Oliver’s, (1999) definition for Loyalty). 

2. Place Attachment: The emotional bond between an individual and a particular spatial 

setting (Williams et al. 1992). 

3. Overall Satisfaction from the destination: A total experience which is a function of 

satisfactions with the individual elements/attributes of all the products/services that make 

up the experience, such as accommodation, weather, natural environment, social 

environment etc. (Lounsbury & Hoopes, 1985; Pizam & Ellis, 1999). 

4. Need for Variety and Alternatives: An important psychological construct in marketing 

discipline (Chen & Paliwoda, 2004), which is a specific feature of certain individuals 

(Parker & Tavassoli, 2000), and this has a direct effect on the exploratory behavior of 

certain consumers (Lebrun, 2002). 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 4 

following constructs: 

 

1= Destination Loyalty 

2= Place Attachment 

3= Overall Satisfaction 

4= Need for Variety & Alternatives 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. I like to experience changes 

when I go on vacations 
4 A 

2. I was delighted after the time 

I spent at that destination 
3 A 

3. I identify strongly with this 

destination 
2 A 

4. I (will) make positive 

comments about this destination 

to individuals that I know. 

3 A 

5. No other place can provide 

the same holiday experience as 

this destination 

3 A 

6. I am a person who enjoys 

visiting new tourism 

destinations 

4 A 

7. I (will) encourage friends and 

relatives to visit the 

aforementioned destination. 

3 A 

8. The destination I have 

mentioned is a very special 
2 A 
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destination to me 

9. I am frustrated with that 

place. 
2 A 

10. I like to change destination 

every time I plan a new trip 
4 A 

11. I felt delighted during my 

vacations over there. 
2 A 

12. Holidaying/Vacations in this 

destination means a lot to me 
2 A 

13. When things become boring, 

I look for a makeover through a 

trip to an unknown to me 

tourism destination 

4 A 

14. I intend to visit again this 

tourism destination in my next 

vacations. 

1 A 

15. I am very attached to this 

tourism destination 
2 A 

16. I cannot find any reason for 

not revisiting the destination I 

have mentioned above, when I 

will have the chance to do it. 

1 A 

17. I am very pleased with my 

total experience at that 

destination  

3 A 

18. The destination I mentioned 

is the best place for what I like 

to do on vacations 

2 A 

19. The aforementioned 

destination is/will be my first 

choice among all possible 

tourism destinations. 

1 A 

20. I am willing to pay more 

and/or higher prices in order to 

have holidays again in that 

destination. 

1 A 

21. I would not substitute any 

other destination for the types of 

things I did during my holidays 

in the aforementioned 

destination   

1 B 

22. Overall, I was very satisfied 

with that place 
3 A 

 

 

 

Other Comments (please specify): 

 

In the 21 did you mean “I would not substitute my destination with any other destination for the types of 

things I did during my holidays in the aforementioned destination”  the underlined word isn’t included in the item 

21 
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Third - Round Review 

 

March 2012 

 

 

To: Honorable faculty member (please specify Name/Surname) 

 

CHRIS VASSILIADIS, Assistant Professor 

 

From: Nikolaos Stylos, PhD Student, University of Macedonia, Greece 

 

Subject: Assistance with content validity check of the items of a tourism 

destination decision-making scale 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

You are one of the judges who have been selected to assist with a content validity check of the 

items of a tourism decision - making scale. The definitions of constructs of interest are 

provided on the following page. 

 

Could you please perform the following tasks: 

 

7. In the first column on the item sheets, assign each of the items into one (only one) of 

the four constructs related to decision-making. If you believe an item does not fit into 

any dimension, please state so. 
 

8. In the second column of the item sheets, rate each item as being:  

A. Clearly representative of the construct designated in the first column, 

B. Somewhat representative of the designated construct, or 

C. Not representative of the designated construct. 
 

9. Suggest any additional items for each construct with which they would fit. Please do 

this on a separate sheet of paper. 
 

10. Edit and improve the items to improve their clarity, readability and content 
 

11. Identify any items which you believe may be objectionable to respondents. 
 

12. Offer any suggestions you feel might contribute to improving the study. 

 

 

 

Thank you very much for providing us your assistance! 
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DEFINITIONS 

 

 
7. Normative beliefs: Social rules that refer to what should or should not be done in a 

specific occasion (Egmond & Bruel, 2007). 

8. Role Beliefs: A total of behaviors, which are considered as appropriate for individuals 

who possess certain positions within a social group (Egmond & Bruel, 2007). 

9. Perceived Social Factors: The construct comprises of contractual arrangements that an 

individual forms with other people, examining if a specific observed behavior is 

consistent with self-concept (Egmond & Bruel, 2007). 

 

 

 

 

 Task 1 Task 2 

 Assign the items to one of the 3 

following constructs: 

 

1= Normative Beliefs 

2= Role Beliefs 

3= Perceived Social Factors 

How well does each item 

represent the construct? 

 

A= clearly representative 

B= somewhat representative 

C= not representative 

1. I believe that my spouse 

thinks I should not have chosen 

that destination for vacations.  

2 A 

2. Most people I know would 

choose the destination I 

mentioned before for vacations. 

3 A 

3. I believe that individuals who 

belong to the same social class 

with me should choose that 

destination for vacations. 

1 A 

4. I believe that my friends think 

I should have chosen this 

destination for vacations. 

3 A 

5. I believe that people who 

possess the same professional 

position as me should not have 

chosen this tourism destination.  

2 A 

6. Most people, whose opinion I 

value, would approve of my 

decision to travel to the 

destination I mentioned before. 

3 A 

7. I believe that individuals who 

find themselves at similar 

financial/income standing as 

should definitely choose the 

aforementioned destination for 

vacations. 

1 A 

8. I believe that my travel 

consultant thinks I should 

definitely have chosen the 

destination I mentioned before 

for vacations. 

1 A 
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9. I believe that people from my 

professional environment should 

not have chosen that destination 

for vacations. 

1 A 

10. Those individuals, who are 

important to me, would think 

that I should visit this tourism 

destination. 

3 A 

11. I believe that individuals 

who belong to the same age 

group as me should not choose 

the aforementioned destination 

for vacations 

1 A 

12. I believe that my online 

contacts (e.g. Blogs, chat rooms, 

online forum, travel websites) 

think I should/should not have 

chosen the destination I 

mentioned before for vacations. 

3 A 

13. I believe that individuals 

who have the same nationality 

as me should/should not choose 

the aforementioned destination 

for vacations. 

1 A 

14. I believe that individuals of 

same sex with me should/should 

not choose the aforementioned 

destination for vacations. 

1 A 

15. I believe that individuals 

who are at the same marital 

status/familial situation with me 

should not choose the 

aforementioned destination for 

vacations 

1 A 

16. I believe that individuals 

who have the same religion as 

me should/should not choose the 

aforementioned destination for 

vacations. 

1 A 

 

 

 

Other Comments (please specify): 
In the item 1 

“I believe that my spouse thinks I should not have chosen that destination for vacations.” 

 

The syntax I believe that my spouse thinks did you mean ..because of family members.. 
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Τπόμνημα Α3.6: Δμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια 

αμηνινγεηηθώλ γύξσλ από ηνλ Γξ. Κπξηάθν Πνδξηθίδε, Γεληθό Γηεπζπληή, Γ.Δ.Θ. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 604 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 605 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 606 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 607 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 608 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 609 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 610 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 611 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 612 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 613 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 614 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.7: Δμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια 

αμηνινγεηηθώλ γύξσλ από ηνλ θν. Γηώξγν Γήκα, General Manager, TUI Germany. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 615 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 616 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 617 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 618 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 619 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 620 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 621 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 622 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 623 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 624 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 625 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 626 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.8: Δμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηνινγηθώλ νληνηήησλ κε 3 θύιια 

αμηνινγεηηθώλ γύξσλ από ηνλ θν. Αλδξέα Κπξηάθνπ, ύκβνπινο Δπηρ/ζεσλ Σνπξηζκνύ & Φηινμελίαο. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 627 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 628 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 629 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 630 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 631 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 632 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 633 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 634 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 635 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 636 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 637 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.9: Αξρηθό εξσηεκαηνιόγην ζηελ ειιεληθή γιώζζα γηα πνηνηηθή έξεπλα ζην ΠΑΜΑΚ 

(Γείγκα 33 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ΟΓΔ, παξαηεξήζεηο από 3 κέιε ΓΔΠ). 

Πηινηηθή Έξεπλα  

Η παξνύζα έξεπλα δηελεξγείηαη από ην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ο.Γ.Δ.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηώλ θαζώο επίζεο θαη ησλ πηζαλώλ κειινληηθώλ επηζθεπηώλ. Παξαθαινύκε 

απαληήζηε ππεύζπλα ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόζεζή ζαο ή ηε δηαπηζησκέλε 

πξνεγνύκελε επηινγή ζαο λα ηαμηδέςεηε π.ρ. ζηε Μύθνλν ή ζηελ Ιηαιία.  

 

Δ1a. Έρεηε ηαμηδέςεη πξνο νπνηνδήπνηε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα ιφγνπο ΑΝΑΦΤΥΗ - ΔΙΑΚΟΠΧΝ, γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 3 λχρηεο δηακνλή εθηφο κφληκεο θαηνηθίαο ζηα ηειεπηαία 2 ρξφληα (απφ 1/1/2010)?  

(Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε) 

 Ναη  

 Όρη  (Παξαθαινχκε πξνρσξήζηε ζηελ Δ2) 

Δ1b. Πνην είλαη ην φλνκα ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ νπνίν ηαμηδέςαηε πην πξόζθαηα? 

(Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε) 

(Πφιε/Σφπνο)_______________(Πεξηθέξεηα/Πνιηηεία)_______________(Υψξα)_________ 

Δ1c. Πφζεο εκέξεο δηάξθεηα είρε ην πην πξόζθαην ηαμίδη ζαο? ___________εκέξεο 

Δ1d. Πφζεο θνξέο έρεηε επηζθεθζεί απηφ ηνλ πξννξηζκφ ζε νιόθιεξε ηε δσή ζαο?_______θνξέο 

Δ1e. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηώλ, πφζεο θνξέο ηαμηδέςαηε ζηνλ πξναλαθεξζέληα πξννξηζκό? 

______θνξέο 

Δ1f. Πφζα απφ απηά ηα ηαμίδηα ζηνλ πξναλαθεξζέληα πξννξηζκφ ήηαλ κε-επαγγεικαηηθά? ________ηαμίδηα 

Δ1g. Πνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ παξέα πνπ ζαο ζπλφδεπζε ζηνλ πην 

πξφζθαην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ? 

 Μφλνο  Εεπγάξη Φίινη / πγγελείο  Μέιε νηθνγέλεηαο         

 Σαμηδησηηθή νκάδα (γθξνππ)  Άιιν: ______________________ 

E2. Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηελ εηθόλα πνπ έρεηε ζρεηηθά κε ηελ πην πξόζθαηε επίζθεςε αλαςπρήο 

ηνπ πξννξηζκνύ πνπ πξναλαθέξαηε. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξννξηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, αλάινγα κε ην θαηά πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε, απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 

= πκθσλψ απφιπηα». (Cognitive component = ∑    
    

    ) 

Η επίζθεςή κνπ ζηνλ πξννξηζκό απηό πεξηιακβάλεη ή κπνξεί λα πξνζθέξεη (Pci):  

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Καιφ θιίκα 1 2 3 4 5 6 7 

Ωξαίεο αθηέο 1 2 3 4 5 6 7 

Όκνξθν ηνπίν 1 2 3 4 5 6 7 

Μεγάιε βηνπνηθηιφηεηα 1 2 3 4 5 6 7 
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Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 638 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ζε θπηά ή/θαη δψα 

Τςειή πνηφηεηα 

ππνδνκψλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιή ππνδνκή ζε 

μελνδνρεία/θαηαιχκκαηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Τςειή εμππεξέηεζε ζηελ 

παξνρή ηνπζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Πνηθίιεο δπλαηφηεηεο 

αγνξψλ (shopping) 

1 2 3 4 5 6 7 

πλαξπαζηηθή λπρηεξηλή 

δσή θαη δηαζθέδαζε (π.ρ. 

σξαία κπαξ, εζηηαηφξηα, 

ζεάκαηα θαη θαδίλν) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ξεθνχξαζε θαη απνθπγή 

ξνπηίλαο 

       

Δλδηαθέξνληα πνιηηηζηηθά 

γεγνλφηα θαη θνπιηνχξα 

1 2 3 4 5 6 7 

Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά 

κλεκεία & ζρεηηθέο 

εθδειψζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιέο ππνδνκέο γηα 

πξνπφλεζε αζιεκάησλ 

1 2 3 4 5 6 7 

εκαληηθέο δπλαηφηεηεο 

γηα πνδειαζία / ςάξεκα / 

θπλήγη / νξεηβαζία 

1 2 3 4 5 6 7 

Διθπζηηθή ηνπηθή θνπδίλα 1 2 3 4 5 6 7 

Αζθαιήο ηαμηδησηηθφο 

πξννξηζκφο 

1 2 3 4 5 6 7 

Δπθνια πξνζβάζηκνο 

πξννξηζκφο απφ ηε κφληκε 

θαηνηθία 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιέο ππνδνκέο γηα 

νηθνγέλεηεο 

1 2 3 4 5 6 7 

Τςειά επίπεδα πγηεηλήο 

θαη θαζαξηφηεηαο 

1 2 3 4 5 6 7 

Φηιηθνχο θαη θηιφμελνπο 

ληφπηνπο θαηνίθνπο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο – 

ηηκήο/θφζηνπο  

1 2 3 4 5 6 7 

Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 1 2 3 4 5 6 7 

Καιή θήκε 1 2 3 4 5 6 7 

Ακφιπλην & άζηθην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Δθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα 

ηελ αεηθνξία θαη 

πξνζηαζία πεξηβαιινληνο 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Δ3. ε ζπλέρεηα ηνπ εξσηήκαηνο Δ2, παξαθαινχκε αμηνινγήζηε ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνύ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ επηαβάζκηα θιίκαθα, «1 = Απφιπηα αζήκαλην έσο 7 = 

Απφιπηα ζεκαληηθφ». 

Αμηνινγώ ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξννξηζκνύ σο εμήο: (Vci):  

 Απόιπηα 

Αζήκαλην 

Ιδηαίηεξα 

Αζήκαλην 

Αζήκαλην  Αδηάθνξν εκαληηθό  Πνιύ 

εκαληηθό 

Απόιπηα 

εκαληηθό 

Καιφ θιίκα 1 2 3 4 5 6 7 
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Ωξαίεο αθηέο 1 2 3 4 5 6 7 

Όκνξθν ηνπίν 1 2 3 4 5 6 7 

Μεγάιε 

βηνπνηθηιφηεηα ζε 

θπηά ή/θαη δψα 

1 2 3 4 5 6 7 

Τςειή πνηφηεηα 

ππνδνκψλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιή ππνδνκή ζε 

μελνδνρεία/θαηαιχκκα

ηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Τςειή εμππεξέηεζε 

ζηελ παξνρή 

ηνπζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Πνηθίιεο δπλαηφηεηεο 

αγνξψλ (shopping) 

1 2 3 4 5 6 7 

πλαξπαζηηθή 

λπρηεξηλή δσή θαη 

δηαζθέδαζε (π.ρ. σξαία 

κπαξ, εζηηαηφξηα, 

ζεάκαηα θαη θαδίλν) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ξεθνχξαζε θαη 

απνθπγή ξνπηίλαο 

       

Δλδηαθέξνληα 

πνιηηηζηηθά γεγνλφηα 

θαη θνπιηνχξα 

1 2 3 4 5 6 7 

Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά 

κλεκεία & ζρεηηθέο 

εθδειψζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιέο ππνδνκέο γηα 

πξνπφλεζε αζιεκάησλ 

1 2 3 4 5 6 7 

εκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο γηα 

πνδειαζία / ςάξεκα / 

θπλήγη / νξεηβαζία 

1 2 3 4 5 6 7 

Διθπζηηθή ηνπηθή 

θνπδίλα 

1 2 3 4 5 6 7 

Αζθαιήο ηαμηδησηηθφο 

πξννξηζκφο 

1 2 3 4 5 6 7 

Δπθνια πξνζβάζηκνο 

πξννξηζκφο απφ ηε 

κφληκε θαηνηθία 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιέο ππνδνκέο γηα 

νηθνγέλεηεο 

1 2 3 4 5 6 7 

Τςειά επίπεδα 

πγηεηλήο θαη 

θαζαξηφηεηαο 

1 2 3 4 5 6 7 

Φηιηθνχο θαη 

θηιφμελνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο 

– ηηκήο/θφζηνπο  

1 2 3 4 5 6 7 

Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 1 2 3 4 5 6 7 

Καιή θήκε 1 2 3 4 5 6 7 

Ακφιπλην & άζηθην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Δθαξκνγή πνιηηηθψλ 

γηα ηελ αεηθνξία θαη 

πξνζηαζία 

πεξηβαιινληνο 

1 2 3 4 5 6 7 
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Δ4. Παξαθαινχκε επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ αμηνινγεί θαιχηεξα ηε ζπλνιηθή αληηιεπηηθή πνηόηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξννξηζκνύ πνπ αλαθέξαηε σο πξννξηζκφ δηαθνπψλ (Overall Perceived Destination 

Quality or Image = PDQ). 

Πνιχ ρακειή 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ πςειή 

 

 

Δ5. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη κία ιίζηα ραξαθηεξηζκψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ πξναλαθέξαηε 

σο πξννξηζκφ δηαθνπψλ, επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ γηα θάζε ζεη ραξαθηεξηζκψλ (Affective Destination 

Image = ΑDI). 

Γπζάξεζηνο 1 2 3 4 5 6 7 Δπράξηζηνο 

Μειαγρνιηθφο 1 2 3 4 5 6 7 πλαξπαζηηθφο 

Βαξεηφο 1 2 3 4 5 6 7 Γηεγεξηηθφο 

Δλνριεηηθφο 1 2 3 4 5 6 7 Υαιαξσηηθφο 

Αξλεηηθφο 1 2 3 4 5 6 7 Θεηηθφο 

Απερζήο 1 2 3 4 5 6 7 Απνιαπζηηθφο 

Γπζκελήο 1 2 3 4 5 6 7 Δπλντθφο 

Πιεθηηθφο 1 2 3 4 5 6 7 Γηαζθεδαζηηθφο 

 

Δ6. Παξαθαινχκε επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ αμηνινγεί θαιχηεξα ηε ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηνπ 

πξννξηζκνύ ζε εζάο, σο πξννξηζκφ δηαθνπψλ (Emotional Affect =EA). 

Πνιχ αξλεηηθή 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ ζεηηθή 

 

Δ7. Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνύλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκό ζαο θαη ζηηο δηακνξθσκέλεο θηλεηήξηεο 

αληηιήςεηο ζαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ πξναλαθέξαηε. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ζε 

πνην βαζκφ ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα», αλάινγα δειαδή κε ην θαηά πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε (Conative Destination 

Image = CDI).   

Ο πξννξηζκόο πνπ πξναλέθεξα:  

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Σαηξηάδεη κε ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη 

ην ζηπι κνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

Ήηαλ φλεηξφ κνπ λα ηνλ 

επηζθεθζψ θάπνηα ζηηγκή 

1 2 3 4 5 6 7 

Με εθθξάδεη σο επηινγή   1 2 3 4 5 6 7 

Μεηνπζηψλεη γλψζεηο πνπ 

έρσ γεληθφηεξα  

1 2 3 4 5 6 7 

Απνηεινχζε/Απνηειεί 

πξνζσπηθφ ζηφρν γηα 

1 2 3 4 5 6 7 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 641 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

δηαθνπέο 

Νηψζσ φηη, σο επηινγή, 

πεγάδεη απφ κία θπζηθή 

κνπ αλάγθε πνπ έπξεπε λα 

ηθαλνπνηεζεί 

1 2 3 4 5 6 7 

Ήηαλ/Δίλαη πεξηζζφηεξν 

επηζπκεηφο ζε ζρέζε κε 

πηζαλή ακθηβνιία κνπ φηη 

ίζσο δελ πεξάζσ θαιά  

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ επεξεάδεηαη σο 

πηζαλή επηινγή δηαθνπψλ 

απφ αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

ηνπ παξειζφληνο 

1 2 3 4 5 6 7 

Μνπ δεκηνπξγεί 

/δεκηνχξγεζε κία επηκνλή 

λα ηνλ επηζθεθζψ   

1 2 3 4 5 6 7 

Έρεη ζεηηθά ζηνηρεία πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη δηαθνπέο ζε απηφλ ηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

είλαη ίζσο ην θαιχηεξν 

δψξν πνπ κπνξεί λα θάλεη 

θάπνηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Δ8. Οη πην θάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο πεπνηζήζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο επηζπκίεο ζαο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ πξναλαθέξαηε. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ζε πνην βαζκφ 

ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = 

πκθσλψ απφιπηα», αλάινγα δειαδή κε ην θαηά πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε (Personal Normative Belief 

(PNB). 

Η επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ: 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Δίλαη πξνζσπηθή κνπ 

ππεπζπλφηεηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Δίλαη κία ελέξγεηα πνπ 

νθείισ λα ππνζηεξίμσ σο 

άηνκν 

1 2 3 4 5 6 7 

Απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ 

κνπ λα δεζκεπζεί φηη ζα 

εθηειεζηεί ε πξνζσπηθή 

κνπ επηζπκία      

1 2 3 4 5 6 7 

 

Δ9. Οη παξαθάησ δειψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ζαο γηα ηηο απόςεηο ζεκαληηθώλ αλζξώπσλ ηνπ 

θνηλσληθνύ ζαο πεξηβάιινληνο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο αξεζθείαο ζαο. 

Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηελ θιίκαθα «1 = Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε 

έσο 7 = Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε». (Normative Beliefs = NB) 

Πηζηεύσ όηη…: 

1. ν/ε ζύληξνθόο κνπ λνκίδεη πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηνλ πξναλαθεξζέληα 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

2. νη θίινη κνπ λνκίδνπλ πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ 

Αθαηάιιειε   

Αθαηάιιειε   
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πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

3. ε νηθνγέλεηά κνπ (εθηόο ηνπ ζπληξόθνπ κνπ) λνκίδεη πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λσα επηιέμσ 

ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

4. ν ηαμηδησηηθόο κνπ ζύκβνπινο (π.ρ. ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, φκσο φρη απφ δηαδίθηπν) πηζηεχεη 

πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

5. άλζξσπνη από ην εξγαζηαθό κνπ πεξηβάιινλ πηζηεχνπλ πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμσ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

6. νη επαθέο κνπ από ην δηαδίθηπν (π.ρ. Blogs, chat rooms, online forum, ηαμηδησηηθέο 

ηζηνζειίδεο) πηζηεχνπλ πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ.  

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 

                  

Δ10. Οη παξαθάησ δειψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ζαο γηα ην αλ άηνκα πνπ θαηέρνπλ παξόκνηα κε ηε 

δηθή ζαο ζέζε ζην θνηλσληθό ζηεξέσκα, ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό πνπ 

αλαθέξεαηε. Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηελ θιίκαθα «1 = Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε» έσο «7 = Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε». (Πεπνηζήζεηο Ρόισλ = RB) 

Πηζηεύσ όηη….: 

1. ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

2. ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή ζέζε κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

3. ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε παξόκνηα εηζνδεκαηηθή / νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε εκέλα ζα 

έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

4. ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

5. ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εζληθόηεηα κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηνλ 

πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

6. ηα άηνκα πνπ έρνπλ ην ίδην ζξήζθεπκα κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηνλ 

πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

7. ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

Αθαηάιιειε   

Αθαηάιιειε   

Αθαηάιιειε   

Αθαηάιιειε   
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ζα έπξεπε ζα έπξεπε 

8. ηα άηνκα ηνπ ίδηνπ θύινπ κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 

 

 

Δ11. Οη παξαθάησ δειψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ άπνςε ησλ αηόκσλ, πνπ γεληθά γλσξίδεηε, γηα ην ηαμίδη ζαο 

ζηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό πνπ πξναλαθέξαηε. Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε θάζε πξφηαζε ζηελ επηαβάζκηα 

θιίκαθα απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα». (Perceived Social Norms = PSN)  S = 

  ∑       
    ∑      

 
     

1. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, πνπ γλσξίδσ, ζα επέιεγαλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ πξναλέθεξα σο ηφπν 

δηαθνπψλ. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

2. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, ηελ άπνςε ησλ νπνίσλ εθηηκψ, ζα κε επηδνθίκαδαλ γηα ην ηαμίδη κνπ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ πξναλέθεξα. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

3. Οη άλζξσπνη, πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα εκέλα, ζα ζθέπηνληαλ φηη πξέπεη λα επηζθεθζψ ηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ πνπ πξναλέθεξα.  

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

 

 

Δ12. Παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηεο δειψζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ηηο πξνζέζεηο 

ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ αλαθέξαηε ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαθαινχκε 

πξνζδηνξίζηε ηελ πηζαλφηεηα ησλ δηαθφξσλ πξνζέζεψλ ζαο επηιέγνληαο εθείλνλ ηνλ αξηζκφ απφ ηελ 

επηαβάζκηα θιίκαθα, πνπ ζαο ηαηξηάδεη θαιχηεξα. 

 

1. Πξνηίζεκαη λα ηαμηδέςσ ζε απηφλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 
5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ 

πηζαλφ 

2. Θέισ λα επηζθεθζψ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 
5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ 

πηζαλφ 

3. Ζ πηζαλφηεηα λα ηαμηδέςσ πξνο απηφλ ηνλ πξννξηζκφ κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα είλαη….. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 
5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ 

πηζαλφ 

4. Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πνπ αλέθεξα ζα κπνξνχζε λα είλαη ν επφκελνο ηφπνο δηαθνπψλ κνπ. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 
5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ 

πηζαλφ 
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Δ13. Οη επφκελεο πξνηάζεηο απνηεινχλ ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

εμεγήζνπλ γηαηί δε ζθνπεχνπλ λα ηαμηδέςνπλ πξνο θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Θα ζέιακε λα γλσξίδνπκε αλ 

απηνί νη ιφγνη ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξννξηζκνχ πνπ αλαθέξαηε. Παξαθαινχκε δειψζηε ζε πνην 

βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ 

επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ίζσο δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηαμηδέςεηε ζην κέιινλ ζηνλ πξναλαθεξζέληα 

πξννξηζκό ή γηαηί δε ζα ηνλ επηζθεπηόζαζηαλ ηόζν ζπρλά όζν ζα ζέιαηε. (Constraints) 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Δίλαη αθξηβφ απηφ ην ηαμίδη 1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ ηα ρξήκαηα γηα 

απηφ ην ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ ππάξρνπλ κέξε ζε απηφ 

ηνλ πξννξηζκφ πνπ λα ζέισ 

λα επηζθεθζψ 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν γηα λα ηαμηδέςσ 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ θαλέλαλ κε ηνλ 

νπνίν λα ηαμηδέςσ 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ νηθνγέλεηα θαη νη θίινη 

κνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα 

ηαμίδηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

κε εκπνδίδνπλ λα ηαμηδέςσ 

1 2 3 4 5 6 7 

Γε κνπ είλαη επράξηζην λα 

ηαμηδεχσ κφλνο κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 

δελ επηηξέπεη ηαμίδηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ θακία 

πιεξνθφξεζε γηα 

ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο 

θαη ζπλαθείο 

δξαζηεξηφηεηεο 

1 2 3 4 5 6 7 

Σα πξάγκαηα πνπ ζέισ λα 

θάλσ εθεί είλαη γεληθά 

αθξηβά 

1 2 3 4 5 6 7 

Σα κέξε πνπ ζέισ λα 

επηζθεθζψ είλαη πνιχ 

καθξηά 

1 2 3 4 5 6 7 

Σα ηαμίδηα έρνπλ κεγάινπο 

θηλδχλνπο 

1 2 3 4 5 6 7 

Γε κπνξψ λα ηαμηδέςσ εθεί 

ιφγσ επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Υξεηάδεηαη κεγάινο 

ζρεδηαζκφο γηα απηφ ην 

ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ αηζζάλνκαη ηδηαίηεξα 

αζθαιήο λα ηαμηδέςσ εθεί 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ νηθνγέλεηά κνπ έρεη πνιχ 

λεαξά κέιε πνπ δε κπνξνχλ 

λα ηαμηδέςνπλ εθεί 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ 

δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ 

δελ έρνπλ ηα ρξήκαηα λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κνπ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Δ14. Οη επφκελεο πξνηάζεηο απνηεινχλ παξάγνληεο, νη νπνίνη γεληθά βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα μεπεξάζνπλ 

ηα εκπφδηα ψζηε λα ηαμηδέςνπλ πξνο θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Θα ζέιακε λα γλσξίδνπκε αλ απηνί νη 

παξάγνληεο ζα βνεζνύζαλ θαη ζηε δηθή ζαο πεξίπησζε ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηό θαη ζην κέιινλ απηό ην 

ηαμίδη ή λα απμήζεηε ηε ζπρλόηεηα πξνο ηνλ πξννξηζκό πνπ πξναλαθέξαηε . Παξαθαινχκε δειψζηε ζε πνην 

βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = 

Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα». (Catalysts) 

 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Να πξνυπνινγίζσ ζσζηά ην 

θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ 

1 2 3 4 5 6 7 

Να εμνηθνλνκίζσ ρξφλν γηα 

ην ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Να βξσ αλζξψπνπο πνπ λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ζρεδηάζσ θαη νξγαλψζσ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ην ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Να εμνηθνλνκίζσ ρξήκαηα 

γηα ην ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ζρεδηάζσ ην ηαμίδη κε 

βάζε ηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο / θίισλ 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ζρεδηάζσ ην ηαμίδη κε 

βάζε ηνπο δηθνχο κνπ 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζπαζήζσ λα απμήζσ 

κε θάπνην ηξφπν ην 

εηζφδεκά κνπ ψζηε λα γίλεη 

εθηθηφ ην ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζπαζήζσ λα βξσ 

αλζξψπνπο κε παξφκνηα 

ελδηαθέξνληα γηα λα 

ηαμηδέςνπκε καδί 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζπαζήζσ λα 

ηαμηδέςσ ζε πεξηφδνπο 

ρακειήο δήηεζεο γηα απηφ 

ηνλ πξννξηζκφ 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζαξκφζσ ην θφζηνο 

ηνπ ηαμηδηνχ ζηηο 

νηθνλνκηθέο κνπ 

δπλαηφηεηεο 

1 2 3 4 5 6 7 

Να αμηνπνηήζσ πηζαλέο 

ηαμηδησηηθέο πξνζθνξέο / 

εθπηψζεηο γηα απηφ ηνλ 

πξννξηζκφ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Δ15. Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηελ αλάγθε ζαο γηα πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ζρεδηάζεηε ηαμίδη ζε θάπνηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε 

θάζε πξφηαζε ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα». (Need for 

Variety & Alternatives = NVA) 
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 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Δίκαη έλα πξφζσπν πνπ 

απνιακβάλεη λα 

επηζθέπηεηαη λένπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο  

1 2 3 4 5 6 7 

Μνπ αξέζεη λα βηψλσ 

αιιαγέο φηαλ πεγαίλσ 

δηαθνπέο  

1 2 3 4 5 6 7 

Μνπ αξέζεη λα αιιάδσ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θάζε 

θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν 

ηαμίδη 

1 2 3 4 5 6 7 

Όηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη 

βαξεηά, αλαδεηψ δηέμνδν 

κέζα απφ έλα ηαμίδη ζε έλαλ 

άγλσζην γηα εκέλα 

πξννξηζκφ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Δ16. Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηε ζπλνιηθή ζαο εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό πνπ αλαθέξαηε 

ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ? Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ 1 = αξλεηηθά έσο 7 = ζεηηθά γηα θαζεκηά απφ ηηο 

ηέζζεξεηο παξαθάησ θιίκαθεο. (Overall Satisfaction = OS) 

 

Πνιχ Αληθαλνπνίεηε 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ  

Ηθαλνπνηεηηθή 

Πνιχ Γπζάξεζηε 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ Δπράξηζηε 

Απνγνεηεπηηθή 1 2 3 4 5 6 7 Οινθιεξσκέλε 

Φξηρηή 1 2 3 4 5 6 7 Δλζνπζηψδεο 

 

 

Δ17. Οη παξαθάησ δειψζεηο εθθξάδνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό αλάκεζα ζε εζάο θαη ζηνλ ηνπξηζηηθό 

πξννξηζκό πνπ αλαθέξαηε ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ «1 = Γηαθσλψ 

απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα» απφ ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα. (Place Attachment = PA) 

 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Ο πξννξηζκφο πνπ 

πξναλέθεξα είλαη πνιχ 

μερσξηζηφο γηα εκέλα 

1 2 3 4 5 6 7 

Σαπηίδνκαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε απηφλ ηνλ 

πξννξηζκφ 

1 2 3 4 5 6 7 

Καλέλαο άιινο ηφπνο δε 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ 

ίδηα εκπεηξία δηαθνπψλ κε 

ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

πνπ πξναλέθεξα 

1 2 3 4 5 6 7 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 647 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Ζ παξακνλή ζε απηφλ ηνλ 

πξννξηζκφ γηα δηαθνπέο 

ζεκαίλεη πνιιά γηα εκέλα 

1 2 3 4 5 6 7 

Δίκαη ηδηαίηεξα 

πξνζθνιιεκέλνο ζε απηφλ 

ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

1 2 3 4 5 6 7 

Ο πξννξηζκφο πνπ αλέθεξα 

είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

κέξνο γηα απηά πνπ ζέισ λα 

θάλσ ζηηο δηαθνπέο κνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη δηαθνπέο ζε απηφλ ηνλ 

πξννξηζκφ είλαη πην 

ζεκαληηθέο γηα εκέλα απφ 

δηαθνπέο ζε άιινλ 

πξννξηζκφ 

1 2 3 4 5 6 7 

Γε ζα άιιαδα απηφλ ηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, γηα 

ηα πξάγκαηα πνπ κπνξψ λα 

θάλσ εθεί, κε θαλέλα άιιν 

πξννξηζκφ δηαθνπψλ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

   

Δ18. Οη επφκελεο δειψζεηο αθνξνχλ ηε δέζκεπζε πνπ ίζσο έρεη δηακνξθσζεί αλάκεζα ζε εζάο θαη ζηνλ 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό πνπ αλαθέξαηε. Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ 

απφιπηα» απφ ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα. (Destination Loyalty = DL) 

1. Λέσ ζεηηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

2. Θα ζπζηήζσ απηφλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο.  

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

3. Θα πξνηξέςσ θίινπο θαη ζπγγελείο λα επηζθεθζνχλ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

4. Πξνηίζεκαη λα επηζθεθζψ θαη πάιη απηφλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηηο επφκελεο δηαθνπέο κνπ. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

5. Γε βξίζθσ θάπνην ιφγν γηα λα κελ επηζθεθζψ ηνλ πξναλαθεξζέληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηελ επφκελε 

επθαηξία πνπ ζα έρσ. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

6. Ο πξννξηζκφο πνπ πξναλέθεξα είλαη δηαρξνληθά ε πξψηε κνπ επηινγή αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

  

 

Δ19. Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ην θύιν ζαο:       Άξξελ         Θήιπ 
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Δ20. Πνην ην έηνο γέλλεζήο ζαο? ______________ 

 

Δ21. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο? 

 Κάησ απφ Λχθεην   Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Μεηα-δεπηεξνβάζκηα (π.ρ. Η.Δ.Κ., θνιιέγην, ηερληθέο ζρνιέο) 

 Παλεπηζηήκην, ρσξίο ηε ιήςε πηπρίνπ αθφκα 

 Πηπρίν / Γίπισκα παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο 

 Σερλνινγηθή εθπαίδεπζε 

 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (νινθιεξσκέλεο ή κε) 

 

Δ22. Πνην ην εζληθό ζαο ππόβαζξν / ε εζληθή θαηαγσγή ζαο? 

 Αθξν-ακεξηθαληθή   Λεπθή   Ηζπαληθή 

 Αζηαηηθή / Ωθεαλίαο  Ακεξηθαληθή (ηζαγελήο)  Αθξηθαληθή 

 Άιιε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: _______________________________ 

 

E23. Πνηα είλαη ε ρώξα κόληκεο δηακνλήο ζαο? Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε: 

________________________________________ 

 

Δ24. Πνην ην ζπλνιηθφ εηήζην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο πέξπζη (αλεμάξηεηα απφ ηηο πεγέο 

ζαο)? 

 Ληγφηεξν απφ €5.000    Μεηαμχ €5.000 θαη €8.000 

 Μεηαμχ €8.000 θαη €10.000   Μεηαμχ €10.000 θαη €15.000  

 Μεηαμχ €15.000 θαη €20.000   Μεηαμχ €20.000 θαη €30.000   

 Μεηαμχ €30.000 θαη €40.000   Μεηαμχ €40.000 θαη €50.000 

 Μεηαμχ €50.000 θαη €60.000   Μεηαμχ €60.000 θαη €70.000 

 Μεηαμχ €70.000 θαη €80.000   Μεηαμχ €80.000 θαη €90.000 

 Μεηαμχ €90.000 θαη €100.000   Μεηαμχ €100.000 θαη €120.000 

 Μεηαμχ €120.000 θαη €140.000   Μεηαμχ €140.000 θαη €160.000 

 Μεηαμχ €160.000 θαη €180.000   Μεηαμχ €180.000 θαη €200.000 
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 Μεηαμχ €200.000 θαη €300.000   Μεηαμχ €300.000 θαη €400.000 

 Μεηαμχ €400.000 θαη €500.000   Μεηαμχ €500.000 θαη €750.000 

 Μεηαμχ €750.000 θαη €1.000.000   Πάλσ απφ €1.000.000 

 

Δ25. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε? 

 Διεχζεξνο-ε, πνηέ ζην παξειζφλ παληξεκέλνο-ε 

 Παληξεκέλνο-ε   Παληξεκέλνο-ε κε παηδηά 

 Γηαδεπγκέλνο-ε    ε δηάζηαζε     Υήξνο-α 

 

Δ26. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε? 

 Μηζζσηφο πιήξνπο απαζρφιεζεο   Μηζζσηφο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

 Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο    Δπηρεηξεκαηίαο (κε κηζζσηνχο ππαιιήινπο) 

 Οηθηαθά      πληαμηνχρνο 

 Φνηηεηήο / πνπδαζηήο / Μαζεηήο  Υσξίο απαζρφιεζε 

 Άιιν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: _________________________________________ 

    

 

Επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 
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Τπόμνημα Α3.10: Σειηθό εξσηεκαηνιόγην ζηελ ειιεληθή γιώζζα κεηά ηελ πξώηε πηινηηθή έξεπλα. 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 

 

αο επραξηζηνχκε πνπ ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηίηιν «Δμέηαζε ησλ 

Παξαγφλησλ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο Γνκήο ηεο Δπηινγήο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ – Έλα λέν Μνληέιν.» 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο δεκηνπξγεί ε Διιάδα 

σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Ζ κειέηε αλαδεηά ηηο απφςεηο ηαμηδησηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα θαη 

απνδέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε ε έξεπλα είλαη 

εκπηζηεπηηθή, νη απφςεηο ζαο είλαη αλψλπκεο θαη θαλείο δε ζα κπνξεί λα ηηο ζπλδέζεη κε εζάο πξνζσπηθά. 

Αλ, ινηπφλ, ζπκθσλείηε λα κεηέρεηε ζηελ έξεπλα, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε πιήξσο ην εξσηεκαηνιφγην, 

πνπ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 20 ιεπηά ηεο ψξαο. Όιεο νη απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κειέηεο καο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο έξεπλάο καο, δηφηη απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

πκκεηέρνληαο ζηελ παξνχζα έξεπλα, αλαγλσξίδεηε φηη ην θάλεηε εζεινληηθά θαη φηη ν εξεπλεηήο έρεη ιάβεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ζαο λα δεκνζηεχζεη ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα κε ηνπο φξνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Ζ απφθαζή ζαο λα ζπκκεηάζρεηε ή φρη δε ζα επεξεάζεη ηηο παξνχζεο ή κειινληηθέο ζαο ζρέζεηο κε ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Μπνξείηε ειεχζεξα λα απνζπξζείηε απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

απνθαζίζεηε. 

Αλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Νηθφιαν ηχιν  ζην 

stylosn@gmail.com. 

εκεηψλνληαο ζην παξαθάησ θνπηάθη επηβεβαηψλεηε φηη έρεηε δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο θαη φηη ζπκθσλείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηή ηελ έξεπλα. 

 

    

□ Δηάβαζα θαη θαηαλόεζα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη 

ζπκθσλώ λα ζπκκεηάζρσ ζηελ έξεπλα 
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Η παξνύζα έξεπλα δηελεξγείηαη από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ. Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηώλ θαζώο επίζεο θαη ησλ πηζαλώλ κειινληηθώλ επηζθεπηώλ. Παξαθαινύκε απαληήζηε 

ππεύζπλα ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπηζησκέλε πξνεγνύκελε επίζθεςή ζαο  πξνο 

θάπνην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ηεο Διιάδαο. Η έξεπλα δηεμάγεηαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ. Χξήζηνπ Α. Βαζηιεηάδε, 

Δπηθ. Καζεγεηή (ηει. 2310891581, e-mail: chris@uom.gr ). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε 

απεπζπλζείηε ζηνλ ππνςήθην Γηδάθηνξα Νηθόιαν ηύιν κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην stylosn@gmail.com    

Ε1a. Δπηζθεθηήθαηε ηελ Διιάδα γηα ιφγνπο ΑΝΑΦΤΥΗ – ΔΙΑΚΟΠΧΝ, γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 λχρηεο 

δηακνλή; 

  Ναη   Όρη  (Αλ απαληήζαηε «Όρη», ηόηε ζαο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή. Οινθιεξώζαηε!) 

Ε1b. Πνην είλαη ην όλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνύ ζηνλ νπνίν παξακείλαηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ζαο ζηελ Διιάδα;  (Πφιε/Σφπνο)_____________________________________ (Υψξα) ΔΛΛΑΓΑ  

Ε1c. Πφζεο εκέξεο δηάξθεηα είρε απηό ην ηαμίδη ζαο (κε άθημε & αλαρψξεζε); ___________εκέξεο 

Ε1d. Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ αθξηβή εκεξνκελία πνπ κπήθαηε ζηελ Διιάδα: (π.ρ. 10 Ηνπλίνπ 2012) 

(Ζκέξα)______(Μήλαο)_________________________ (Έηνο)_________________ 

Ε1e. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηώλ, πφζεο θνξέο ηαμηδέςαηε ζηελ Ειιάδα; _________θνξέο 

Ε1f. Πφζα απφ απηά ηα ηαμίδηα ζηελ Διιάδα ήηαλ γηα δηαθνπέο; ________ηαμίδηα 

Ε1g. Πνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ παξέα πνπ ζαο ζπλφδεπζε ζηελ Διιάδα; 

(Μπνξείηε λα ζεκεηψζεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγή, αλ είλαη απαξαίηεην) 

 Μφλνο 1  Εεπγάξη 2 Φίινη / πγγελείο 3  Μέιε νηθνγέλεηαο 4   Σαμηδησηηθή νκάδα 

(γθξνππ) 5 

 Άιιν 6: ______________________ 

 

E2. Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηελ εηθόλα πνπ ζρεκαηίζαηε από ηηο πξόζθαηεο δηαθνπέο ζαο ζηελ 

Ειιάδα. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ πνπ επηζθεθζήθαηε ζχκθσλα κε ηελ 

επηαβάζκηα θιίκαθα, αλάινγα κε ην θαηά πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε, απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα» έσο «7 

= πκθσλψ απφιπηα». (εκεηψζηε ην «0 = δε κπνξψ λα απαληήζσ», φηαλ πξαγκαηηθά αηζζάλεζηε φηη ζαο 

ζπκβαίλεη απηφ). 

Η επίζθεςή κνπ ζηελ Ειιάδα κνπ πξνζέθεξε ή πεξηειάκβαλε:  

 Γηαθσλ

ώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλ

ώ  

Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλ

ώ πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 Γε κπνξώ 

λα 

απαληήζσ 

Καιφ θιίκα                                 Δ2.1 1 2 3 4 5 6 7  0 

Ωξαίεο αθηέο                               Δ2.2 1 2 3 4 5 6 7  0 

Όκνξθν ηνπίν / πεξηβάιινλ     

                                                    Δ2.3 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Μεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ζε θπηά 

ή/θαη δψα                                    Δ2.4 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Τςειή πνηφηεηα ππνδνκψλ       Δ2.5 1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιή ππνδνκή ζε μελνδνρεία/ 

/θαηαιχκκαηα/camping              Δ2.6 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Τςειή εμππεξέηεζε ζηελ παξνρή 

ηνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ            Δ2.7 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αγνξψλ 

(shopping)                                   Δ2.8 

1 2 3 4 5 6 7  0 

πλαξπαζηηθή λπρηεξηλή δσή θαη 

δηαζθέδαζε (π.ρ. σξαία κπαξ, 

εζηηαηφξηα, ζεάκαηα θαη θαδίλν)Δ2.9 

1 2 3 4 5 6 7  0 

mailto:chris@uom.gr
mailto:stylosn@gmail.com
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Ξεθνχξαζε θαη απνθπγή ξνπηίλαο 

                                                   Δ2.10 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δλδηαθέξνληα πνιηηηζηηθά γεγνλφηα 

θαη θνπιηνχξα           Δ2.11 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά κλεκεία & 

ζρεηηθέο εθδειψζεηο                         

Δ2.12 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιέο ππνδνκέο γηα πξνπφλεζε 

αζιεκάησλ                                              

Δ2.13 

1 2 3 4 5 6 7  0 

εκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

πνδειαζία / ςάξεκα / θπλήγη / 

νξεηβαζία                                                 

Δ2.14 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Διθπζηηθή ηνπηθή θνπδίλα           

Δ2.15 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Αζθαιήο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο   

                                                                        

Δ2.16 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δπθνια πξνζβάζηκνο πξννξηζκφο 

απφ ηε κφληκε θαηνηθία κνπ        

Δ2.17 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιέο ππνδνκέο γηα νηθνγέλεηεο  

                                                                        

Δ2.18 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Τςειά επίπεδα πγηεηλήο θαη 

θαζαξηφηεηαο                                        

Δ2.19 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Φηιηθνχο θαη θηιφμελνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο                                                

Δ2.20 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο – 

ηηκήο/θφζηνπο                           Δ2.21 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα                   

Δ2.22 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιή θήκε                                             

Δ2.23 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Ακφιπλην & άζηθην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ                                Δ2.24 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Δλέξγεηεο Αεηθνξίαο & πξνζηαζίαο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβαιινληνο      Δ2.25 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Απεξγίεο & Κνηλσληθέο Αλαηαξαρέο                               

Δ2.26 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ (ζεξβηηφξνη, 

ππεχζπλνη επηρ/ζεσλ, μελαγνί)                                  

                                                                       

Δ2.27 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Γπλαηφηεηεο νηλνηνπξηζκνχ    Δ2.28 1 2 3 4 5 6 7  0 

 

Ε3. ε ζπλέρεηα ηνπ εξσηήκαηνο Δ2, παξαθαινχκε αμηνινγήζηε ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ πεξηνρώλ ηεο Ειιάδαο πνπ επηζθεθζήθαηε, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ επηαβάζκηα θιίκαθα, «1 = 

Απφιπηα αζήκαλην» έσο «7 = Απφιπηα ζεκαληηθφ». (εκεηψζηε ην «0 = δε κπνξψ λα απαληήζσ», φηαλ 

πξαγκαηηθά αηζζάλεζηε φηη ζαο ζπκβαίλεη απηφ). 

Αμηνινγώ ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Ειιάδαο σο εμήο:  

 Απόιπηα 

Αζήκαλη

ν 

Ιδηαίηεξ

α 

Αζήκαλη

ν 

Αζήκαλη

ν  

Αδηάθνξ

ν 

εκαληηθό  Πνιύ 

εκαληηθό 

Απόιπηα 

εκαληηθό 

 Γε κπνξώ 

λα 

απαληήζσ 
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Καιφ θιίκα                              

Δ3.1 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Ωξαίεο αθηέο                                        

Δ3.2 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Όκνξθν ηνπίν / πεξηβάιινλ                                           

                                                                       

Δ3.3 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Μεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ζε θπηά 

ή/θαη δψα                                                

Δ3.4 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Τςειή πνηφηεηα ππνδνκψλ     

Δ3.5 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιή ππνδνκή ζε 

μελνδνρεία/θαηαιχκκαηα         

Δ3.6 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Τςειή εμππεξέηεζε ζηελ παξν 

ρή ηνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ       

Δ3.7 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αγνξψλ 

(shopping)                                              

Δ3.8 

1 2 3 4 5 6 7  0 

πλαξπαζηηθή λπρηεξηλή δσή θαη 

δηαζθέδαζε (π.ρ. σξαία κπαξ, εζ 

ηηαηφξηα, ζεάκαηα θαη θαδίλν)  

Δ3.9 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Ξεθνχξαζε θαη απνθπγή ξνπηίλαο     

                                                

Δ3.10 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δλδηαθέξνληα πνιηηηζηηθά 

γεγνλφηα θαη θνπιηνχξα             

Δ3.11 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά κλεκεία 

& ζρεηηθέο εθδειψζεηο                

Δ3.12 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιέο ππνδνκέο γηα πξνπφλεζε 

αζιεκάησλ                                           

Δ3.13 

1 2 3 4 5 6 7  0 

εκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

πνδειαζία / ςάξεκα / θπλήγη / 

νξεηβαζία                                             

Δ3.14 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Διθπζηηθή ηνπηθή θνπδίλα       

Δ3.15 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Αζθαιήο ηαμηδησηηθφο 

πξννξηζκφο                                         

Δ3.16 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δπθνια πξνζβάζηκνο πξννξηζκφο 

απφ ηε κφληκε θαηνηθία κνπ    

Δ3.17 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιέο ππνδνκέο γηα νηθνγέλεηεο    

                                                

Δ3.18 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Τςειά επίπεδα πγηεηλήο θαη 

θαζαξηφηεηαο                                     

Δ3.19 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Φηιηθνχο θαη θηιφμελνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο                                             

Δ3.20 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο – 

ηηκήο/θφζηνπο                         

Δ3.21 

1 2 3 4 5 6 7  0 
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Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα                

Δ3.22 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Καιή θήκε                                          

Δ3.23 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Ακφιπλην & άζηθην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ                                          

Δ3.24 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Δλέξγεηεο Αεηθνξίαο & 

πξνζηαζίαο θπζηθνχ 

πεξηβαιινληνο                        

Δ3.25 

1 2 3 4 5 6 7  0 

Απεξγίεο & Κνηλσληθέο 

Αλαηαξαρέο                             

Δ3.26 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ (ζεξβηηφξνη, 

ππεχζπλνη επηρ/ζεσλ, μελαγνί)                                  

                                                                     

Δ3.27 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  

0 

Γπλαηφηεηεο νηλνηνπξηζκνχ   

Δ3.28 

1 2 3 4 5 6 7  0 

 

Ε4. Παξαθαινχκε βαζκνινγήζηε ην επίπεδν πνηόηεηαο/ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο Ειιάδαο,σο πξννξηζκφ 

δηαθνπψλ, φπνπ «1 = Πνιχ ρακειή πνηφηεηα/εηθφλα» έσο «7 = Πνιχ πςειή πνηφηεηα/εηθφλα». 

Πνιχ ρακειή 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ πςειή 

 

Ε5. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη κία ιίζηα πηζαλώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ραξαθηεξηζκώλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ Ειιάδα, σο πξννξηζκφ δηαθνπψλ. Παξαθαινχκε βαζκνινγήζηε ηνλ πξννξηζκφ ζε θάζε ζεη ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, φπνπ «1=αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ/ζπλαίζζεκα» έσο «7=ζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ / ζπλαίζζεκα». (εκεηψζηε ην «0 = δελ ην ληψζσ /δε κπνξψ λα ην πεξηγξάςσ», φηαλ 

πξαγκαηηθά αηζζάλεζηε φηη ζαο ζπκβαίλεη απηφ). 

          Γελ ην ληώζσ/ 

δε κπνξώ λα 

ην πεξηγξάςσ 

Γπζάξεζηνο 1 2 3 4 5 6 7 Δπράξηζηνο Δ5.1 0 

Μειαγρνιηθφο 1 2 3 4 5 6 7 πλαξπαζηηθφο Δ5.2 0 

Βαξεηφο 1 2 3 4 5 6 7 Γηεγεξηηθφο Δ5.3 0 

Δλνριεηηθφο 1 2 3 4 5 6 7 Υαιαξσηηθφο Δ5.4 0 

Αξλεηηθφο 1 2 3 4 5 6 7 Θεηηθφο Δ5.5 0 

Απερζήο 1 2 3 4 5 6 7 Απνιαπζηηθφο Δ5.6 0 

Γπζκελήο 1 2 3 4 5 6 7 Δπλντθφο Δ5.7 0 

Πιεθηηθφο 1 2 3 4 5 6 7 Γηαζθεδαζηηθφο Δ5.8 0 

 

Ε6. Παξαθαινχκε επηιέμηε ην βαζκό πνπ εθθξάδεη θαιύηεξα ηε γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ζαο 

φηαλ αλαθέξεζηε ζηελ Ειιάδα, σο πξννξηζκφ δηαθνπψλ. 
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Πνιχ αξλεηηθή 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ ζεηηθή 

 

Ε7. Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνύλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκό ζαο θαη ζηηο δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο πνπ 

απνηεινύλ θίλεηξα επηινγήο γηα έλαλ πξννξηζκφ δηαθνπψλ. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ζε πνην βαζκφ 

ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο, γηα ηελ Διιάδα,ζχκθσλα κε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, απφ «1 = Γηαθσλψ 

απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα». (εκεηψζηε ην «0 = δε κπνξψ λα απαληήζσ», φηαλ πξαγκαηηθά 

αηζζάλεζηε φηη ζαο ζπκβαίλεη απηφ).  

Η Ειιάδα σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο …  

 Γηαθσλ

ώ 

απόιπηα 

Γηαθσλ

ώ πνιύ 

Γηαθσλ

ώ  

Οπδέηεξ

α 

πκθσλ

ώ  

πκθσλ

ώ πνιύ 

πκθσλ

ώ 

απόιπηα 

 

 

Γε κπνξώ 

λα 

απαληήζσ 

Σαηξηάδεη κε ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη 

ην ζηπι κνπ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ7.1 

 

0 

Ήηαλ φλεηξφ κνπ λα ηελ 

επηζθεθζψ θάπνηα 

ζηηγκή 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ7.2 

 

0 

Με εθθξάδεη σο επηινγή   1 2 3 4 5 6 7 Δ7.3 0 

Με βνεζά λα ζέησ ζε 

ρξήζε γλψζεηο πνπ έρσ 

γεληθφηεξα  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ7.4 

 

0 

Απνηεινχζε/Απνηειεί 

πξνζσπηθφ ζηφρν γηα 

δηαθνπέο 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

Δ7.5 

 

0 

Νηψζσ φηη, σο επηινγή, 

πεγάδεη απφ κία θπζηθή 

κνπ αλάγθε πνπ έπξεπε 

λα ηθαλνπνηεζεί 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ7.6 

 

0 

Ήηαλ/Δίλαη πεξηζζφηεξν 

επηζπκεηή γηα λα ηελ 

επηζθεθζψ ζε ζρέζε κε 

πηζαλή ακθηβνιία κνπ 

φηη ίζσο δελ πεξάζσ 

θαιά  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Δ7.7 

 

 

0 

Γελ επεξεάδεηαη σο 

πηζαλή επηινγή 

δηαθνπψλ απφ αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζφληνο 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

Δ7.8 

 

0 

Μνπ δεκηνχξγεζε κία 

επηκνλή λα ηελ 

επηζθεθζψ   

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ7.9 

 

0 

Έρεη ζεηηθά ζηνηρεία πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ7.10 

 

0 

Καη νη δηαθνπέο ζε 

απηήλ είλαη ίζσο ην 

θαιχηεξν δψξν πνπ 

κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο 

ζηνλ εαπηφ ηνπ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

Δ7.11 

 

 

0 

Δίλαη ην θαηάιιειν 

κέξνο γηα δηαθνπέο 

πςεινχ θχξνπο (high 

status) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Δ7.12 

 

 

0 
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Ε8. Οη πην θάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο πεπνηζήζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο επηζπκίεο ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ζε πνην βαζκφ ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ 

απφιπηα». (εκεηψζηε ην «0 = δελ ην γλσξίδσ», φηαλ πξαγκαηηθά αηζζάλεζηε φηη ζαο ζπκβαίλεη απηφ). 

Η επηινγή ελόο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, ζηελ πεξίπησζε απηή ε Ειιάδα… 

 Γηαθσλ

ώ 

απόιπηα 

Γηαθσλ

ώ πνιύ 

Γηαθσλ

ώ  

Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 Γελ ην 

γλσξίδσ 

Δίλαη πξνζσπηθή κνπ 

ππεπζπλφηεηα 

1 2 3 4 5 6 7 Δ8.1 0 

Δίλαη κία ελέξγεηα πνπ 

νθείισ λα ππνζηεξίμσ 

σο άηνκν 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Δ8.2 

 

0 

Απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ 

κνπ λα δεζκεπζεί φηη ζα 

εθπιεξσζεί ε 

πξνζσπηθή κνπ επηζπκία      

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

Δ8.3 

 

 

0 

 

Ε9. Οη παξαθάησ δειψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ζαο γηα ηηο απόςεηο ζεκαληηθώλ αλζξώπσλ ηνπ 

θνηλσληθνύ ζαο πεξηβάιινληνο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο αξεζθείαο ζαο. 

Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο ζηελ     

Διιάδα, ζηελ θιίκαθα «1 = Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε»   έσο «7 = Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε».                                      

(εκεηψζηε ην «0 = δε γλσξίδσ», φηαλ πξαγκαηηθά γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο  δε κπνξείηε λα απαληήζεηε). 

Πηζηεύσ όηη…: 

Δ9.1 ν/ε ζύληξνθόο κνπ λνκίδεη πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ.  

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ9.2 νη θίινη κνπ λνκίδνπλ πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ9.3 ε νηθνγέλεηά κνπ (εθηόο ηνπ ζπληξόθνπ κνπ) λνκίδεη πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηελ Διιάδα γηα 

ηνπξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ9.4 ν ηαμηδησηηθόο κνπ ζύκβνπινο (π.ρ. ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, φκσο φρη απφ δηαδίθηπν) πηζηεχεη πσο ζα έπξεπε / δε ζα 

έπξεπε λα επηιέμσ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ9.5 άλζξσπνη από ην εξγαζηαθό κνπ πεξηβάιινλ πηζηεχνπλ πσο ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηελ Διιάδα γηα 

ηνπξηζκφ. 

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ9.6 νη επαθέο κνπ από ην δηαδίθηπν (π.ρ. Blogs, chat rooms, online forum, ηαμηδησηηθέο ηζηνζειίδεο) πηζηεχνπλ πσο ζα 

έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμσ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ.  

 Οπσζδήπνηε δε 

ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

 

Ε10. Οη παξαθάησ δειψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ζαο γηα ην αλ άηνκα πνπ θαηέρνπλ παξόκνηα κε ηε 

δηθή ζαο ζέζε ζην θνηλσληθό ζηεξέσκα, ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηελ Ειιάδα γηα ηνπξηζκό. Παξαθαινχκε 

αμηνινγήζηε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηελ θιίκαθα «1 = Οπσζδήπνηε δε ζα έπξεπε» έσο «7 = 

Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε». (εκεηψζηε ην «0 = δε γλσξίδσ», φηαλ πξαγκαηηθά γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο  δε 

κπνξείηε λα απαληήζεηε). 

Πηζηεύσ όηη….: 
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Δ10.1 ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε 

λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 
  

  Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.2 ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή ζέζε κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα 

έπξεπε λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 
  

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.3 ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε παξόκνηα εηζνδεκαηηθή / νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 
  

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.4 ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε 

λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 
  

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.5 ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εζληθόηεηα κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 
  

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.6 ηα άηνκα πνπ έρνπλ ην ίδην ζξήζθεπκα κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ.  
  

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

 0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.7 ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα 

έπξεπε λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηνπξηζκφ. 
 

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

0 

Γε γλσξίδσ 

Δ10.8 ηα άηνκα ηνπ ίδηνπ θύινπ κε εκέλα ζα έπξεπε / δε ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα 

γηα ηνπξηζκφ. 
 

 Οπσζδήπνηε 

δε ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 7 Οπσζδήπνηε 

ζα έπξεπε 

0 

Γε γλσξίδσ 

 

Ε11. Οη παξαθάησ δειψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ άπνςε ησλ αηόκσλ, πνπ γεληθά γλσξίδεηε, γηα ην ηαμίδη ζαο 

ζηελ Ειιάδα. Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε θάζε πξφηαζε ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα». (εκεηψζηε ην «0 = δε γλσξίδσ», φηαλ δε κπνξείηε λα απαληήζεηε). 

Δ11.

1 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, πνπ γλσξίδσ, ζα επέιεγαλ ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο.  

 

 

 

 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

0 

Γε γλσξίδσ 

Δ11.

2 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, ηελ άπνςε ησλ νπνίσλ εθηηκψ, ζα κε επηδνθίκαδαλ γηα ην ηαμίδη κνπ 

ζηελ Διιάδα. 
 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

0 

Γε γλσξίδσ 

Δ11.

3 

Οη άλζξσπνη, πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα εκέλα, ζα ζθέπηνληαλ φηη πξέπεη λα επηζθεθζψ ηελ 

Διιάδα γηα δηαθνπέο.  
 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

0 

Γε γλσξίδσ 

 

Ε12. Παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηεο δειψζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ηηο πξνζέζεηο 

ζαο ζρεηηθά κε επφκελν ελδερφκελν ηαμίδη αλαςπρήο ζηελ Διιάδα. Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηελ πηζαλφηεηα 

ησλ δηαθφξσλ πξνζέζεψλ ζαο επηιέγνληαο εθείλνλ ηνλ αξηζκφ απφ ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα, πνπ ζαο ηαηξηάδεη 
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θαιχηεξα. Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε ηελ πηζαλφηεηα θάζε πξφηαζεο ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = Πνιχ 

απίζαλν» έσο «7 = Πνιχ πηζαλφ». 

Δ12.

1 

Πξνηίζεκαη λα ηαμηδέςσ πξνο ηελ Διιάδα θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 

5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ πηζαλφ 

Δ12.

2 

Θέισ λα επηζθεθζψ ηελ Διιάδα κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 
5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ πηζαλφ 

Δ12.

3 

Ζ πηζαλφηεηα λα ηαμηδέςσ πξνο ηελ Διιάδα κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα είλαη….. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 

5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ πηζαλφ 

Δ12.

4 

Ζ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα είλαη ν επφκελνο ηφπνο δηαθνπψλ κνπ. 

 1 

Πνιχ  

απίζαλν 

2 

Αξθεηά 

απίζαλν 

3 

ρεδφλ 

απίζαλν 

4 

Οπδέηεξα 

5 

ρεδφλ  

πηζαλφ 

6 

Αξθεηά 

πηζαλφ 

7 

Πνιχ πηζαλφ 

 

Ε13. Οη επφκελεο πξνηάζεηο απνηεινχλ ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

εμεγήζνπλ γηαηί δε ζθνπεχνπλ λα ηαμηδέςνπλ πξνο θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Θα ζέιακε λα γλσξίδνπκε αλ 

απηνί νη ιφγνη ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Παξαθαινχκε δειψζηε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα» έσο «7 = πκθσλψ 

απφιπηα», κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ίζσο δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα 

ηαμηδέςεηε ζην κέιινλ ζηελ Ειιάδα ή γηαηί δε ζα ηελ επηζθεπηόζαζηαλ ηόζν ζπρλά όζν ζα ζέιαηε.  

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλ

ώ πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλ

ώ  

πκθσλ

ώ πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Δίλαη αθξηβφ απηφ ην ηαμίδη                                          

Δ13.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Γεληθψο, δε δηαζέησ ηα ρξήκαηα γηα απηφ ην 

ηαμίδη                                                                                            

Δ13.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ ππάξρνπλ κέξε ζε απηφ ηνλ πξννξηζκφ πνπ 

λα ζέισ λα επηζθεθζψ                                                     

Δ13.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα ηαμηδέςσ                                                                       

                                                                                                         

Δ13.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ θαλέλαλ κε ηνλ νπνίν λα ηαμηδέςσ    

Δ13.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ νηθνγέλεηα θαη νη θίινη κνπ δελ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηαμίδηα                                                                               

Δ13.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο κε εκπνδίδνπλ λα 

ηαμηδέςσ                                                                                  

Δ13.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Γε κνπ είλαη επράξηζην λα ηαμηδεχσ κφλνο κνπ   

                                                                                                        

Δ13.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ δελ επηηξέπεη ζπρλά 

ηαμίδηα                                                                                       

Δ13.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ έρσ θακία πιεξνθφξεζε γηα ηαμηδησηηθνχο 1 2 3 4 5 6 7 
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πξννξηζκνχο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

E13.10 

Σα πξάγκαηα πνπ ζέισ λα θάλσ ζηελ Διιάδα 

είλαη γεληθά αθξηβά                                                         

Δ13.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Σα κέξε πνπ ζέισ λα επηζθεθζψ είλαη πνιχ 

καθξηά                                                                                      

Δ13.12 

1 2 3 4 5 6 7 

Σα ηαμίδηα έρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο               

Δ13.13 

1 2 3 4 5 6 7 

Γε κπνξψ λα ηαμηδέςσ εθεί ιφγσ 

επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ                               

Δ13.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Υξεηάδεηαη κεγάινο ζρεδηαζκφο γηα απηφ ην 

ηαμίδη                                                                                         

Δ13.15 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ αηζζάλνκαη ηδηαίηεξα αζθαιήο λα ηαμηδέςσ 

εθεί                                                                                             

Δ13.16 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ νηθνγέλεηά κνπ έρεη πνιχ λεαξά κέιε πνπ δε 

κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ εθεί                                     

Δ13.17 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κνπ                                                      

Δ13.18 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ δελ έρνπλ ηα ρξήκαηα 

λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ                                               

Δ13.19 

1 2 3 4 5 6 7 

Γελ είλαη εχθνιν λα ηαμηδέςσ εθεί σο ηνπξίζηαο 

ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ θαη 

θνζηνβφξσλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. βίδα)                  

Δ13.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ πξφζβαζε ζηελ Διιάδα απφ ηνλ ηφπν κφληκεο 

δηακνλήο κνπ είλαη δχζθνιε (π.ρ. έιιεηςε 

ζπρλψλ αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ ή άιισλ κέζσλ 

κεηαθνξάο)                                                          

Δ13.21 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ε14. Οη επφκελεο πξνηάζεηο απνηεινχλ παξάγνληεο, νη νπνίνη γεληθά βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα μεπεξάζνπλ 

ηα εκπφδηα ψζηε λα ηαμηδέςνπλ πξνο θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Θα ζέιακε λα γλσξίδνπκε αλ απηνί νη 

παξάγνληεο ζα βνεζνύζαλ θαη ζηε δηθή ζαο πεξίπησζε ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηό θαη ζην κέιινλ απηό ην 

ηαμίδη ή λα απμήζεηε ηε ζπρλόηεηα πξνο ηελ Ειιάδα . Παξαθαινχκε δειψζηε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα». 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Να πξνυπνινγίζσ ζσζηά ην θφζηνο 

ηνπ ηαμηδηνχ                                                

Δ14.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Να εμνηθνλνκίζσ ρξφλν γηα ην ηαμίδη                                                                

                                                                             

Δ14.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Να βξσ αλζξψπνπο πνπ λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κνπ                             

Δ14.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ζρεδηάζσ θαη νξγαλψζσ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ην ηαμίδη                                 

Δ14.4 

1 2 3 4 5 6 7 
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Να εμνηθνλνκίζσ ρξήκαηα γηα ην 

ηαμίδη                                                               

Δ14.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ζρεδηάζσ ην ηαμίδη κε βάζε ηνπο 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο / θίισλ                       

Δ14.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ζρεδηάζσ ην ηαμίδη κε βάζε ηνπο 

δηθνχο κνπ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο        

                                                                             

Δ14.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζπαζήζσ λα απμήζσ κε 

θάπνην ηξφπν ην εηζφδεκά κνπ ψζηε 

λα γίλεη εθηθηφ ην ηαμίδη                     

Δ14.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζπαζήζσ λα βξσ αλζξψπνπο 

κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα 

ηαμηδέςνπκε καδί                                    

Δ14.9                                                

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζπαζήζσ λα ηαμηδέςσ ζε 

πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο πξνο ηελ 

Διιάδα                                                    

Δ14.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Να πξνζαξκφζσ ην θφζηνο ηνπ 

ηαμηδηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο κνπ 

δπλαηφηεηεο                                               

Δ14.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Να αμηνπνηήζσ πηζαλέο ηαμηδησηηθέο 

πξνζθνξέο / εθπηψζεηο γηα απηφ ηνλ 

πξννξηζκφ                                                  

Δ14.12 

1 2 3 4 5 6 7 

Να ηαμηδέςσ πξνο ηελ Διιάδα κε 

γθξνχπ ελφο ηαμηδησηηθνχ 

πξαθηνξείνπ κε θχξνο                        

                                                    

Δ14.13 

1 2 3 4 5 6 7 

Να απνθχγσ θνπξαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηαμηδεχνληαο πξψηα πξνο 

έλα πξννξηζκφ κε πην ιίγε 

γξαθεηνθξαηία                                         

Δ14.14 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ε15. Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηελ αλάγθε ζαο γηα πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ζρεδηάζεηε ηαμίδη ζε θάπνηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε 

θάζε πξφηαζε ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα» έσο «7 = πκθσλψ απφιπηα». 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ  Οπδέηεξα πκθσλώ  πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Δίκαη έλα πξφζσπν πνπ απνιακβάλεη 

λα επηζθέπηεηαη λένπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο                                    

Δ15.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Μνπ αξέζεη λα βηψλσ αιιαγέο φηαλ 

πεγαίλσ δηαθνπέο                            

Δ15.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Μνπ αξέζεη λα αιιάδσ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ 

έλα λέν ηαμίδη                                                 

Δ15.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Όηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη βαξεηά, 1 2 3 4 5 6 7 
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αλαδεηψ δηέμνδν κέζα απφ έλα ηαμίδη 

ζε έλαλ άγλσζην γηα εκέλα πξννξηζκφ 

                                                         

Δ15.4 

 

Ε16. Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηε ζπλνιηθή ζαο εκπεηξία από ηελ Ειιάδα σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό; 

Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ «1 = πνιχ αξλεηηθά» έσο «7 =  πνιχ ζεηηθά» γηα θαζεκηά απφ ηηο ηέζζεξεηο 

παξαθάησ θιίκαθεο.  

 

Ε17. Οη παξαθάησ δειψζεηο εθθξάδνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό αλάκεζα ζε εζάο θαη ζηελ Ειιάδα. 

Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = πκθσλψ απφιπηα» απφ ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα. 

 Γηαθσλ

ώ 

απόιπηα 

Γηαθσλ

ώ πνιύ 

Γηαθσλ

ώ  

Οπδέηεξ

α 

πκθσλ

ώ  

πκθσλώ 

πνιύ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Ζ Διιάδα είλαη πνιχ μερσξηζηή γηα εκέλα                                  

                                                                    

Δ17.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Σαπηίδνκαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ Διιάδα 

                                                                    

Δ17.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Καλέλαο άιινο ηφπνο δε κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ηελ ίδηα εκπεηξία δηαθνπψλ κε ηελ Διιάδα 

                                                                    

Δ17.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ παξακνλή ζηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο 

ζεκαίλεη πνιιά γηα εκέλα                          

Δ17.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Δίκαη ηδηαίηεξα πξνζθνιιεκέλνο/ε ζηελ 

Διιάδα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ             

Δ17.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Ζ Διιάδα είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ κέξνο γηα 

απηά πνπ ζέισ λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο κνπ   

                                                                    

Δ17.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Οη δηαθνπέο ζηελ Διιάδα είλαη πην 

ζεκαληηθέο γηα εκέλα απφ δηαθνπέο ζε άιινλ 

πξννξηζκφ                                                  

Δ17.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Γε ζα άιιαδα ηελ Διιάδα, γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ κπνξψ λα θάλσ εθεί, κε θαλέλα άιιν 

πξννξηζκφ δηαθνπψλ 

                                                                    

Δ17.8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

           

Πνιχ 

Αληθαλνπνίεηε 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Πνιχ  

Ηθαλνπνηεηηθή 

 

Δ16.1 

 

Πνιχ Γπζάξεζηε 1 2 3 4 5 6 7 Πνιχ Δπράξηζηε Δ16.2  

Απνγνεηεπηηθή 1 2 3 4 5 6 7 Οινθιεξσκέλε Δ16.3  

Φξηρηή 1 2 3 4 5 6 7 Δλζνπζηψδεο Δ16.4  
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Ε18. Οη επφκελεο δειψζεηο αθνξνχλ ηε δέζκεπζε πνπ ίζσο έρεη δηακνξθσζεί αλάκεζα ζε εζάο θαη ζηελ 

Ειιάδα. Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ «1 = Γηαθσλψ απφιπηα» έσο «7 = πκθσλψ απφιπηα» απφ ηελ 

επηαβάζκηα θιίκαθα. 

Δ18.1 Λέσ ζεηηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Δ18.2 Θα ζπζηήζσ ηελ Διιάδα, σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο.  

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Δ18.3 Θα πξνηξέςσ θίινπο θαη ζπγγελείο λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Δ18.4 Πξνηίζεκαη λα επηζθέπηνκαη ηελ Διιάδα θάζε θνξά πνπ ζα απνθαζίδσ ηηο δηαθνπέο κνπ. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Δ18.5 Γε βξίζθσ θάπνην ιφγν γηα λα κελ επηζθεθζψ ηελ Διιάδα ζηελ επφκελε επθαηξία πνπ ζα έρσ. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Δ18.6 Ζ Διιάδα είλαη δηαρξνληθά ε πξψηε κνπ επηινγή αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 

4 

Οπδέηεξα 

5 

πκθσλψ 

6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Δ18.7 Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζσ παξαπάλσ/πςειφηεξεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, ψζηε λα μαλαθάλσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα.  

 1 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

2 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

3 

Γηαθσλψ 
4 

Οπδέηεξα 
5 

πκθσλψ 
6 

πκθσλψ 

πνιχ 

7 

πκθσλψ 

απφιπηα 

  

Ε19. Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ην θύιν ζαο:       Αξζεληθφ 1       Θειπθφ 2 

Ε20. Πνην ην έηνο γέλλεζήο ζαο; ______________ 

Ε21. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο; 

 Κάησ απφ Λχθεην 1  Απνιπηήξην Λπθείνπ 2   Μεηα-δεπηεξνβάζκηα (π.ρ. Η.Δ.Κ., θνιιέγην, 

ηερλ. ζρνιέο) 3 

 Παλεπηζηήκην, ρσξίο ηε ιήςε πηπρίνπ αθφκα 4   Πηπρίν / Γίπισκα παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο 5 

 Σερλνινγηθή εθπαίδεπζε 6     Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (νινθιεξσκέλεο ή κε) 

7 

 

Ε22. Πνην ην εζληθό ζαο ππόβαζξν / ε εζληθή θαηαγσγή ζαο; (Μπνξείηε λα ζεκεηψζεηε παξαπάλσ απφ κία     

επηινγή, αλ είλαη απαξαίηεην) 

 Αθξν-ακεξηθαληθή 1   Λεπθή 2   Λαηηληθή 3   Αζηαηηθή / Ωθεαλίαο 

4  

 Ακεξηθαληθή (ηζαγελήο) 5  Αθξηθαληθή 6   Καπθάζηα 7   Μεζαλαηνιηθή 8 

 Δβξατθή 9     Άιιε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 10: _______________________________  
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E23. Πνηα είλαη ε ρώξα κόληκεο δηακνλήο ζαο; Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε: 

________________________________________ 

Ε24. Πνην ην ζπλνιηθφ εηήζην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο πέξπζη - αλεμάξηεηα απφ ηηο πεγέο 

ζαο; (Αλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο εηζνδήκαηνο, παξαθαινχκε αζξνίζηε γηα λα πξνθχςεη ην ζπλνιηθφ 

εηήζην εηζφδεκά ζαο. Αλ ην εζληθφ ζαο λφκηζκα δελ είλαη ην Δπξψ (€), ηφηε ζεκεηψζηε ην πνζφ ζην λφκηζκά 

ζαο)   

 Ληγφηεξν απφ €5.000 1   Μεηαμχ €5.001 θαη €8.000 2  Μεηαμχ €8.001 θαη €10.000 3  

 Μεηαμχ €10.001 θαη €15.000 4  Μεηαμχ €15.001 θαη €20.000 5  Μεηαμχ €20.001 θαη €30.000 6  

 Μεηαμχ €30.001 θαη €40.000 7  Μεηαμχ €40.001 θαη €50.000 8  Μεηαμχ €50.001 θαη €60.000 9  

 Μεηαμχ €60.001 θαη €70.000 10  Μεηαμχ €70.001 θαη €80.000 11  Μεηαμχ €80.001 θαη €90.000 12 

 Μεηαμχ €90.001 θαη €100.000 13  Μεηαμχ €100.001 θαη €120.000 14  Μεηαμχ €120.001 θαη €140.000 15 

 Μεηαμχ €140.001 θαη €160.000 16  Μεηαμχ €160.001 θαη €180.000 17  Μεηαμχ €180.001 θαη €200.000 18 

 Μεηαμχ €200.001 θαη €300.000 19  Μεηαμχ €300.001 θαη €400.000 20  Μεηαμχ €400.001 θαη €500.000 21 

 Μεηαμχ €500.001 θαη €750.000 22  Μεηαμχ €750.001 θαη €1.000.000 23  Πάλσ απφ €1.000.001 24 

 

 Σν εηήζην εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κνπ (νηθνγελεηαθό) ζε Ρνύβιηα (RUB) είλαη 

________________________ 25 

 

Ε25. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

  Με παηδηά (Υ) Υσξίο παηδηά (0) 

 Εσ κφλνο ή κε ηνπο γνλείο, δελ έρσ παληξεπηεί 

ή / θαη δελ έρσ ζχληξνθν κε ηνλ νπνίν ζπδψ 1  

   

 Γελ είκαη παληξεκέλνο, ζπδψ έρσ ζχληξνθν 2   ______αξηζκφο παηδηψλ 2x   0 20 

 Παληξεκέλνο / πδεπγκέλνο 3  ______αξηζκφο παηδηψλ 3x 0 30 

 Γηαδεπγκέλνο 4  ______αξηζκφο παηδηψλ 4x 0 40 

 ε δηάζηαζε 5  ______αξηζκφο παηδηψλ 5x 0 50 

  Υήξνο-α 6  ______αξηζκφο παηδηψλ 6x 0 60 

 

Ε26. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε;            

(Μπνξείηε λα ζεκεηψζεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγή, αλ είλαη απαξαίηεην) 

 Μηζζσηφο πιήξνπο απαζρφιεζεο 1  Μηζζσηφο κεξηθήο απαζρφιεζεο 2        Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 3 

 Δπηρεηξεκαηίαο (κε κηζζ. ππαιιήινπο) 4             Οηθηαθά 5                      πληαμηνχρνο 6 

 Φνηηεηήο / πνπδαζηήο / Μαζεηήο 7         Υσξίο απαζρφιεζε 8           Άιιν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 9:_____ 

 

Επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 
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Τπόμνημα Α3.11: Βαζηθνί δηάινγνη πξνζέγγηζεο εξσηώκελσλ αλαρσξνύλησλ ηαμηδησηώλ. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

- Γεηά ζαο, είκαζηε θνηηεηέο από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. Μπνξείηε ζαο 
παξαθαινύκε λα καο βνεζήζεηε κε ηελ έξεπλα πνπ θάλνπκε ζρεηηθά κε ηηο δηαθνπέο ζαο ζηελ 
Διιάδα? 

- Απηό ην ζηπιό είλαη δώξν γηα εζάο! 

- Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε βνήζεηά ζαο! 

 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

-Hello, we are students from The University of Macedonia, Thessaloniki. Could you please help us with 
this survey that relates to your vacations in Greece? 

- This pen is a gift for you! 

-Thank you very much for your help!  

 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

1) Hallo, sind wir Studenten der Universität Mazedonien, Thessaloniki. Könnten Sie uns bitte mit dieser 
Umfrage helfen, die Ihre Ferien in Griechenland betrifft? 

2) Dieser Stift ist ein Geschenk für dich! 

3) Vielen Dank für Ihre Hilfe!  

Πξνθέξνληαη σο εμήο:  

1) Υάιν, δηλη βηα ηνπληέληελ ληέα Οπληβεξζηηέη Μαηζεληόληελ, Θεζζαινλίθε. Κέληελ Εί νπλο κπίηε κηη 
ληίδα Ούκθξαγθε ρέιθελ, ληη Ίξε Φέξηελ ηλ Γθξίρειαλη κπεηξίθη? 

2) Νηίδα ζηίθη ηζη άηλ Γθεζέλθ θηνύα ληηρ! 

3) Φίιελ Νηάλθ θηνύα Ίξε Υίιθε! 

ΡΩΗΚΑ  

1) Здравствуйте! Мы студенты Университета Македонии города Салоники. Могли бы Вы, 
пожалуйста, помочь нам в исследовании, которое мы проводим, относительно вашего 
посещения Греции? 

2) Эта ручка подарок Вам! 

3) Благодарим за помощь! 

Πξνθέξνληαη σο εμήο:  

1) Zdrastvuyte! My studenty Universiteta Makedonii goroda Saloniki. Mogli by vi, pozalusta, pomoch 

nam v isledovanii, kotoroe my provodim, otnositelno vashego poseshenia Grecii? 

2) Eta ruchka podarok vam! 

3) Blagodarim za pomosh! 
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Τπόμνημα Α3.12: Πξόηαζε πλεξγαζίαο – Υνξεγίαο πξνο Οηλνπνηία TSANTALI S.A. γηα πιηθνηερληθή 
ππνζηήξημε ζην πεδίν έξεπλαο, πνπ έγηλε απνδεθηή ζην ζύλνιό ηεο.  

 
 

ΠΡΟΣΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ - ΥΟΡΖΓΗΑ TSANTALI 
ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΤΛΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΑΓΟΡΩΝ  

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
ΤΠ. ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 
 

Θεζζαινλίθε, 28/6/2012 
 
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 
ηα πιαίζηα κεγάιεο έξεπλαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

δηάξθεηα ησλ κελώλ Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ 2012 (6 Ηνπιίνπ – 1 επηεκβξίνπ) ζε 

όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα «Μαθεδνλία» ηεο Θεζζαινλίθεο, 

δίδεηαη κία κεγάιε επθαηξία γηα πξνζέγγηζε ρηιηάδσλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από αγνξέο πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηελ Δπαγγ. Σζάληαιεο Α.Δ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην, ππό ηελ 

αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ ζηόρν έρεη λα απνθαιύςεη ηνπο 

παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο επηινγήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ «Βόξεηα 

Διιάδα». Οη αγνξέο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ έξεπλα είλαη: Γεξκαλία, Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ άκεζε πξνβνιή ζηνπο αιινδαπνύο πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα αιιά θαη ε έκκεζε ζε όινπο ηνπ παξεπξηζθόκελνπο θαη 

δηαθηλνύκελνπο επηβάηεο ζην «Μαθεδνλία» ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή.  

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΑΡΗΘΜΟΗ 

 Δξεπλεηηθή Μνλάδα δύλακεο 35 (ηξηάληα) εθπαηδεπκέλσλ εξεπλεηώλ από ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο είλαη νη Δπηθ, Καζεγεηήο 

Υξήζηνο Βαζηιεηάδεο θαη Τπ. Γηδάθησξ Νηθόιανο ηύινο (Σκήκα Οξγάλσζεο 

& Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ). 
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 Άκεζε Δλέξγεηα: Έξεπλα κε αληηπξνζσπεπηηθό δεηγκαηνιεπηηθό ζρήκα 3200+ 

αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ από πξνβιεπόκελε εηήζηα επηβαηηθή θίλεζε 

αλαρσξνύλησλ (charter) γηα αεξνδξόκηα Γεξκαλίαο, Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πεξίπνπ 104.000 αηόκσλ. Δθηύπσζε ινγνηύπνπ 

TSANTALI ζην εξσηεκαηνιόγην θαη απόδνζε, σο ελζπκίνπ από ηηο δηαθνπέο 

ηνπο ζηελ Διιάδα, δηαθεκηζηηθώλ ζηπιό κε ηππώκαηα π.ρ. “TSANTALI 

WINERIES”.Δίλαη δειαδή ό,ηη θαιύηεξν γηα ηελ απόθηεζε κεξηδίνπ ζηελ 

«θαξδηά» ηνπ δπλεηηθνύ θαηαλαισηή απηώλ ησλ αγνξώλ, αθνύ επεκβαίλνπκε 

ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειεπηαίαο αλάκλεζεο πξηλ ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ ηόπν 

κόληκεο δηακνλήο ηνπ. 

 Έκκεζε Δλέξγεηα: Γηαθήκηζε ζε όινπο ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο ηνπ αεξνιηκέλα 

από ηνπο εξεπλεηέο καο πνπ ζα θνξνύλ δηαθεκηζηηθό κπινπδάθη κε 

ζεκαηνπνίεζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θαη TSANTALI WINERIES. 

Απηό ην ηκήκα πξνβνιήο έρεη απεξηόξηζηεο πξνεθηάζεηο ηόζν ζε επηβάηεο 

εζσηεξηθώλ πηήζεσλ, όζν θαη ζε επηβάηεο πηήζεσλ εμσηεξηθνύ, αιιά θαη ζην 

πεξηθεξόκελν πξνζσπηθό ηνπ αεξνιηκέλα. Γεληθή εκεξήζηα θίλεζε εληόο ηνπ 

αεξνιηκέλα πεξίπνπ 2.500 άλζξσπνη, νη νπνίνη ζα παξαηεξνύλ ηηο ελέξγεηέο 

καο. Ώξεο παξνπζίαο ησλ εκεξήζησλ γθξνππ: 10:00 – 20:00, ζπλ θάπνηεο 

λπρηεξηλέο «εμνξκήζεηο» έξεπλαο. 

 Λνηπέο Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο: Οη πξπηαληθέο αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ 

ζα ελεκεξσζνύλ επηζήκσο γηα ηε ρνξεγία εθ κέξνπο ηεο Δπάγγ. Σζάληαιεο 

Α.Δ. κε επίζεκα έγγξαθα. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη θαζνιηθή ελεκέξσζε όισλ 

ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηε ζειίδα index (αξρηθή) ζην ηκήκα ησλ “Νέσλ/News” θαη ζην 

Πεξηνδηθό, παξέρνληαο ιεπηνκέξεηεο ηεο ελέξγεηαο κε επραξηζηήξηεο 

αλαθνξέο.  
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ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΥΟΡΖΓΗΑ 

 35 T-shirts (Μαθό κπινπδάθηα) ζε δύν κεγέζε, medium κε αλνηθηή ιαηκόθνςε γηα 

γπλαίθεο / large θαλνληθή ιαηκόθνςε γηα άλδξεο. Δκπξόο ηύπσκα ζήκαηνο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη δεύηεξν ηύπσκα TSANTALI. Υξώκα πθάζκαηνο 

γαιαλό ή άιινπ πνπ λα είλαη θαηάιιειν. 

 35 jockey θαπειάθηα κε αλάινγα ηππώκαηα. 

 Πεξίπνπ 3200 δηαθεκηζηηθά ζηπιό (κε ειαηήξην) κε ηππώκαηα TSANTALI. Κάζε 

εξσηώκελνο ζα ιακβάλεη δώξν ην ζηπιό σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ έξεπλα θαη επίζεο σο ελζύκην από ηηο δηαθνπέο ηνπ ζηελ Διιάδα. Θα ην έρεη 

γηα κήλεο καδί ηνπ ζην ηόπν δηακνλήο ηνπ. 

 24 Νηνζηέ ζεκηλαξίνπ κε «ζθιεξή πιάηε» θαη «θιηπ» γηα λα ζεκεηώλνπλ νη 

εξσηώκελνη άλεηα πάλσ ζην εξσηεκαηνιόγην (Γείηε ζπλεκκέλε πξνζθνξά). 

 Πιαζηηθέο εηηθέηηεο (ηακπειάθηα) γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ (Γείηε 

ζπλεκκέλε πξνζθνξά). 

  Σν θόζηνο ηεο ρνξεγίαο ΓΔΝ επηβαξύλεηαη κε ακνηβέο γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, ή ακνηβέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Απηά 

παξέρνληαη σο δσξεάλ έξγν πξνο ηνλ ρνξεγό. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΥΟΡΖΓΗΑ: ΠΔΡΗΠΟΤ 3000 ΔΤΡΩ 

(Αλ θαη εμαξηάηαη από ηε δηαζεζηκόηεηα θάπνησλ από ηα παξαπάλσ πιηθά ζηελ 

απνζήθε ηεο εηαηξείαο, πνπ κπνξεί λα θάλνπλ ηε δαπάλε κηθξόηεξε.) 

 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε ζρέζε θόζηνπο – νθέινπο είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ην ρνξεγό. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πέξα από ην ηδηαίηεξα ρακειό θόζηνο αλά δπλεηηθό θαηαλαισηή 

(άκεζν εξσηώκελν ή έκκεζν κεηαθηλνύκελν εληόο ηνπ αεξνιηκέλα), θξίλνληαη σο 

πνιύ ζεκαληηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Ζ πξνζέγγηζε δπλεηηθώλ θαηαλαισηώλ πξνεξρόκελνη από ρώξεο εμαηξεηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνξεία ησλ εμαγσγώλ ηεο Δπάγγ. Σζάληαιεο Α.Δ.  
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Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 668 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

2) Ζ πξόζβαζε ζε ρώξνπο ηνπ αεξνιηκέλα ζηνπο νπνίνπο απαηηνύληαη εηδηθέο 

άδεηεο αζθαιείαο γηα δηέιεπζε θαη παξακνλή (TRANSIT). 

3) Ζ λνεηή ζύλδεζε ηνπ ρνξεγνύ κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, έλα ίδξπκα 

ηδηαίηεξα γλσζηό ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό γηα ηε δπλακηθή ηνπ ζηηο 

έξεπλεο. 

4) Ζ εθηελήο εκπεηξία ηνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ηνπ Δπηθ. 

Καζεγεηή Υξήζηνπ Βαζηιεηάδε θαη ηνπ ππνγξάθνληνο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ελέξγεηεο κε ηελ ηδηόηεηα πνπ θέξεη σο ζύκβνπινο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

5) Σν εξσηεκαηνιόγην ζα θέξεη ζεκαηνπνίεζε ηνπ ρνξεγνύ, π.ρ. “Proudly 

Sponsored by TSANTALI WINERIES”. 

 

  

Δπρόκαζηε κία θαξπνθόξν ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθά πξαθηηθά απνηειέζκαηα.  

 

Με ηηκή, 

 

     

    Νηθόιανο ηύινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 669 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.13: Πξόηαζε πλεξγαζίαο – Υνξεγίαο πξνο Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιώζεσο Α.Δ. (3Δ) 
γηα πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ζην πεδίν έξεπλαο, πνπ απέδσζε ηελ πξνκήζεηα κεγάισλ πνζνηήησλ 
λεξώλ θαη ρπκώλ γηα ην δξνζηζκό ησλ εξεπλεηώλ ζηε δηάξθεηα ησλ 2 κελώλ πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. 

 

 
 

ΠΡΟ: 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΜΦΗΑΛΩΔΩ (3Δ) 

ΑΠΟ: 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Τπφςηλ: θα. Κσλζηαληνπνχινπ 

Fax: 2310 - 461.502 

Νηθόιανο ηύινο 

2310-891.581 

Κηλ. 6976-99.36.XX 

 

 Θεζζαινλίθε, 28 Ηνπλίνπ 2012 
 

ΘΕΜΑ: Τιηθή ρνξεγία γηα έξεπλα πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζην Αεξνδξόκην Μαθεδνλία 

 
 

Αγαπεηή θπξία Κσλζηαληνπνχινπ: 

 

Δπηθνηλσλψ καδί ζαο κεηά απφ ζρεηηθή ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρα κε ηνλ θχξην 

Γηψξγν Βξάλε.  

 Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζα δηελεξγήζεη έξεπλα κεγάιεο θιίκαθαο (δείγκα 

ηνπιάρηζην 3500 εξσηψκελσλ ηνπξηζηψλ) ζηνλ αεξνιηκέλα Μαθεδνλία (κε πξφζβαζε θαη 

ζηελ TRANSIT) απαζρνιψληαο εζεινληηθά 35 άηνκα εξεπλεηέο, ζηε δηάξθεηα ηεο 

θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ (6 Ηνπιίνπ – 1 επηεκβξίνπ). Σν ζέκα ηεο έξεπλαο αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ Βφξεηα Διιάδα. 

 Γλσξίδνπκε φηη ε 3Δ ζηέθεηαη πάληα αξσγφο ζε παξφκνηεο πξνζπάζεηεο θαη γηα απηφ 

ην ιφγν ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ρνξεγία ζε πιηθά, φρη ζε ρξήκα, πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο έξεπλάο καο: 

1) 35 T-shirts θαη θαπειάθηα κε ηα ινγφηππα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηεο 3Δ. 

2) Γηαθεκηζηηθά ζηπιφ ηεο 3Δ, αλ είλαη δπλαηφ ηζάξηζκα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ψζηε λα 

ηα ιακβάλνπλ σο «reward» γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

3) Νεξά – αλαςπθηηθά γηα ην δξνζηζκφ ησλ εζεινληψλ καο. 
 

Πηζηεχνπκε φηη επεηδή ην δπλακηθφ καο ζα έξζεη ζε άκεζε θαη έκκεζε επαθή κε ρηιηάδεο 

ηαμηδησηψλ, ε ελέξγεηα ζα έρεη πςειή πξνζηηζέκελε πξνσζεηηθή αμία γηα ηελ 3Δ. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. 

 

Με ηηκή, 

Νηθφιανο ηχινο 

       

         Τπ. Γηδάθησξ ΠΑΜΑΚ 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 670 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Τπόμνημα Α3.14: Δπηζηνιή γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αδεηώλ πξόζβαζεο ησλ εξεπλεηώλ ζηνπο 

ρώξνπο έξεπλαο ηνπ αεξνιηκέλα ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. 

 
 

ΠΡΟ: 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΑΠΟ: 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Αεξνιηκελάξρεο θνο Αρίιιεηνο Σνπνχδαο 

 

Τπφςηλ: θα. Κνπθίδνπ 

Σει. 2310-985.156 

Fax: 2310-985.587 

Γξ. Υξήζηνο Βαζηιεηάδεο 

Σει. 2310 – 891.581 

Fax: 2310-891.544 

 

Νηθόιανο ηύινο 

Κηλ. 6976-99.36.XX 

 

 

 Θεζζαινλίθε, 26 Ηνπλίνπ 2012 

πλεκκέλα: 

1) Πξφγξακκα Έξεπλαο 

2) Σαπηφηεηεο Δξεπλεηψλ 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Αίηεζε γηα ηελ παξνρή αδεηώλ ζε εξεπλεηηθό δπλακηθό Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

 

Αγαπεηή θπξία Κνπθίδνπ: 

 

ε ζπλέρεηα ηεο ηειεθσληθήο ζαο επηθνηλσλίαο ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο κε ηνλ θχξην Νηθφιαν 

ηχιν ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρ/ζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζαο απνζηέινπκε ηελ παξνχζα επηζηνιή κε ηελ νπνία αηηνχκαζηε ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζε 

θνηηεηέο-εξεπλεηέο καο ζηνπο ρψξνπο check-in θαη TRANSIT ζηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ 

Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ 2012 (ζπγθεθξηκέλα απφ 6 Ηνπιίνπ έσο 1 επηεκβξίνπ 2012), ψζηε λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε αλαρσξνχληεο επηβάηεο απφ ηνλ Αεξνιηκέλα «Μαθεδνλία» θαη λα ηνπο 

επηδψζνπλ εξσηεκαηνιφγην (φξγαλν κέηξεζεο) ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο Βφξεηαο Διιάδαο. Πξφθεηηαη γηα κία κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα (κε 

ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο πεξίπνπ 3200 εξσηεκαηνινγίσλ), πνπ ζα ιάβεη θαη 

δεκνζηφηεηα, θαη ζηφρν έρεη λα αλαδείμεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηινγή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηε ζηήξημε 

ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ. 

 πλεκκέλα κε απηή ηελ επηζηνιή παξαθαινχκε φπσο ιάβεηε θαη ην πξφγξακκα 

παξνπζίαο ησλ εξεπλεηψλ καο ζηνλ αεξνιηκέλα «Μαθεδνλία» γηα  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 671 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, επηζπλάπηνπκε θχιιν κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ηαπηνηήησλ ησλ εξεπλεηψλ καο γηα λα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

κεηαθίλεζεο ησλ εξεπλεηψλ, νη ηειεπηαίνη ζα παξακέλνπλ ζην αεξνδξφκην πεξίπνπ 10 ψξεο 

εκεξεζίσο ψζηε λα ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην πξφγξακκα ησλ ινηπψλ εξεπλεηψλ (πνπ ζα έξρνληαη 

εθ πεξηηξνπήο) ν θχξηνο Νηθφιανο ηχινο  θαη ν ππνγξάθσλ ηελ επηζηνιή απηή ζα πξέπεη λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο έξεπλαο ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο σο γεληθνί ππεχζπλνη.  

 Σέινο, ζα ζέιακε λα παξαθαιέζνπκε αλ είλαη δπλαηφ, γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηνπο 

θνηηεηέο πνπ ζα εξγαζηνχλ ακηζζί ζε φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ έξγνπ:  

1) λα παξαζρεζεί άδεηα ζε νξηζκέλα νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα 

ζηαζκεχνπλ ρσξίο επηβάξπλζε ζε ρψξν πνπ ζα καο ππνδείμεηε εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

αεξνιηκέλα «Μαθεδνλία», 2) Γχν ηξαπεδάθηα γηα λα αθνπκπνχλ ην πιηθφ ηνπο (έλα ζην ρψξν 

check-in θαη έλα ζηελ Transit), 3) ηελ άδεηά ζαο λα θέξνπκε θαη λα παξακέλεη ζηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο έλα mini-bar (ςπγεηάθη) ζε θάπνην ρψξν πνπ ζα καο ππνδείμεηε γηα ην δξνζηζκφ 

ησλ θνηηεηψλ (ελλνείηαη φηη εκείο ζα θξνληίδνπκε ζε φ, ηη αθνξά ηελ πιήξσζε ηνπ mini-bar). 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο πηλαθίδεο ησλ νρεκάησλ, πνπ ζα επηηξέςεηε ηελ είζνδφ ηνπο απφ ηελ πχιε 

ηνπ αεξνδξνκίνπ πξνο ηελ αεξνιέζρε, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε κε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ηηο 

ακέζσο επφκελεο κέξεο.  

 

Αλ δελ είλαη θόπνο, παξαθαινύκε θαιέζηε ζην ηειέθσλν 6976-99.36.XX ηνλ θύξην Νίθν 

ηύιν γηα λα ηνλ εηδνπνηήζεηε ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ησλ αδεηώλ ζηνπο εξεπλεηέο.  

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ ππνζηήξημή ζαο θαη ειπίδνπκε ζε κία θαξπνθφξα ζπλεξγαζία κε 

ζεηηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηελ παηξίδα καο. 

  

 

 

 

                                                                           Με ηηκή, 

 

                                                                         

   

                                                                              Υξήζηνο Βαζηιεηάδεο 

                                                                              Δπηθ. Καζεγεηήο ΠΑΜΑΚ 
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Πίνακας Α3.2: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 673 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 674 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.3: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Φεβξνπαξίνπ 2009. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 675 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.4: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Μαξηίνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 676 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.5: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Απξηιίνπ 2009. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 677 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 678 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 679 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.6: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ματνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 680 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 681 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 682 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.7: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηνπλίνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 683 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 684 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 685 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 686 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.8: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηνπιίνπ 2009. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 687 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 688 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 689 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 690 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 691 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.9: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Απγνύζηνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 692 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 693 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 694 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 695 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 696 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.10: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

επηεκβξίνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 697 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 698 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 699 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 700 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.11: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Οθησβξίνπ 2009. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 701 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 702 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
  



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 703 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 704 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 705 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.12: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ννεκβξίνπ 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 706 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.13: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 707 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 708 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.14: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηαλνπαξίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 709 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.15: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Φεβξνπαξίνπ 2010. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 710 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.16: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Μαξηίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 711 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 712 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.17: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Απξηιίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 713 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 714 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.18: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ματνπ 2010. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 715 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 716 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 717 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.19: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηνπλίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 718 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 719 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 720 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.20: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηνπιίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 721 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 722 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 723 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 724 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.21: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Απγνύζηνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 725 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 726 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 727 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 728 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.22: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Οθησβξίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 729 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 730 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 731 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.23: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ννεκβξίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 732 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 733 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.24: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Γεθεκβξίνπ 2010. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 734 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 735 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.25: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηαλνπαξίνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 736 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 737 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.26: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 738 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.27: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Μαξηίνπ 2011. 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 739 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.28: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Απξηιίνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 740 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 741 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.29: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ματνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 742 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 743 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.30: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηνπλίνπ 2011. 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 744 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 745 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 746 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.31: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ηνπιίνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 747 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 748 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 749 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.32: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Απγνύζηνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 750 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 751 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 752 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.33: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

επηεκβξίνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 753 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 754 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 755 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.34: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Οθησβξίνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 756 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 757 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.35: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Ννεκβξίνπ 2011. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 758 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.36: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ, αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 759 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.37: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Ηαλνπαξίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 760 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.38: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Φεβξνπαξίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 761 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.39: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Μαξηίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 762 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.40: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Απξηιίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 763 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.41: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Ματνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 764 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 765 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.42: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Ηνπλίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 766 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 767 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 768 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.43: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Ηνπιίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 769 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 770 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 771 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.44: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Απγνύζηνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 772 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 773 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 774 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.45: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» επηεκβξίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 775 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 776 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.46: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Οθησβξίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 777 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.47: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Ννεκβξίνπ 2012. 

 



                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 778 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Πίνακας Α3.48: ηνηρεία αεξνπνξηθήο θίλεζεο, κε ηαθηηθώλ πηήζεσλ (πξαγκαηνπνηεκέλεο), 

αεξνιηκέλα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Γεθεκβξίνπ 2012. 

 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 779 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α4 

 

Πίνακαρ Α4.1: Αμηνπηζηία θιίκαθαο, Μέζνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ ζεσξεηηθνύ θαηαζθεπάζκαηνο «Αληηιεπηηθή Αμηνιόγεζε Ιδηνηήησλ 
Πξννξηζκνύ» (Pc). 

 

 Cronbach’s α 

 

Μέζορ 

 

Σςπική 
Απόκλιζη 

 

Cronbach’s α αν 
διαγπαθεί η 

παπαηηπούμενη 

Ανηιληπηική Αξιολόγηζη 

Ιδιοηήηων Πποοπιζμού 

,926    

Αμηνιόγεζε ειιεληθώλ 

θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ (Pc1) 

 6,46 ,991 ,924 

 

Αμηνιόγεζε ειιεληθώλ παξαιηώλ 

(Pc2) 

 6,07 1,165 ,924 

Αμηνιόγεζε ειιεληθνύ ηνπίνπ 

(Pc3) 

 6,08 1,105 ,924 

Αμηνιόγεζε πνηθηιίαο θπηώλ & 

δώσλ ζηελ Διιάδα (Pc4) 

 4,95 1,385 ,924 

Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο ππνδνκώλ 

ζηελ Διιάδα (Pc5) 

 4,35 1,426 ,922 

Αμηνιόγεζε δηαζεζηκόηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θάκπη

λγθ ζηελ Διιάδα (Pc6) 

 5,31 1,305 ,922 

Αμηνιόγεζε επθνιίαο παξνρήο 

ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηελ 

Διιάδα (Pc7) 

 5,01 1,423 ,922 

Αμηνιόγεζε πνηθηιίαο αγνξαζηηθώλ 

δπλαηνηήησλ (Pc8) 

 4,70 1,460 ,923 

Αμηνιόγεζε ζπλαξπαζηηθόηεηαο 

λπρηεξηλήο δσήο & δηαζθέδαζεο 

ζηελ Διιάδα (Pc9) 

 4,97 1,585 ,925 

Αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ 

ραιάξσζεο & απνθπγήο 

θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ζηελ 

Διιάδα (Pc10) 

 6,02 1,201 ,923 

Αμηνιόγεζε ελδηαθέξνληνο 

ειιεληθώλ πνιηηηζηηθώλ 

ειθπζηηθνηήησλ (Pc11) 

 5,44 1,374 ,923 

Αμηνιόγεζε ελδηαθέξνληνο 

ειιεληθώλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ & 

ζρεηηθώλ γεγνλόησλ (Pc12) 

 5,58 1,397 ,923 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 780 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Αμηνιόγεζε εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

Διιάδα γηα άζιεζε θαη ζπνξ 

(Pc13) 

 4,33 1,453 ,923 

Αμηνιόγεζε επθαηξηώλ γηα 

πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/αλαξξί

ρεζε ζηελ Διιάδα (Pc14) 

 4,66 1,497 ,923 

Αμηνιόγεζε ειθπζηηθόηεηαο 

ηνπηθνύ θαγεηνύ (ειιεληθή 

θνπδίλα) (Pc15) 

 5,84 1,331 ,923 

Αμηνιόγεζε αζθάιεηαο ζηνπο 

ειιεληθνύο πξννξηζκνύο 

δηαθνπώλ (Pc16) 

 5,86 1,214 ,922 

Αμηνιόγεζε πξνζβαζηκόηεηαο ηεο 

Διιάδαο από ηε κόληκε θαηνηθία 

κνπ (Pc17) 

 5,30 1,487 ,923 

Αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Διιάδαο 

πξνο ηελ νηθνγέλεηα (Pc18) 

 5,70 1,366 ,922 

Αμηνιόγεζε πξνηύπσλ πγηεηλήο & 

θαζαξηόηεηαο (Pc19) 

 5,03 1,535 ,921 

Αμηνιόγεζε Φηιηθόηεηαο & 

θηινμελίαο ληόπησλ θαηνίθσλ 

(Pc20) 

 6,05 1,222 ,922 

Αμηνιόγεζε ζρέζεο 

πνηόηεηαο/ηηκήο (Pc21) 

 5,29 1,449 ,922 

Αμηνιόγεζε πνιηηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο (Pc22) 

 4,28 1,683 ,924 

Αμηνιόγεζε θήκεο Διιάδαο σο 

ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (Pc23) 

 5,22 2,144 ,926 

Αμηνιόγεζε Καζαξόηεηαο θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο (Pc24) 

 4,93 1,563 ,922 

Αμηνιόγεζε εθαξκνγήο πνιηηηθώλ 

αεηθνξίαο & πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο (Pc25) 

 4,42 1,602 ,922 

Αμηνιόγεζε ύπαξμεο απεξγηαθώλ 

θηλεηνπνηήζεσλ & θνηλσληθώλ 

αλαηαξαρώλ (Pc26) 

 4,04 1,701 ,927 

Αμηνιόγεζε πειαηεηαθήο 

θξνληίδαο από δηάθνξνπο 

επαγγεικαηίεο (Pc27) 

 5,44 1,435 ,921 

Αμηνιόγεζε επθαηξηώλ γηα 

νηλνπνηεηηθό ηνπξηζκό (Pc28) 

 4,71 1,515 ,923 

 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 781 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 Πίνακαρ Α4.2: Αμηνπηζηία θιίκαθαο, Μέζνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ 
ζεσξεηηθνύ θαηαζθεπάζκαηνο «εκαληηθόηεηα Ιδηνηήησλ Πξννξηζκνύ» (Vc). 

 

 

 
Cronbach’s α 

 

Μέζορ 

 

Σςπική 
Απόκλιζη 

 

 

Cronbach’s α 
αν διαγπαθεί η 

παπαηηπούμενη 
 

ημανηικόηηηα Ιδιοηήηων 
Πποοπιζμού 

 

,907    

εκαληηθόηεηα ειιεληθώλ 

θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ 

(Vc1) 

 6,31 ,930 ,905 

εκαληηθόηεηα ειιεληθώλ 

παξαιηώλ (Vc2) 

 6,16 ,989 ,904 

εκαληηθόηεηα ειιεληθνύ 

ηνπίνπ (Vc3) 

 5,97 1,043 ,904 

εκαληηθόηεηα πνηθηιίαο 

θπηώλ & δώσλ ζηελ Διιάδα 

(Vc4) 

 4,86 1,379 ,904 

εκαληηθόηεηα πνηόηεηαο 

ππνδνκώλ ζηελ Διιάδα 

(Vc5) 

 5,29 1,238 ,902 

εκαληηθόηεηα 

δηαζεζηκόηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θ

άκπηλγθ ζηελ Διιάδα (Vc6) 

 5,73 1,163 ,903 

εκαληηθόηεηα επθνιίαο 

παξνρήο ηνπξηζηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζηελ Διιάδα 

(Vc7) 

 5,50 1,333 ,902 

εκαληηθόηεηα πνηθηιίαο 

αγνξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ 

(Vc8) 

 4,84 1,440 ,904 

εκαληηθόηεηα 

ζπλαξπαζηηθόηεηαο 

λπρηεξηλήο δσήο & 

δηαζθέδαζεο ζηελ Διιάδα 

(Vc9) 

 4,82 1,648 ,908 

εκαληηθόηεηα δπλαηνηήησλ 

ραιάξσζεο & απνθπγήο 

θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ζηελ 

Διιάδα (Vc10) 

 6,18 1,090 ,904 

εκαληηθόηεηα ελδηαθέξνληνο 

ειιεληθώλ πνιηηηζηηθώλ 

ειθπζηηθνηήησλ (Vc11) 

 5,59 1,244 ,903 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 782 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

εκαληηθόηεηα ελδηαθέξνληνο 

ειιεληθώλ ηζηνξηθώλ 

κλεκείσλ & ζρεηηθώλ 

γεγνλόησλ (Vc12) 

 5,53 1,331 ,904 

εκαληηθόηεηα 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα 

γηα άζιεζε θαη ζπνξ (Vc13) 

 4,17 1,682 ,905 

εκαληηθόηεηα επθαηξηώλ γηα 

πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/αλ

αξξίρεζε ζηελ Διιάδα 

(Vc14) 

 4,42 1,678 ,905 

 

εκαληηθόηεηα 

ειθπζηηθόηεηαο ηνπηθνύ 

θαγεηνύ (ειιεληθή θνπδίλα) 

(Vc15) 

 6,14 1,629 ,907 

εκαληηθόηεηα αζθάιεηαο 

ζηνπο ειιεληθνύο 

πξννξηζκνύο δηαθνπώλ 

(Vc16) 

 6,30 1,027 ,903 

εκαληηθόηεηα 

πξνζβαζηκόηεηαο ηεο 

Διιάδαο από ηε κόληκε 

θαηνηθία κνπ (Vc17) 

 5,53 1,367 ,903 

εκαληηθόηεηα ηνπ βαζκνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο 

Διιάδαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα 

(Vc18) 

 5,42 1,642 ,905 

εκαληηθόηεηα πξνηύπσλ 

πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 

(Vc19) 

 6,10 1,137 ,902 

εκαληηθόηεηα θηιηθόηεηαο & 

θηινμελίαο ληόπησλ θαηνίθσλ 

(Vc20) 

 6,31 1,524 ,906 

εκαληηθόηεηα ζρέζεο 

πνηόηεηαο/ηηκήο (Vc21) 

 6,07 1,064 ,903 

εκαληηθόηεηα πνιηηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο (Vc22) 

 5,37 1,476 ,902 

εκαληηθόηεηα θήκεο 

Διιάδαο σο ηνπξηζηηθόο 

πξννξηζκόο (Vc23) 

 5,55 1,418 ,901 

εκαληηθόηεηα θαζαξόηεηαο 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

(Vc24) 

 5,89 1,194 ,902 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 783 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

εκαληηθόηεηα εθαξκνγήο 

πνιηηηθώλ αεηθνξίαο & 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

(Vc25) 

 5,38 1,409 ,902 

εκαληηθόηεηα ύπαξμεο 

απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ 

& θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ 

(Vc26) 

 5,00 1,676 ,905 

εκαληηθόηεηα πειαηεηαθήο 

θξνληίδαο από δηάθνξνπο 

επαγγεικαηίεο (Vc27) 

 5,87 1,231 ,902 

εκαληηθόηεηα επθαηξηώλ γηα 

νηλνπνηεηηθό ηνπξηζκό (Vc28) 

 4,11 1,791 ,906 

 

 

 Πίνακαρ Α4.3: Αμηνπηζηία θιίκαθαο, Μέζνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ 
ελλνηνινγηθνύ θαηαζθεπάζκαηνο «Γλσζηηθή Δηθόλα Πξννξηζκνύ». 

 

 

 

Cronbach’s α Mean Std. Deviation 

Cronbach’s α 

αν διαγπαθεί η 

παπαηηπούμενη 

Γνωζηική Εικόνα Πποοπιζμού 
(CI) 

,936 
   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ 

θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ / CI1 

 41,1396 9,40869 ,935 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ 

παξαιηώλ / CI2 

 37,8764 10,36309 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθνύ 

ηνπίνπ / CI3 

 36,6613 10,30073 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο 

θπηώλ & δώσλ ζηελ Διιάδα / CI4 

 24,9348 11,51200 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηόηεηαο 

ππνδνκώλ ζηελ Διιάδα / CI5 

 23,4256 10,61390 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

δηαζεζηκόηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θάκπη

λγθ ζηελ Διιάδα / CI6 

 30,9016 10,99888 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθνιίαο 

παξνρήο ηνπξηζηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζηελ Διιάδα / CI7 

 28,1579 11,87054 ,932 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο 

αγνξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ / CI8 

 23,6648 11,41535 ,934 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 784 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ζπλαξπαζηηθόηεηαο λπρηεξηλήο 

δσήο & δηαζθέδαζεο ζηελ Διιάδα 

/ CI9 

 25,6670 12,97271 ,936 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

δπλαηνηήησλ ραιάξσζεο & 

απνθπγήο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο 

ζηελ Διιάδα / CI10 

 37,6156 11,22165 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ 

πνιηηηζηηθώλ ειθπζηηθνηήησλ / 

CI11 

 31,4233 11,83252 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ 

ηζηνξηθώλ κλεκείσλ & ζρεηηθώλ 

γεγνλόησλ / CI12 

 32,2883 12,57533 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα γηα 

άζιεζε θαη ζπνξ / CI13 

 19,9119 11,45019 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ 

γηα πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/ 

αλαξξίρεζε ζηελ Διιάδα / CI14 

 22,0995 11,88713 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ειθπζηηθόηεηαο ηνπηθνύ θαγεηνύ 

(ειιεληθή θνπδίλα) / CI15 

 36,2346 11,82039 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

αζθάιεηαο ζηνπο ειιεληθνύο 

πξννξηζκνύο δηαθνπώλ / CI16 

 36,8719 10,65730 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

πξνζβαζηκόηεηαο ηεο Διιάδαο 

από ηε κόληκε θαηνηθία κνπ / CI17 

 29,7529 12,49158 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ 

βαζκνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο 

Διιάδαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα / 

CI18 

 32,2471 12,99549 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

πξνηύπσλ πγηεηλήο & 

θαζαξηόηεηαο / CI19 

 30,9737 11,81959 ,932 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

θηιηθόηεηαο & θηινμελίαο ληόπησλ 

θαηνίθσλ / CI20 

 38,7826 16,09517 ,936 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ζρέζεο 

πνηόηεηαο/ηηκήο / CI21 

 32,2563 11,42076 ,933 
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνιηηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο / CI22 

 23,1957 12,30481 ,934 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θήκεο 

Διιάδαο σο ηνπξηζηηθόο 

πξννξηζκόο / CI23 

 30,2586 13,89238 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

θαζαξόηεηαο θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο / CI24 

 29,2609 11,86814 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

εθαξκνγήο πνιηηηθώλ αεηθνξίαο & 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο / 

CI25 

 24,0744 11,64097 ,933 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ύπαξμεο 

απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ & 

θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ / CI26 

 20,6030 12,28691 ,936 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

πειαηεηαθήο θξνληίδαο από 

δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο / CI27 

 32,4737 12,02088 ,932 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ 

γηα νηλνπνηεηηθό ηνπξηζκό / CI28 

 21,7780 12,52667 ,934 

 

 

Πίνακαρ Α4.3: Σππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πξνηεηλόκελνπ κεηξεηηθνύ 
κνληέινπ. 

σέζειρ παλινδπόμηζηρ ανάμεζα ζε μεηαβληηέρ Εκηιμήηπια 

Διθπζηηθέο πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθόλα 0,867 

Αλαγθαίεο Πξνϋπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθόλα 0,967 

Πξνζθεξόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο  Γλσζηηθή Δηθόλα 0,809 

Φπζηθό Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθόλα 0,682 

ρεδηαζκόο & Πξνγξακκαηηζκόο 

Πόξσλ 

 Καηαιύηεο 0,894 

Λεηηνπξγηθνί Καηαιύηεο  Καηαιύηεο 0,657 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ & 

Δπθαηξηώλ 

 Καηαιύηεο 0,856 

Καηαιύηεο Γηαπξνζσπηθώλ 

ρέζεσλ 

 Καηαιύηεο 0,888 

Αλαζηαιηηθνί Πξννξηζκώλ  Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,975 

Αλαζηαιηηθνί Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

 Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο 0,871 

Οηθνλνκηθνί Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο 0,708 
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DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 0,773 

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 0,887 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 0,922 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 0,873 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 0,793 

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 0,784 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 0,888 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 0,898 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 0,777 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 0,677 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,046 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,856 

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,778 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,745 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,706 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,758 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,612 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,691 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 0,704 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 0,855 

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 0,741 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 

0,897 

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 

0,837 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 

0,808 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,911 

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,875 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,821 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,814 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,813 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 0,764 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,912 

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,898 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,867 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,885 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,895 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,899 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,879 
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Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 0,886 

PNB3  Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 

0,891 

PNB2  Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 

0,701 

PNB1  Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 

0,682 

Int4  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 

0,747 

Int3  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 

0,913 

Int2  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 

0,926 

Int1  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 

0,944 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,773 

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,850 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,859 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,752 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,896 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,782 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,842 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 0,870 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 0,825 

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 0,813 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 0,818 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 0,856 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& 

Δλαιιαθηηθώλ 

0,512 

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& 

Δλαιιαθηηθώλ 

0,623 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& 

Δλαιιαθηηθώλ 

0,880 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& 

Δλαιιαθηηθώλ 

0,823 

Cat1  ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

0,772 

Cat2  ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

0,676 

Cat4  ρεδηαζκόο 0,816 
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&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

Cat5  ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

0,804 

Cat6  ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

0,757 

Cat7  ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

0,771 

Con3  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

0,628 

Con4  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

0,627 

Con5  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

0,733 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,706 

Con6  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

0,761 

Con7  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

0,714 

Con14  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

0,765 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 0,732 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 0,734 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 0,793 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 0,604 

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 0,537 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 0,595 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 0,557 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 0,686 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 0,716 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 0,711 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 0,697 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 0,720 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 0,588 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 0,812 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 0,790 

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,569 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,535 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,727 

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,609 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,608 
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CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,682 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 0,752 

Cat9  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ 

ρέζεσλ 

0,764 

Cat3  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ 

ρέζεσλ 

0,810 

Cat11  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 

0,857 

Cat12  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 

0,743 

Cat10  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 

0,617 

Cat14  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο 0,811 

Cat13  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο 0,785 

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 0,742 

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 0,780 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 0,806 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 0,770 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 0,706 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 0,618 

Con11  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 0,853 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 0,684 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 0,510 

 

 

 

Πίνακαρ Α4.4: Μνλνκεηαβιεηή θαλνληθόηεηα όισλ ησλ παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ. 

 
N Μέζνο Σππ. Απόθιηζε Λνμόηεηα Κύξησζε 

Σηκή Σηκή Σηκή Σηκή Σππ. θάι. Σηκή Σππ. θαι. 

NoVac 3466 2,32 2,303 ,662 ,042 ,911 ,083 

CI1 3466 41,29 8,939 -,456 ,042 ,546 ,083 

CI2 3466 37,99 9,972 -,861 ,042 ,480 ,083 

CI3 3466 37,19 9,974 -,716 ,042 ,291 ,083 

CI4 3466 25,91 11,129 ,344 ,042 -,330 ,083 

CI5 3466 23,74 10,171 ,369 ,042 -,073 ,083 

CI6 3466 31,92 10,316 -,257 ,042 ,007 ,083 

CI7 3466 28,47 11,054 -,017 ,042 -,469 ,083 

CI8 3466 25,07 10,893 ,251 ,042 -,230 ,083 

CI9 3466 28,32 40,990 ,298 ,042 ,142 ,083 
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CI10 3466 38,74 11,704 ,697 ,042 ,688 ,083 

CI11 3466 32,28 14,169 ,100 ,042 ,010 ,083 

CI12 3466 33,03 12,019 ,924 ,042 ,539 ,083 

CI13 3466 21,50 18,514 ,289 ,042 ,095 ,083 

CI14 3466 23,99 10,970 ,645 ,042 ,075 ,083 

CI15 3466 37,52 14,218 ,755 ,042 ,610 ,083 

CI16 3466 38,08 10,023 -,950 ,042 ,739 ,083 

CI17 3466 30,65 11,927 -,229 ,042 -,437 ,083 

CI18 3466 33,44 13,322 ,593 ,042 ,564 ,083 

CI19 3466 30,68 11,415 -,268 ,042 -,341 ,083 

CI20 3466 39,25 11,693 ,688 ,042 ,238 ,083 

CI21 3466 32,96 10,761 -,507 ,042 -,002 ,083 

CI22 3466 23,65 11,474 ,386 ,042 ,766 ,083 

CI23 3466 30,02 13,181 ,142 ,042 ,694 ,083 

CI24 3466 28,74 11,533 -,099 ,042 -,536 ,083 

CI25 3466 23,67 10,673 ,300 ,042 -,168 ,083 

CI26 3466 20,36 11,528 ,282 ,042 ,237 ,083 

CI27 3466 33,78 10,983 -,499 ,042 -,111 ,083 

CI28 3466 23,55 10,550 ,414 ,042 ,340 ,083 

AI1 3466 6,23 ,941 -,259 ,042 ,216 ,083 

AI2 3466 5,39 1,221 -,163 ,042 ,338 ,083 

AI3 3466 5,11 1,178 -,649 ,042 ,035 ,083 

AI4 3466 6,00 1,305 -,038 ,042 ,531 ,083 

AI5 3466 6,00 1,284 -,091 ,042 ,870 ,083 

AI6 3466 6,07 1,244 -,304 ,042 ,141 ,083 

AI7 3466 5,68 1,359 -,529 ,042 ,575 ,083 

AI8 3466 5,62 1,318 -,498 ,042 ,759 ,083 

Cn1 3466 5,83 1,114 -,226 ,042 ,894 ,083 

Cn2 3466 5,03 1,565 -,652 ,042 ,012 ,083 

Cn3 3466 5,06 1,558 -,822 ,042 ,253 ,083 

Cn4 3466 4,69 1,493 -,559 ,042 ,083 ,083 

Cn5 3466 4,98 1,578 -,640 ,042 -,082 ,083 

Cn6 3466 4,95 1,512 -,605 ,042 ,018 ,083 

Cn7 3466 4,59 1,700 -,524 ,042 -,367 ,083 

Cn8 3466 5,08 1,659 -,885 ,042 ,259 ,083 

Cn9 3466 4,95 1,699 -,741 ,042 -,127 ,083 

Cn10 3466 4,71 1,549 -,407 ,042 -,191 ,083 

Cn11 3466 4,90 1,550 -,631 ,042 ,042 ,083 

Cn12 3466 4,94 1,511 -,609 ,042 ,034 ,083 

PQ 3466 6,10 1,024 -,689 ,042 ,044 ,083 

EA 3466 6,15 ,918 -,562 ,042 ,898 ,083 

PNB1 3466 5,67 1,279 -,262 ,042 ,931 ,083 

PNB2 3466 4,99 1,391 -,756 ,042 ,757 ,083 
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PNB3 3466 4,69 1,516 -,511 ,042 ,106 ,083 

Nor1 3466 5,86 1,402 -,760 ,042 ,140 ,083 

Nor2 3466 5,48 1,483 -,220 ,042 ,217 ,083 

Nor3 3466 5,70 1,419 -,518 ,042 ,310 ,083 

Nor4 3466 5,55 1,363 -,342 ,042 ,165 ,083 

Nor5 3466 5,29 1,436 -,990 ,042 ,930 ,083 

Nor6 3466 5,23 1,412 -,833 ,042 ,631 ,083 

Rol1 3466 5,46 1,461 -,187 ,042 ,184 ,083 

Rol2 3466 5,50 1,419 -,237 ,042 ,463 ,083 

Rol3 3466 5,47 1,426 -,169 ,042 ,205 ,083 

Rol4 3466 5,43 1,447 -,169 ,042 ,190 ,083 

Rol5 3466 5,45 1,465 -,183 ,042 ,198 ,083 

Rol6 3466 5,41 1,439 -,062 ,042 ,111 ,083 

Rol7 3466 5,50 1,439 -,250 ,042 ,428 ,083 

Rol8 3466 5,40 1,434 -,068 ,042 ,178 ,083 

SF1 3466 5,22 1,220 -,613 ,042 ,395 ,083 

SF2 3466 5,75 1,065 -,025 ,042 ,449 ,083 

SF3 3466 5,71 1,115 -,976 ,042 ,151 ,083 

Int1 3466 5,54 1,500 -,181 ,042 ,972 ,083 

Int2 3466 5,57 1,497 -,203 ,042 ,080 ,083 

Int3 3466 5,47 1,547 -,139 ,042 ,819 ,083 

Int4 3466 4,87 1,776 -,669 ,042 -,325 ,083 

NVA1 3466 5,94 1,186 -,810 ,042 ,167 ,083 

NVA2 3466 5,88 1,149 -,553 ,042 ,305 ,083 

NVA3 3466 5,40 1,417 -,076 ,042 ,012 ,083 

NVA4 3466 5,02 1,503 -,785 ,042 ,488 ,083 

OS1 3466 6,16 ,979 -,301 ,042 ,998 ,083 

OS2 3466 6,10 1,071 -,371 ,042 ,863 ,083 

OS3 3466 5,97 1,212 -,074 ,042 ,317 ,083 

OS4 3466 5,91 1,097 -,066 ,042 ,326 ,083 

PA1 3466 5,16 1,430 -,764 ,042 ,558 ,083 

PA2 3466 4,68 1,518 -,417 ,042 -,046 ,083 

PA3 3466 4,17 1,615 -,064 ,042 -,425 ,083 

PA4 3466 4,80 1,461 -,429 ,042 ,037 ,083 

PA5 3466 4,91 1,474 -,591 ,042 ,154 ,083 

PA6 3466 4,67 1,452 -,413 ,042 ,066 ,083 

PA7 3466 4,10 1,627 -,044 ,042 -,402 ,083 

PA8 3466 3,85 1,689 ,116 ,042 -,503 ,083 

DL1 3466 5,99 ,982 -,363 ,042 ,980 ,083 

DL2 3466 5,98 ,998 -,321 ,042 ,792 ,083 

DL3 3466 5,82 1,108 -,103 ,042 ,626 ,083 

DL4 3466 4,98 1,588 -,591 ,042 -,197 ,083 

DL5 3466 5,44 1,392 -,002 ,042 ,787 ,083 
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DL6 3466 4,37 1,629 -,142 ,042 -,514 ,083 

DL7 3466 3,78 1,535 ,173 ,042 -,167 ,083 

Con1 3466 3,89 1,571 -,076 ,042 -,496 ,083 

Con2 3466 2,96 1,529 ,644 ,042 -,025 ,083 

Con3 3466 2,19 1,327 ,434 ,042 ,101 ,083 

Con4 3466 2,73 1,511 ,741 ,042 ,007 ,083 

Con5 3466 2,05 1,325 ,617 ,042 ,557 ,083 

Con6 3466 1,98 1,283 ,760 ,042 ,170 ,083 

Con7 3466 2,20 1,386 ,368 ,042 ,544 ,083 

Con8 3466 3,77 2,066 ,113 ,042 -,149 ,083 

Con9 3466 1,87 1,296 ,975 ,042 ,845 ,083 

Con10 3466 2,14 1,339 ,432 ,042 ,872 ,083 

Con11 3466 2,93 1,582 ,579 ,042 -,320 ,083 

Con12 3466 2,69 1,578 ,853 ,042 ,105 ,083 

Con13 3466 2,08 1,276 ,546 ,042 ,499 ,083 

Con14 3466 2,33 1,461 ,194 ,042 ,931 ,083 

Con15 3466 2,21 1,329 ,308 ,042 ,533 ,083 

Con16 3466 2,05 1,286 ,636 ,042 ,719 ,083 

Con17 3466 1,92 1,293 ,871 ,042 ,474 ,083 

Con18 3466 2,31 1,429 ,190 ,042 ,003 ,083 

Con19 3466 2,55 1,524 ,936 ,042 ,290 ,083 

Con20 3466 2,06 1,367 ,649 ,042 ,497 ,083 

Con21 3466 2,20 1,460 ,489 ,042 ,784 ,083 

Cat1 3466 4,65 1,558 -,692 ,042 ,279 ,083 

Cat2 3466 4,69 1,536 -,716 ,042 ,364 ,083 

Cat3 3466 3,95 1,762 -,165 ,042 -,670 ,083 

Cat4 3466 4,47 1,655 -,565 ,042 -,140 ,083 

Cat5 3466 4,62 1,636 -,615 ,042 -,028 ,083 

Cat6 3466 4,66 1,653 -,716 ,042 ,070 ,083 

Cat7 3466 4,81 1,594 -,832 ,042 ,384 ,083 

Cat8 3466 3,95 1,715 -,116 ,042 -,567 ,083 

Cat9 3466 4,04 1,737 -,231 ,042 -,621 ,083 

Cat10 3466 4,08 1,686 -,226 ,042 -,477 ,083 

Cat11 3466 4,49 1,623 -,564 ,042 -,060 ,083 

Cat12 3466 4,59 1,677 -,598 ,042 -,116 ,083 

Cat13 3466 3,49 1,809 ,236 ,042 -,765 ,083 

Cat14 3466 3,49 1,826 ,225 ,042 -,751 ,083 

Valid N 

(listwise) 

3466 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α5 

 

 
Πίλαθας Α5.1: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ 28 αξρηθώλ 
κεηαβιεηώλ γλσζηηθήο εηθόλαο γηα PCA.  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,935 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 12757,196 

df 378 

Sig. ,000 

 

 
Πίλαθας Α5.2: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) αξρηθήο θιίκαθαο 
γλσζηηθήο εηθόλαο γηα PCA. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ θιηκαηνινγηθώλ 

ζπλζεθώλ (CI1) 

1,000 ,632 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ παξαιηώλ (CI2) 1,000 ,779 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθνύ ηνπίνπ (CI3) 1,000 ,771 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο θπηώλ & δώσλ 

ζηελ Διιάδα (CI4) 

1,000 ,592 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηόηεηαο ππνδνκώλ ζηελ 

Διιάδα (CI5) 

1,000 ,579 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί δηαζεζηκόηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θάκπηλγθ ζηελ Διιάδα 

(CI6) 

1,000 ,571 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθνιίαο παξνρήο 

ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηελ Διιάδα (CI7) 

1,000 ,565 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο αγνξαζηηθώλ 

δπλαηνηήησλ (CI8) 

1,000 ,566 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ζπλαξπαζηηθόηεηαο 

λπρηεξηλήο δσήο & δηαζθέδαζεο ζηελ Διιάδα (CI9) 

1,000 ,633 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί δπλαηνηήησλ ραιάξσζεο & 

απνθπγήο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ζηελ Διιάδα (CI10) 

1,000 ,606 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ 

πνιηηηζηηθώλ ειθπζηηθνηήησλ (CI11) 

1,000 ,838 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ 

ηζηνξηθώλ κλεκείσλ & ζρεηηθώλ γεγνλόησλ (CI12) 

1,000 ,876 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα 

γηα άζιεζε θαη ζπνξ (CI13) 

1,000 ,619 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ γηα 

πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/αλαξξίρεζε ζηελ Διιάδα 

(CI14) 

1,000 ,579 
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειθπζηηθόηεηαο ηνπηθνύ 

θαγεηνύ (ειιεληθή θνπδίλα) (CI15) 

1,000 ,576 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί αζθάιεηαο ζηνπο ειιεληθνύο 

πξννξηζκνύο δηαθνπώλ (CI16) 

1,000 ,615 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πξνζβαζηκόηεηαο ηεο 

Διιάδαο από ηε κόληκε θαηνηθία κνπ (CI17) 

1,000 ,479 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ βαζκνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα 

(CI18) 

1,000 ,444 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πξνηύπσλ πγηεηλήο & 

θαζαξηόηεηαο (CI19) 

1,000 ,645 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θηιηθόηεηαο & θηινμελίαο 

ληόπησλ θαηνίθσλ (CI20) 

1,000 ,350 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ζρέζεο πνηόηεηαο/ηηκήο 

(CI21) 

1,000 ,574 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνιηηηθήο ζηαζεξόηεηαο 

(CI22) 

1,000 ,581 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θήκεο Διιάδαο σο 

ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (CI23) 

1,000 ,546 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θαζαξόηεηαο θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο (CI24) 

1,000 ,644 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί εθαξκνγήο πνιηηηθώλ 

αεηθνξίαο & πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (CI25) 

1,000 ,697 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ύπαξμεο απεξγηαθώλ 

θηλεηνπνηήζεσλ & θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ (CI26) 

1,000 ,387 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πειαηεηαθήο θξνληίδαο από 

δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο (CI27) 

1,000 ,609 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ γηα νηλνπνηεηηθό 

ηνπξηζκό (CI28) 

1,000 ,527 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.3: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ζπλόινπ ησλ 28 
αξρηθώλ κεηαβιεηώλ γλσζηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε Αζξνηζηηθή % ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

 

1 10,598 37,849 37,849 10,598 37,849 37,849 8,185 

2 2,005 7,160 45,010 2,005 7,160 45,010 7,140 

3 1,833 6,545 51,555 1,833 6,545 51,555 5,496 

4 1,346 4,808 56,363 1,346 4,808 56,363 4,727 

5 1,098 3,920 60,283 1,098 3,920 60,283 5,115 

6 ,918 3,277 63,559     

7 ,852 3,041 66,601     

8 ,772 2,756 69,356     

9 ,760 2,714 72,070     

10 ,695 2,483 74,553     

11 ,638 2,278 76,831     

12 ,562 2,008 78,840     

13 ,557 1,988 80,828     

14 ,549 1,962 82,789     

 15 ,484 1,728 84,517     

16 ,469 1,675 86,191     

17 ,441 1,576 87,767     

18 ,405 1,445 89,213     

19 ,403 1,438 90,651     

20 ,387 1,381 92,032     

21 ,349 1,247 93,278     

22 ,335 1,196 94,474     

23 ,314 1,122 95,596     

24 ,302 1,079 96,675     

25 ,283 1,011 97,686     

26 ,254 ,908 98,595     

27 ,232 ,829 99,424     

28 ,161 ,576 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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τήκα Α5.1: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ 28 αξρηθά πξνηεηλόκελσλ 
παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ γλσζηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ. 

 

 

 
Πίλαθας Α5.4: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο 5 Παξαγόλησλ από θαζεκηά εθ ησλ 28 
κεηαβιεηώλ ηνπ αξρηθνύ πξνζδηνξηζκνύ γλσζηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ (Pattern Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 5 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ 

θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ (CI1) 

   ,694  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ 

παξαιηώλ (CI2) 

   ,845  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθνύ 

ηνπίνπ (CI3) 

   ,762  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο 

θπηώλ & δώσλ ζηελ Διιάδα (CI4) 

 ,491  ,438  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηόηεηαο 

ππνδνκώλ ζηελ Διιάδα (CI5) 

 ,547    
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

δηαζεζηκόηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θάκπηλγθ 

ζηελ Διιάδα (CI6) 

,641     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθνιίαο 

παξνρήο ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

ζηελ Διιάδα (CI7) 

,427     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο 

αγνξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ (CI8) 

  ,665   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ζπλαξπαζηηθόηεηαο λπρηεξηλήο δσήο 

& δηαζθέδαζεο ζηελ Διιάδα (CI9) 

  ,823   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί δπλαηνηήησλ 

ραιάξσζεο & απνθπγήο θαζεκεξηλήο 

ξνπηίλαο ζηελ Διιάδα (CI10) 

,709     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ 

πνιηηηζηηθώλ ειθπζηηθνηήησλ (CI11) 

    ,890 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ ηζηνξηθώλ 

κλεκείσλ & ζρεηηθώλ γεγνλόησλ 

(CI12) 

    ,965 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα γηα 

άζιεζε θαη ζπνξ (CI13) 

 ,423 ,600   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ γηα 

πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/αλαξξίρεζ

ε ζηελ Διιάδα (CI14) 

  ,625   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ειθπζηηθόηεηαο ηνπηθνύ θαγεηνύ 

(ειιεληθή θνπδίλα) (CI15) 

,632     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί αζθάιεηαο 

ζηνπο ειιεληθνύο πξννξηζκνύο 

δηαθνπώλ (CI16) 

,713     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

πξνζβαζηκόηεηαο ηεο Διιάδαο από 

ηε κόληκε θαηνηθία κνπ (CI17) 

,590     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ βαζκνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Διιάδαο πξνο 

ηελ νηθνγέλεηα (CI18) 

,424     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πξνηύπσλ 

πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο (CI19) 

,572 ,422    
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θηιηθόηεηαο & 

θηινμελίαο ληόπησλ θαηνίθσλ (CI20) 

,489     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ζρέζεο 

πνηόηεηαο/ηηκήο (CI21) 

,698     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνιηηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο (CI22) 

 ,770    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θήκεο 

Διιάδαο σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο 

(CI23) 

,476 ,467    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θαζαξόηεηαο 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (CI24) 

 ,661    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί εθαξκνγήο 

πνιηηηθώλ αεηθνξίαο & 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (CI25) 

 ,785    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ύπαξμεο 

απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ & 

θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ (CI26) 

 ,558    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πειαηεηαθήο 

θξνληίδαο από δηάθνξνπο 

επαγγεικαηίεο (CI27) 

,641     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ γηα 

νηλνπνηεηηθό ηνπξηζκό (CI28) 

  ,528   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax with Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 16 επαλαιήςεηο. 

 
 

 
Πίλαθας Α5.5: πληειεζηέο ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ 28 κεηαβιεηώλ θαη 5 παξαγόλησλ αξρηθνύ 
πξνζδηνξηζκνύ γλσζηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ (Structure Matrix).  

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 5 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ 

θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ (CI1) 

,521   ,745  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθώλ 

παξαιηώλ (CI2) 

,481   ,873  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθνύ 

ηνπίνπ (CI3) 

 ,424  ,828 ,537 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο 

θπηώλ & δώσλ ζηελ Διιάδα (CI4) 

 ,598 ,434 ,549 ,463 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηόηεηαο 

ππνδνκώλ ζηελ Διιάδα (CI5) 

,533 ,716 ,423  ,443 
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

δηαζεζηκόηεηαο 

μελνδνρείσλ/θαηαιπκκάησλ/θάκπηλγθ 

ζηελ Διιάδα (CI6) 

,740 ,435 ,411   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθνιίαο 

παξνρήο ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

ζηελ Διιάδα (CI7) 

,637 ,570 ,467  ,529 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνηθηιίαο 

αγνξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ (CI8) 

  ,742  ,415 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ζπλαξπαζηηθόηεηαο λπρηεξηλήο δσήο 

& δηαζθέδαζεο ζηελ Διιάδα (CI9) 

  ,759   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί δπλαηνηήησλ 

ραιάξσζεο & απνθπγήο θαζεκεξηλήο 

ξνπηίλαο ζηελ Διιάδα (CI10) 

,716   ,483  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ 

πνιηηηζηηθώλ ειθπζηηθνηήησλ (CI11) 

,429  ,470  ,902 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ελδηαθέξνληνο ειιεληθώλ ηζηνξηθώλ 

κλεκείσλ & ζρεηηθώλ γεγνλόησλ 

(CI12) 

  ,420  ,935 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα γηα 

άζιεζε θαη ζπνξ (CI13) 

 ,589 ,700   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ γηα 

πνδειαζία/ςάξεκα/θπλήγη/αλαξξίρεζ

ε ζηελ Διιάδα (CI14) 

 ,502 ,722  ,418 

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

ειθπζηηθόηεηαο ηνπηθνύ θαγεηνύ 

(ειιεληθή θνπδίλα) (CI15) 

,678  ,451 ,423  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί αζθάιεηαο 

ζηνπο ειιεληθνύο πξννξηζκνύο 

δηαθνπώλ (CI16) 

,774 ,433  ,419  

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί 

πξνζβαζηκόηεηαο ηεο Διιάδαο από 

ηε κόληκε θαηνηθία κνπ (CI17) 

,650 ,408 ,434   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ βαζκνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Διιάδαο πξνο 

ηελ νηθνγέλεηα (CI18) 

,606 ,515    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πξνηύπσλ 

πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο (CI19) 

,722 ,632    
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Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θηιηθόηεηαο & 

θηινμελίαο ληόπησλ θαηνίθσλ (CI20) 

,531     

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ζρέζεο 

πνηόηεηαο/ηηκήο (CI21) 

,740 ,463    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πνιηηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο (CI22) 

 ,752    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θήκεο 

Διιάδαο σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο 

(CI23) 

,609 ,622    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί θαζαξόηεηαο 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (CI24) 

,565 ,743    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί εθαξκνγήο 

πνιηηηθώλ αεηθνξίαο & 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (CI25) 

,444 ,832    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί ύπαξμεο 

απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ & 

θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ (CI26) 

 ,555 ,407   

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί πειαηεηαθήο 

θξνληίδαο από δηάθνξνπο 

επαγγεικαηίεο (CI27) 

,742 ,554    

Γλσζηηθή αληίιεςε πεξί επθαηξηώλ γηα 

νηλνπνηεηηθό ηνπξηζκό (CI28) 

 ,513 ,669  ,447 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
ΜέζνδνοΠεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 

 
 

 
Πίλαθας Α5.6: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ αξρηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 
γλσζηηθήο εηθόλαο πξνζδηνξηζκνύ (Component Correlation Matrix). 

πληζηώζα 1 2 3 4 5 

 

1 1,000 ,471 ,401 ,447 ,397 

2 ,471 1,000 ,404 ,307 ,438 

3 ,401 ,404 1,000 ,320 ,463 

4 ,447 ,307 ,320 1,000 ,387 

5 ,397 ,438 ,463 ,387 1,000 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization.  
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Πίλαθας Α5.7: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα  
Γλσζηηθή Δηθόλα Πξννξηζκνύ κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παξάγνληαο 

(ζπληζηώζα) 

Μέζνη 

PA 

 

Πνζνζηηαία Σηκή 

(Κξηηήξην PA) 

 

Πξαγκαηηθή 

Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε 

PCA > PA 

 

1 1,166040 1,185772 10,598 Απνδεθηή 

2 1,144411 1,161482 2,005 Απνδεθηή 

3 1,126741 1,140085 1,833 Απνδεθηή 

4 1,113568 1,127430 1,346 Αποδεθηή 

5 1,098935 1,109749 1,098 Απνξξηπηέα 

 6 1,086485 1,096082 10,598 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκόο Μεηαβιεηώλ : 28   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκώλ: 95 

 

 

 
Πίλαθας Α5.8: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ 8 κεηαβιεηώλ 
ζπλαηζζεκαηηθήο & 12 κεηαβιεηώλ βνπιεηηθήο εηθόλαο γηα PCA. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,929 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 21657,500 

df 190 

Sig. ,000 

 
 

Πίλαθας Α5.9: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) αξρηθώλ θιηκάθσλ 
ζπλαηζζεκαηηθήο & βνπιεηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ γηα PCA. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο επραξίζηεζεο (ΑΙ1) 1,000 ,461 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηέγεξζεο (ΑΙ2) 1,000 ,518 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ζπλαξπαζηηθόηεηαο (ΑΙ3) 1,000 ,392 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο έληαζεο (ΑΙ4) 1,000 ,717 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ηάζεο (ΑΙ5) 1,000 ,824 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηαζθέδαζεο (ΑΙ6) 1,000 ,819 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο πξνηίκεζεο (ΑΙ7) 1,000 ,681 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηάζεζεο (ΑΙ8) 1,000 ,684 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πξνζσπηθώλ αλαγθώλ & ζηπι (CnΙ1) 1,000 ,407 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο νλεηξεκέλνπ πξννξηζκνύ (CnΙ2) 1,000 ,553 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο έθθξαζεο θαηάιιεινπ πξννξηζκνύ 

(CnΙ3) 

1,000 ,532 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο θηλήηξνπ εθαξκνγήο γλώζεσλ (CnΙ4) 1,000 ,492 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ζηνρεπκέλνπ πξννξηζκνύ (CnΙ5) 1,000 ,639 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεγήο πξνζσπηθήο αλαγθαηόηεηαο 

(CnΙ6) 

1,000 ,516 
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Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ηζρύνο επηζπκίαο επίζθεςεο (CnΙ7) 1,000 ,362 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο επηινγήο ππόςε πηζαλώλ αξλεηηθώλ 

εκπεηξηώλ (CnΙ8) 

1,000 ,236 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο δεκηνπξγίαο εκκνλήο γηα επίζθεςε (CnΙ9) 1,000 ,587 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεξίιεςεο ζεηηθώλ ηδηνηήησλ γηα 

αλάπηπμε πξνζσπηθόηεηαο (CnΙ10) 

1,000 ,632 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεπνίζεζεο πεξί ηδαληθήο πξνζσπηθήο 

αληακνηβήο (CnΙ11) 

1,000 ,638 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο επηινγήο πξννξηζκνύ πςεινύ θύξνπο 

(CnΙ12) 

1,000 ,485 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
 

 

 

Πίλαθας Α5.10: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ζπλόινπ ησλ αξρηθώλ 8 
κεηαβιεηώλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 12 κεηαβιεηώλ βνπιεηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 7,794 38,971 38,971 7,794 38,971 38,971 6,064 30,318 30,318 

2 3,379 16,894 55,865 3,379 16,894 55,865 5,109 25,547 55,865 

3 ,974 4,869 60,734       

4 ,895 4,473 65,208       

5 ,843 4,213 69,420       

6 ,782 3,911 73,331       

7 ,662 3,310 76,642       

8 ,570 2,850 79,492       

9 ,555 2,776 82,267       

10 ,507 2,536 84,803       

11 ,435 2,177 86,980       

12 ,394 1,971 88,951       

13 ,390 1,950 90,900       

14 ,328 1,639 92,540       

15 ,321 1,604 94,144       

16 ,297 1,486 95,630       

17 ,276 1,378 97,008       

18 ,260 1,301 98,309       

19 ,199 ,993 99,302       
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Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 803 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

 

 

 

 
τήκα Α5.2: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ 8 ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη 12 βνπιεηηθώλ 
αξρηθά πξνηεηλόκελσλ παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ εηθόλαο πξννξηζκνύ. 

 

 

 
Πίλαθας Α5.11: Φνξηίζεηο 2 Παξαγόλησλ (πληζησζώλ) από ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο 
ζπλαηζζεκαηηθήο θαη βνπιεηηθήο εηθόλαο πξννξηζκνύ (Rotated Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
πληζηώζα 

1 2 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο επραξίζηεζεο (ΑΙ1)   ,622 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηέγεξζεο (ΑΙ2)   ,655 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ζπλαξπαζηηθόηεηαο (ΑΙ3)   ,550 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο έληαζεο (ΑΙ4)   ,846 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο ηάζεο (ΑΙ5)   ,904 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηαζθέδαζεο (ΑΙ6)   ,902 

πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο πξνηίκεζεο (ΑΙ7)   ,812 

20 ,140 ,698 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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πλαηζζεκαηηθή παξάκεηξνο δηάζεζεο (ΑΙ8)   ,810 

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πξνζσπηθώλ αλαγθώλ & ζηπι (CnI1) ,559   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο νλεηξεκέλνπ πξννξηζκνύ (CnI2) ,733   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο έθθξαζεο θαηάιιεινπ πξννξηζκνύ (CnI3) ,713   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο θηλήηξνπ εθαξκνγήο γλώζεσλ (CnI4) ,692   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ζηνρεπκέλνπ πξννξηζκνύ (CnI5) ,793   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεγήο πξνζσπηθήο αλαγθαηόηεηαο (CnI6) ,713   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο ηζρύνο επηζπκίαο επίζθεςεο (CnI7) ,597   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο επηινγήο ππόςε πηζαλώλ αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ 

(CnI8) 

,472   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο δεκηνπξγίαο εκκνλήο γηα επίζθεςε (CnI9) ,755   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεξίιεςεο ζεηηθώλ ηδηνηήησλ γηα αλάπηπμε 

πξνζσπηθόηεηαο (CnI10) 

,781   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο πεπνίζεζεο πεξί ηδαληθήο πξνζσπηθήο αληακνηβήο 

(CnI11) 

,774   

Βνπιεηηθή παξάκεηξνο επηινγήο πξννξηζκνύ πςεινύ θύξνπο (CnI12) ,647   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 3 επαλαιήςεηο. 

 

 
Πίλαθας Α5.12: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ αξρηθνύ 
πξνζδηνξηζκνύ ζπλαηζζεκαηηθήο & βνπιεηηθήο 
εηθόλαο (Component Transformation Matrix). 

πληζηώζα 1 2 

 
1 ,780 ,626 

2 -,626 ,780 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 

 

Πίλαθας Α5.13: Παξάιιειε Αλάιπζε γηα πλαηζζεκαηηθή & 
Βνπιεηηθή Δηθόλα Πξννξηζκνύ κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παξάγνληαο 

(ζπληζηώζα) 

Μέζνη 
PA 

 

Πνζνζηηαία 
Σηκή 

(Κξηηήξην PA) 
 

Πξαγκαηηθή 
Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε 
PCA > PA 

 

1 1,134764 1,158465 7,794 Απνδεθηή 

2 1,111051 1,125688 3,379 Αποδεθηή 

3 1,094078 1,106545 ,974 Απνξξηπηέα 

4 1,078544 1,090508 ,895 Απνξξηπηέα 

5 1,066645 1,077207 ,843 Απνξξηπηέα 

 6 1,053519 1,064072 ,782 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκόο Μεηαβιεηώλ : 20   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκώλ: 95 
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Πίλαθας Α5.14: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηώλ 
πεπνηζήζεσλ ξόισλ, πεπνηζήζεσλ πξνηύπσλ/θαλόλσλ, 
αληηιεπηηθώλ θνηλσληθώλ παξαγόλησλ γηα PCA. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,955 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 24954,032 

df 136 

Sig. ,000 

 

 

 

Πίλαθας Α5.15: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) αξρηθώλ θιηκάθσλ πεπνηζήζεσλ 
ξόισλ, πξνηύπσλ/θαλόλσλ, αληηιεπηηθώλ θνηλσληθώλ παξαγόλησλ γηα PCA. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ζπληξόθνπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Nor1) 

1,000 ,620 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ θίισλ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Nor2) 

1,000 ,729 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Nor3) 

1,000 ,735 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ηαμηδησηηθνύ ζπκβνύινπ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor4) 

1,000 ,743 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ επαγγεικ. πεξηβάιινληνο λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor5) 

1,000 ,728 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ δηαδηθηπαθώλ επαθώλ κνπ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor6) 

1,000 ,784 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο θνηλσληθήο 

ηάμεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol1) 

1,000 ,801 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

επαγγεικαηηθήο ζέζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol2) 

1,000 ,793 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο παξόκνηνπ 

εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol3) 

1,000 ,836 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ ειηθηαθνύ 

επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol4) 

1,000 ,825 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο εζληθόηεηαο λα 

επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol5) 

1,000 ,810 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ ζξεζθεύκαηνο 

λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol6) 

1,000 ,824 
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Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol7) 

1,000 ,843 

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ θύινπ λα 

επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol8) 

1,000 ,853 

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (SF1) 

1,000 ,740 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό επί ηνπ αξηζκνύ 

ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

1,000 ,826 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα επί ηνπ αξηζκνύ 

ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

1,000 ,790 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 

 

 

 
Πίλαθας Α5.16: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ζπλόινπ ησλ αξρηθώλ  
κεηαβιεηώλ πεπνηζήζεσλ ξόισλ, πξνηύπσλ/θαλόλσλ, αληηιεπηηθώλ θνηλσληθώλ παξαγόλησλ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 10,134 59,614 59,614 10,134 59,614 59,614 6,189 36,408 36,408 

2 1,677 9,866 69,480 1,677 9,866 69,480 4,491 26,416 62,824 

3 1,469 8,638 78,118 1,469 8,638 78,118 2,600 15,294 78,118 

4 ,573 3,372 81,491       

5 ,414 2,437 83,928       

6 ,380 2,233 86,160       

7 ,351 2,067 88,227       

8 ,299 1,757 89,984       

9 ,273 1,605 91,589       

10 ,256 1,504 93,093       

11 ,221 1,298 94,391       

12 ,206 1,213 95,605       

13 ,183 1,077 96,682       

14 ,160 ,939 97,620       

15 ,142 ,836 98,456       

16 ,134 ,789 99,245       

17 ,128 ,755 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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τήκα Α5.3: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ αξρηθά πξνηεηλόκελσλ παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ πεπνηζήζεσλ ξόισλ, πξνηύπσλ/θαλόλσλ, αληηιεπηηθώλ θνηλσληθώλ 
παξαγόλησλ. 

 

 

 
Πίλαθας Α5.17: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο κε-πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ (Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ζπληξόθνπ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor1) 

,668   

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ θίισλ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor2) 

,740   

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor3) 

,725   

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ηαμηδησηηθνύ ζπκβνύινπ 

λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor4) 

,740   
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Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor5) 

,764   

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ δηαδηθηπαθώλ επαθώλ 

κνπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor6) 

,799   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

θνηλσληθήο ηάμεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Rol1) 

,869   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

επαγγεικαηηθήο ζέζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol2) 

,865   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο 

παξόκνηνπ εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol3) 

,873   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ 

ειηθηαθνύ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol4) 

,857   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

εζληθόηεηαο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol5) 

,840   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ 

ζξεζθεύκαηνο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Rol6) 

,839   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol7) 

,855   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ 

θύινπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol8) 

,855   

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (SF1) 

,562  ,525 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό 

επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε 

γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

,566 ,445 ,555 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα επί 

ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε γηα 

εκέλα κεηξά (SF3) 

,578 ,451 ,503 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
Δμήρζεζαλ 3 παξάγνληεο. 
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Πίλαθας Α5.17: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ (Rotated Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ζπληξόθνπ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor1) 

 ,727  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ θίισλ λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor2) 

 ,774  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο λα επηιέμσ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor3) 

 ,794  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ ηαμηδησηηθνύ ζπκβνύινπ 

λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor4) 

 ,789  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Nor5) 

 ,748  

Πεπνίζεζε γηα ηελ άπνςε ησλ δηαδηθηπαθώλ επαθώλ 

κνπ λα επηιέμσ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Nor6) 

 ,776  

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

θνηλσληθήο ηάμεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Rol1) 

,779   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

επαγγεικαηηθήο ζέζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol2) 

,775   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο 

παξόκνηνπ εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol3) 

,823   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ 

ειηθηαθνύ επηπέδνπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol4) 

,831   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

εζληθόηεηαο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol5) 

,835   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ 

ζξεζθεύκαηνο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 

(Rol6) 

,849   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηαο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (Rol7) 

,852   

Πεπνίζεζε ζρεηηθά κε πξνηξνπή ζε αλζξώπνπο ίδηνπ 

θύινπ λα επηιέμνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (Rol8) 

,863   

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (SF1) 

  ,807 
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Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό 

επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε 

γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

  ,864 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα επί 

ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε γηα 

εκέλα κεηξά (SF3) 

  ,833 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 

 
 

 
Πίλαθας Α5.18: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ (ζπληζησζώλ) πεπνηζήζεσλ 
πξνηύπσλ/θαλόλσλ, ξόισλ θαη αληηιεπηηθώλ θνηλσληθώλ παξαγόλησλ  

πληζηώζεο 1 2 3 

 

1 ,731 ,586 ,351 

2 -,665 ,494 ,561 

3 ,155 -,643 ,750 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 
 

 

Πίλαθας Α5.19: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα Πεπνηζήζεηο πξνηύπσλ/θαλόλσλ,     
ξόισλ θαη Αληηιεπηηθνύο Κνηλσληθνύο Παξάγνληεο  κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παξάγνληαο 

(ζπληζηώζα) 

Μέζνη 
PA 

 

Πνζνζηηαία 
Σηκή  

(Κξηηήξην PA) 
 

Πξαγκαηηθή 
Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε  
PCA > PA 

 

1 1,120377 1,140905 10,134 Απνδεθηή 

2 1,097028 1,111455 1,677 Απνδεθηή 

3 1,079350 1,090895 1,469 Αποδεθηή 

4 1,063713 1,076773 ,573 Απνξξηπηέα 

5 1,049976 1,059204 ,414 Απνξξηπηέα 

 6 1,037116 1,048634 ,380 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκόο Μεηαβιεηώλ : 17   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκώλ: 95 
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Πίλαθας Α5.20: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηώλ ζπλ. 
αληηιεπηηθήο πνηόηεηαο, ζπλ. ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπηθήο 
θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη πξόζεζεο 
(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό  γηα PCA. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,852 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 13665,234 

df 66 

Sig. ,000 

 

 

 
Πίλαθας Α5.21: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) αξρηθώλ θιηκάθσλ ζπλ. 
ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπηθήο θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. 
Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό  γηα 
PCA. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

πλνιηθή αληηιεπηηθή πνηόηεηα Διιάδαο σο ηνπξηζηηθόο 

πξννξηζκόο (PQ) 

1,000 ,834 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (EA) 1,000 ,827 

Δπηινγή πξννξηζκνύ σο πξνζσπηθή ππεπζπλόηεηα (PNB1) 1,000 ,577 

Δπηινγή πξννξηζκνύ σο ελέξγεηα ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζσπηθήο βνύιεζεο (PNB2) 

1,000 ,740 

Δπηινγή πξννξηζκνύ κε πξνεγνύκελε δέζκεπζε ηνπ εαπηνύ 

γηα ηθαλνπνίεζε επηζπκίαο (PNB3) 

1,000 ,709 

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (SF1) 

1,000 ,756 

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό επί 

ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα 

κεηξά (SF2) 

1,000 ,836 

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα επί ηνπ 

αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα 

κεηξά (SF3) 

1,000 ,792 

Πξόζεζε λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επόκελα 2 έηε 

(Int1) 

1,000 ,885 

Δπηζπκία λέα επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επόκελα 2 έηε 

(Int2) 

1,000 ,871 

Δθηίκεζε πηζαλόηεηαο λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα 

επόκελα 2 έηε (Int3) 

1,000 ,893 

Πηζαλόηεηα λα είλαη γηα εκέλα ε Διιάδα ν επόκελνο 

ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (Int4) 

1,000 ,700 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.22: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ζπλόινπ ησλ αξρηθώλ  
κεηαβιεηώλ ζπλ. αληηιεπηηθή πνηόηεηα, ζπλ. ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε, πξνζσπ. θαλνληζηηθή πεπνίζεζε, αληηι. 
Κνηλσληθνί παξάγνληεο θαη πξόζεζε (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 5,125 42,706 42,706 5,125 42,706 42,706 3,310 27,587 27,587 

2 1,683 14,027 56,733 1,683 14,027 56,733 2,384 19,867 47,454 

3 1,490 12,413 69,146 1,490 12,413 69,146 2,053 17,105 64,558 

4 1,122 9,351 78,496 1,122 9,351 78,496 1,673 13,938 78,496 

5 ,590 4,918 83,415       

6 ,423 3,523 86,938       

7 ,381 3,172 90,110       

8 ,371 3,090 93,200       

9 ,314 2,613 95,813       

10 ,238 1,986 97,799       

11 ,142 1,186 98,985       

12 ,122 1,015 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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τήκα Α5.4: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ αξρηθά πξνηεηλόκελσλ παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ ζπλ. αληηιεπηηθήο πνηόηεηαο, ζπλ. ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπ. 
θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο 
ζηνλ πξννξηζκό. 

 

 

 
Πίλαθας Α5.23: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο κε-πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ κεηαβιεηώλ ζπλ. αληηιεπηηθήο πνηόηεηαο, ζπλ. ζπλαηζζεκαηηθήο 
επίδξαζεο, πξνζσπ. θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη 
πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό (Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 

πλνιηθή αληηιεπηηθή πνηόηεηα Διιάδαο σο 

ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (PQ) 

,558     ,682 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (EA) ,594     ,645 

Δπηινγή πξννξηζκνύ σο πξνζσπηθή 

ππεπζπλόηεηα (PNB1) 

,474 ,331 ,493   

Δπηινγή πξννξηζκνύ σο ελέξγεηα ππνζηήξημεο 

ηεο πξνζσπηθήο βνύιεζεο (PNB2) 

,473 ,325 ,632   

Δπηινγή πξννξηζκνύ κε πξνεγνύκελε δέζκεπζε 

ηνπ εαπηνύ γηα ηθαλνπνίεζε επηζπκίαο (PNB3) 

,498 ,343 ,562   

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αλζξώπσλ πνπ 

γλσξίδσ (SF1) 

,609 ,372 -,418   

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκό επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

,652 ,406 -,433   

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ 

Διιάδα επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

,697 ,331 -,371   

Πξόζεζε λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα 

επόκελα 2 έηε (Int1) 

,819 -,461     

Δπηζπκία λέα επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα 

επόκελα 2 έηε (Int2) 

,815 -,453     

Δθηίκεζε πηζαλόηεηαο λέαο επίζθεςεο ζηελ 

Διιάδα ζηα επόκελα 2 έηε (Int3) 

,794 -,510     

Πηζαλόηεηα λα είλαη γηα εκέλα ε Διιάδα ν 

επόκελνο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (Int4) 

,718 -,412     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
Δμήρζεζαλ 4 παξάγνληεο. 
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Πίλαθας Α5.24: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ κεηαβιεηώλ ζπλ. αληηιεπηηθήο πνηόηεηαο, ζπλ. ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, 
πξνζσπ. θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη πξόζεζεο 
(επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό (Rotated Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 

πλνιηθή αληηιεπηηθή πνηόηεηα Διιάδαο σο 

ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (PQ) 

   ,874 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (EA)    ,853 

Δπηινγή πξννξηζκνύ σο πξνζσπηθή ππεπζπλόηεηα 

(PNB1) 

  ,720  

Δπηινγή πξννξηζκνύ σο ελέξγεηα ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζσπηθήο βνύιεζεο (PNB2) 

  ,844  

Δπηινγή πξννξηζκνύ κε πξνεγνύκελε δέζκεπζε 

ηνπ εαπηνύ γηα ηθαλνπνίεζε επηζπκίαο (PNB3) 

  ,815  

Αληίιεςε πεξί επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ 

(SF1) 

 ,842   

Αληίιεςε πεξί απνδνρήο ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκό επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ 

νπνίσλ ε γλώκε γηα εκέλα κεηξά (SF2) 

 ,877   

Αληίιεςε πεξί πξνηξνπήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα 

επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ε 

γλώκε γηα εκέλα κεηξά (SF3) 

 ,827   

Πξόζεζε λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επόκελα 

2 έηε (Int1) 

,899    

Δπηζπκία λέα επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζηα επόκελα 

2 έηε (Int2) 

,890    

Δθηίκεζε πηζαλόηεηαο λέαο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα 

ζηα επόκελα 2 έηε (Int3) 

,917    

Πηζαλόηεηα λα είλαη γηα εκέλα ε Διιάδα ν επόκελνο 

ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο (Int4) 

,803    

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 
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Πίλαθας Α5.25: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ ζπλ. αληηιεπηηθήο πνηόηεηαο, ζπλ. 
ζπλαηζζεκαηηθήο επίδξαζεο, πξνζσπ. θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. 
Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό 
(Component Transformation Matrix). 

πληζηώζεο 1 2 3 4 

 

1 ,689 ,500 ,383 ,359 

2 -,718 ,490 ,442 ,222 

3 ,051 -,585 ,798 -,134 

4 -,091 -,409 -,144 ,897 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 

 
 

Πίλαθας Α5.26: Παξάιιειε Αλάιπζε ζπλ. αληηιεπηηθήο πνηόηεηαο, ζπλ. ζπλαηζζεκαηηθήο                
επίδξαζεο, πξνζσπ. θαλνληζηηθήο πεπνίζεζεο, αληηι. Κνηλσληθώλ παξαγόλησλ θαη                           
πξόζεζεο (επαλ)επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκό κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παξάγνληαο 
(ζπληζηώζα) 

Μέζνη 
 

 

Πνζνζηηαία 
Σηκή  

(Κξηηήξην PA) 
 

Πξαγκαηηθή 
Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε  
PCA > PA 

 

1 1,094592 1,114481 5,125 Απνδεθηή 

2 1,071926 1,087530 1,683 Απνδεθηή 

3 1,053801 1,070195 1,490 Απνδεθηή 

4 1,036813 1,050177 1,122 Αποδεθηή 

5 1,021592 1,033395 ,590 Απνξξηπηέα 

 6 1,007352 1,019820 ,423 Απνξξηπηέα 

 

 

 

Πίλαθας Α5.27: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηώλ 
πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο 
& ελαιιαθηηθώλ  θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό γηα PCA. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,927 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 40415,278 

df 253 

Sig. ,000 
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Πίλαθας Α5.28: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) αξρηθώλ θιηκάθσλ πξνζθόιιεζεο 
ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ  θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό γηα PCA. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε επίζθεςε ζε 

λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη επραξίζηεζε (NVA1) 

1,000 ,679 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγώλ όηαλ πάσ 

δηαθνπέο (NVA2) 

1,000 ,758 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν ηαμίδη 

(NVA3) 

1,000 ,704 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε έλα ηαμίδη πξνο 

άγλσζην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό όηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη 

βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

1,000 ,589 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο (OS1) 1,000 ,700 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην επραξίζηεζεο (OS2) 1,000 ,807 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξόηεηαο (OS3) 1,000 ,832 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ελζνπζηαζκνύ 

(OS4) 

1,000 ,771 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο 

εηδηθό πξννξηζκό γηα εκέλα (PA1) 

1,000 ,715 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο ηαύηηζε κε 

απηήλ σο πξννξηζκό (PA2) 

1,000 ,756 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη θαλέλαο 

άιινο ηόπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηαμηδησηηθή εκπεηξία 

(PA3) 

1,000 ,694 

πλαζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

1,000 ,819 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη είκαη 

πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό (PA5) 

1,000 ,653 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη είλαη ν 

θαιύηεξνο δπλαηόο πξννξηζκόο γηα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζεη 

λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

1,000 ,705 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο από δηαθνπέο ζε άιινπο 

ηόπνπο (PA7) 

1,000 ,801 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη δε ζα 

ηελ αληηθαζηζηνύζα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκό γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

1,000 ,750 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα θάλνληαο 

ζεηηθά ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ (DL1) 

1,000 ,809 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πξνηείλνληάο 

ηελ ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα κειινληηθέο δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

1,000 ,855 
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ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξύλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνύλ (DL3) 

1,000 ,793 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα ζθνπεύνληαο ν 

ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

1,000 ,661 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ απνξξέεη 

από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ λα κελ ηελ επηζθεθζώ θαη 

πάιη, όηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

1,000 ,649 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ πξώηε κνπ επηινγή 

κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

(DL6) 

1,000 ,795 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ηελ επηζπκία λα πιεξώζσ θαη πεξηζζόηεξα 

ρξήκαηα ώζηε λα θάλσ θαη πάιη δηαθνπέο εθεί (DL7) 

1,000 ,628 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.29: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ζπλόινπ ησλ αξρηθώλ  
κεηαβιεηώλ πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ  θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 9,131 39,700 39,700 9,131 39,700 39,700 5,330 23,175 23,175 

2 3,274 14,235 53,935 3,274 14,235 53,935 3,268 14,210 37,385 

3 2,140 9,306 63,240 2,140 9,306 63,240 3,043 13,229 50,614 

4 1,328 5,776 69,016 1,328 5,776 69,016 2,679 11,649 62,263 

5 1,049 4,561 73,577 1,049 4,561 73,577 2,602 11,314 73,577 

6 ,702 3,051 76,629       

7 ,619 2,691 79,319       

8 ,536 2,330 81,649       

9 ,437 1,900 83,549       

10 ,412 1,789 85,338       

11 ,406 1,766 87,104       

12 ,378 1,645 88,749       

13 ,346 1,504 90,253       

14 ,293 1,275 91,528       

15 ,272 1,182 92,710       

16 ,256 1,115 93,825       

17 ,255 1,107 94,932       

18 ,242 1,052 95,984       

19 ,218 ,949 96,933       

20 ,202 ,878 97,811       

21 ,190 ,826 98,636       

22 ,166 ,724 99,360       

23 ,147 ,640 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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τήκα Α5.5: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ αξρηθά πξνηεηλόκελσλ παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθώλ  θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό. 

 

 

 

 
Πίλαθας Α5.30: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο κε-πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ 
κεηαβιεηώλ πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθώλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό (Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεταβλητές 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 5 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε επίζθεςε 

ζε λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη επραξίζηεζε 

(NVA1) 

 ,676 ,465   

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγώλ 

όηαλ πάσ δηαθνπέο (NVA2) 

 ,669 ,557   

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν 

ηαμίδη (NVA3) 

 ,603 ,542   
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Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε έλα ηαμίδη 

πξνο άγλσζην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό όηαλ ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

 ,525 ,488   

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο 

(OS1) 

,575 ,462    

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην επραξίζηεζεο 

(OS2) 

,522 ,499 -,425   

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξόηεηαο 

(OS3) 

,520 ,486 -,461   

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ελζνπζηαζκνύ (OS4) 

,539 ,451 -,418   

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ σο εηδηθό πξννξηζκό γηα εκέλα (PA1) 

,736     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο 

ηαύηηζε κε απηήλ σο πξννξηζκό (PA2) 

,768     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη 

θαλέλαο άιινο ηόπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία (PA3) 

,715     

πλαζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

,802     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη 

είκαη πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

(PA5) 

,743     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη 

είλαη ν θαιύηεξνο δπλαηόο πξννξηζκόο γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

,783     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο από δηαθνπέο ζε 

άιινπο ηόπνπο (PA7) 

,773     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη δε 

ζα ηελ αληηθαζηζηνύζα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκό 

γηα ηα πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

,732     

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

θάλνληαο ζεηηθά ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ 

(DL1) 

,671   -,416  

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πξνηείλνληάο ηελ ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα κειινληηθέο 

δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

,711   -,425  

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξύλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνύλ 

(DL3) 

,713   -,438  
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ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ζθνπεύνληαο ν ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο 

επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

,718     

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

απνξξέεη από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ λα κελ ηελ 

επηζθεθζώ θαη πάιη, όηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

,683     

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ πξώηε κνπ 

επηινγή κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ (DL6) 

,750     

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ηελ επηζπκία λα πιεξώζσ θαη 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ώζηε λα θάλσ θαη πάιη δηαθνπέο 

εθεί (DL7) 

,590    ,504 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
Δμήρζεζαλ 5 παξάγνληεο. 

 
 

 
Πίλαθας Α5.31: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ 
κεηαβιεηώλ πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθώλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό (Rotated Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 5 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε επίζθεςε 

ζε λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη επραξίζηεζε 

(NVA1) 

   ,785  

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγώλ 

όηαλ πάσ δηαθνπέο (NVA2) 

   ,856  

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν 

ηαμίδη (NVA3) 

   ,830  

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε έλα ηαμίδη 

πξνο άγλσζην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό όηαλ ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

   ,752  

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο 

(OS1) 

 ,755    

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην επραξίζηεζεο 

(OS2) 

 ,868    

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξόηεηαο / 

(OS3) 

 ,886    

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ελζνπζηαζκνύ (OS4) 

 ,842    
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πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ σο εηδηθό πξννξηζκό γηα εκέλα (PA1) 

,776     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο 

ηαύηηζε κε απηήλ σο πξννξηζκό (PA2) 

,819     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη 

θαλέλαο άιινο ηόπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία (PA3) 

,782     

πλαζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

,854     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη 

είκαη πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

(PA5) 

,740     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη 

είλαη ν θαιύηεξνο δπλαηόο πξννξηζκόο γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

,713     

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο από δηαθνπέο ζε 

άιινπο ηόπνπο (PA7) 

,727    ,506 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη δε 

ζα ηελ αληηθαζηζηνύζα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκό 

γηα ηα πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

,644    ,567 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

θάλνληαο ζεηηθά ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ 

(DL1) 

  ,802   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πξνηείλνληάο ηελ ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα κειινληηθέο 

δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

  ,819   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξύλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνύλ 

(DL3) 

  ,782   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ζθνπεύνληαο ν ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο 

επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

  ,428  ,559 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

απνξξέεη από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ λα κελ ηελ 

επηζθεθζώ θαη πάιη, όηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

  ,583  ,478 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ πξώηε κνπ 

επηινγή κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ (DL6) 

    ,733 
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ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ηελ επηζπκία λα πιεξώζσ θαη 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ώζηε λα θάλσ θαη πάιη δηαθνπέο 

εθεί (DL7) 

    ,726 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 6 επαλαιήςεηο. 

 
 

 

 

 
Πίλαθας Α5.32: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ (ζπληζησζώλ) 
πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο 
πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό 
(Component Transformation Matrix). 

πληζηώζα 1 2 3 4 5 

 

1 ,693 ,379 ,446 -,042 ,419 

2 -,295 ,535 ,290 ,699 -,233 

3 ,399 -,574 -,144 ,695 ,083 

4 ,337 ,482 -,795 ,056 -,141 

5 -,400 ,095 -,255 ,152 ,862 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 
 

Πίλαθας Α5.33: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα Πξνζθόιιεζε ζηνλ πξννξηζκό,          
πλνιηθή ηθαλνπνίεζε, Αλάγθε πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ θαη Αθνζίσζε ζηνλ πξννξηζκό. 

Παξάγνληαο 

(ζπληζηώζα) 

Μέζνη PA 
 

 

Πνζνζηηαία 
Σηκή  

(Κξηηήξην PA) 
 

Πξαγκαηηθή 
Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε 
PCA > PA 

 

1 1,147641 1,172430 9,131 Απνδεθηή 

2 1,125792 1,140730 3,274 Απνδεθηή 

3 1,107955 1,124994 2,140 Απνδεθηή 

4 1,091488 1,103664 1,328 Αποδεθηή 

5 1,078609 1,090974 1,049 Απνξξηπηέα 

 6 1,066343 1,075479 ,702 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκόο Μεηαβιεηώλ : 23   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκώλ: 95 
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Πίλαθας Α5.34: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο (Communalities) αξρηθώλ θιηκάθσλ 
πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & 
ελαιιαθηηθώλ  θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό γηα PCA κε 4 παξάγνληεο. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε επίζθεςε ζε 

λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη επραξίζηεζε (NVA1) 

1,000 ,677 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγώλ όηαλ πάσ 

δηαθνπέο (NVA2) 

1,000 ,758 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν ηαμίδη 

(NVA3) 

1,000 ,683 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε έλα ηαμίδη πξνο 

άγλσζην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό όηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη 

βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

1,000 ,531 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο (OS1) 1,000 ,699 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην επραξίζηεζεο (OS2) 1,000 ,804 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξόηεηαο (OS3) 1,000 ,825 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ελζνπζηαζκνύ 

(OS4) 

1,000 ,767 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο 

εηδηθό πξννξηζκό γηα εκέλα (PA1) 

1,000 ,588 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο ηαύηηζε κε 

απηήλ σο πξννξηζκό (PA2) 

1,000 ,673 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη θαλέλαο 

άιινο ηόπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηαμηδησηηθή εκπεηξία 

(PA3) 

1,000 ,683 

πλαζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

1,000 ,749 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη είκαη 

πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό (PA5) 

1,000 ,615 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη είλαη ν 

θαιύηεξνο δπλαηόο πξννξηζκόο γηα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζεη 

λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

1,000 ,705 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο από δηαθνπέο ζε άιινπο 

ηόπνπο (PA7) 

1,000 ,784 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη δε ζα 

ηελ αληηθαζηζηνύζα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκό γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

1,000 ,701 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα θάλνληαο 

ζεηηθά ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ (DL1) 

1,000 ,774 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πξνηείλνληάο 

ηελ ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα κειινληηθέο δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

1,000 ,826 
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ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξύλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνύλ (DL3) 

1,000 ,784 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα ζθνπεύνληαο ν 

ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

1,000 ,619 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ απνξξέεη 

από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ λα κελ ηελ επηζθεθζώ θαη 

πάιη, όηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

1,000 ,617 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ πξώηε κνπ επηινγή 

κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

(DL6) 

1,000 ,638 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ηελ επηζπκία λα πιεξώζσ θαη πεξηζζόηεξα 

ρξήκαηα ώζηε λα θάλσ θαη πάιη δηαθνπέο εθεί (DL7) 

1,000 ,375 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
 

 

 
Πίλαθας Α5.35: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηώλ 
πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο 
& ελαιιαθηηθώλ  θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό γηα PCA κε 22 κεηαβιεηέο 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,923 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 39197,956 

df 231 

Sig. ,000 

 
 

 
Πίλαθας Α5.36: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο αξρηθώλ θιηκάθσλ πξνζθόιιεζεο ζηνλ 
πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ  θαη 
αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό γηα PCA κε 4 παξάγνληεο ρσξίο ηελ DL7. 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε επίζθεςε ζε 

λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη επραξίζηεζε (NVA1) 

1,000 ,678 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία αιιαγώλ όηαλ πάσ 

δηαθνπέο (NVA2) 

1,000 ,758 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε αιιαγή 

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδσ έλα λέν ηαμίδη 

(NVA3) 

1,000 ,686 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε έλα ηαμίδη πξνο 

άγλσζην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό όηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη 

βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

1,000 ,535 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο (OS1) 1,000 ,700 
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Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην επραξίζηεζεο (OS2) 1,000 ,805 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην πιεξόηεηαο (OS3) 1,000 ,827 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην ελζνπζηαζκνύ 

(OS4) 

1,000 ,768 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο 

εηδηθό πξννξηζκό γηα εκέλα (PA1) 

1,000 ,596 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο ηαύηηζε κε 

απηήλ σο πξννξηζκό (PA2) 

1,000 ,680 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη θαλέλαο 

άιινο ηόπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηαμηδησηηθή εκπεηξία 

(PA3) 

1,000 ,683 

πλαζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα (PA4) 

1,000 ,759 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη είκαη 

πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό (PA5) 

1,000 ,627 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη είλαη ν 

θαιύηεξνο δπλαηόο πξννξηζκόο γηα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζεη 

λα θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

1,000 ,709 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη νη 

δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο από δηαθνπέο ζε άιινπο 

ηόπνπο (PA7) 

1,000 ,783 

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο όηη δε ζα 

ηελ αληηθαζηζηνύζα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκό γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ έθαλα εθεί (PA8) 

1,000 ,695 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα θάλνληαο 

ζεηηθά ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ (DL1) 

1,000 ,781 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πξνηείλνληάο 

ηελ ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα κειινληηθέο δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

1,000 ,832 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξύλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνύλ (DL3) 

1,000 ,788 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα ζθνπεύνληαο ν 

ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

1,000 ,611 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ απνξξέεη 

από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ λα κελ ηελ επηζθεθζώ θαη 

πάιη, όηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

1,000 ,608 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ 

εθθξάδεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ πξώηε κνπ επηινγή 

κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

(DL6) 

1,000 ,615 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.37: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ησλ κεηαβιεηώλ  
πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ 
πξννξηζκό κε 4 παξάγνληεο, ρσξίο ηελ DL7. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 8,802 40,008 40,008 8,802 40,008 40,008 6,260 28,456 28,456 

2 3,250 14,772 54,780 3,250 14,772 54,780 3,281 14,913 43,368 

3 2,141 9,730 64,510 2,141 9,730 64,510 3,267 14,850 58,219 

4 1,332 6,052 70,562 1,332 6,052 70,562 2,716 12,343 70,562 

5 ,922 4,189 74,751       

6 ,672 3,056 77,807       

7 ,613 2,788 80,595       

8 ,459 2,088 82,683       

9 ,412 1,874 84,557       

10 ,410 1,865 86,422       

11 ,381 1,732 88,154       

12 ,346 1,573 89,727       

13 ,295 1,340 91,067       

14 ,277 1,259 92,326       

15 ,258 1,173 93,499       

16 ,257 1,170 94,669       

17 ,244 1,107 95,776       

18 ,219 ,994 96,769       

19 ,204 ,926 97,695       

20 ,192 ,874 98,569       

21 ,167 ,757 99,326       

22 ,148 ,674 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.38: πληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach’s α γηα ηελ θιίκαθα «Αθνζίσζε 
ζηνλ Πξννξηζκό» θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο αθαίξεζεο παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ.   

Cronbach’s α = 0,871 (7 παραηερούκελες κεηαβιεηές) 
Cronbach's Alpha αλ 

δηαγραθεί κεηαβιεηή 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα θάλνληαο ζεηηθά 

ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ γλσξίδσ (DL1) 

,858 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πξνηείλνληάο ηελ 

ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα κειινληηθέο δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

,853 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα ελζαξξύλνληαο 

θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ επηζθεθζνύλ (DL3) 

,848 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα ζθνπεύνληαο ν 

ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

,847 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ απνξξέεη 

από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ λα κελ ηελ επηζθεθζώ θαη πάιη, 

όηαλ ζα έρσ ηελ επθαηξία (DL5) 

,846 

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα πνπ εθθξάδεηαη 

από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ πξώηε κνπ επηινγή κεηαμύ όισλ 

ησλ άιισλ πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ (DL6) 

,846 

τεκαηηζκός δεζκού (αθοζίωζες) κε ηελ Ειιάδα ποσ 

εθθράδεηαη από ηελ επηζσκία λα πιερώζω θαη περηζζόηερα 

τρήκαηα ώζηε λα θάλω θαη πάιη δηαθοπές εθεί (DL7) 

,873 

 

 
Πίλαθας Α5.39: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ κεηαβιεηώλ πξνζθόιιεζεο ζηνλ πξννξηζκό, ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, 
αλάγθεο πνηθηιίαο & ελαιιαθηηθώλ θαη αθνζίσζεο ζηνλ πξννξηζκό, ρσξίο ηε κεηαβιεηή 
DL7 (Rotated Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε 

επίζθεςε ζε λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη 

επραξίζηεζε (NVA1) 

   ,803 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε εκπεηξία 

αιιαγώλ όηαλ πάσ δηαθνπέο (NVA2) 

   ,866 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε 

αιιαγή ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θάζε θνξά πνπ 

ζρεδηάδσ έλα λέν ηαμίδη (NVA3) 

   ,819 

Πνηθηιία & Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δηαθνπώλ κε έλα 

ηαμίδη πξνο άγλσζην ηνπξηζηηθό πξννξηζκό όηαλ ηα 

πξάγκαηα γίλνληαη βαξεηά ζηε δσή (NVA4) 

   ,726 

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ηθαλνπνίεζεο (OS1) 

  ,757  

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

επραξίζηεζεο (OS2) 

  ,867  
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Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

πιεξόηεηαο / (OS3) 

  ,884  

Αμηνιόγεζε ζπλνιηθήο εκπεηξίαο κε θξηηήξην 

ελζνπζηαζκνύ (OS4) 

  ,841  

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο εηδηθό πξννξηζκό γηα εκέλα 

(PA1) 

,704    

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

δειώλνληαο ηαύηηζε κε απηήλ σο πξννξηζκό (PA2) 

,784    

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

δειώλνληαο όηη θαλέλαο άιινο ηόπνο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηαμηδησηηθή εκπεηξία (PA3) 

,814    

πλαζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα δειώλνληαο 

όηη νη δηαθνπέο ζε απηήλ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκέλα 

(PA4) 

,835    

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

δειώλνληαο όηη είκαη πξνζθνιιεκέλνο ζε απηήλ σο 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό (PA5) 

,742    

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

δειώλνληαο όηη είλαη ν θαιύηεξνο δπλαηόο 

πξννξηζκόο γηα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζεη λα 

θάλσ ζηηο δηαθνπέο (PA6) 

,803    

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

δειώλνληαο όηη νη δηαθνπέο εθεί είλαη πην ζεκαληηθέο 

από δηαθνπέο ζε άιινπο ηόπνπο (PA7) 

,867    

πλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ Διιάδα 

δειώλνληαο όηη δε ζα ηελ αληηθαζηζηνύζα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν πξννξηζκό γηα ηα πξάγκαηα πνπ 

έθαλα εθεί (PA8) 

,814    

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

θάλνληαο ζεηηθά ζρόιηα γηα απηήλ ζηα άηνκα πνπ 

γλσξίδσ (DL1) 

 ,787   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πξνηείλνληάο ηελ ζε άιινπο αλζξώπνπο γηα 

κειινληηθέο δηαθνπέο ηνπο (DL2) 

 ,809   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ελζαξξύλνληαο θίινπο θαη ζπγγελείο λα ηελ 

επηζθεθζνύλ (DL3) 

 ,794   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

ζθνπεύνληαο ν ίδηνο/ε ίδηα λα ηελ επηζθεθζώ ζηηο 

επόκελεο δηαθνπέο κνπ (DL4) 

,559 ,524   
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ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πνπ απνξξέεη από ηελ κε έθθξαζε θάπνηνπ ιόγνπ 

λα κελ ηελ επηζθεθζώ θαη πάιη, όηαλ ζα έρσ ηελ 

επθαηξία (DL5) 

 ,664   

ρεκαηηζκόο δεζκνύ (αθνζίσζεο) κε ηελ Διιάδα 

πνπ εθθξάδεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ 

πξώηε κνπ επηινγή κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ 

πηζαλώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ (DL6) 

,639 ,410   

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 5 επαλαιήςεηο. 

 
 

 

 
Πίλαθας Α5.40: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηώλ 
αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ γηα PCA (Varimax). 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,951 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 27764,353 

df 210 

Sig. ,000 

 

 

 
Πίλαθας Α5.41: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο αξρηθήο θιίκαθαο αλαζηαιηηθώλ 
παξαγόλησλ γηα PCA κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (Varimax). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο 

(Con1) 

1,000 ,756 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελόηεηαο (Con2) 

1,000 ,715 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ (Con3) 

1,000 ,484 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

1,000 ,619 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

1,000 ,613 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από νηθνγέλεηα θαη 

θίινπο (Con6) 

1,000 ,682 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

1,000 ,634 
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζαξέζθεηαο λα ηαμηδεύσ κόλνο (Con8) 

1,000 ,561 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο (Con9) 

1,000 ,607 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ έιιεηςεο πιεξνθνξηώλ γηα επηζθέςηκα κέξε θαη 

ζπκκεηννρηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Con10) 

1,000 ,513 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

1,000 ,615 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

1,000 ,615 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ γεληθώο (Con13) 

1,000 ,634 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ (Con14) 

1,000 ,563 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ηαμηδηνύ 

(Con15) 

1,000 ,685 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

1,000 ,636 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ ζπκπεξίιεςεο λεαξώλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ αδπλαηνύλ λα ηαμηδέςνπλ (Con17) 

1,000 ,652 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από ηελ πιεπξά ησλ αλζξώπσλ 

πνπ γλσξίδσ (Con18) 

1,000 ,657 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ από ηελ πιεπξά ησλ 

αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (Con19) 

1,000 ,627 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ πξνθύπηεη από 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

1,000 ,664 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ πεξηνρή κόληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

1,000 ,556 

Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.42: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ησλ κεηαβιεηώλ  
αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ κε όιεο ηηο αξρηθά πξνηεηλόκελεο κεηαβιεηέο. 

 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 9,554 45,494 45,494 9,554 45,494 45,494 4,795 22,835 22,835 

2 1,409 6,711 52,206 1,409 6,711 52,206 4,299 20,473 43,308 

3 1,103 5,254 57,460 1,103 5,254 57,460 2,093 9,965 53,274 

4 1,023 4,872 62,332 1,023 4,872 62,332 1,902 9,058 62,332 

5 ,880 4,189 66,521       

6 ,716 3,409 69,930       

7 ,663 3,159 73,089       

8 ,637 3,032 76,122       

9 ,602 2,869 78,991       

10 ,511 2,434 81,425       

11 ,471 2,245 83,669       

12 ,437 2,081 85,751       

13 ,418 1,991 87,742       

14 ,393 1,873 89,615       

15 ,369 1,756 91,371       

16 ,365 1,740 93,111       

17 ,340 1,620 94,731       

18 ,312 1,486 96,217       

19 ,287 1,368 97,584       

20 ,266 1,268 98,852       

21 ,241 1,148 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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τήκα Α5.6: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ αξρηθά πξνηεηλόκελσλ παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ. 

 

 
Πίλαθας Α5.43: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο κε-πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ αξρηθώλ κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ (Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο (Con1) 

,400 ,716   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ 

ζηελόηεηαο (Con2) 

,527 ,545   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ 

(Con3) 

,580    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

,600    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

,707    
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από 

νηθνγέλεηα θαη θίινπο (Con6) 

,740    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

,707    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζαξέζθεηαο λα ηαμηδεύσ κόλνο 

(Con8) 

   ,629 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο (Con9) 

,714    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο πιεξνθνξηώλ γηα 

επηζθέςηκα κέξε θαη ζπκκεηννρηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(Con10) 

,704    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

,632 ,429   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

,720    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ 

γεληθώο (Con13) 

,765    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ 

(Con14) 

,708    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

ηαμηδηνύ (Con15) 

,790    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ 

Διιάδα (Con16) 

,757    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ ζπκπεξίιεςεο λεαξώλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ αδπλαηνύλ λα ηαμηδέςνπλ (Con17) 

,751    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από ηελ πιεπξά ησλ 

αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (Con18) 

,755    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ από ηελ πιεπξά 

ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (Con19) 

,719    
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ 

πξνθύπηεη από γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Con20) 

,709    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ 

πεξηνρή κόληκεο δηαβίσζεο (Con21) 

,639    

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
Δμήρζεζαλ 4 ζπληζηώζεο. 

 

 
Πίλαθας Α5.44: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ Varimax αξρηθώλ κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ (Rotated 
Component Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 3 4 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο (Con1) 

  ,851  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ 

ζηελόηεηαο (Con2) 

  ,757  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ 

(Con3) 

 ,556   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

 ,612  ,425 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

 ,698   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από 

νηθνγέλεηα θαη θίινπο (Con6) 

 ,731   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

 ,708   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζαξέζθεηαο λα ηαμηδεύσ κόλνο 

(Con8) 

   ,743 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο (Con9) 

,519 ,579   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο πιεξνθνξηώλ γηα 

επηζθέςηκα κέξε θαη ζπκκεηννρηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(Con10) 

,509 ,467   
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

,437  ,525  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

,600    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ 

γεληθώο (Con13) 

,647 ,428   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ 

(Con14) 

 ,515  ,405 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

ηαμηδηνύ (Con15) 

,689    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ 

Διιάδα (Con16) 

,653 ,438   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ ζπκπεξίιεςεο λεαξώλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ αδπλαηνύλ λα ηαμηδέςνπλ (Con17) 

,606 ,527   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από ηελ πιεπξά ησλ 

αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (Con18) 

,480 ,426  ,489 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ από ηελ πιεπξά 

ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ (Con19) 

,443   ,524 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ 

πξνθύπηεη από γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Con20) 

,767    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ 

πεξηνρή κόληκεο δηαβίσζεο (Con21) 

,704    

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 8 επαλαιήςεηο. 
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Πίλαθας Α5.45: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ (ζπληζησζώλ) αλαζηαιηηθώλ 
παξαγόλησλ (Component Transformation Matrix). 

πληζηώζεο 1 2 3 4 

 

1 ,661 ,611 ,300 ,316 

2 -,200 -,348 ,879 ,257 

3 -,650 ,710 ,190 -,195 

4 -,318 ,039 -,318 ,892 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 
 

 

Πίλαθας Α5.46: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηηο ζπληζηώζεο ησλ Αλαζηαιηηθώλ 
Παξαγόλησλ. 

Παξάγνληαο 

(ζπληζηώζα) 

Μέζνη PA 
 

 

Πνζνζηηαία 
Σηκή  

(Κξηηήξην PA) 
 

Πξαγκαηηθή 
Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε 
PCA > PA 

 

1 1,140050 1,158186 9,554 Απνδεθηή 

2 1,115411 1,129920 1,409 Αποδεθηή 

3 1,100725 1,115009 1,103 Απνξξηπηέα 

4 1,084401 1,095312 1,023 Απνξξηπηέα 

5 1,070460 1,082533 ,880 Απνξξηπηέα 

 6 1,057552 1,068630 ,716 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκόο Μεηαβιεηώλ : 21   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκώλ: 95 

 

 

Πίλαθας Α5.47: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ 
γηα PCA κε 14 κεηαβιεηέο 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,923 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 20814,331 

df 91 

Sig. ,000 
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Πίλαθας Α5.48: Κνηλέο δηαθπκάλζεηο αξρηθήο θιίκαθαο αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ γηα 
PCA κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (Varimax). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο Αξρηθή Δμαγσγή 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε θαηάξηηζε 

πξνϋπνινγηζκνύ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθώλ πόξσλ (Cat1) 

1,000 ,664 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε δέζκεπζε 

απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, θαζηζηώληαο ην σο πξνηεξαηόηεηα (Cat2) 

1,000 ,663 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

1,000 ,553 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκό 

θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ πξνηύηεξα (Cat4) 

1,000 ,652 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εμνηθνλόκεζε 

ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

1,000 ,705 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκό 

ηνπ ηαμηδηνύ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθό ρξόλν ηεο 

νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

1,000 ,625 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκό 

ηνπ ηαμηδηνύ ζύκθσλα κε ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο κνπ 

(Cat7) 

1,000 ,656 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

θαηάιιεισλ ηξόπσλ γηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηόο κνπ ώζηε ην 

ηαμίδη λα γίλεη (Cat8) 

1,000 ,597 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ καδί 

κνπ (Cat9) 

1,000 ,522 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ηαμίδη εθηόο 

πεξηόδνπ αηρκήο, όηαλ ν ζπλσζηηζκόο ζα είλαη ρακειόο ζηνλ 

πξννξηζκό (Cat10) 

1,000 ,412 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε πξνζαξκνγή 

ησλ δαπαλώλ ηνπ ηαμηδηνύ ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηέο κνπ 

(Cat11) 

1,000 ,611 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε αμηνπνίεζε 

ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ/εηδηθώλ εθπηώζεσλ (Cat12) 

1,000 ,555 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα ηαμηδεύνληαο κε 

γθξνππ από θεκηζκέλν πξαθηνξείν ηαμηδίσλ (Cat13) 

1,000 ,644 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε απνθπγή 

γξαθεηθνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηαμηδεύνληαο πξηλ ζε αιινδαπό 

πξννξηζκό κε ιηγόηεξα εκπόδηα π.ρ. ζεώξεζεο δηαβαηεξίσλ 

(Cat14) 

1,000 ,662 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθας Α5.49: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA ησλ κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ 
κε όιεο ηηο αξρηθά πξνηεηλόκελεο κεηαβιεηέο. 

 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% 

 

1 7,088 50,631 50,631 7,088 50,631 50,631 4,993 35,664 35,664 

2 1,433 10,237 60,868 1,433 10,237 60,868 3,529 25,205 60,868 

3 ,895 6,396 67,264       

4 ,758 5,415 72,679       

5 ,665 4,750 77,429       

6 ,556 3,970 81,400       

7 ,466 3,330 84,730       

8 ,393 2,809 87,539       

9 ,336 2,401 89,941       

10 ,330 2,360 92,301       

11 ,312 2,231 94,532       

12 ,284 2,028 96,560       

13 ,246 1,759 98,318       

14 ,235 1,682 100,000       

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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τήκα Α5.7: Γηάγξακκα Scree γηα ην ζύλνιν ησλ αξρηθά πξνηεηλόκελσλ παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ. 

 

 

 
Πίλαθας Α5.50: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηζηξεθόκελεο αλάιπζεο θπξίσλ 
ζπληζησζώλ Varimax αξρηθώλ κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ (Rotated Component 
Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 

1 2 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε θαηάξηηζε 

πξνϋπνινγηζκνύ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθώλ πόξσλ (Cat1) 

,786  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε δέζκεπζε 

απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, θαζηζηώληαο ην σο πξνηεξαηόηεηα (Cat2) 

,810  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

,647  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκό 

θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ πξνηύηεξα (Cat4) 

,741  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εμνηθνλόκεζε 

ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

,789  
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Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκό 

ηνπ ηαμηδηνύ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθό ρξόλν ηεο 

νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

,744  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ζρεδηαζκό 

ηνπ ηαμηδηνύ ζύκθσλα κε ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο κνπ 

(Cat7) 

,771  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

θαηάιιεισλ ηξόπσλ γηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηόο κνπ ώζηε ην 

ηαμίδη λα γίλεη (Cat8) 

,447 ,631 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ καδί 

κνπ (Cat9) 

,478 ,542 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ηαμίδη εθηόο 

πεξηόδνπ αηρκήο, όηαλ ν ζπλσζηηζκόο ζα είλαη ρακειόο ζηνλ 

πξννξηζκό (Cat10) 

 ,592 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε πξνζαξκνγή 

ησλ δαπαλώλ ηνπ ηαμηδηνύ ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηέο κνπ 

(Cat11) 

,558 ,548 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε αμηνπνίεζε 

ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ/εηδηθώλ εθπηώζεσλ (Cat12) 

,401 ,628 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα ηαμηδεύνληαο κε 

γθξνππ από θεκηζκέλν πξαθηνξείν ηαμηδίσλ (Cat13) 

 ,796 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε απνθπγή 

γξαθεηθνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηαμηδεύνληαο πξηλ ζε αιινδαπό 

πξννξηζκό κε ιηγόηεξα εκπόδηα π.ρ. ζεώξεζεο δηαβαηεξίσλ 

(Cat14) 

 ,807 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.  
Μέζνδνο Πεξηζηνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 3 επαλαιήςεηο. 

 
 

 
Πίλαθας Α5.51: πζρεηίζεηο παξαγόλησλ (ζπληζησζώλ) θαηαιπηώλ 
(Component Transformation Matrix). 

Παξάγνληεο (πληζηώζεο) 1 2 

 
1 ,793 ,609 

2 -,609 ,793 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis.   
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Varimax κε Kaiser Normalization.  

 
 

 

 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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Πίλαθας Α5.52: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζώλ PCA Promax 12 
κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ. 

Παξάγνληαο 

(πληζηώζα) 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα 

Αζξνίζκ. Σεηξαγ. 

Φνξηίζεσλ 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

 

1 6,332 52,770 52,770 6,332 52,770 52,770 5,989 

2 1,374 11,449 64,219 1,374 11,449 64,219 4,187 

3 ,755 6,294 70,513     

4 ,668 5,568 76,081     

5 ,545 4,543 80,625     

6 ,482 4,018 84,642     

7 ,371 3,091 87,733     

8 ,371 3,088 90,821     

9 ,325 2,706 93,527     

10 ,289 2,404 95,932     

11 ,251 2,088 98,020     

12 ,238 1,980 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Component Analysis. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α6 

 

 
Πίνακας Α6.1: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ 15 
παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ & 13 
κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ γηα PAF. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,924 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 35955,932 

df 378 

Sig. ,000 

 

 

 

 

Πίνακας Α6.3: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε παξαγνληνπνίεζεο θπξίσλ αμόλσλ 15 παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ & 13 κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ γηα PAF. 

Παξάγνληαο 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 8,380 29,928 29,928 7,937 28,347 28,347 6,241 

2 5,333 19,048 48,975 4,901 17,502 45,849 6,182 

3 1,378 4,923 53,898 ,928 3,313 49,162 5,622 

4 1,357 4,846 58,744 ,889 3,174 52,336 4,271 

5 1,080 3,856 62,600 ,620 2,215 54,551 3,185 

6 ,892 3,187 65,787     

7 ,811 2,895 68,682     

8 ,712 2,543 71,225     

9 ,677 2,416 73,641     

10 ,651 2,324 75,965     

11 ,636 2,273 78,238     

12 ,598 2,136 80,374     

13 ,472 1,686 82,060     

14 ,458 1,637 83,697     

15 ,430 1,534 85,231     
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Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 844 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

16 ,416 1,487 86,718     

17 ,400 1,430 88,148     

18 ,397 1,417 89,565     

19 ,362 1,294 90,859     

20 ,340 1,215 92,074     

21 ,322 1,150 93,224     

22 ,309 1,105 94,329     

23 ,305 1,088 95,417     

24 ,287 1,024 96,441     

25 ,279 ,998 97,439     

26 ,261 ,931 98,370     

27 ,237 ,846 99,216     

28 ,219 ,784 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring. 

 

 

 
Πίνακας Α6.3: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε παξαγνληνπνίεζεο θπξίσλ αμόλσλ όισλ ησλ αξρηθά 
παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ & θαηαιπηώλ γηα PAF. 

Παξάγνληαο 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 10,850 30,999 30,999 10,397 29,706 29,706 9,508 

2 6,078 17,366 48,365 5,649 16,141 45,847 6,952 

3 1,482 4,233 52,598 1,002 2,863 48,709 4,527 

4 1,406 4,016 56,614 ,947 2,707 51,417 4,789 

5 1,108 3,166 59,781 ,643 1,839 53,255 1,111 

6 ,972 2,778 62,558     

7 ,915 2,615 65,174     

8 ,860 2,456 67,629     

9 ,796 2,275 69,905     

10 ,712 2,036 71,940     

11 ,658 1,880 73,820     

12 ,648 1,850 75,671     

13 ,615 1,756 77,426     

14 ,562 1,606 79,033     
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15 ,554 1,584 80,617     

16 ,509 1,453 82,070     

17 ,468 1,338 83,408     

18 ,448 1,280 84,688     

19 ,421 1,203 85,891     

20 ,411 1,174 87,066     

21 ,405 1,156 88,222     

22 ,381 1,088 89,310     

23 ,367 1,049 90,359     

24 ,339 ,969 91,328     

25 ,329 ,940 92,268     

26 ,316 ,903 93,171     

27 ,309 ,882 94,053     

28 ,299 ,855 94,908     

29 ,295 ,844 95,752     

30 ,282 ,804 96,557     

31 ,265 ,758 97,314     

32 ,255 ,729 98,043     

33 ,237 ,677 98,721     

34 ,229 ,656 99,376     

35 ,218 ,624 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring. 

 

 

 
Πίνακας Α6.4: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο 5 εμαγώκελσλ παξαγόλησλ PAF αλαζηαιηηθώλ 
παξαγόλησλ θαη θαηαιπηώλ (Pattern Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο 

1 2 3 4 5 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο (Con1) 

    ,674 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ 

ζηελόηεηαο (Con2) 

    ,644 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ 

(Con3) 

  ,430   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

  ,585   
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

  ,727   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από 

νηθνγέλεηα θαη θίινπο (Con6) 

  ,769   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

  ,717   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

 ,463   ,404 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

 ,654    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ 

γεληθώο (Con13) 

 ,625    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ 

(Con14) 

  ,422   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

ηαμηδηνύ (Con15) 

 ,774    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ 

Διιάδα (Con16) 

 ,596    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ 

πξνθύπηεη από γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Con20) 

 ,785    

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ 

πεξηνρή κόληκεο δηαβίσζεο (Con21) 

 ,659    

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθώλ 

πόξσλ (Cat1) 

,811     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, θαζηζηώληαο ην σο 

πξνηεξαηόηεηα (Cat2) 

,866     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εύξεζε αλζξώπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

,657     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ πξνηύηεξα 

(Cat4) 

,776     
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Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

,832     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθό 

ρξόλν ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

,783     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ ζύκθσλα κε ηνπο ρξνληθνύο 

πεξηνξηζκνύο κνπ (Cat7) 

,821     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εύξεζε αλζξώπσλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα 

λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ (Cat9) 

,476     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ηαμίδη εθηόο πεξηόδνπ αηρκήο, όηαλ ν ζπλσζηηζκόο 

ζα είλαη ρακειόο ζηνλ πξννξηζκό (Cat10) 

     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλώλ ηνπ ηαμηδηνύ ζηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηέο κνπ (Cat11) 

,555     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ/εηδηθώλ 

εθπηώζεσλ (Cat12) 

   ,410  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ηαμηδεύνληαο κε γθξνππ από θεκηζκέλν πξαθηνξείν 

ηαμηδίσλ (Cat13) 

   ,702  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

ηαμηδεύνληαο πξηλ ζε αιινδαπό πξννξηζκό κε 

ιηγόηεξα εκπόδηα π.ρ. ζεώξεζεο δηαβαηεξίσλ 

(Cat14) 

   ,719  

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 9 επαλαιήςεηο. 

 

 

 

 
Πίνακας Α6.5: πληειεζηέο ζπζρεηίζεσλ ησλ 28 παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ θαη 5 παξαγόλησλ 
αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ θαη θαηαιπηώλ (Structure Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο 

1 2 3 4 5 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο (Con1) 

    ,683 
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ 

ζηελόηεηαο (Con2) 

  ,488  ,711 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ 

(Con3) 

 ,480 ,557   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

 ,464 ,631   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

 ,570 ,752   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από 

νηθνγέλεηα θαη θίινπο (Con6) 

 ,607 ,798   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

 ,558 ,747   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνπ εθεί (Con11) 

 ,599 ,457  ,582 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

 ,735 ,545  ,481 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ 

γεληθώο (Con13) 

 ,758 ,641   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ 

(Con14) 

 ,611 ,652   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

ηαμηδηνύ (Con15) 

 ,813 ,624   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ 

Διιάδα (Con16) 

 ,737 ,641   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ 

πξνθύπηεη από γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Con20) 

 ,753 ,500   

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ 

πεξηνρή κόληκεο δηαβίσζεο (Con21) 

 ,653 ,462   

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθώλ 

πόξσλ (Cat1) 

,772     
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Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, θαζηζηώληαο ην σο 

πξνηεξαηόηεηα (Cat2) 

,742     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εύξεζε αλζξώπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

,709   ,478  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ πξνηύηεξα 

(Cat4) 

,784   ,461  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

,821   ,419  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθό 

ρξόλν ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

,761     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ ζύκθσλα κε ηνπο ρξνληθνύο 

πεξηνξηζκνύο κνπ (Cat7) 

,779     

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εύξεζε αλζξώπσλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα 

λα ηαμηδέςνπλ καδί κνπ (Cat9) 

,633   ,564  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ηαμίδη εθηόο πεξηόδνπ αηρκήο, όηαλ ν ζπλσζηηζκόο 

ζα είλαη ρακειόο ζηνλ πξννξηζκό (Cat10) 

,462   ,506  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλώλ ηνπ ηαμηδηνύ ζηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηέο κνπ (Cat11) 

,725   ,583  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ/εηδηθώλ 

εθπηώζεσλ (Cat12) 

,618   ,622  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ηαμηδεύνληαο κε γθξνππ από θεκηζκέλν πξαθηνξείν 

ηαμηδίσλ (Cat13) 

,418   ,725  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

ηαμηδεύνληαο πξηλ ζε αιινδαπό πξννξηζκό κε 

ιηγόηεξα εκπόδηα π.ρ. ζεώξεζεο δηαβαηεξίσλ 

(Cat14) 

,429   ,764  

Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Principal Axis Factoring.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 
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Πίνακας Α6.6: Παξάιιειε Αλάιπζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα  
Αλαζηαιηηθνύο Παξάγνληεο & Καηαιύηεο κε ηπραίεο ηδηνηηκέο. 

Παξάγνληαο 

(ζπληζηώζα) 

Μέζνη 

PA 

 

Πνζνζηηαία Σηκή 

(Κξηηήξην PA) 

 

Πξαγκαηηθή 

Ιδηνηηκή από 

PCA 

Απόθαζε 

PCA > PA 

 

1 1,166040 1,185772 8,380 Απνδεθηή 

2 1,144411 1,161482 5,333 Απνδεθηή 

3 1,126741 1,140085 1,378 Απνδεθηή 

4 1,113568 1,127430 1,357 Αποδεκτή 

5 1,098935 1,109749 1,080 Απνξξηπηέα 

 6 1,086485 1,096082 ,892 Απνξξηπηέα 

1) Μέγεζνο Γείγκαηνο: 3466 
2) Αξηζκόο Μεηαβιεηώλ : 28   
3) Πνζνζηηαία Καηάηαμε Ιδηνηηκώλ: 95 

 

 

 
Πίνακας Α6.7: Έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο δεδνκέλσλ 14 
παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ & 13 
κεηαβιεηώλ θαηαιπηώλ γηα PAF. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,926 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 34996,777 

df 351 

Sig. ,000 

 

 

Πίνακας Α6.8: πλνιηθή επεμεγνύκελε δηαθύκαλζε παξαγνληνπνίεζεο θπξίσλ αμόλσλ 27 παξαηεξνύκελσλ 
κεηαβιεηώλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ & θαηαιπηώλ γηα PAF κε θξηηήξην 2 παξάγνληεο. 

Παξάγνληαο 

Αξρηθέο Ιδηνηηκέο 

(Initial Eigenvalues) 

 

Δμαγώκελα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ Φνξηίζεσλ 

 

Πεξηζηξεθόκελα 

Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ 

Φνξηίζεσλ 

 

ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

% 

Γηαθύκαλζε 

Αζξνηζηηθή 

% ύλνιν 

d

i

m

e

n

s

i

1 8,248 30,549 30,549 7,727 28,620 28,620 6,707 

2 5,295 19,612 50,161 4,801 17,781 46,401 6,477 

3 1,367 5,063 55,225     

4 1,098 4,066 59,290     

5 1,047 3,878 63,168     

6 ,844 3,126 66,294     

7 ,792 2,932 69,226     
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o

n

0 

8 ,711 2,633 71,859     

9 ,663 2,457 74,316     

10 ,650 2,406 76,721     

11 ,634 2,347 79,069     

12 ,567 2,101 81,170     

13 ,466 1,726 82,896     

14 ,445 1,650 84,545     

15 ,423 1,568 86,113     

16 ,417 1,543 87,656     

17 ,399 1,478 89,134     

18 ,362 1,341 90,475     

19 ,345 1,279 91,755     

20 ,324 1,201 92,956     

21 ,310 1,149 94,105     

22 ,305 1,131 95,236     

23 ,287 1,065 96,301     

24 ,279 1,033 97,334     

25 ,261 ,967 98,301     

26 ,237 ,878 99,179     

27 ,222 ,821 100,000     

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring. 

 

 

 
Πίνακας Α6.9: πληειεζηέο παιηλδξόκεζεο 2 εμαγώκελσλ παξαγόλησλ PAF 
αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ θαη θαηαιπηώλ (Pattern Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο 

1 2 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελόηεηαο (Con2) 

,483  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ (Con3) 

,583  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

,580  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

,687  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

(Con6) 

,736  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

,680  
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Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ δξαζηεξηνηήησλ 

κνπ εθεί (Con11) 

,586  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

,702  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ γεληθώο (Con13) 

,762  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ (Con14) 

,674  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ηαμηδηνύ 

(Con15) 

,772  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

,743  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ πξνθύπηεη από 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

,673  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ πεξηνρή κόληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

,610  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθώλ 

πόξσλ (Cat1) 

 ,759 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, θαζηζηώληαο ην σο 

πξνηεξαηόηεηα (Cat2) 

 ,711 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

 ,717 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ πξνηύηεξα (Cat4) 

 ,781 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

 ,814 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθό ρξόλν 

ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

 ,761 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ ζύκθσλα κε ηνπο ρξνληθνύο 

πεξηνξηζκνύο κνπ (Cat7) 

 ,771 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ 

καδί κνπ (Cat9) 

 ,651 
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Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ηαμίδη 

εθηόο πεξηόδνπ αηρκήο, όηαλ ν ζπλσζηηζκόο ζα είλαη 

ρακειόο ζηνλ πξννξηζκό (Cat10) 

 ,487 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλώλ ηνπ ηαμηδηνύ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηόηεηέο κνπ (Cat11) 

 ,750 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ/εηδηθώλ εθπηώζεσλ 

(Cat12) 

 ,653 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ηαμηδεύνληαο κε γθξνππ από θεκηζκέλν πξαθηνξείν 

ηαμηδίσλ (Cat13) 

 ,457 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηαμηδεύνληαο 

πξηλ ζε αιινδαπό πξννξηζκό κε ιηγόηεξα εκπόδηα π.ρ. 

ζεώξεζεο δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

 ,459 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax with Kaiser Normalization. 
ύγθιηζε Πεξηζηξνθήο ζε 3 επαλαιήςεηο. 

 

 

 
Πίνακας Α6.10: πληειεζηέο ζπζρεηίζεσλ ησλ 27 παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ 
θαη 2 παξαγόλησλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ θαη θαηαιπηώλ (Structure Matrix). 

Παξαηεξνύκελεο Μεηαβιεηέο 
Παξάγνληεο 

1 2 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο κνπ ζηελόηεηαο (Con2) 

,490  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθώλ επηινγώλ (Con3) 

,562  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Con4) 

,582  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζεο παξέαο (Con5) 

,687  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο από νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

(Con6) 

,729  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ (Con7) 

,682  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αθξίβεηαο γεληθώο ησλ επηζπκεηώλ δξαζηεξηνηήησλ 

κνπ εθεί (Con11) 

,596  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο (Con12) 

,713  



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 854 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ ησλ ηαμηδηώλ γεληθώο (Con13) 

,758  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ (Con14) 

,674  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ απαίηεζεο κεγάινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ηαμηδηνύ 

(Con15) 

,776  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηελ Διιάδα (Con16) 

,738  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο πνπ πξνθύπηεη από 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Con20) 

,683  

Αλαζηαιηηθόηεηα επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο από ηελ πεξηνρή κόληκεο 

δηαβίσζεο (Con21) 

,609  

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθώλ 

πόξσλ (Cat1) 

 ,744 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, θαζηζηώληαο ην σο 

πξνηεξαηόηεηα (Cat2) 

 ,688 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ/παξέαο γηα ζπλνδεία (Cat3) 

 ,716 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό θαη νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ πξνηύηεξα (Cat4) 

 ,775 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ γηα ην ηαμίδη (Cat5) 

 ,801 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ κε βάζε ηνλ επαγγεικαηηθό ρξόλν 

ηεο νηθνγέλεηαο/ησλ θίισλ (Cat6) 

 ,745 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ ζύκθσλα κε ηνπο ρξνληθνύο 

πεξηνξηζκνύο κνπ (Cat7) 

 ,757 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε εύξεζε 

αλζξώπσλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα λα ηαμηδέςνπλ 

καδί κνπ (Cat9) 

 ,667 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε ηαμίδη 

εθηόο πεξηόδνπ αηρκήο, όηαλ ν ζπλσζηηζκόο ζα είλαη 

ρακειόο ζηνλ πξννξηζκό (Cat10) 

 ,509 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

πξνζαξκνγή ησλ δαπαλώλ ηνπ ηαμηδηνύ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηόηεηέο κνπ (Cat11) 

 ,754 
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Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

αμηνπνίεζε ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ/εηδηθώλ εθπηώζεσλ 

(Cat12) 

 ,661 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα 

ηαμηδεύνληαο κε γθξνππ από θεκηζκέλν πξαθηνξείν 

ηαμηδίσλ (Cat13) 

 ,499 

Καηαιύηεο επαλάιεςεο δηαθνπώλ ζηελ Διιάδα κε 

απνθπγή γξαθεηθνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηαμηδεύνληαο 

πξηλ ζε αιινδαπό πξννξηζκό κε ιηγόηεξα εκπόδηα π.ρ. 

ζεώξεζεο δηαβαηεξίσλ (Cat14) 

 ,515 

Μέζνδνο Δμαγσγήο: Principal Axis Factoring.  
Μέζνδνο Πεξηζηξνθήο: Promax κε Kaiser Normalization. 

 

 

Πίνακας Α6.11: πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 1
εο

 ηάμεο κε 2 ζπληζηώζεο 
θαηαιπηώλ (Regression Weights) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 1,000     

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,916 ,022 41,132 ***  

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,860 ,021 41,357 ***  

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,800 ,021 38,904 ***  

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,000     

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,062 ,024 44,911 ***  

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,041 ,023 46,083 ***  

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,107 ,022 51,075 ***  

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,986 ,023 43,248 ***  

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,961 ,030 31,633 ***  

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,977 ,031 31,556 ***  

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 1,000     

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,963 ,018 52,296 ***  

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 1,002 ,022 45,184 ***  

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,834 ,020 41,577 ***  

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,965 ,021 45,250 ***  
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Estimate S.E. C.R. P Label 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,738 ,022 33,918 ***  

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,839 ,021 40,588 ***  

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,894 ,021 41,966 ***  

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 1,000     

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,971 ,021 45,625 ***  

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 1,000     

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,889 ,017 52,623 ***  

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,985 ,019 51,074 ***  

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 1,000     

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,995 ,015 66,839 ***  

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,893 ,016 56,847 ***  

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,912 ,019 49,062 ***  

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,965 ,019 49,796 ***  

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,843 ,020 43,114 ***  

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,000     

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,016 ,011 93,627 ***  

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,992 ,013 74,500 ***  

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,011 ,015 69,421 ***  

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,030 ,015 70,263 ***  

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,048 ,017 63,068 ***  

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,071 ,018 59,149 ***  

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,111 ,018 61,409 ***  

PNB3  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 1,000     

PNB2  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,712 ,020 35,219 ***  

PNB1  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,618 ,022 27,952 ***  

Int4  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

1,000     

Int3  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

,899 ,018 49,460 ***  

Int2  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

,883 ,018 48,074 ***  
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Estimate S.E. C.R. P Label 

Int1  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

,903 ,018 48,904 ***  

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,000     

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,063 ,016 65,223 ***  

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,939 ,019 49,175 ***  

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,845 ,021 40,102 ***  

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,985 ,022 45,061 ***  

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,942 ,021 45,318 ***  

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,994 ,023 43,970 ***  

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,948 ,025 38,537 ***  

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 1,000     

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 1,083 ,022 49,311 ***  

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,963 ,022 44,773 ***  

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,926 ,019 48,690 ***  

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,000     

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,039 ,061 17,169 ***  

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,990 ,048 20,665 ***  

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,223 ,041 29,464 ***  

Cat1  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,000     

Cat2  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

,859 ,018 48,178 ***  

Cat3  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,136 ,032 36,031 ***  

Cat4  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,211 ,030 40,625 ***  

Cat5  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,193 ,025 47,755 ***  

Cat6  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,125 ,028 39,818 ***  

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 1,000     

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,680 ,030 22,478 ***  

Con18  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,210 ,033 36,541 ***  

Con17  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,109 ,030 37,136 ***  

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,100 ,030 36,265 ***  



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 858 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,169 ,031 37,977 ***  

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,105 ,030 37,123 ***  

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,260 ,035 36,081 ***  

Con5  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

1,040 ,027 38,618 ***  

Con4  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

,994 ,032 31,016 ***  

Con3  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

,862 ,026 32,891 ***  

Cat7  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,107 ,027 40,805 ***  

Cat11  Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ 

1,256 ,031 40,049 ***  

Cat8  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

1,000     

Cat12  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

,942 ,024 39,499 ***  

Cat13  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

,765 ,025 31,070 ***  

Cat14  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

,813 ,025 33,050 ***  

Con19  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,223 ,035 34,957 ***  

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,088 ,026 41,929 ***  

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,000     

Con6  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

1,050 ,025 41,490 ***  

Con7  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

1,063 ,027 39,582 ***  

Con9  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

1,044 ,026 40,903 ***  

Con10  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

1,000     

Con14  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

1,148 ,029 39,166 ***  

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,030 ,032 31,987 ***  

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,000     

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,144 ,027 41,763 ***  

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,006 ,028 36,195 ***  

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,227 ,034 35,612 ***  

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,111 ,030 37,218 ***  

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,099 ,026 42,427 ***  



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 859 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,139 ,036 31,765 ***  

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,237 ,036 34,410 ***  

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,000     

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,200 ,036 33,771 ***  

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,152 ,040 28,832 ***  

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,245 ,060 20,879 ***  

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,158 ,046 25,339 ***  

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,163 ,052 22,547 ***  

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,000     

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,005 ,026 38,635 ***  

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,115 ,027 41,913 ***  

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,962 ,029 33,244 ***  

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,966 ,025 38,983 ***  

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,918 ,034 26,761 ***  

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,855 ,027 31,690 ***  

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,000     

 

 

Πίνακας Α6.12: Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 1
εο

 ηάμεο 
κε 2 ζπληζηώζεο θαηαιπηώλ (Standardized Regression Weights). 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Δθηηκήηξηα 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,770 

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,886 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,923 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,873 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,780 

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,803 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,860 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 860 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Δθηηκήηξηα 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,886 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,777 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,810 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,066 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,804 

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,774 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,735 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,686 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,762 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,616 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,671 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,711 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,853 

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,743 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,898 

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,836 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,809 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,890 

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,871 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,824 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,808 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,818 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,756 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,897 

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,908 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,887 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,888 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,915 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 861 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Δθηηκήηξηα 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,945 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,970 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,978 

PNB3  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,893 

PNB2  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,694 

PNB1  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,654 

Int4  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,884 

Int3  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,913 

Int2  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,926 

Int1  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,946 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,770 

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,850 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,842 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,746 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,877 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,759 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,852 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,862 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,827 

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,811 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,816 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,859 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,601 

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,662 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,778 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,931 

Cat1  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,705 

Cat2  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,615 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 862 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Δθηηκήηξηα 

Cat3  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,710 

Cat4  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,804 

Cat5  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,803 

Cat6  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,749 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,895 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,592 

Con18  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,763 

Con17  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,774 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,771 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,793 

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,781 

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,720 

Con5  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,733 

Con4  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,617 

Con3  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,608 

Cat7  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,765 

Cat11  Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία Γηαθνπώλ ,853 

Cat8  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ ,794 

Cat12  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ ,765 

Cat13  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ ,576 

Cat14  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ ,606 

Con19  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,723 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,718 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & Γηαδηθαζηώλ ,617 

Con6  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,765 

Con7  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,717 

Con9  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,753 

Con10  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,699 
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ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Δθηηκήηξηα 

Con14  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ Πόξσλ ,735 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,574 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,737 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,751 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,658 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,696 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,721 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,772 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,736 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,799 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,721 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,763 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,705 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,521 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,647 

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,551 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,616 

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,693 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,753 

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,599 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,716 

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,579 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,542 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,719 
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Πίνακας Α6.13: πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 1
εο

 ηάμεο κε 4 ζπληζηώζεο 
θαηαιπηώλ (Regression Weights). 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P Label 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 
1,000 

    

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 
,973 ,022 44,091 *** 

 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 
,967 ,021 45,021 *** 

 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 
,884 ,021 42,831 *** 

 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
1,000 

    

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
1,000 ,023 42,917 *** 

 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
1,037 ,023 45,601 *** 

 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
1,102 ,021 51,526 *** 

 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
,979 ,022 43,817 *** 

 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
,789 ,020 38,513 *** 

 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 
,937 ,029 32,495 *** 

 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
1,000 

    

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,957 ,018 52,332 *** 

 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,997 ,022 44,931 *** 

 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,843 ,020 42,094 *** 

 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,965 ,021 45,602 *** 

 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,732 ,021 34,573 *** 

 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,831 ,021 39,899 *** 

 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 
,896 ,021 41,931 *** 

 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 
1,000 

    

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 
,973 ,021 45,731 *** 

 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 
1,000 

    

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 
,888 ,017 52,894 *** 

 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 
,985 ,019 51,118 *** 

 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 
1,000 

    

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 
,994 ,015 66,915 *** 

 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 865 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P Label 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 
,885 ,015 57,174 *** 

 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 
,911 ,019 48,904 *** 

 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 
,951 ,019 50,802 *** 

 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 
,842 ,020 42,934 *** 

 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
1,000 

    

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
1,007 ,010 96,414 *** 

 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
,975 ,013 77,413 *** 

 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
1,003 ,013 79,341 *** 

 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
1,007 ,012 82,439 *** 

 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
,981 ,013 76,065 *** 

 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
,960 ,014 71,035 *** 

 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 
,989 ,013 74,373 *** 

 

PNB3  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 
1,000 

    

PNB2  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 
,720 ,020 36,046 *** 

 

PNB1  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 
,645 ,019 33,615 *** 

 

Int4  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

1,000 
    

Int3  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

1,066 ,018 60,128 *** 
 

Int2  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

1,046 ,018 57,706 *** 
 

Int1  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

1,069 ,018 58,857 *** 
 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
1,000 

    

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
1,062 ,016 64,909 *** 

 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
,938 ,019 48,856 *** 

 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
,850 ,021 39,933 *** 

 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
,991 ,022 44,861 *** 

 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
,948 ,021 45,147 *** 

 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
,996 ,023 43,827 *** 

 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 
,960 ,025 38,492 *** 

 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 
1,000 

    



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 866 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P Label 

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 
1,127 ,024 46,413 *** 

 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 
1,016 ,024 42,303 *** 

 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 
1,008 ,026 39,144 *** 

 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 
1,000 

    

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 
1,205 ,036 33,480 *** 

 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 
,836 ,025 33,171 *** 

 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 
,758 ,029 26,028 *** 

 

Cat1  ρεδηαζκόο 
&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

1,000 
    

Cat2  ρεδηαζκόο 
&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

,885 ,018 48,751 *** 
 

Cat4  ρεδηαζκόο 
&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

1,090 ,025 43,278 *** 
 

Cat5  ρεδηαζκόο 
&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

1,095 ,022 48,790 *** 
 

Cat6  ρεδηαζκόο 
&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

1,022 ,025 40,728 *** 
 

Cat7  ρεδηαζκόο 
&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

1,000 ,024 41,756 *** 
 

Con3  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 
Δπηινγώλ 

1,000 
    

Con4  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 
Δπηινγώλ 

1,147 ,038 30,433 *** 
 

Con5  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 
Δπηινγώλ 

1,175 ,036 32,928 *** 
 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
,950 ,024 39,388 *** 

 

Con6  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 
Δπηινγώλ 

1,171 ,036 32,876 *** 
 

Con7  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 
Δπηινγώλ 

1,186 ,038 31,149 *** 
 

Con14  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 
Δπηινγώλ 

1,354 ,044 30,658 *** 
 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 
1,000 

    

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 
1,146 ,036 31,811 *** 

 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 
1,243 ,036 34,386 *** 

 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 
1,000 

    

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 
1,179 ,048 24,529 *** 

 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 
1,165 ,044 26,376 *** 

 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 
1,232 ,059 20,986 *** 

 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 
1,141 ,039 29,209 *** 

 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 867 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P Label 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 
1,186 ,035 33,966 *** 

 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 
,992 ,024 41,391 *** 

 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 
1,041 ,028 37,724 *** 

 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 
1,141 ,032 35,784 *** 

 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 
,892 ,026 34,904 *** 

 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 
1,128 ,027 41,363 *** 

 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 
1,000 

    

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
,902 ,033 26,954 *** 

 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
,848 ,026 32,101 *** 

 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
1,000 

    

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
,944 ,028 33,624 *** 

 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
1,008 ,031 32,234 *** 

 

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
,984 ,025 39,117 *** 

 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 
1,096 ,026 42,784 *** 

 

Cat9  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ 
,902 ,021 43,293 *** 

 

Cat3  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ 
1,000 

    

Cat11  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 
Δπθαηξηώλ 

1,384 ,040 34,844 *** 
 

Cat12  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 
Δπθαηξηώλ 

1,342 ,044 30,414 *** 
 

Cat10  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 
Δπθαηξηώλ 

1,000 
    

Cat14  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο 
1,082 ,028 38,883 *** 

 

Cat13  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο 
1,000 

    

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 
1,000 

    

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 
,850 ,019 44,800 *** 

 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 
,926 ,020 47,073 *** 

 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 
,865 ,021 41,593 *** 

 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 
,833 ,020 40,715 *** 

 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 
,779 ,022 35,739 *** 

 

Con11  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 
1,743 ,080 21,673 *** 

 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 868 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P Label 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 
1,415 ,061 23,049 *** 

 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 
1,000 

    

 

 

Πίνακας Α6.14: Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 1
εο

 ηάμεο 
κε 4 ζπληζηώζεο θαηαιπηώλ (Standardized Regression Weights). 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,702 

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,857 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,946 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,879 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,801 

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,777 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,881 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,907 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,792 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,682 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,053 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,803 

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,768 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,730 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,693 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,761 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,610 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,663 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,712 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,852 

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,743 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 869 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,898 

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,836 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,809 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,895 

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,875 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,820 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,812 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,811 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,758 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,906 

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,909 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,881 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,890 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,905 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,893 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,880 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,880 

PNB3  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,892 

PNB2  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,701 

PNB1  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,682 

Int4  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,746 

Int3  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,913 

Int2  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,926 

Int1  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ Πξννξηζκό ,944 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,767 

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,846 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,839 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,748 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 870 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,880 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,762 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,851 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,870 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,765 

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,781 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,796 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,864 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,656 

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,838 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,718 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,630 

Cat1  ρεδηαζκόο &_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ ,786 

Cat2  ρεδηαζκόο &_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ ,704 

Cat4  ρεδηαζκόο &_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ ,805 

Cat5  ρεδηαζκόο &_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ ,817 

Cat6  ρεδηαζκόο &_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ ,755 

Cat7  ρεδηαζκόο &_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ ,766 

Con3  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ ,626 

Con4  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ ,631 

Con5  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ ,737 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,714 

Con6  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ ,758 

Con7  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ ,712 

Con14  Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ Δπηινγώλ ,769 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,717 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,737 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,799 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 871 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,623 

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,565 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,657 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,511 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,706 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,763 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,740 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,714 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,685 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,616 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,783 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,777 

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,508 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,546 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,731 

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,597 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,570 

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,689 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,752 

Cat9  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ ,752 

Cat3  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ ,822 

Cat11  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& Δπθαηξηώλ ,821 

Cat12  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& Δπθαηξηώλ ,770 

Cat10  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& Δπθαηξηώλ ,571 

Cat14  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο ,826 

Cat13  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο ,771 

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,741 

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,779 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 872 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

  
ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,814 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,786 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,712 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,624 

Con11  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,858 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,721 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,516 

εκείσζε: ***p-value<0,001 

 

 

Πίνακας Α6.15: πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 2
εο

 ηάμεο (Γλσζηηθή 
Δηθόλα & Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο) κε 2 ζπληζηώζεο θαηαιπηώλ (Regression Weights). 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

 Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο 1,000 
   

Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

 Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,996 ,034 29,735 *** 

Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,815 ,034 24,022 *** 

Διθπζηηθέο_πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθόλα 1,000 
   

Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθόλα 1,041 ,028 37,247 *** 

Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,760 ,027 28,035 *** 

Φπζηθό_Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθόλα ,636 ,022 29,152 *** 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 1,000 
   

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,910 ,022 41,046 *** 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,851 ,021 41,244 *** 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,792 ,020 38,762 *** 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,000 
   

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,110 ,024 45,928 *** 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,119 ,023 48,384 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 873 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,124 ,022 50,683 *** 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,992 ,023 43,670 *** 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,761 ,020 38,697 *** 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,633 ,018 35,943 *** 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 1,000 
   

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,913 ,018 50,337 *** 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,963 ,021 45,334 *** 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,796 ,019 42,200 *** 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,901 ,020 45,792 *** 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,660 ,021 31,270 *** 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,811 ,020 40,424 *** 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,834 ,020 41,943 *** 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 1,000 
   

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,968 ,022 44,506 *** 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 
Παξάγνληεο 

1,000 
   

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 
Παξάγνληεο 

,891 ,017 52,732 *** 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 
Παξάγνληεο 

,984 ,019 51,031 *** 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 1,000 
   

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,979 ,013 76,678 *** 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,875 ,015 59,801 *** 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,902 ,017 53,050 *** 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,942 ,017 55,375 *** 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,837 ,018 47,267 *** 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,000 
   

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,015 ,011 93,898 *** 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,983 ,013 76,682 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 874 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,011 ,013 80,803 *** 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,024 ,013 80,174 *** 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,994 ,013 74,165 *** 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,007 ,016 63,891 *** 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,996 ,014 73,412 *** 

PNB3  Πξνζσπηθή 
Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 

1,000 
   

PNB2  Πξνζσπηθή 
Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 

,720 ,020 35,648 *** 

PNB1  Πξνζσπηθή 
Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 

,647 ,019 33,577 *** 

Int4  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

1,000 
   

Int3  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

,896 ,018 49,332 *** 

Int2  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

,879 ,018 47,961 *** 

Int1  Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 
Πξννξηζκό 

,900 ,018 48,784 *** 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,000 
   

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,029 ,018 58,251 *** 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,933 ,020 46,083 *** 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,825 ,021 38,707 *** 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,972 ,022 43,785 *** 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,933 ,022 42,640 *** 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,978 ,025 38,991 *** 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,932 ,026 36,098 *** 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 1,000 
   

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 1,099 ,022 49,573 *** 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,966 ,022 44,697 *** 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,925 ,019 48,620 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 875 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,000 
   

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,144 ,039 29,008 *** 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,310 ,046 28,433 *** 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,268 ,044 28,959 *** 

Cat1  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,000 
   

Cat2  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

,870 ,019 45,326 *** 

Cat3  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,081 ,029 36,709 *** 

Cat5  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,133 ,022 50,515 *** 

Cat6  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,108 ,028 40,130 *** 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 1,000 
   

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,717 ,033 21,541 *** 

Con18  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,180 ,033 35,656 *** 

Con17  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,088 ,030 36,603 *** 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,093 ,030 36,155 *** 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,173 ,031 38,001 *** 

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,108 ,030 37,416 *** 

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,253 ,035 36,122 *** 

Con5  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

1,000 ,026 38,926 *** 

Con4  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

,876 ,029 30,059 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 876 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

Con3  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

,822 ,025 33,157 *** 

Cat7  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,060 ,026 40,229 *** 

Cat11  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,181 ,028 42,249 *** 

Cat8  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

1,000 
   

Cat12  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

,941 ,024 38,952 *** 

Cat13  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

,767 ,025 30,716 *** 

Cat14  Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ 
&_Γηαδηθαζηηθώλ Πεξηνξηζκώλ 

,814 ,025 32,624 *** 

Con19  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,180 ,035 34,136 *** 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,084 ,026 41,737 *** 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

1,000 
   

Con6  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

,998 ,025 39,905 *** 

Con7  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

1,057 ,028 37,855 *** 

Con9  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

1,008 ,025 40,175 *** 

Con10  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

1,000 
   

Con14  Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ 
&_Λνηπώλ Πόξσλ 

1,086 ,028 38,303 *** 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,073 ,034 31,735 *** 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,000 
   

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,153 ,028 41,558 *** 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,838 ,026 32,503 *** 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,180 ,033 36,048 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 877 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,001 ,028 36,232 *** 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,944 ,024 39,534 *** 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,117 ,036 30,906 *** 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,208 ,035 34,201 *** 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,000 
   

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,155 ,035 32,580 *** 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,144 ,040 28,601 *** 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,284 ,060 21,391 *** 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,085 ,041 26,356 *** 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,000 
   

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,972 ,026 37,719 *** 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,100 ,026 42,782 *** 

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,973 ,030 32,948 *** 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,931 ,024 38,161 *** 

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,876 ,034 25,936 *** 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,822 ,027 30,948 *** 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,000 
   

Cat4  
Καηάιιεινο 
ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 
Γηαθνπώλ 

1,170 ,028 41,216 *** 

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,168 ,048 24,407 *** 

εκείσζε: ***p-value<0,001 

 

 

 

Πίνακας Α6.16: Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 2
εο

 ηάμεο  
(Γλσζηηθή Δηθόλα & Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο) κε 2 ζπληζηώζεο θαηαιπηώλ (Standardized 
Regression Weights). 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 878 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 
Γηαδηθαζηώλ 

 Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,983 

Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 
Πόξσλ 

 Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,938 

Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,544 

Διθπζηηθέο_πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,870 

Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,959 

Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,808 

Φπζηθό_Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθόλα ,679 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,777 

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,887 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,922 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,871 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,754 

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,812 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,894 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,871 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,756 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,617 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,669 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,854 

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,780 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,750 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,697 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,755 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,585 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,689 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,705 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 879 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,855 

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,741 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,897 

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,837 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,807 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,907 

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,873 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,822 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,814 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,814 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,764 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,897 

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,907 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,878 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,887 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,911 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,896 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,914 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,877 

PNB3  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,892 

PNB2  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,700 

PNB1  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,684 

Int4 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,887 

Int3 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,913 

Int2 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,926 

Int1 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,946 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 880 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,783 

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,837 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,851 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,741 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,881 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,765 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,853 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,862 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,826 

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,823 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,818 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,856 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,513 

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,623 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,879 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,824 

Cat1 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,725 

Cat2 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,643 

Cat3 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,695 

Cat5 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,784 

Cat6 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,759 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,871 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,608 

Con18 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,745 

Con17  
Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

,760 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 881 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

Γηαδηθαζηώλ 

Con16 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,768 

Con15 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,798 

Con13 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,785 

Con12 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,718 

Con5 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,714 

Con4 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,548 

Con3 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,584 

Cat7 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,754 

Cat11 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,826 

Cat8 
 Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ 

Πεξηνξηζκώλ 
,794 

Cat12 
 Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ 

Πεξηνξηζκώλ 
,764 

Cat13 
 Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ 

Πεξηνξηζκώλ 
,577 

Cat14 
 Απνθπγή Οηθνλνκηθώλ &_Γηαδηθαζηηθώλ 

Πεξηνξηζκώλ 
,606 

Con19 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,700 

Con20 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,717 

Con21 
 Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ & 

Γηαδηθαζηώλ 
,619 

Con6 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,735 

Con7 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,719 

Con9  
Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

,734 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 882 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

Πόξσλ 

Con10 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,705 

Con14 
 Έιιεηςε Πξνϋπνζέζεσλ &_Λνηπώλ 

Πόξσλ 
,702 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,612 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,791 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,812 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,588 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,720 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,697 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,711 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,734 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,793 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,733 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,720 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,686 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,506 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,594 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,604 

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,686 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,760 

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,619 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,706 

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,508 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,533 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,736 

Cat4 
 Καηάιιεινο ρεδηαζκόο_/Πξνεηνηκαζία 

Γηαθνπώλ 
,800 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 883 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St. RW 

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,542 

 

 

Πίνακας Α6.17: πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 2
εο

 ηάμεο  κε 4 
ζπληζηώζεο θαηαιπηώλ (Regression Weights). 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

Διθπζηηθέο_πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθόλα 1,000 
   

Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθόλα 1,041 ,028 37,052 *** 

Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,764 ,027 28,026 *** 

Φπζηθό_Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθόλα ,641 ,022 29,197 *** 

ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 

 
Καηαιύηεο ,850 ,024 35,961 *** 

Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο  Καηαιύηεο ,737 ,026 27,871 *** 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 

 
Καηαιύηεο ,704 ,023 30,122 *** 

Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ 

ρέζεσλ 

 
Καηαιύηεο 1,000 

   

Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο 1,000 
   

Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 

 
Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,854 ,025 34,524 *** 

Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,849 ,026 32,549 *** 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό 1,000 
   

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,914 ,022 40,915 *** 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,856 ,021 41,115 *** 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,797 ,021 38,673 *** 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,000 
   

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,020 ,022 46,322 *** 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,057 ,021 49,147 *** 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,103 ,021 51,496 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 884 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,971 ,022 44,273 *** 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,792 ,021 38,494 *** 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,941 ,029 32,466 *** 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα 1,000 
   

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,910 ,018 50,046 *** 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,955 ,021 44,957 *** 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,806 ,019 42,772 *** 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,902 ,020 45,817 *** 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,689 ,021 33,387 *** 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,813 ,020 40,344 *** 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,832 ,020 41,862 *** 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ 1,000 
   

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,966 ,021 45,293 *** 

SF3 
 Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 
1,000 

   

SF2 
 Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 
,890 ,017 52,732 *** 

SF1 
 Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 
,985 ,019 51,056 *** 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ 1,000 
   

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,977 ,013 76,828 *** 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,870 ,015 59,949 *** 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,898 ,017 53,090 *** 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,937 ,017 55,432 *** 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,833 ,018 47,299 *** 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ 1,000 
   

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,989 ,011 93,644 *** 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,954 ,011 85,167 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 885 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,992 ,013 77,817 *** 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,991 ,013 79,108 *** 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,981 ,013 77,347 *** 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,955 ,013 71,946 *** 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,990 ,013 74,771 *** 

PNB3 
 Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 
1,000 

   

PNB2 
 Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 
,721 ,020 35,749 *** 

PNB1 
 Πξνζσπηθή 

Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε 
,646 ,019 33,533 *** 

Int4 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
1,000 

   

Int3 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
1,065 ,018 60,171 *** 

Int2 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
1,045 ,018 57,806 *** 

Int1 
 Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
1,067 ,018 58,929 *** 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,000 
   

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,059 ,016 65,016 *** 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,955 ,020 47,413 *** 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,848 ,021 39,670 *** 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό 1,003 ,022 46,024 *** 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,967 ,021 46,302 *** 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,979 ,022 44,123 *** 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,952 ,025 38,580 *** 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 1,000 
   

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε 1,088 ,022 49,368 *** 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,968 ,022 44,834 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 886 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,926 ,019 48,631 *** 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,000 
   

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,146 ,040 28,931 *** 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,314 ,046 28,348 *** 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ 1,268 ,044 28,925 *** 

Cat1 
 ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
1,000 

   

Cat2 
 ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,864 ,019 46,478 *** 

Cat4 
 ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
1,122 ,027 41,471 *** 

Cat5 
 ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
1,094 ,023 47,329 *** 

Cat6 
 ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
1,040 ,027 39,226 *** 

Cat7 
 ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
1,022 ,026 39,951 *** 

Con3 
 Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,745 ,024 30,624 *** 

Con4 
 Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,845 ,023 36,876 *** 

Con5 
 Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,866 ,024 36,699 *** 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,942 ,025 38,318 *** 

Con6 
 Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,871 ,023 37,087 *** 

Con7 
 Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,884 ,023 37,666 *** 

Con14 
 Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
1,000 

   

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,000 
   

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,119 ,036 31,016 *** 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 887 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ 1,208 ,035 34,221 *** 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,000 
   

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,157 ,047 24,441 *** 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,087 ,041 26,375 *** 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,285 ,060 21,387 *** 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,143 ,040 28,599 *** 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο 1,148 ,035 32,612 *** 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,945 ,024 39,453 *** 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,003 ,028 36,180 *** 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,181 ,033 36,004 *** 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,839 ,026 32,467 *** 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,154 ,028 41,503 *** 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο 1,000 
   

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,889 ,034 25,977 *** 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,834 ,027 31,101 *** 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,000 
   

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,968 ,029 33,293 *** 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,080 ,034 31,776 *** 

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,979 ,026 37,375 *** 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο 1,101 ,026 42,274 *** 

Cat9 
 Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ 

ρέζεσλ 
,931 ,022 42,688 *** 

Cat3 
 Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ 

ρέζεσλ 
1,000 

   

Cat11 
 Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 
1,335 ,036 36,589 *** 

Cat12 
 Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 
1,197 ,035 34,083 *** 

Cat10  
Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

1,000 
   



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 888 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Estimate S.E. C.R. P 

Δπθαηξηώλ 

Cat14  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο 1,043 ,031 33,432 *** 

Cat13  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο 1,000 
   

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ 1,000 
   

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,848 ,019 44,744 *** 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,913 ,020 46,048 *** 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,844 ,021 40,413 *** 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,822 ,020 40,144 *** 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,769 ,021 35,972 *** 

Con11  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί 1,000 
   

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,762 ,028 27,126 *** 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,562 ,027 20,914 *** 

εκείσζε: ***p-value<0,001 

 

Πίνακας Α6.18: Σππνπνηεκέλνη πληειεζηέο Παιηλδξόκεζεο κεηξεηηθνύ κνληέινπ 2
εο

 ηάμεο 
κε 4 ζπληζηώζεο θαηαιπηώλ (Standardized Regression Weights). 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St.RW 

Διθπζηηθέο_πλζήθεο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,867 

Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,967 

Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο  Γλσζηηθή Δηθόλα ,809 

Φπζηθό_Πεξηβάιινλ  Γλσζηηθή Δηθόλα ,682 

ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
 Καηαιύηεο ,894 

Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο  Καηαιύηεο ,657 

Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& 

Δπθαηξηώλ 
 Καηαιύηεο ,856 

Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ  Καηαιύηεο ,888 

Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,975 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 889 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St.RW 

Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
 Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,871 

Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί  Αλαζηαιηηθνί_Παξάγνληεο ,708 

DL5  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,773 

DL3  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,887 

DL2  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,922 

DL1  Αθνζίσζε ζηνλ_Πξννξηζκό ,873 

AI8  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,793 

AI7  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,784 

AI6  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,888 

AI5  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,898 

AI4  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,777 

AI2  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα ,677 

AI1  πλαηζζεκαηηθή_Δηθόλα 1,046 

CnI11  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,856 

CnI10  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,778 

CnI9  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,745 

CnI6  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,706 

CnI5  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,758 

CnI4  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,612 

CnI3  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,691 

CnI2  Βνπιεηηθή_Δηθόλα ,704 

EA  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,855 

PQ  πλνιηθή Δπίδξαζε_Πξννξηζκνύ ,741 

SF3  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,897 

SF2  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,837 

SF1  Αληηιεπηηθνί_Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ,808 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 890 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St.RW 

Nor6  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,911 

Nor5  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,875 

Nor4  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,821 

Nor3  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,814 

Nor2  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,813 

Nor1  Πεπνηζήζεηο_Πξνηύπσλ/Καλόλσλ ,764 

Rol8  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,912 

Rol7  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,898 

Rol6  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,867 

Rol5  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,885 

Rol4  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,895 

Rol3  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,899 

Rol2  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,879 

Rol1  Πεπνηζήζεηο_Ρόισλ ,886 

PNB3  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,891 

PNB2  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,701 

PNB1  Πξνζσπηθή Καλνληζηηθή_Πεπνίζεζε ,682 

Int4  
Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,747 

Int3  
Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,913 

Int2  
Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,926 

Int1  
Πξόζεζε (επαλ)Δπίζθεςεο_ζηνλ 

Πξννξηζκό 
,944 

PA8  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,773 

PA7  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,850 

PA6  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,859 

PA5  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,752 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 891 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St.RW 

PA4  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,896 

PA3  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,782 

PA2  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,842 

PA1  Πξνζθόιιεζε_ζηνλ Πξννξηζκό ,870 

OS4  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,825 

OS3  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,813 

OS2  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,818 

OS1  πλνιηθή_Ιθαλνπνίεζε ,856 

NVA4  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,512 

NVA3  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,623 

NVA2  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,880 

NVA1  Αλάγθε Πνηθηιίαο_& Δλαιιαθηηθώλ ,823 

Cat1  
ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,772 

Cat2  
ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,676 

Cat4  
ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,815 

Cat5  
ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,804 

Cat6  
ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,757 

Cat7  
ρεδηαζκόο 

&_Πξνγξακκαηηζκόο_Πόξσλ 
,771 

Con3  
Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,629 

Con4  
Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,627 

Con5  
Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,732 

CΙ16  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,706 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 892 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St.RW 

Con6  
Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,760 

Con7  
Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,714 

Con14  
Αλαζηαιηηθνί_Γηαπξνζσπηθώλ 

Δπηινγώλ 
,765 

CΙ1  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,732 

CΙ2  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,734 

CΙ3  Φπζηθό_Πεξηβάιινλ ,793 

CΙ8  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,604 

CΙ11  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,537 

CΙ12  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,595 

CΙ13  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,502 

CΙ14  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,686 

CΙ28  Πξνζθεξόκελεο_Γξαζηεξηόηεηεο ,716 

CΙ25  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,711 

CΙ24  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,697 

CΙ23  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,720 

CΙ22  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,588 

CΙ19  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,812 

CΙ5  Διθπζηηθέο_πλζήθεο ,790 

CΙ15  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,509 

CΙ10  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,535 

CΙ6  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,727 

CΙ17  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,609 

CΙ18  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,608 

CΙ21  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,682 

CΙ27  Αλαγθαίεο_Πξνϋπνζέζεηο ,752 



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 893 Νηθόιανο Γ. ηύινο 
 

ρέζεηο Παιηλδξόκεζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ St.RW 

Cat9  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ ,764 

Cat3  Καηαιύηεο_Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ ,810 

Cat11  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& Δπθαηξηώλ ,857 

Cat12  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& Δπθαηξηώλ ,743 

Cat10  Αμηνπνίεζε Γπλαηνηήησλ_& Δπθαηξηώλ ,617 

Cat14  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο ,811 

Cat13  Λεηηνπξγηθνί_Καηαιύηεο ,785 

Con12  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,743 

Con13  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,780 

Con15  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,806 

Con16  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,769 

Con20  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,705 

Con21  Αλαζηαιηηθνί_Πξννξηζκώλ ,618 

Con11  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,867 

Con2  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,684 

Con1  Οηθνλνκηθνί_Αλαζηαιηηθνί ,511 
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