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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά το Υπουργείο Οικονομικών μία από τις σημαντικότερες "Βιομηχανίες''
της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί αυτή του ο τουρισμού. Σε διάφορες περιοχές της
χώρας μας έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλου ύψους επενδύσεις σε ξενοδοχεία,
καταλύματα, εστιατόρια και άλλες μονάδες, με θετικά αποτελέσματα για τους
ιδιοκτήτες, τους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία αλλά και την Ελληνική
οικονομίας στο σύνολο της.
Εμείς ασχοληθήκαμε με την περίπτωση της περιοχή του νομού Χαλκιδικής,
πιο συγκεκριμένα, του Νέου Μαρμαρά, ερευνώντας την ικανοποίηση των τουριστών
που τον επισκέπτονται. Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε θέλαμε να βγάλουμε
συμπεράσματα για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι τουρίστες, που επισκέπτονται το
τουριστικό θέρετρο του Νέου Μαρμαρά στο νομό Χαλκιδικής, το οποίο κάθε χρόνο
την θερινή περίοδο φιλοξενεί πάνω από 10.000 επισκέπτες.
Για

την

διεξαγωγή

της

έρευνας

χρησιμοποιήσαμε

ερωτηματολόγιο

μεταφρασμένο και στα αγγλικά, και απευθυνθήκαμε σε Έλληνες και αλλοδαπούς
τουρίστες .Οταν ολοκληρώθηκε η έρευνα, συγκεντρώσαμε 100 ερωτηματολόγια και
τα επεξεργαστήκαμε με το πιο διαδεδομένο, εύχρηστο στατιστικό πακέτο το SPSS
και με τη βοήθεια του EXCEL. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει
πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα για την συγκεκριμένη περιοχή και έτσι τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μας δεν θα μπορούν να έχουν σημείο
σύγκρισης.
Η έρευνα μας ελπίζουμε να συνεισφέρει στην κατανόηση των λόγων για τους
οποίους επιλέγεται ο προς διερεύνηση προορισμός από τους επισκέπτες, καθώς και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών αναγκών και απαιτήσεων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τουρισμός κατ’ επέκταση

αποτελεί ένα κλάδο της

οικονομικής

δραστηριότητας η σημασία του οποίου σε πολλές χώρες υποδοχής και φιλοξενίας
τουριστών δεν μπορεί να υποβαθμιστεί και πολύ λιγότερο να αγνοηθεί. Η ανάπτυξη
του τουρισμού από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και μετά υπήρξε
κυριολεκτικά θεαματική, με αποτέλεσμα να συγκροτεί σήμερα την μεγαλύτερη
«βιομηχανία» στον κόσμο, η συμβολή της οποίας στην ανάπτυξη των οικονομιών
πολλών χωρών είναι αναμφισβήτητη. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
ανάπτυξη του τουρισμού μιας χώρας αλλά και μιας εκάστης περιοχής δεν θα πρέπει
να αποτελεί πανάκεια για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων και όχι μόνο.
Η ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργεί επιδράσεις όχι μόνο οικονομικές αλλά και
κοινωνικές, πολιτιστικές και πολύ συχνά και περιβαλλοντικές. Αντίστοιχα και στην
Ελλάδα, μια χώρα με φυσικό κάλλος, ιστορία και πολιτισμό αιώνων ο τουρισμός
έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της οικονομίας της, αφού αποτελεί
έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς του παγκοσμίου τουριστικού γίγνεσθαι.
Ο τουρισμός αναφέρεται συχνά ως «βιομηχανία υπηρεσιών» ή «βιομηχανία της
αναψυχής». Στη σύγχρονη μαζική μορφή του, καλύπτει ευρύ πεδίο ικανοποιήσεων
του "τουρίστα - καταναλωτή", που δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή διαμονής διατροφής. Οι θετικές τουριστικές εμπειρίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την
ικανοποιητική εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών και επιθυμιών, όπως η αλλαγή
κλίματος, η ξεκούραση μακριά από αστικά κέντρα, η φυσική δραστηριοποίηση, η
κοινωνική αλληλεπίδραση, η απόκτηση νέων εμπειριών κλπ. (Μογϊββοπ, 1996;
Ρ οοπ,1993).
Η εξεταζόμενη σ’ αυτή την έρευνα περιοχή του Νέου Μαρμαρά είναι μία από
τις περιοχές της χώρας μας που παρουσιάζει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον μιας και
διαθέτει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, γεωγραφική και συνάμα τουριστική αφθονία και
ποικιλομορφία. Γι’ αυτό και ο τουρισμός αποτελεί από τους σημαντικότερους
οικονομικούς κλάδους του Νομού Χαλκιδικής . Γιατί ως κλάδος έντασης εργασίας
συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις, στην άμεση
δημιουργία τοπικού προϊόντος αλλά και στην έμμεση (π.χ. κατανάλωση τοπικών
προϊόντων και μιας σειράς υπηρεσιών) κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1.1 Ο ορισμός του τουρισμού
Πολλές είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να δοθεί ένας επακριβής
ορισμός του Τουρισμού. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του, πέντε μπορούν να
εξακριβωθούν εννοιολογικά και συγκεκριμένα τα εξής:
•

Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης
ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε
αυτούς επί τουλάχιστον ένα 24ωρο με σκοπό την ικανοποίηση των
ψυχαγωγικών τους αναγκών

•

Οι διάφορες μορφές του τουρισμού περιλαμβάνουν απαραίτητα δύο βασικά
στοιχεία: Το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν,
συμπεριλαμβανομένου της διατροφής.

•

Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης
διαμονής των ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για τουριστικούς
λόγους.

•

Η μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς είναι
προσωρινού και βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πρόθεσή τους
είναι να επιστρέψουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε λίγες,
μέρες βδομάδες ή μήνες.

•

Οι άνθρωποι επισκέπτονται τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς
λόγους, δηλαδή για λόγους άλλους από εκείνους της μόνιμης διαμονής τους ή
της επαγγελματικής απασχόλησής τους.(Ηγουμενάκης Ν. , 1999)
Το 1941 οι καθηγητές Hunziker και Krapf του Πανεπιστημίου της Βέρνης

υποστήριξαν την άποψη πως ο τουρισμός πρέπει να οριστεί σαν το σύνολο των
φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε
έναν προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν μη μόνιμων κατοίκων του.
Το 1937 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών σύστησε
στις χώρες-μέλη της να υιοθετήσουν έναν ορισμό που χαρακτήριζε τον τουρίστα σαν
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ένα άτομο που ταξιδεύει για ένα χρονικό διάστημα 24 ωρών ή περισσότερο σε μια
χώρα διαφορετική από εκείνη που διαμένει μόνιμα.
Δυόμιση δεκαετίες αργότερα, το 1963 η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για
Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη συμφώνησε ο όρος
επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτομο που επισκέπτεται μία χώρα διαφορετική από
εκείνη που διαμένει μόνιμα, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης
ενός επαγγέλματος για το οποίο να αμείβεται με χρηματικούς πόρους της χώρας την
οποία επισκέπτεται. Ο ορισμός αυτό καλύπτει δύο κατηγορίες επισκεπτών:
•

Τους τουρίστες: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτήν
τουλάχιστον επί ένα 24ωρο, και των οποίων οι λόγοι επίσκεψης είναι τις
περισσότερες φορές διακοπές, επαγγελματικοί, υγείας, σπουδές, συμμετοχή σε
αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί
και άθληση.

•

Τους εκδρομείς: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτή
λιγότερο από ένα 24ωρο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι επιβάτες, οι
επισκέπτες κρουαζιερόπλοιων, που έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα χωρίς
να διανυκτερεύσουν, καθώς επίσης και τα πληρώματα πλοίων, αεροπλάνων
κλπ. (Βικιπαίδεια, 2012)

Σύμφωνα με τους Σιταρά και Τζένο τουρισμός είναι η πρόσκαιρη διακίνηση ατόμων
από το γεωγραφικό περιβάλλον της μόνιμης διαμονής σε άλλο, με σκοπό την ψυχική
ευχαρίστηση. Για να έχουμε τουρισμό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν δυο
τουλάχιστον τόποι, αυτός της μόνιμης διαμονής και εκείνος ή εκείνοι του τουριστικού
προορισμού. Ο προορισμός πρέπει να είναι γνωστός από υπάρχουσες πληροφορίες,
διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουμε το φαινόμενο του τουρισμού αλλά της
εξερεύνησης (Σιταράς και Τζένος, 2007) .
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1.2 Έννοια και ορισμός των υπηρεσιών
Η βιομηχανία των υπηρεσιών αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της
οικονομίας των ανεπτυγμένων χωρών, σε όρους ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
αλλά και απασχόλησης.
Για να κατανοήσει κανείς τις ιδιαιτερότητες που διαχωρίζουν το marketing
υπηρεσιών από το marketing των προϊόντων θα πρέπει αρχικά να έχει μια ξεκάθαρη
εικόνα σχετικά με την έννοια των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον Gronroos (1990) <<Μία υπηρεσία είναι μια δραστηριότητα ή μία σειρά
δραστηριοτήτων άυλης φύσης που λαμβάνει χώρα με αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πελάτη και
των πόρων, των υπαλλήλων και των συστημάτων του φορέα οι οποίες παρέχονται ως λύσεις
στα προβλήματα των πελατώ ν».

1.3 Ο ορισμός της ικανοποίησης
Αρχικά, θα δοθεί ένας από τους πάρα πολλούς ορισμούς της ικανοποίησης
του καταναλωτή. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός. Πολύ
χαρακτηριστικά για το πρόβλημα αυτό ο Oliver (1997) αναφέρει: “...όλοι γνωρίζουν
τι είναι ικανοποίηση, έως ότου ζητηθεί να δώσουν έναν ορισμό...Τότε φαίνεται ότι
κανείς δεν γνωρίζει...”.

Στη συνέχεια, οι Westbrook και Oliver (1991) ορίζουν την ικανοποίηση του
καταναλωτή ως τη συνολική στάση που αυτός διαμορφώνει για ένα προϊόν ή
υπηρεσία το οποίο χρησιμοποίησε, αφού το απέκτησε. Πρόκειται δηλαδή, για μια
αξιολογητική κρίση μετά την επιλογή που προκύπτει από μια συγκεκριμένη
αγοραστική επιλογή και από την εμπειρία της χρήσης (κατανάλωσης) της.

Οι Giese και Cote (2000), αφού κάνουν μια πολύ αναλυτική παρουσίαση των
περισσότερο γνωστών και συχνότερα χρησιμοποιούμενων ορισμών, προτείνουν ένα
πλαίσιο ανάπτυξης εξειδικευμένων ορισμών ικανοποίησης του καταναλωτή ανάλογα
με την περίπτωση. Γενικά, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση αποτελεί
μια συνολική συγκινησιακή αντίδραση ποικίλης έντασης. Ο ακριβής τύπος
συγκινησιακής αντίδρασης και το επίπεδο έντασης που βιώνει ο καταναλωτής πρέπει
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να ορίζονται επακριβώς από τον ερευνητή ανάλογα με την περίπτωση που τον
ενδιαφέρει να αναλύσει.

Τέλος, ο Philip Kotler αναλύει την έννοια της ικανοποίησης του πελάτη ως τα
συναισθήματα ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας ενός ατόμου που προκύπτουν από την
υποκειμενική σύγκριση της απόδοσης (ή του αποτελέσματος) ενός προϊόντος σε
σχέση με τις προσδοκίες του. Το αν ο αγοραστής είναι ικανοποιημένος ή όχι μετά από
την αγορά, εξαρτάται από την απόδοση του προϊόντος σε σχέση με τις προσδοκίες
του αγοραστή.

Όπως φαίνεται καθαρά από τον ορισμό, η ικανοποίηση είναι μια λειτουργία
υποκειμενικής απόδοσης και προσδοκιών. Αν η απόδοση είναι μικρότερη από τις
προσδοκίες, ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος. Αν η απόδοση συμπίπτει με τις
προσδοκίες, ο πελάτης είναι ικανοποιημένος. Αν η απόδοση υπερβαίνει τις
προσδοκίες, ο πελάτης είναι πολύ ικανοποιημένος ή ενθουσιασμένος.

1.4. Τουριστικό προϊόν

Η ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών των μελών μιας
σύγχρονης κοινωνίας προϋποθέτει την παραγωγή όσο το δυνατό περισσότερων
τουριστικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή υλικών
προϊόντων, δηλαδή υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η διαμονή σε ξενοδοχείο
και η ψυχαγωγία των τουριστών. Στα άϋλα τουριστικά προϊόντα συμπεριλαμβάνονται
και διάφορες καταστάσεις ή μορφές ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα το
ηλεκτρικό φως, ο κλιματισμός, η κεντρική θέρμανση, η τηλεφωνική επικοινωνία κτλ.
Στοιχεία όμως που είναι απαραίτητα για την παραγωγή υπηρεσιών φιλοξενίας.

Πολλά από τα προϊόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τις
τουριστικές του ανάγκες ή επιθυμίες βρίσκονται ελεύθερα στη φύση, όπως το φως
και η θερμότητα του ήλιου, το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα, η δροσιά κλπ. Τα
προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται συνήθως σαν ελεύθερα προϊόντα και δεν αποτελούν
αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης της τουριστικής οικονομίας και γενικότερα της
οικονομικής.

8
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η τουριστική οικονομία ασχολείται με τη μελέτη και την ανάλυση των υλικών
και άυλων τουριστικών προϊόντων, δηλαδή των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών
που είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής προσπάθειας των ανθρώπων και που
χρησιμεύουν για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. Τα
προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται όπως είναι γνωστό και σαν οικονομικά προϊόντα. Το
κυριότερο δε χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε σχέση με τις τουριστικές ανάγκες ή
επιθυμίες που ικανοποιούν βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες, δηλαδή
βρίσκονται σε ανεπάρκεια.

1.5 Η ποιότητα των υπηρεσιών τουρισμού
Οι τουρίστες είναι σήμερα πιο έμπειροι, απαιτητικοί, εκλεκτικοί και έτσι
δημιουργείται νέα βάση ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις
του τομέα. Καθοριστικό ρόλο παίζει γενικά η ψυχαγωγία του τουρίστα στη διάρκεια
της περιόδου των διακοπών, όπου υπάρχει αφθονία ελεύθερου χρόνου (Λύτρας 1998,
Αυθίνος 1998, Opaschowski et al, 1996,).
Η ποιότητα υπηρεσιών αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν μη συγκεκριμένη
έννοια .Οι αντιλήψεις αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες μπορεί να είναι
διαφορετικές από αυτές των ανθρώπων που τις δέχονται (Kotler, 1997). Τα
πλεονεκτήματα της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι ότι εξασφαλίζουν υψηλή
ζήτηση.
Οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και να τυποποιηθούν σε σχέση με
τα αγαθά, αφού είναι άυλες, αδιαχώριστες, ποικίλουν από χρόνο σε χρόνο, είναι
ετερογενείς και δεν αποθηκεύονται (Bateson, 1992). Άρα υπάρχει δυσκολία
στάθμισης της ποιότητας, εξισορρόπησης της ζήτησης και αξιολόγησής τους. Οι
πελάτες που έχουν μια ικανοποιητική εμπειρία από υπηρεσίες ποιότητας, τείνουν να
παρακινούν ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, δημιουργώντας νέα πελατεία και
διατηρώντας την υπάρχουσα. Γενικά παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των εννοιών
ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών. Σε άρθρο των Parasuraman, Zeithaml
& Berry 1988, αναφέρεται η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση είναι
διαφορετικές έννοιες. Ο Mackey (1997) αναφέρει ότι οι τρόποι για να εκτιμηθεί η
ικανοποίηση βασίζονται:
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α) στην εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών μετά την κατανάλωση
β) σε γενικές απόψεις καταναλωτών ή υποψήφιων χρηστών.
Οι πέντε κύριες διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών είναι:
α) η εμφάνιση
β) η ανταπόκριση
γ) η αξιοπιστία
δ) η ασφάλεια
ε) ο βαθμός φροντίδας προς τον πελάτη και η συναίσθηση αυτού που παρέχει
την υπηρεσία(empathy),(Parasuraman, Zeithaml και Berry ,1989).
Η αντίληψη για την ποιότητα εξαρτάται από τις προσδοκίες και την ανοχή των
καταναλωτών. Επηρεάζεται επίσης από άλλους παράγοντες, όπως η τιμή πώλησης, η
συναισθηματική αξία, το περιβάλλον, και οι στόχοι των ατόμων σχετικά με το
αποτέλεσμα.

Τέλος

επηρεάζεται

από

χαρακτηριστικά τους

(Alexandris

&

Palialia,1999). Έχει βρεθεί ακόμη, ότι η ικανότητα του καταναλωτή για την
αξιολόγηση μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται με βάση:
α) την εμπειρία,
β)την ικανότητα αναζήτησης και
γ) την πρόθεση του πελάτη να εμπιστευτεί
(κάτι που ισχύει σε παραστάσεις υψηλής δεξιοτεχνίας) (Mackey, 1997).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ
2.1 Γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά
Ο Νέος Μαρμαράς είναι κωμόπολη με 3.158 κατοίκους το 2011 στην άκρη
της χερσονήσου της Σιθωνίας του νομού Χαλκιδικής. Αποτελεί Δημοτικό διαμέρισμα
με ίδια ονομασία. Είναι κτισμένος πάνω σε τρεις λόφους, στο ορεινό συγκρότημα
Ίταμος ή Ντραγουντέλης. Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι ο τουρισμός, όπως
επίσης η γεωργία (ελαιοκομία και αμπελοκαλλιέργεια) και η αλιεία. Επίσης, εκτός
από λάδι παράγεται και μέλι, ενώ πολλοί κάτοικοι ασχολούνται και με το κυνήγι. Ο
παραθαλάσσιος οικισμός απέχει 125 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 55 από τον
Πολύγυρο που είναι και η πρωτεύουσα του νομού Χαλκιδικής. Η πρώτη τακτική
συγκοινωνία με τη Θεσσαλονίκη έγινε την άνοιξη του 1946 δια θαλάσσης. Την
άνοιξη του 1952 αποπερατώθηκε το έργο του αμαξωτού δρόμου Μαρμαρά-Νικήτη.
Έτσι ο Ν.Μαρμαράς απέκτησε οδική συγκοινωνία προς την υπόλοιπη Χαλκιδική και
Θεσσαλονίκη.
Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήταν πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922, κα αυτό καθιστά το χωριό
σχετικά νέο μιας και είναι λιγότερο από 100 ετών. Μέχρι το 1967 πολλοί κάτοικοι
από το γειτονικό Παρθενώνα εγκαταστάθηκαν στο Ν. Μαρμαρά. Όταν το 1970
καταργήθηκε η κοινότητα του Παρθενώνα, το χωριό εγκαταλείφθηκε οριστικά και οι
κάτοικοί του πολιτογραφήθηκαν στην κοινότητα του Ν. Μαρμαρά.
Κάθε χρόνο το Νέο Μαρμαρά επισκέπτονται πολλοί τουρίστες, καθώς συνδυάζει
βουνό και θάλασσα. Η μαρίνα του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς και το μοναδικό
στην Ελλάδα πλωτό λιμάνι του Μαρμαρά, φιλοξενούν εκατοντάδες σκάφη όλο το
χρόνο.
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2.2 Ο Ν.Μαρμαράς ως τουριστικός προορισμός
Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους
του Νέου Μαρμαρά. Και αυτό γιατί ως κλάδος έντασης εργασίας συμβάλλει στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις, στην άμεση δημιουργία τοπικού
προϊόντος αλλά και στην έμμεση (π.χ. κατανάλωση τοπικών προϊόντων και μιας
σειράς υπηρεσιών) κ.α.
Στη δεκαετία του 1960, νοτιοανατολικά του Νέου Μαρμαρά, κατασκευάστηκε
ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Ελλάδας, το “Πόρτο
Καρράς”, την ίδρυση του οποίου συνόδευσε και η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, και
έτσι έγινε η αρχή που διαμόρφωσε τον οικισμό σε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο
της Χαλκιδικής.
Η τουριστική περίοδος αναφέρεται στους θερινούς μήνες μιας και ο
σημαντικότερος παράγοντας προσέλκυσης τουριστών είναι η θάλασσα. Στα
περισσότερα από τα είκοσι χιλιόμετρα των ακτών της περιοχής τα πεύκα κατεβαίνουν
μέχρι το κύμα. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί τις καταγάλανες και παρθένες παραλίες
του Παράδεισου, Γ ρηγοριάτικου, Κουτσουπιάς, Αζάπικου καθώς και τις ακτές εντός
του Ν. Μαρμαρά, που τιμούνται κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης για
την καθαριότητα της θάλασσας, των ακτών και του περιβάλλοντος. Τριγύρω από το
Μαρμαρά υπάρχουν αναρίθμητα μικρά λιμανάκια και σε περιοχές έξω από το χωριό
υπάρχουν πανέμορφες, μικρές, απομονωμένες ακρογιαλιές και συμπλέγματα μικρών
νησιών (Σπαλαθρονήσια). Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί τις ακτές αυτές είτε με
βάρκα από θάλασσα είτε με αυτοκίνητο/ μοτοσικλέτα και να απολαύσει την
ολοκάθαρη πρασινογάλαζη

θάλασσα και το χρυσαφένιο ήλιο. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει το ερημονήσι Κέλυφος με τα αγριοκάτσικα, με τον πλούσιο ψαρότοπο
και τον υπέροχο βυθό που είναι παράδεισος για φωτογράφους αυτοδύτες.
Οι τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή είναι αναρίθμητες. Δεκάδες
ξενοδοχειακές μονάδες για κάθε γούστο εδρεύουν μέσα στο κέντρο αλλά κι στην
περιφέρεια του χωριού ώστε να μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη.
Καταστήματα με ρούχα αξεσουάρ και τουριστικά είδη υπάρχουν παντού καθώς και
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επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων δικύκλων και σκαφών για την διευκόλυνση της
μεταφοράς αλλά και την αναψυχή των επισκεπτών. Ακόμη υπάρχουν πλήθος
εστιατόριων,

μεζεδοπωλείων,

καφετεριών

και νυκτερινών κέντρων γα να

ικανοποιήσουν την ανάγκη των παραθεριστών για διασκέδαση μιας και προβλέπεται
τις ήμερες των διακοπών.
Επίσης το καλοκαίρι διοργανώνονται ημερήσιες εκδρομές όπως: περίπλους του
Αγίου Όρους, κρουαζιέρα στον Τορωναίο κόλπο, ποδηλασία, ορεινοί περίπατοι,
παρατήρηση πουλιών, βραδιές με ζωντανή ελληνική μουσική και άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις και λαϊκά πανηγύρια.
Ο Ν.Μαρμαράς βρίσκεται πάνω στον οδικό άξονα της Σιθωνίας και συνδέεται
με υπεραστική συγκοινωνία με όλα τα χωριά της χερσονήσου, όπως με Τορώνη,
Συκιά, Σάρτη, Βουρβουρού, Νικήτη, Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν επίσης καθημερινά
δρομολόγια που συνδέουν το χωριό με τη Θεσσαλονίκη, περνώντας από τα
Ν.Μουδανιά ή από τον Πολύγυρο. Το χωριό διαθέτει Δημόσιες υπηρεσίες όπως
Αγροτικό Ιατρείο, Τράπεζες (Εθνική, Eurobank), ΟΤΕ, Ταχυδρομείο, Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο, Τελωνείο, Λιμεναρχείο και Αστυνομικό τμήμα.

{ }
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Παρουσίαση προβλήματος-Σκοπός της έρευνας
Συνοψίζοντας

τις

παραπάνω

πληροφορίες

καταλήγουμε

εύκολα

στο

συμπέρασμα πως ο Ν.Μαρμαράς είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον προς μελέτη
τουριστικός προορισμός. Εμείς μελετήσαμε την ικανοποίηση των επισκεπτών του
από τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της πτυχιακής
εργασίας και έγινε για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Σκοπός της έρευνας είναι, η
διεξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στη μέτρηση ικανοποίησης των επισκεπτών
της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και η πρόταση πιθανών διορθωτικών ενεργειών
για την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στην έρευνα. Για την
πραγματοποίηση

της

έρευνας

σχεδιάστηκε

ερωτηματολόγιο

ικανοποίησης,

προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για τα επίπεδα ικανοποίησης των
τουριστών όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.

3.2 Μέθοδος δειγματοληψίας

Δειγματοληψία είναι η συλλογή παρατηρήσεων από ένα δείγμα, δηλαδή ένα
μέρος των ατόμων του πληθυσμού. Η δειγματοληπτική μέθοδος την οποία θα
ακολουθήσουμε σε μια έρευνα αποτελεί την βάση της αξιοπιστίας την οποία θα
παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα.

Υπάρχουν δ ιά φ ο ρ ες μ έθ ο δο ι κατασκευής

δείγμ α τος. Ανεξαρτήτως μ εθόδου ο επιδιω κόμ ενος αντικειμενικός σκοπός π α ρ α μ έν ει
π ά ντα ο ίδ ιο ς : ''Η αντιπροσωπευτικότατα του δείγματος" . Το πόσο καλά ένα δείγμ α
α ντιπ ρ ο σ ω π εύ ει τον πληθυσ μ ό εξαρτάται α πό το δειγματοληπτικό πλαίσιο (sam ple fram e),
το μ έγεθος του δείγμ α τος (sam ple size) και το σχεδιασμό της διαδικ ασ ίας συλλογής
(selection procedure).
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Οι διάφορες μέθοδοι δειγματοληψίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, η
κάθε μία από τις οποίες διαιρείται σε υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η
Τυχαία δειγματοληψία (Probability /Random Sampling) και οι υποκατηγορίες της
είναι η Απλή (Simple Random) και η Σύνθετη (Complex Random). Η δεύτερη
κατηγορία είναι η μη τυχαία δειγματοληψία (Nonprobability Sampling) με
υποκατηγορίες τη δειγματοληψία Ευκολίας(Convenience), Κρίσεως (Judgement) και
Αναλογική (Quota).
Συγκεκριμένα, για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η απλή τυχαία
δειγματοληψία η οποία είναι , ίσως , η πιο γνωστή μέθοδος για την επιλογή
αντιπροσωπευτικού δείγματος . Χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι κάθε μονάδα
του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγμα , σε κάθε κλήρωση η
πιθανότητα επιλογής είναι ίδια για όλες τις μονάδες . Η απλή τυχαία δειγματοληψία
οδηγεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπό έρευνα πληθυσμού και συνεπώς τα
αποτελέσματα είναι γενικεύσιμα προς τον πληθυσμό .
Η απογραφή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό σημείο
(πλατεία) της περιοχής κατά τις απογευματινές ώρες που οι επισκέπτες είναι χαλαροί
και κάνουν τη βόλτα τους κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο-Αύγουστο που η
τουριστική κίνηση της περιοχής είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
3.3 Πληθυσμός και μέγεθος δείγματος
Πληθυσμός είναι το σύνολο των υπό μελέτη στοιχείων. Συνήθως οι προς
διερεύνηση πληθυσμοί είναι πολύ μεγάλοι για να μελετηθούν ολόκληροι και σίγουρα
θα έχει μεγάλο κόστος σε χρήμα, χρόνο, ανθρώπινους πόρους κ.α. Ένα
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η απογραφή του πληθυσμού της χώρας που
γίνεται κάθε δέκα χρόνια. Για τον παραπάνω λόγο επιλέγετε από τον ερευνητή ένα
δείγμα, το οποίο είναι μια αντιπροσωπευτική υποομάδα του πληθυσμού που έχει
οριστεί προς ανάλυση.
Στη δική μας περίπτωση προσπαθώντας να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα επιλέξαμε τυχαία 100 τουριστικούς επισκέπτες της περιοχής από τους οποίους
οι 50 ήταν Έλληνες ενώ οι υπόλοιποι αλλοδαποί επίσης τα 47 απαντήθηκαν από
άντρες και τα 53 από γυναίκες. Επιλέχτηκαν ηλικίες άνω των 16 ετών ώστε να έχουν
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την κρίση να απαντήσουν λογικά στις ερωτήσεις. Παρόντος του ερευνητή και τα 100
ερωτηματολόγια απαντήθηκαν σωστά. Θα ήταν καλό να αναφερθεί πως δεν υπήρξε
ιδιαίτερη δυσκολία στη συλλογή μιας και οι περισσότεροι και ιδιαιτέρως οι
αλλοδαποί τουρίστες ήταν πολύ πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνα.
3.4 Διαστάσεις ικανοποίησης
Ο καθορισμός των διαστάσεων της ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα βήματα ανάπτυξης του ερωτηματολογίου μιας έρευνας ικανοποίησης.
Ο όρος « διάσταση ικανοποίησης»
αποτελεσματικότητας,

συχνά αναφέρεται ως χαρακτηριστικό μέτρο

μέτρο απόδοσης ή κριτήριο.

Θα πρέπει λοιπόν να

προσδιοριστούν σωστά οι επιθυμίες του πελάτη σε όλα τα επίπεδα, ώστε να
συμπεριληφθούν στη μέτρηση της ικανοποίησής του. Όλες τις παραπάνω
παραμέτρους που συνεισφέρουν στην ικανοποίηση του θα τις αναφέρουμε στο εξής
ως διαστάσεις ικανοποίησης.
Στην περίπτωση μας οι διαστάσεις ικανοποίησης προσδιορίζονται με τη χρήση
ερωτηματολογίου. Οι διαστάσεις ικανοποίησης που προσδιορίστηκαν αφορούν πέντε
κατηγορίες, το περιβάλλον, τη διαμονή, τη διατροφή τη ψυχαγωγία και τα μέσα
μεταφοράς. Αυτές οι διαστάσεις αναλύθηκαν περαιτέρω ώστε να προσδιοριστούν
καλύτερα τα χαρακτηριστικά από τα οποία εξαρτάται η ικανοποίηση των
ερωτηθέντων. Έτσι για κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις ικανοποίησης
προσδιορίστηκαν οι επιμέρους διαστάσεις (υποδιαστάσεις) ικανοποίησης που είναι οι
εξής:

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
❖

Κλιματολογικές συνθήκες

❖

Χώρους φυσικής ομορφιάς

❖

Φιλικότητα των ανθρώπων

❖

Καθαριότητα στις παραλίες

{ }
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2. ΔΙΑΜΟΝΗ
❖

Τοποθεσία του χώρου διαμονής

❖

Υπηρεσίες( τηλέφωνο, τηλεόραση, air-condition κτλ ) του χώρου διαμονής

❖

Καθαριότητα του χώρου διαμονής

❖

Δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες δραστηριότητες σε σχέση με το χώρο
διαμονής.

3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
❖

Ποιότητα του φαγητού

❖

Ποικιλία φαγητού και ποτών

❖

Κόστος των προϊόντων διατροφής

❖

Καθαριότητα στους χώρους εστίασης

❖

Εξυπηρέτηση προσωπικού στους χώρους εστίασης

4. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
❖

Επιλογές όσον αφορά την έξοδο (εστιατόρια, bars, πολιτιστικές εκδηλώσεις)

❖

Επίσκεψη σε παραδοσιακές τοποθεσίες του Νέου Μαρμαρά

❖

Δραστηριότητες που προσφέρονται στις παραλίες

❖

Αγορές στα διάφορα καταστήματα

5. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
❖

Συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς

❖

Κόστος των μέσων μεταφοράς

3.5 Παρουσίαση του ερωτηματολογίου της έρευνας
Το

ερωτηματολόγιο

που

χρησιμοποιήθηκε

με

βάση

τις

διαστάσεις

ικανοποίησης που προσδιορίστηκαν είναι αυτό που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1
στα ελληνικά και στο Παράρτημα 2 μεταφρασμένο στα αγγλικά. Αποτελείται από τον
κύριο κορμό με τις ερωτήσεις μέτρησης ικανοποίησης. Έχει χωριστεί σε πέντε
ενότητες που αφορούν τις διαστάσεις ικανοποίησης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει
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ερωτήσεις για κάθε μία από τις επιμέρους διαστάσεις και μία συνολική ερώτηση για
την κύρια διάσταση. Στην αρχή υπάρχουν οι δημογραφικές ερωτήσεις γενικού
περιεχομένου και στο τέλος ακολουθεί η ερώτηση για τη μέτρηση της συνολικής
ικανοποίησης.
Ως κλίμακες ικανοποίησης επιλέχθηκαν βαθμιδωτές κλίμακες από ένα σύνολο
προκαθορισμένων απαντήσεων. Για όλες τις διαστάσεις ικανοποίησης οι κλίμακες
ήταν λεκτικές.(Απόλυτα ικανοποιημένος, Πολύ ικανοποιημένος, Ικανοποιημένος,
Λίγο ικανοποιημένος, Καθόλου ικανοποιημένος).

{ }
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παράθεση των στατιστικών αποτελεσμάτων της
έρευνας όσον αφορά τα γενικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος που συμμετείχαν
καθώς επίσης και των γραφημάτων που αναλύουν την ικανοποίηση τους από τα
επιμέρους κριτήρια αλλά και συνολικά από κάθε κατηγορία κριτηρίων.
4.1 Στατιστικά αποτελέσματα γενικών ερωτήσεων
Στο παρακάτω 4.1.1 κυκλικό σχεδιάγραμμα διακρίνονται τα ποσοστά των
αντρών και των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

■ Άντρας 47%
■ Γυναίκα 53%

Εικόνα 4.1.1 Φύλλο ερωτηθέντων ατόμων

Επίσης τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 22 άτομα 16-25 ετών, 17
άτομα 26-35 ετών, 19 άτομα 36-45 ετών,15 άτομα 46-55 ετών,15 άτομα 59-65 ετών
και τέλος 13 άτομα άνω των 66. Οι ηλικίες παρουσιάζονται στο παρακάτω κυκλικό

{ }
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διάγραμμα.

ΗΛΙΚΙΑ

■ 16-25
26-35
■ 36-45
46-55
56-65
>66

Εικόνα 4.1.2 Ηλικία ερωτηθέντων ατόμων

Παρακάτω δίνετε κυκλικό διάγραμμα που απεικονίζει την οικογενειακή
κατάσταση των ερωτηθέντων. Η έρευνα έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:39
έγγαμοι, 56 άγαμοι και 5 άλλο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Έγγαμος 38
■ Άγαμος 62

Εικόνα 4.1.3 Οικογενειακή κατάσταση

Αναφορικά με το επάγγελμα των ερωτηθέντων ατόμων που συμμετείχαν
στην έρευνα διακρίνουμε στη εικόνα 4.1.3 πως ο μεγαλύτερος αριθμός σημειώνεται
στην κατηγορία μαθητής-φοιτητής οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι φοιτητές
διότι μόλις 2 ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών. Το ποσοστό αυτό μας κάνει σαφές πως
ο Ν.Μαρμαράς είναι ένας νεανικός προορισμός.

{ }
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
■ Ελεύθερος επαγγελματίας
11%
■ Δημόσιος υπάλληλος 7%
■ Ιδιωτικός υπάλληλος 20%
■ Αγρότης 2%
■ Οικιακά 14%
■ Συνταξιούχος 16%

Εικόνα 4.1.4 Επάγγελμα

Σε σχέση με τη διαμονή τους οι περισσότεροι απάντησαν ότι μένουν σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια ενώ το μικρότερο ποσοστό έδωσε την απάντηση άλλο και το
δικαιολόγησαν πως διαμένουν σε κάποιο ιδιόκτητο σπίτι στο οποίο φιλοξενούνται.

ΔΙΑΜΟΝΗ

■ Ξενοδοχείο 32%
■ Ενοικιαζόμενα δωματια 57%
■ Κάμπινγκ 9%
■ Άλλο 2%

Εικόνα 4.1.5 Διαμονή ερωτηθέντων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Επιπλέον από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το 19% έμειναν μια
εβδομάδα, το 42% λιγότερο από μια εβδομάδα και το 39% περισσότερο από μια
εβδομάδα. Επειδή οι ερωτηθέντες ήταν ακριβώς 100 άτομα τα ποσοστά επί τοις
εκατό αντιστοιχούν και στον αριθμό των ατόμων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

■ Μια εβδομάδα 19%
■ Λιγότερο από μία εβδομάδα
42%
■ Περισσότερο από μία
εβδομάδα 39%

Εικόνα4.1.6 Χρόνος διαμονής

Στην έβδομη από τις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου για το πόσες
φορές έχουν επισκεφτεί οι ερωτηθέντες το Ν.Μαρμαρά στο παρελθόν, 39 απάντησαν
πως είναι η πρώτη τους φορά, 34 πως είναι η δεύτερη ή τρίτη τους φορά και τέλος 27
πως έχουν επισκεφτεί το Ν.Μαρμαρά πάνω από τρεις φορές. Από τα παραπάνω
αποτελέσματα βλέπουμε πως το 61% είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά που διαλέγει
για τις διακοπές του το Ν.Μαρμαρά και αυτό ενδεχομένως σημαίνει πως οι άνθρωποι
αυτοί έχουν καλές εντυπώσεις από την περιοχή, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟ
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

■ Καμία φορά 39%
■ Μία -δύο φορές 34%
■ Πάνω από τρεις φορές 27%

Εικόνα.4.1.7Πόσες φορές έχετε επισκεφτεί τι Ν.Μαρμαρά

Σε επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από το δείγμα να μας απάντηση με ποιον τρόπο
πληροφορήθηκε για την περιοχή του Ν.Μαρμαρά. Οι επιλογές ήταν τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία, το διαδίκτυο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η εντυπώσεις γνωστών αλλά
και μια ακόμη μία επιλογή ‘’άλλο’’ σε περίπτωση που η πηγή ενημέρωσης δεν
συμπεριλαμβανόταν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες. Οι περισσότεροι
απάντησαν πως πληροφορήθηκαν από γνωστούς τους κι έτσι αυτή η κατηγορία
δέχτηκε το 38%, το επόμενο κατά σειρά ήταν το διαδίκτυο με 29% , ακολουθούν τα
ταξιδιωτικά πρακτορεία , η επιλογή ‘’άλλο’’ που δεν διευκρινίστηκε και τέλος τα
μέσα μαζικής ενημερώσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

■ Ταξιδιωτικά πρακτορεία27%
■ Διαδίκτυο 29%
ΜΜΕ 1%
■ Εντυπώσεις γνωστών 38%
■ Άλλο 5%

Εικόνα 4.1.8 Πηγές πληροφόρησης για το Ν.Μαρμαρά.

Στην ερώτηση αν θα ξαναερχόσασταν στο Ν.Μαρμαρά οι απαντήσεις ήταν αναπάντεχα
καλές για το μέλλον του τουρισμού της περιοχής μιας και μόλις το 4% ήταν απόλυτα
δυσαρεστημένο και επέλεξε την απάντηση ‘’καθόλου πιθανόν’’ ενώ το 47% θα
επισκεπτόταν τον Ν.Μαρμαρά σίγουρα ξανά . Στην παρακάτω πίτα φαίνεται ξεκάθαρα η
ικανοποίηση των τουριστών της περιοχής.

ΘΑ ΕΡΧΟΣΑΣΤΑΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

■ Σίγουρα 47%
■ Πολύ πιθανόν 32%
■ Πιθανόν 17%
■ Καθόλου πιθανόν 4%

Εικόνα4.1.9. Ποσοστό να ξαναεπισκεφτούν το Ν.Μαρμαρά.

{ }
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Στην τελευταία από τις γενικές ερωτήσεις προέκυψε πως το 67% του
πληθυσμού προτίμησε να κάνει διακοπές μόνος του και όχι με κάποιο οργανωμένο
group (εικόνα 4.1.9),όπως επίσης και να χρησιμοποιήσει σαν μέσο μεταφοράς το
αυτοκίνητο από το λεωφορείο του κτελ που ενώνει το χωριό με την υπόλοιπη
Χαλκιδική καθώς και με τη Θεσσαλονίκη (εικόνα 4.1.10).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΙΞΗΣ

■ Ταξιδιωτικά πρακτορεία33%
■ Μόνοσ-η67%

Εικόνα 4.1.10 Τρόπος άφιξης

ΜΕΣΟ ΑΦΙΞΗΣ

■ Αυτοκίνητο62%
Λεωφορείο34%
■ Άλλο4%

Εικόνα 4.1.11 Μέσο άφιξης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

{
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

4.2 Διαστάσεις ικανοποίησης-στατιστικά αποτελέσματα

Στους παρακάτω πίνακες θα δούμε τα αποτελέσματα των ερωτήσεων
ικανοποίησης που θέσαμε στους επισκέπτες. Μέτα την απογραφή και την συλλογή
των ερωτηματολογίων περάσαμε τα δεδομένα στο excel και από εκεί στο στατιστικό
πρόγραμμα SPSS. Έτσι ώστε στο επόμενο κεφάλαιο να πραγματοποιήσουμε και τον
έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας.

4.2.1 Στατιστικά αποτελέσματα περιβάλλοντος

Για να διαπιστώσουμε με ακρίβεια την ικανοποίηση των τουριστών από το
περιβάλλον της περιοχής δημιουργήσαμε υποερωτήματα που αναφέραμε πιο
αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, η φυσική
ομορφιά, η φιλοξενία των μόνιμων κατοίκων κ.α. Στα παρακάτω διαγράμματα θα
δείξουμε τα αποτελέσματα από τα υποερωτήματα καθώς και τα αποτελέσματα της
ολικής ικανοποίησης όσον αφορά το περιβάλλον του Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Π ίνακας 4.2.1.1
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Frequency

Valid

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

18
59

18,0
59,0

18,0
59,0

Cumulative
Percent
18,0
77,0

23

23,0

23,0

100,0

100

100,0

100,0

Στον παραπάνω πινάκα 4.2.1.1 όπως και στο γράφημα παρακάτω βλέπουμε ότι
το 23% των ερωτηθέντων ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής, όπως και ότι η πλειοψηφία αυτών, δηλαδή το 59% ήταν πολύ
ικανοποιημένοι. Πολύ ευχάριστο είναι το γεγονός ότι κανείς δεν έμεινε
ανικανοποίητος μιας και κάνεις δεν δήλωσε λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος.

{ }
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Στον επόμενο 4.2.1.2 πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα από τη δεύτερη ερώτηση
στη διάσταση περιβάλλον που ήταν εξίσου ενθαρρυντικά. Από τους ερωτηθέντες οι
57 ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τους χώρους φυσικής ομορφιάς οι 29
ικανοποιημένοι ενώ οι υπόλοιποι 14 απάντησαν με το απόλυτο.

Π ίνακας 4.2.1.2

ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Frequency

Valid

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

29
57

29,0
57,0

29,0
57,0

Cumulative
Percent
29,0
86,0

14

14,0

14,0

100,0

100

100,0

100,0

{ }
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Valid Percent

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στην τρίτη κατά σειρά ερώτηση αυτής της ενότητας, για το κατά πόσο οι
επισκέπτες είναι ικανοποιημένοι από την φιλοξενία των κατοίκων του Ν.Μαρμαρά τα
αποτελέσματα μας έδειξαν πως 27 άτομα είναι απόλυτα ικανοποιημένα, 57 από τα
100 πολύ ικανοποιημένα και 15 ικανοποιημένα. Μόλις το 6% δεν μείνανε
ευχαριστημένοι από την φιλοξενία και απάντησαν λίγο ικανοποιημένοι. Καλό θα
ήταν αν και μικρό να μην υπήρχε αυτό το ποσοστό γιατί στην περίπτωση του
τουρισμού τα αρνητικά σχόλια μεταφέρονται με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τους
μελλοντικούς πιθανούς επισκέπτες της περιοχής. Στον πίνακα 4.2.1.3 όπως και στο
σχεδιάγραμμα βλέπουμε τις απαντήσεις.

Π ίνακας 5.2.1.3
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

6
15
52

6,0
15,0
52,0

6,0
15,0
52,0

Cumulative
Percent
6,0
21,0
73,0

27

27,0

27,0

100,0

100

100,0

100,0

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σχετικά με την καθαριότητα των παραλίων οι ερωτηθέντες με ποσοστό13%
δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι, με 59% που ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό
πολύ ικανοποιημένοι, 26% ικανοποιημένοι και το 2% λίγο ικανοποιημένοι. Τα
αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τη βράβευση των παραλίων του Ν.Μαρμαρά με τη
μπλε σημαία κάθε χρόνο.

Π ίνακας 4.2.1.4

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

2
26
59

2,0
26,0
59,0

2,0
26,0
59,0

Cumulative
Percent
2,0
28,0
87,0

13

13,0

13,0

100,0

100

100,0

100,0

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τέλος της κατηγορίας περιβάλλον στην ερώτηση «Γενικά, πόσο ικανοποιημένος
είστε από το περιβάλλον του Ν.Μαρμαρά» οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 19 άτομα
απόλυτα ικανοποιημένα, 58 πολύ ικανοποιημένα και 23 ικανοποιημένα.

Πίνακας 4.2.1.5

ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Frequency

Valid

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

23
58

23,0
58,0

23,0
58,0

Cumulative
Percent
23,0
81,0

19

19,0

19,0

100,0

100

100,0

100,0

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

4.2.2 Στατιστικά αποτελέσματα διαμονής
Ο χώρος διαμονής των επισκεπτών είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κριτήριο
για την ικανοποίηση τους από τον τουριστικό τους προορισμό. Στην ερώτηση πόσο
ικανοποιημένος είστε από την τοποθεσία του καταλύματος σας οι 17 ήταν απόλυτα
ικανοποιημένοι, οι 58 πολύ ικανοποιημένοι, 16 από τους 100 ικανοποιημένοι αλλά
και 9 που δήλωσαν λίγο ικανοποιημένοι. Στον πίνακα 4.2.2.1 βλέπουμε τα παραπάνω
αποτελέσματα.

Π ίνακας 4.2.2.1
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

9
17
57

9,0
17,0
57,0

9,0
17,0
57,0

9,0
26,0
83,0

17

17,0

17,0

100,0

100

100,0

100,0
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Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στις υπηρεσίες και ευκολίες που παρέχονται
από τον χώρο διαμονής των τουριστών, όπως τηλέφωνο, air condition, wi-fi,
τηλεόραση κ.α. Παρατηρείται στο παρακάτω διάγραμμα 4.2.2.2 ότι στο μεγαλύτερο
τους ποσοστό οι τουρίστες δήλωσαν ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι κάτι
που δηλώνει πως πιθανά πολλές επιχειρήσεις του τομέα παρέχουν υπηρεσίες και
διευκολύνσεις.

Π ίνακας 4.2.2.2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

9
19
69

9,0
19,0
69,0

9,0
19,0
69,0

9,0
28,0
97,0

3

3,0

3,0

100,0

100

100,0

100,0

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στην ερώτηση σχετικά με την καθαριότητα του χώρου διαμονής το 78%
εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένο, το 7% απόλυτα ικανοποιημένο ενώ μόλις το 2%
όπου αντιστοιχεί σε 2 άτομα στη δική μας περίπτωση έμεινε λίγο ικανοποιημένο. Με
την συντριπτική πλειοψηφία να είναι ικανοποιημένοι μπορούμε να πούμε πως η
καθαριότητα είναι προτεραιότητα για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων στην περιοχή.

Π ίνακας 4.2.2.3

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

2
13
78

2,0
13,0
78,0

2,0
13,0
78,0

Cumulative
Percent
2,0
15,0
93,0

7

7,0

7,0

100,0

100

100,0

100,0
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Valid Percent

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Και στη ερώτηση κατά πόσο οι ερωτηθέντες έμειναν ικανοποιημένοι από την
πρόσβαση τους σε διάφορες δραστηριότητες ο βαθμός ικανοποίησης είναι υψηλός,
ενώ το δείγμα εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένο με ποσοστό 64%, πίνακας 4.2.2.4.

Πίνακας 4.2.2.4.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1
29
64

1,0
29,0
64,0

1,0
29,0
64,0

1,0
30,0
94,0

6

6,0

6,0

100,0

100

100,0

100,0
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα ποσοστά ολικής ικανοποίησης του
δείγματος της έρευνας από τις γενικότερες συνθήκες διαμονής τους. Παρατηρείται ότι
το 8%αμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένοι, το 67% πολύ ικανοποιημένοι, το 23%
ικανοποιημένοι και τέλος το 2% λίγο ικανοποιημένοι. Τα στατιστικά αυτά
αποτελέσματα είναι θετικά καθώς αντικατοπτρίζουν την καλή ποιότητα και την
σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την διαμονή των τουριστών
στο Ν.Μαρμαρά.

Π ίνακας 4.2.2.5

ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

2
23
67

2,0
23,0
67,0

2,0
23,0
67,0

Cumulative
Percent
2,0
25,0
92,0

8

8,0

8,0

100,0

100

100,0

100,0

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
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4.2.3 Στατιστικά αποτελέσματα διατροφής
Σχετικά με την ποιότητα του φαγητού στο Ν.Μαρμαρά το δείγμα εμφανίζεται
αρκετά ικανοποιημένο μιας και μόλις 5 άτομα απάντησαν πως είναι λίγο
ικανοποιημένοι ενώ η πλειοψηφία,

52 άτομα,

απάντησε πως είναι πολύ

ικανοποιημένη. Στον πρώτο πίνακα 4.2.3.1 φαίνονται τα παραπάνω αποτελέσματα.

Π ίνακας 4.2.3.1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

5
32
52

5,0
32,0
52,0

5,0
32,0
52,0

5,0
37,0
89,0

11

11,0

11,0

100,0

100

100,0

100,0

{ }
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Μετά την ερώτηση για την ποιότητα της διατροφής ρωτήσαμε τους επισκέπτες
της περιοχής για την ποικιλία των φαγητών και των ποτών που είχαν στη διάθεση
τους τις ημέρες της παραθέρισης τους. Η ικανοποίηση ήταν για ακόμη μια φορά
υψηλή και αυτό σημαίνει πως οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας δεν
παρατήρησαν έλλειψη στα προϊόντα της προτίμησής τους και είχαν τη δυνατότητα
κατά την άποψή τους να γευτούν πολύ ικανοποιητικό αριθμό τοπικών προϊόντων,
όπως φρέσκα θαλασσινά αλλά και ντόπιο κρασί, τσίπουρο και λάδι.

Π ίνακας 4.3.2.2

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Frequency

Valid

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

32
61

32,0
61,0

32,0
61,0

Cumulative
Percent
32,0
93,0

7

7,0

7,0

100,0

100

100,0

100,0

{ }
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Valid Percent

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δυστυχώς όσον αφορά το κόστος του φαγητού είναι εμφανής η μεγάλη πτώση
των δεικτών ικανοποίησης. Πρώτη φορά βλέπουμε δυσαρεστημένους επισκέπτες με
ποσοστό 11% να απατάει «καθόλου ικανοποιημένος» ,το 32% «λίγο ικανοποιημένος»
ενώ μόλις το 6% φαίνεται πολύ ικανοποιημένο από τις τιμές στην εστίαση, άξιο
αναφοράς είναι ότι κανένας δεν υπήρξε απόλυτα ικανοποιημένος.
Πίνακας 4.2.3.3
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Frequency

Valid

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

11

11,0

11,0

11,0

32
51
6
100

32,0
51,0
6,0
100,0

32,0
51,0
6,0
100,0

43,0
94,0
100,0
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Η εικόνα από την καθαριότητα

στα κέντρα εστίασης (εστιατόρια,

καφετέριες^Γ) όπως και από την εξυπηρέτηση ήταν διαφορετική. Η ικανοποίηση
επανέρχεται στη γνώριμη μορφή που είχε έως τώρα με πολύ χαμηλά επίπεδα
δυσαρέσκειας. Στον πρώτο πίνακα 4.2.3.4 απεικονίζεται η ικανοποίηση από την
καθαριότητα με ποσοστό 68% να είναι πολύ ικανοποιημένοι, ενώ στο δεύτερο πίνακα
4.2.3.5 το 57% φαίνεται επίσης πολύ ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση του
προσωπικού.

Π ίνακας 4.2.3.4

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

2
29
68

2,0
29,0
68,0

2,0
29,0
68,0

Cumulative
Percent
2,0
31,0
99,0

1

1,0

1,0

100,0

100

100,0

100,0

{ }
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Πίνακας 4.2.3.5
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

2
35
57

2,0
35,0
57,0

2,0
35,0
57,0

Cumulative
Percent
2,0
37,0
94,0

6

6,0

6,0

100,0

100

100,0

100,0
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Στο τομέα λοιπόν της

διατροφής το

δείγμα

συνολικά

εμφανίζεται

ικανοποιημένο, με τους δείκτες ικανοποίησης να είναι υψηλοί και στα υποκριτήρια
της κατηγορίας. Φαίνεται βέβαια ξεκάθαρα η δυσαρέσκεια από το κόστος διατροφής,
το γεγονός όμως αυτό δεν επηρέασε σημαντικά τη γενικά ικανοποιητική εικόνα για
τον τομέα αυτό. Με ποσοστό λοιπόν 41% το δείγμα εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένο.

Πίνακας 4.2.3.6
ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

8

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent
8,0

Cumulative
Percent

46
41

8,0
46,0
41,0

46,0
41,0

8,0
54,0
95,0

5

5,0

5,0

100,0

100

100,0

100,0
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4.2.4 Στατιστικά αποτελέσματα ψυχαγωγίας
Στο επόμενο και προτελευταίο κριτήριο του ερωτηματολογίου, την ψυχαγωγία
που παρέχεται από το τουριστικό θέρετρο που ερευνούμε τα επίπεδα ικανοποίησης
κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών
δήλωσαν απλά ικανοποιημένοι. Ξεκινώντας από την ολική ικανοποίηση το 68%
εμφανίζονται ικανοποιημένοι και μόλις ένα 4% κάλυψε απόλυτα τις ανάγκες του για
ψυχαγωγία.

Π ίνακας 4.2.4.1

ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

9
68
19

9,0
68,0
19,0

9,0
68,0
19,0

9,0
77,0
96,0

4

4,0

4,0

100,0

100

100,0

100,0
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Στο πρώτο υποκριτήριο όσον αφόρα τις επιλογές που είχαν οι επισκέπτες
σχετικά με την έξοδο τους (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες κ.α.)
πρωταγωνιστεί και πάλι η απάντηση «ικανοποιημένος» με ποσοστό 69% και
ακολουθούν κατά σειρά η απάντηση «πολύ ικανοποιημένος» με 21%, «λίγο
ικανοποιημένος» με 8% και τέλος με μόλις 3% οι απόλυτα ικανοποιημένοι.

Π ίνακας 5.2.4.2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

8
68
21

8,0
68,0
21,0

8,0
68,0
21,0

8,0
76,0
97,0

3

3,0

3,0

100,0

100

100,0

100,0

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
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Στην ερώτηση για τις δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται στις παραλίες της
περιοχής τα αποτελέσματα δεν ήταν το ίδιο ενθαρρυντικά μιας και βλέπουμε στον
πίνακα 4.2.4.3 πως το 22% των ερωτηθέντων δεν έμειναν ικανοποιημένοι, και αν και
το ποσοστό φαίνεται μικρό, συγκριτικά με τις απαντήσεις που έχει δώσει γενικά το
δείγμα μας μέχρι τώρα, είναι σημαντικό. Τα αποτελέσματα βέβαια αυτά ήταν
αναμενόμενα καθώς ενώ γενικότερα οι παραλίες της περιοχής είναι οργανωμένες με
ξαπλώστρες και παροχή πότου και φαγητού σε πολλές περιπτώσεις , υπάρχει έλλειψη
δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσια σπορ.

Π ίνακας 4.2.4.3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

22
38
29

22,0
38,0
29,0

22,0
38,0
29,0

Cumulative
Percent
22,0
60,0
89,0

11

11,0

11,0

100,0

100

100,0

100,0

{ }
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Συνεχίζοντας στη κατηγορία ψυχαγωγία όσον αφορά τις αγορές των
επισκεπτών από τα διάφορα καταστήματα, 65 από τους ερωτηθέντες φαίνονται
ικανοποιημένοι, 17 λίγο ικανοποιημένοι ενώ 16 πολύ ικανοποιημένοι. Στον
παρακάτω πίνακα 4.2.4.4 μπορούμε να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα.

Π ίνακας 4.2.4.4
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Percent

Valid Percent

17
65
16

17,0
65,0
16,0

17,0
65,0
16,0

Cumulative
Percent
17,0
82,0
98,0

2

2,0

2,0

100,0

100

100,0

100,0
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4.2.5 Στατιστικά αποτελέσματα μέσων μεταφοράς

Στην αρχή ρωτήσαμε τους επισκέπτες ποια μέσα μεταφοράς χρησιμοποίησαν
κατά την παραμονή τους στο Ν.Μαρμαρά. Το ι.χ. αυτοκίνητο ή μηχανή
χρησιμοποιήθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του 70%, αναμενόμενο καθώς οι
περισσότεροι τουρίστες της περιοχής προέρχονται από γειτονικές περιοχές είτε της
χώρας είτε των Βαλκανίων. Τα ταξί προτιμήθηκαν μόλις από το 1% αφού είναι το
ακριβότερο μέσο μεταφοράς αλλά και μη απαραίτητο μιας και οι αποστάσεις είναι
μικρές.

Π ίνακας 4.2.5.1
ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Frequency
III
Valid

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Ι.Χ. ΜΗΧΑΝΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1
8
70

1,0
8,0
70,0

1,0
8,0
70,0

1,0
9,0
79,0

21

21,0

21,0

100,0

100

100,0

100,0
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Στις ερωτήσεις για τη συχνότητα των δρομολογίων όπως και για το κόστος
μεταφοράς οι δείκτες υψηλής ικανοποίησης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο
διάγραμμα 4.2.5.2 φαίνεται ξεκάθαρα η δυσαρέσκεια από τη συχνότητα των
δρομολογίων καθώς βλέπουμε ότι το 17% έμεινε εντελώς ανικανοποίητο. Στο
δεύτερο διάγραμμα 4.2.5.3 διατυπώθηκε επίσης έντονα η απογοήτευση των
τουριστών από τις τιμές των μέσων μεταφοράς ενώ και πάλι η πλειοψηφία
αναφέρεται σε μέτρια επίπεδα ικανοποίησης με ποσοστό 51%.

Πίνακας 4.2.5.2
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Frequency

Valid

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

17

17,0

17,0

17,0

29
47
7
100

29,0
47,0

29,0
47,0
7,0
100,0

46,0
93,0
100,0

7,0
100,0
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Πίνακας 4.2.5.3
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Frequency

Valid

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

19

19,0

19,0

19,0

28
51
2
100

28,0
51,0
2,0
100,0

28,0
51,0
2,0
100,0

47,0
98,0
100,0
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Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς οι δείκτες μέτριας ικανοποίησης και χαμηλής
ικανοποίησης είναι υψηλοί. Επίσης σημαντικό είναι ότι οι δείκτες υψηλής
ικανοποίησης είναι πολύ μικροί. Έτσι τα αποτελέσματα της ολικής ικανοποίησης από
τα μέσα μαζικής μεταφοράς κυμαίνονται από μέτρια έως χαμηλά.

Πίνακας 4.2.5.4
ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Frequency

Valid

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

12

12,0

12,0

12,0

28
56
4
100

28,0
56,0
4,0
100,0

28,0
56,0
4,0
100,0

40,0
96,0
100,0
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4.2.6 Στατιστικά αποτελέσματα ολικής ικανοποίησης
Το

παρακάτω

ικ α ν ο π ο ίη σ η ς

από

α ποτελέσ μ α τα

ε ίν α ι

δ ιά γ ρ α μ μ α
όλα

τα

δ ίν ε ι

τα

υ π ο κ ρ ιτ ή ρ ια

ιδ ια ιτ έ ρ ω ς

σ τ α τ ισ τ ικ ά
όλω ν

ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ά

α π οτελέσ μ α τα

της

ο λ ικ ή ς

κ α τ η γ ο ρ ιώ ν .

Τα

τ ε λ ικ ά

τω ν

αφού

το

47%

και

το

41%

τω ν

ε ρ ω τ η θ έ ν τ ω ν δ ή λ ω σ α ν « ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι » κ α ι π ο λ ύ « ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι » α ν τ ίσ τ ο ιχ α . Τ α
π ο σ ο σ τ ά α υ τ ά α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο υ ν τ η ν κ α λ ή π ο ι ό τ η τ α δ ια κ ο π ώ ν π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι η ο π ο ί α
ό μ ω ς μ π ο ρ ε ί ν α β ε λ τ ιω θ ε ί.

Π ίνακας 4.2.6.1
ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Frequency

Valid

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

8
47
41

8,0
47,0
41,0

8,0
47,0
41,0

8,0
55,0
96,0

4

4,0

4,0

100,0

100

100,0

100,0

{ }
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ΚΑΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Σε αυτή τη φάση γίνεται η ανάλυση των πινάκων που προέκυψαν έπειτα από
την επεξεργασία των ερωτηματολογίων με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0
(Statistical Package for the Social Sciences).

5.1 Δείκτης αξιοπιστίας
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση και την σύγκριση των μεταβλητών για την
εξαγωγή συμπερασμάτων καλό θα ήτανε να ελέγξουμε κατά πόσο τα αποτελέσματα
μας είναι και αξιόπιστα. Η αξιοπιστία εκτιμά την εσωτερική συνέπεια των στοιχείων
ενός ερωτηματολογίου, δηλαδή αν τα στοιχεία αυτά έχουνε την τάση να καταμετρούν
το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά, η αξιοπιστία σαν όρος προσδιορίζει το βαθμό κατά τον
οποίο

τα

αποτελέσματα

πραγματοποιηθεί

για

μιας

έρευνας

δεύτερη

θα παραμείνουν

τα

ίδια

εφόσον

φορά.(Ραφτόπουλος,Θεοδοσοπούλου,2002).

Εναλλακτικά η αξιοπιστία είναι ο συσχετισμός μιας μεταβλητής ,ενός παράγοντα η
ενός μοντέλου με κάτι υποθετικό που μετρά αληθινά αυτό που επιθυμούμαι να
μετρήσουμε(Cronbach,1951). Αφού εκ’ των πραγμάτων το αληθινό μοντέλο δεν
υπάρχει και δεν μπορούμε να το έχουμε προς σύγκριση, η αξιοπιστία υπολογίζεται
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από τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών μέσω διαφόρων δεικτών
αξιοπιστίας. Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach alpha είναι ο πιο
διαδεδομένος και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς στην δική μας έρευνα. Ο
δείκτης alpha κυμαίνεται από το 0 έως το 1, όπου με τιμές πάνω από 0.7 η αξιοπιστία
είναι ιδιαιτέρως καλή ενώ για τιμές μικρότερες του 0.7 η αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων του δείγματος μας είναι χαμηλή.
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο κάθε μια μεταβλητή (κριτήριο
ικανοποίησης) αποτελείτε από ένα σύνολο υποκριτριών. Παρακάτω θα υπολογίσουμε
το δείκτη αξιοπιστίας για όλα τα υποερωτήματα των κύριων μεταβλητών.
Ξεκινώντας από το πρώτο κριτήριο, το περιβάλλον , στον παρακάτω πίνακα
βλέπουμε τον δείκτη αξιοπιστίας α των εξής ερωτήσεων:
•

Ικανοποίηση από κλιματολογικές συνθήκες

•

Ικανοποίηση από χώρους φυσικής ομορφιάς

•

Ικανοποίηση από την φιλοξενία

•

Ικανοποίηση από την καθαριότητα στις παραλίες

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Nof Items

,858
4
Παρατηρούμε πως έχουμε υψηλό δείκτη αξιοπιστίας και επαρκή συνάφεια αφού
α=0.858>0.7.
Συνεχίζουμε με τη δεύτερη μεταβλητή που είναι η διαμονή και τα
υποερωτήματα αυτής είναι τα ακόλουθα.
•

Ικανοποίηση από τοποθεσία διαμονής

•

Ικανοποίηση από υπηρεσίες χώρου διαμονής

•

Ικανοποίηση καθαριότητας χώρου διαμονής

•

Ικανοποίηση από τη δυνατότητα πρόσβασης σε δραστηριότητες
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Nof Items

,938
4
Και σε αυτήν την περίπτωση ευχάριστα διαπιστώνουμε πως ο δείκτης του Cronbach
alpha είναι μεγαλύτερος από 0.7 (α=0.938>0.7) και κατά συνέπεια η αξιοπιστία
παραμένει υψηλή.
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Η τρίτη κατά σειρά μεταβλητή αναφέρεται στην διατροφή των ερωτηθέντων
και τα υποερωτήματα είναι:
•

Ικανοποίηση από την ποιότητα του φαγητού

•

Ικανοποίηση από την ποικιλία του φαγητού

•

Ικανοποίηση από το κόστος διατροφής

•

Ικανοποίηση από την καθαριότητα των χώρων εστίασης

•

Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση στους χώρους εστίασης

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Nof Items
,963

5

Έτσι για τρίτη φορά στον παραπάνω πίνακα που πήραμε από το 8Ρ88 βλέπουμε πως
ο δείκτης α αξιοπιστίας είναι ιδιαιτέρως υψηλός με α=0.963>0.7 .
Η προτελευταία μεταβλητή είναι η ψυχαγωγία και τα τρία υποερωτήματα της
είναι:
•

Ικανοποίηση από τις επιλογές εξόδου

•

Ικανοποίηση από τις δραστηριότητες στις παραλίες

•

Ικανοποίηση από τις αγορές
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Nof Items

,904
3
Παρατηρούμε ότι έχουμε πολύ καλή αξιοπιστία και επαρκή συνάφεια και στην
τέταρτη μεταβλητή με τον δείκτη Cronbach’s alpha να παίρνει για άλλη μια φορά
υψηλές τιμές, όπου α=0.904>0.7.
Στην πέμπτη και τελευταία κατά σειρά μεταβλητή, τα μέσα μεταφοράς, οι
ερωτήσεις που την πλαισιώνουν είναι οι εξής:
•

Ικανοποίηση από την συχνότητα των δρομολογίων

•

Ικανοποίηση από το κόστος των μέσων μεταφοράς
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Nof Items
,973
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Με το δείκτη να παίρνει τιμές κοντά στο 1 μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω
ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αφού και στην τελευταία μεταβλητή ο α
ήταν μεγαλύτερος από 0.7 και ίσος με 0.973.

5.2 Γραμμική συσχέτιση
Σε αυτήν την παράγραφο θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ
των μεταβλητών. Θα κάνουμε χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson με τη
βοήθεια του SPSS. Οι προς διερεύνηση μεταβλητές είναι οι όλες οι ερωτήσεις της
ολικής ικανοποίησης των κριτηρίων και κατά πόσο επηρεάζουν την ολική
ικανοποίηση των τουριστών.
Οι συσχετίσεις μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας την εντολή
Correlate(=συσχετίζω) του SPSS. Μια συσχέτιση συνήθως καλείται
συσχέτιση

διμεταβλητή

για να υποδηλώσει μια απλή συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών, σε

αντίθεση με σχέσεις μεταξύ περισσότερων από δύο μεταβλητών που συχνά
παρατηρούνται σε αναλύσεις πολλαπλής διακύμανσης ή στην προτυποποίηση
δομικής εξίσωσης (structural equation modeling). Μια συσχέτιση καλείται επίσης
Pearson r.
Οι συσχετίσεις προσδιορίζονται με το μικρό γράμμα

r

και οι τιμές τους

κυμαίνονται από -1 έως 1. Όταν έχουμε αρνητικές τιμές του συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης δυο μεταβλητών σημαίνει ότι υπάρχει αρνητική γραμμική συσχέτιση,
δηλαδή οι μεγαλύτερες τιμές της μίας μεταβλητής τείνουν να αντιστοιχούν στις
μεγαλύτερες τιμές της άλλης. Αντίστοιχα, όταν ο συντελεστής παίρνει θετικές τιμές
είναι ένδειξη θετικής γραμμικής συσχέτισης, όπου αυτό σημαίνει πως οι μεγαλύτερες
τιμές της μίας μεταβλητής τείνουν να αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες τιμές της άλλης.
Στην περίπτωση που οι τιμές είναι κοντά στο μηδέν δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών. Όσο πιο μεγάλες είναι
οι τιμές του συντελεστή, ή όσο πιο κοντά στη μονάδα τόσο πιο μεγάλη είναι και η
σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Επίσης, όπως στις περισσότερες στατιστικές
διαδικασίες η σημαντικότητα είναι απαραίτητη καθώς υπολογίζεται για να καθορίσει
την πιθανότητα μια συγκεκριμένη συσχέτιση να έχει προκύψει τυχαία.
Στη δική μας περίπτωση μας ενδιαφέρει οι τιμές του συντελεστή να είναι
θετικές και να δούμε πόσο επηρεάζεται η ολική ικανοποίηση των ερωτηθέντων από
τις επιμέρους ικανοποίησης των κριτηρίων μας ,του
διατροφής,

της

ψ υχαγω γίας

καθώς και των μ έσ ω ν
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επίπεδο σημαντικότητας το α<0.05 δηλαδή να υπάρχει πιθανότητα μικρότερη του 5%
αυτή η σχέση να προέκυψε τυχαία.

Ξεκινώντας θα διατυπώσουμε τις υποθέσεις, οι οποίες εδώ είναι οι εξής:

Η0: τ=0 όπου δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών
Η1: τφ0 όπου υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 6.2.1 συσχετίσεων που περιλαμβάνει τις
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών ελέγχου (ολική ικανοποίηση από την διαμονή,
ολική ικανοποίηση από το περιβάλλον, ολική ικανοποίηση από την διατροφή, ολική
ικανοποίηση από την ψυχαγωγία, ολική ικανοποίηση από τα μέσα μεταφοράς) σε
σχέση με τη ολική ικανοποίηση που είχαν οι τουρίστες του δείγματός μας από την
παραμονή τους στο Ν.Μαρμαρά.
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Π ίνακας 5.2.1
Correlations
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Pearson Correlation
ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΕΡΙ
Sig. (2-tailed)
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
N
Pearson Correlation
ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΧΩΡΟ
Sig. (2-tailed)
Υ_ΔΙΑΜΟΝΗΣ
N
Pearson Correlation
ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟ_
Sig. (2-tailed)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
N
Pearson Correlation
ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΨΥΧΑ
Sig. (2-tailed)
ΓΩΓΙΑΣ
N
Pearson Correlation
ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΕΣΑ
Sig. (2-tailed)
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
N
Pearson Correlation
ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Sig. (2-tailed)
N
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠ ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠ ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠ ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠ ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠ ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠ
ΟΙΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛ ΟΙΗΣΗ_ΧΩΡΟΥ_ ΟΙΗΣΗ_ΑΠΟ_ΔΙΑ ΟΙΗΣΗ_ΨΥΧΑΓΩ ΟΙΗΣΗ_ΜΕΣΑ_Μ
ΟΙΗΣΗ
ΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΤΡΟΦΗ
ΓΙΑΣ
ΕΤΑΦΟΡΑΣ
1
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100
100
100
100
100
100
,838**
1
,737**
,696**
,799**
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,000
,000
,000
,000
100
100
100
100
100
100
,734**
,737**
1
,799**
,832**
,980**
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,000
,000
,000
,000
100
100
100
100
100
100
,792**
,696**
,799**
1
,719**
,804**
,000
,000
,000
,000
,000
100
100
100
100
100
100
,760**
,799**
,832**
,719**
1
,834**
,000
,000
,000
,000
,000
100
100
100
100
100
100
,727**
,721**
,980**
,804**
,834**
1
100

100
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Σύμφωνα με τον πίνακα 5.2.1 των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών,
παρατηρούμε πως η ολική ικανοποίηση των τουριστών από το περιβάλλον σχετίζεται
θετικά με την ολική ικανοποίηση ικανοποιώντας έτσι την υπόθεση Η1 όπου υπάρχει
γραμμική συσχέτιση (γ=0.727 α<0.05) και είναι και ιδιαιτέρως υψηλή αφού η τιμή
της είναι κοντά στη μονάδα.
Η μεταβλητή ολική ικανοποίηση από τον χώρο διαμονής έχει επίσης σημαντική
θετική σχέση με την μεταβλητή ολική ικανοποίηση και έτσι και σε αυτήν την
περίπτωση ισχύει η Η1 υπόθεση (γ=0.721 α<0.05). Η τιμή του δείκτη γ είναι και πάλι
κοντά στη μονάδα και έτσι η συσχέτιση μεταξύ τους είναι πολύ ικανοποιητική.
Στην τρίτη περίπτωση γραμμικής συσχέτισης η τιμή της

γ σχεδόν

αγγίζει τη μονάδα

(γ=0.980 α<0.05) έτσι η διαπιστώνουμε πως η σχέση μεταξύ της ολικής ικανοποίησης
από την διατροφή έχει σχεδόν τέλεια συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση των
επισκεπτών.
Συνεχίζοντας στην ολική ικανοποίηση από την ψυχαγωγία καθώς και στην ολική
ικανοποίηση από τα μέσα μεταφοράς πάντα σε σύγκριση με την ολική ικανοποίηση
των διακοπών γενικά, ο δείκτης

γ

παίρνει εξίσου υψηλές τιμές και στις δυο

περιπτώσεις. Συγκεκριμένα οι τιμές είναι γ=0.804 α<0.05 και γ=0.834 α<0.05
αντίστοιχα. Διαπιστώνουμε και πάλι ότι η γραμμική συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών είναι θετικά πολύ ικανοποιητική.
Οι συσχετίσεις αυτές είναι στατιστικώς σημαντικές στο επίπεδο σημαντικότητας
0.05 αλλά ακόμα και σε επίπεδο 0.01, δηλαδή αν έρευνα επαναλαμβανόταν στα ίδια
άτομα κάτω από τις ίδιες συνθήκες η πιθανότητα να μην κατέληγε στα ίδια
συμπεράσματα θα ήταν της τάξεως του 1%. Αυτό καθιστά την έρευνα σημαντικά
έγκυρη.

5.3 Γραμμική παλινδρόμηση
Στη συνέχεια, αφού έγινε η ανάλυση των συσχετίσεων θα εφαρμόσουμε μέσω
της γραμμικής παλινδρόμησης ένα μοντέλο πρόβλεψης της ικανοποίησης των
τουριστών. Θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το στατιστικό πρόγραμμα 8Ρ88 για την
διεξαγωγή αποτελεσμάτων που θα μας βοηθήσουνε να κατανοήσουμε το ποσοστό
μεταβλητότητας των δεδομένων και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των
μεταβλητών μας.
Πιο συγκεκριμένα η εξαρτημένη μεταβλητή μας θα είναι για ακόμη μια φόρα η ολική
ικανοποίηση (Υ) και οι ανεξάρτητες μεταβλητές (Χ) θα παραμείνουν η ολική
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ικανοποίηση από το περιβάλλον, το χώρο διαμονής, τη διατροφή, την ψυχαγωγία και
τα μέσα μεταφοράς. Σε αυτή τη φάση της έρευνας θα προσθέσουμε ως ανεξάρτητες
μεταβλητές για να παρατηρήσουμε κατά πόσο επηρεάζουν την ολική ικανοποίηση και
άλλες δύο μεταβλητές από τα δημογραφικά μας στοιχεία, με τα οποία μέχρι τώρα δεν
έχουμε ασχοληθεί, το φύλο και την ηλικία.
Η μέθοδος καταχώρησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η 8ΐορ’^8θ(βήμα-βήμα).
Στον πίνακα Variables Entered/Remove παρατηρούμε

συνοπτικά την

διαδικασία εισαγωγής των μεταβλητών στο μοντέλο. Η μόνη μεταβλητή που
συμμετείχε στο μοντέλο είναι η ολική ικανοποίηση από διατροφή. Η διαδικασία
κατασκευής του μοντέλου σταματάει μετά την εισαγωγή της. Σε κάθε βήμα
εισαγωγής της μεταβλητής στο μοντέλο γίνεται ένας έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας (α<0.05) για την εισαγωγή της μεταβλητής στην εξίσωση της
παλινδρόμησης, επίσης ελέγχεται η εισαγωγή κάποιας νέας μεταβλητής και η
διατήρηση των μεταβλητών που ήδη συμμετέχουν σε αυτό.

Συνοπτικά τα

αποτελέσματα των ελέγχων φαίνονται στον παρακάνω πίνακα.
Variables Entered/Removeda

Model

1

Variables
Entered

Variables
Removed

ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Method
Stepwise
(Criteria:
Probability-of-Fto-enter <=
,050,
Probability-of-Fto-remove >=
,100).

a. Dependent Variable: ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στον πίνακα Model Summary απεικονίζονται μερικοί βασικοί δείκτες καλής
προσαρμογής του μοντέλου. Με την πρώτη ματιά διαπιστώνουμε ότι μόλις μία από
τις επτά μεταβλητές που καταχωρήσαμε ικανοποίησαν το κριτήριο εισαγωγής ώστε
να συμπεριληφθούν στην εξίσωση. Έτσι ο πολλαπλός R(R=0.980) δηλ'βνει μια
ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στη μεταβλητή ολική ικανοποίηση από την διατροφή με την
εξαρτημένη μας μεταβλητή την ολική ικανοποίηση. Η τιμή του R square, που δεν
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είναι άλλο από το τετράγωνο του Κ είναι ένδειξη του ποσοστού της διακύμανσης της
εξαρτημένης μεταβλητής που επεξηγεί το μοντέλο, έτσι το μοντέλο εξηγεί το 96.1%
της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής. Τιμές του δείκτη
κοντά στο ένα είναι ένδειξη ότι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην διαδικασία
κατασκευής του μοντέλου είναι ικανοποιητικοί για την περιγραφή της κίνησης της
εξαρτημένης μεταβλητής. Τιμές του δείκτη κοντά στο μηδέν είναι ένδειξη ότι οι
προτεινόμενες ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι ικανοποιητικές για την περιγραφή
της εξαρτημένης τιμής και επομένως το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν θα έπρεπε να
χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη τιμών. Συμπερασματικά στη δική μας περίπτωση, η
τιμή του δείκτη είναι πάρα πολύ κοντά στη μονάδα, άρα πολύ ικανοποιητική. Με
απλά λόγια αν γνωρίζουμε την ολική ικανοποίηση του επισκέπτη από τη διατροφή
μπορούμε να κατανοήσουμε και την ολική του ικανοποίηση κατά 96,1%.

Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R Std. Error of the
Square
Estimate
1
,980a
,961
,961
,138
a. Predictors: (Constant), ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟ_ΔΙΑΤΡΟΦΗ
b. Dependent Variable: ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο πίνακας της Ανάλυσης διακύμανσης (ΑΝΟνΑ) απεικονίζει ένα συνολικό
έλεγχο για την σημαντικότητα του μοντέλου της παλινδρόμησης. Ο έλεγχος βασίζεται
στην συνάρτηση F (Ε-ίθ8ί) και ελέγχει την υπόθεση ότι οι συντελεστές των
ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στο μοντέλο είναι ταυτόχρονα μηδέν.
Ηο = βο = β \ =

· · ·

=

βη

=

0

Όταν το 8ϊ§. είναι μικρότερο του 0.05 (ρ-να1^=0,000<0,05) τότε απορρίπτουμε την
αρχική υπόθεση, δηλαδή το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. Το συγκεκριμένο
τεστ δίνει p-va1ue σχεδόν 0 και επομένως απορρίπτουμε την συγκεκριμένη υπόθεση,
απορρίπτουμε δηλαδή ότι η Ολική Ικανοποίηση είναι ανεξάρτητη από όλες τις
συγκεκριμένες μεταβλητές (εξάλλου θα δούμε παρακάτω από τα t-tests ότι η
μεταβλητή Ολική Ικανοποίηση Από Διατροφή επηρεάζει την Ολική Ικανοποίηση). Από
τον πίνακα της ανάλυσης διακύμανσης επίσης μπορούμε να διαπιστώσουμε τι
ποσοστό της συνολικής διακύμανσης του δείγματος επεξηγείται από το μοντέλο της
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παλινδρόμησης. Από την στήλη Sun of Square βλέπουμε την μεταβλητότητα η οποία
ερμηνεύεται από το μοντέλο (Regression=46,321) καθώς και την μεταβλητότητα που
υπολείπεται (Residual 1.869), δηλαδή αυτή που οφείλεται σε άλλους παράγοντες που
δεν έχουμε εισάγει στο μοντέλο μας.

ANOVAa

Model

Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
46,321
1
46,321
1
Residual
1,869
98
,019
Total
48,190
99
a. Dependent Variable: ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
b. Predictors: (Constant), ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟ_ΔΙΑΤΡΟΦΗ

F
2428,367

Sig.
,000b

Η αναλυτική περιγραφή του μοντέλου φαίνεται στον πίνακα Coefficients. Αν θέλαμε
να γράψουμε

μαθηματικά το

μοντέλο της

γραμμικής παλινδρόμησης

θα

κατασκευάζαμε την εξίσωση:
γ =β0 + β1 χ1 +β2 χ2 + . .. + β3 χ3
Ολική Ικανοποίηση = 0,125 + (0,958)*Ολική Ικανοποίηση Από Διατροφή
Ένα στατιστικό test θα πρέπει να εξετάζει μια συγκεκριμένη στατιστική υπόθεση(
μηδενική και εναλλακτική). Το πρώτο τεστ αξιολογεί τις παρακάτω υποθέσεις
αναλογικά με την παράμετρο της σταθεράς (constant).

Η0: Η τιμή της σταθεράς είναι ίση με μηδέν
Η1: Η τιμή της σταθεράς είναι διαφορετική από μηδέν

Στη δική μας περίπτωση αξιολογείται αν το 0,125 είναι ίσο με το μηδέν, που
προφανώς δεν ισχύει, παρόλαυτα όμως θα πρέπει να δεχτούμε τη μηδενική υπόθεση
αφού ο συντελεστής σημαντικότητας sig. είναι μεγαλύτερος του 0.05 με αποτέλεσμα
αυτό να σημαίνει πως η σταθερά μας δεν είναι στατιτικώς σημαντικά διαφορετική.
Αντίθετα η κλίση b μας πληροφορεί για το μέγεθος της πρόβλεψης και το είδος της
σχέσης των δύο μεταβλητών. Η κλίση δίνεται από την στήλη Β του πίνακα
Coefficients και αναφέρεται στις εξής υποθέσεις:

Η0: Η κλίση b είναι ίση με το μηδέν
Η1: Η κλίση b είναι στατιστικώς σημαντικά διαφορετική από το μηδέν

--------------------------------------------------------- (
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Επειδή ο στατιστικός δείκτης ί με μέγεθος 49,278 σχετίζεται με πιθανότητα που είναι
μικρότερη από το 5% (βι§.=0,00<0,05) δεχόμαστε αυτόματα την εναλλακτική
υπόθεση. Επομένως συμπεραίνουμε πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική
πρόβλεψη της ολικής ικανοποίησης από την ικανοποίηση από τη διατροφή. Επίσης
βλέπουμε ότι η αύξηση της μεταβλητής Ολική Ικανοποίηση Από Διατροφή κατά μία
μονάδα αυξάνει την μεταβλητή Ολική Ικανοποίηση κατά 0.95 μονάδες περίπου.

Coefficients 3

Model

Unstandardized Coefficients
B

(Constant)
1
ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠ
Ο ΔΙΑΤΡΟΦΗ
a. Dependent Variable: ΟΛΙΚΗ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
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,125

Std. Error
,068

,958

,019

Standardized
Coefficients
Beta

,980

t

Sig.

1,841

,069

49,278

,000
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ολοκληρώνοντας την έρευνα μας για την παρακολούθηση της ικανοποίησης
των τουριστών του Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής καταλήξαμε σε αποτελέσματα τα οποία
παρουσιάζουν θετικά και αρνητικά στοιχεία από τουριστική σκοπιά και αφορούν τις
κυριότερες διαστάσεις του τουριστικού προϊόντος όπως το φυσικό περιβάλλον, τη
διαμονή, τη διατροφή, την ψυχαγωγία καθώς και τις συγκοινωνίες. Καλό θα ήταν η
έρευνα να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές ενέργειες ανάπτυξης του τουριστικού
ενδιαφέροντος προς την περιοχή.
Ξεκινώντας από τα δημογραφικά συμπεράσματα καταλήγουμε στο γεγονός πως
οι περισσότεροι επισκέπτες είναι νεαροί και μέση ηλικίας ενώ οι περισσότεροι είναι
άγαμοι, πράγμα που σημαίνει πως η περιοχή καλύπτει τις απαιτήσεις των νέων όπως
νυχτερινή διασκέδαση. Το 57% των ερωτηθέντων επέλεξαν τη διαμονή σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια αν και υπάρχουν πολλές αξιόλογες ξενοδοχειακές μονάδες
στην περιοχή αυτό πιθανότατα μας δείχνει είτε ότι επιλέγονται οικονομικοί χώροι
διαμονής είτε απλώς πως οι κλίνες των ενοικιαζομένων δωματίων είναι πολύ
περισσότερες απ’ ότι των ξενοδοχείων. Συγκρίνοντας το χρόνο διαμονής με τις φορές
που οι τουρίστες έχουνε επισκεφτεί την περιοχή διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι
(42%) έμειναν λιγότερο από μία εβδομάδα χωρίς όμως να ξεπερνούν κατά πολύ του
επισκέπτες που ξεπέρασαν της επτά ημέρες διαμονής (39%), έτσι βλέποντας και τα
αποτελέσματα από την επανάληψη των επισκέψεων (61% έχει ξαναεπισκεφτεί την
περιοχή) μπορούμε να υποθέσουμε πως πολλοί εκ των ερωτηθέντων επισκέπτονται το
Ν.Μαρμαρά πολλές φορές για λίγες ημέρες (πιθανόν διαμένουν μόνιμα σε κοντινές
περιοχές). Συνεχίζοντας, οι περισσότερες απαντήσεις για τον τρόπο πληροφόρησης
αναφέρονταν σε εντυπώσεις γνωστών (38%) , αποτέλεσμα πολύ θετικό για την
πορεία του τουρισμού στην περιοχή. Παρόλαυτα μόλις μια απάντηση αφορούσε τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση- ραδιόφωνο) που σημαίνει πως δεν υπάρχει
προώθηση της περιοχής και επαρκής διαφήμιση και ίσως αυτό στερεί ένα μεγάλο
ποσοστό επισκεπτών από την περιοχή που διαλέγουν τον προορισμό των διακοπών
τους από αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία φαίνεται πως κάνουν
καλή δουλειά, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει καλύτερη δεδομένου πως το 33% των
ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ακολούθησε κάποιο από αυτά για να έρθει,
ενώ το 67% ήρθε αυτόβουλα. Τέλος στην ερώτηση αν θα ερχόσασταν ξανά στο
Ν.Μαρμαρά μόλις το 4% απάντησε καθόλου πιθανό. Το αποτέλεσμα αγγίζει το τέλειο
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αν δεν πάρουμε υπ’ όψιν μας τον ψυχολογικό παράγοντα που μας κάνει αν θέλουμε
να επαναλάβουμε τις διακοπές μας ανεξαρτήτου προορισμού ειδικά κατά την
διάρκεια τους που περνάμε όμορφες στιγμές.
Συνεχίζοντας στις ερωτήσεις ικανοποίησης, η απαντήσεις για τη διάσταση του
περιβάλλοντος ήταν αναμενόμενες μιας και είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό το
φυσικό κάλλος της περιοχής. Έτσι τα ποσοστά της ικανοποίησης ήταν υψηλά για όλα
τα υποερωτήματα ενώ κανείς δεν έμεινε ανικανοποίητος. Στο κριτήριο για τον χώρο
διαμονής τα ποσοστά ικανοποίησης ήταν εξίσου υψηλά. Ευχάριστο αποτέλεσμα για
του ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, αφού οι
πελάτες τους έμειναν ικανοποιημένοι από την παροχή των υπηρεσιών τους. Και σε
αυτή την κατηγορία κανείς από τους ερωτηθέντες δεν επέλεξε την απάντηση καθόλου
ικανοποιημένος. Όσον αφορά τη διατροφή τα πράγματα αλλάζουν και στην ερώτηση
που αφορούσε το κόστος οι δυσαρεστημένοι ακούμπησαν το ποσοστό του 43%. Ίσως
είναι ευκαιρία μετά τα αποτελέσματα της έρευνας οι επιχειρηματίες των χώρων
εστίασης να διορθώσουν τις τιμές που προκαλούν δυσαρέσκεια στους επισκέπτες και
είναι ίσως ένας ισχυρός παράγοντας να μην επισκεφτούν στο μέλλον την περιοχή μας
και κατ’ επέκταση την επιχείρηση τους. Η ψυχαγωγία είναι μια παράμετρος των
διακοπών που στη δική μας περίπτωση μπορεί να αναπτυχτεί σε όλους τους τομείς
που περιλαμβάνει. Για άλλη μια φορά κανείς δεν έμεινε ανικανοποίητος, αλλά και τα
ποσοστά των απόλυτα ικανοποιημένων ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. Καλό θα ήταν λοιπόν,
οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας να δώσουν σημασία στις επιλογές εξόδου και
διασκέδασης, στις δραστηριότητες καθώς και στα εμπορικά καταστήματα. Ο
τελευταίος παράγοντας που χρησιμοποιήσαμε για να καταλήξουμε στην ολική
ικανοποίηση των τουριστών τις περιοχής ήταν οι συγκοινωνίες, όπου τα
αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Η συχνότητα των δρομολογίων των μέσων
μεταφοράς καθώς και το κόστος τους, πήραν τις χαμηλότερες τιμές ικανοποίησης από
όλα τα υποερωτήματα του ερωτηματολογίου. Σίγουρα, και σε αυτόν τον τομέα οι
τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να πάρουν θέση ζητώντας αύξηση των δρομολογίων
του ΚΤΕΛ καθώς και μείωση τιμών από τα λεωφορεία αλλά και τα ταξί που
εξυπηρετούν την περιοχή.
Τέλος από ην ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων, βλέπουμε πως όλες οι
διαστάσεις σχετίζονται άμεσα με την ολική ικανοποίηση των τουριστών και όλες είναι
ιδιαιτέρως σημαντικές. Τα αποτελέσματα της ολικής ικανοποίησης από την διατροφή
επηρεάζουν σημαντικά την ολική ικανοποίηση και έτσι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο
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βάρος μιας και αυξάνοντας την
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αυξάνεται και η

ο λ ικ ή ικ α ν ο π ο ίη σ η .

Η γενική εικόνα από όλα τα παραπάνω είναι θετική καθώς κατά πλειοψηφία οι
ερωτηθέντες έμειναν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τουρισμού του Ν.Μαρμαρά
Χαλκιδικής. Πάντα όμως υπάρχουν τρόποι για περαιτέρω ανάπτυξη και ποτέ δε θα
πρέπει να μένουμε στάσιμοι στα ήδη υπάρχοντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.Φύλο
Άντρας

Γυναίκα

2. Ηλικία_____
3. Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμος

Άγαμος

4. Επάγγελμα
Ελεύθερος
επαγγελματίας

Δημόσιος
υπάλληλος

Ιδιωτικός
υπάλληλος

Αγρότης

Οικιακά

Συνταξιούχος

Μαθητήςφοιτητής

5.Διαμονή
Ξενοδοχείο

Ενοικιαζόμενα
δωμάτια

Κάμπινγκ

Άλλο

6.Χρόνος διαμονής
Μία εβδομάδα

Λιγότερο από μία
εβδομάδα

Περισσότερο από μία
εβδομάδα

7. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί το Ν.Μαρμαρά στο παρελθόν
Καμία φορά

Μια-δύο φορές

Πάνω από τρεις φορές

8.Για το Ν.Μαρμαρά πληροφορηθήκατε από
Ταξιδιωτικά
πρακτορεία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαδίκτυο

Τηλεόρασηραδιόφωνο

Εντυπώσεις
γνωστών

Άλλο

Άλλο
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9.Θα ερχόσασταν ξανά στο Ν.Μαρμαρά
Σίγουρα

Πολύ πιθανόν

Πιθανόν

Καθόλου πιθανόν

10. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους έχετε έρθει στο Ν.Μαρμαρά
Α)
Οργανωμένα(ταξιδιωτικό γραφείο)

Μόνος-η

Β)
Αυτοκίνητο- μηχανή

Λεωφορείο

Άλλο

ΠΕΡΤΒΑΛΛΟΝ
1.Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

2.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την επίσκεψή σας σε χώρους φυσικής ομορφιάς
του Ν.Μαρμαρά (Παρθενώνας, ακτή Ελιάς κ.α.)
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

3.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την φιλοξενία των ανθρώπων του Ν.Μαρμαρά
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

4. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την καθαριότητα στις παραλίες του Ν.Μαρμαρά
Απόλυτα
ικανοποιημένος
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Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος
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Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε από το περιβάλλον του Ν.Μαρμαρά.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

ΔΙΑΜΟΝΗ
1.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χώρος
διαμονής σας.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

2.Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις υπηρεσίες (τηλεόραση, air-condition,κτλ) που
παρέχονται στο χώρο διαμονής σας.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

3.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την καθαριότητα του χώρου διαμονής σας
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

4.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την πρόσβαση σας σε διάφορες δραστηριότητες
από το χώρο διαμονής σας( απόσταση από κέντρο, παραλία, εστιατόρια).
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

5.Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε από τον χώρο διαμονής σας
Απόλυτα
ικανοποιημένος
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Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
1. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τν ποιότητα του φαγητού στο Ν.Μαρμαρά.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

2.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ποικιλία των φαγητών και των ποτών του
Ν.Μαρμαρά.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

3.Πόσο ικανοποιημένος είστε από το κόστος των προϊόντων διατροφής.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

4.Πόσο ικανοποιημένος είστε από την καθαριότητα στους χώρους εστίασης.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

5. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την εξυπηρέτηση που σας παρέχει το προσωπικό
στους χώρους εστίασης.(άμεση εξυπηρέτηση, μέσος όρος αναμονής)
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

6. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε από την διατροφή στο Ν.Μαρμαρά.
Απόλυτα
ικανοποιημένος
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Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
1. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την έξοδο σας
(εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης).
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

2. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις επιλογές που έχετε όσον αφορά τις
δραστηριότητες που προσφέρονται στις παραλίες( water sports).
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

3. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις αγορές σας στα διάφορα καταστήματα.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

4. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε από την ποιότητα της ψυχαγωγίας σας στο
Ν.Μαρμαρά.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ι.Ποια από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς χρησιμοποιείτε περισσότερο κατά την
διάρκεια των διακοπών σας.
Ταξί

Λεωφορεία

Ι.Χ -Μηχανή

Ενοικιαζόμενα
αυτοκίνητα- μηχανάκια

2. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την συχνότητα των δρομολογίων των μέσων
μαζικής μεταφοράς.
Απόλυτα
ικανοποιημένος
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Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος
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3. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το κόστος των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

4. Γ ενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας στο μυαλό σας το σύνολο των παραπάνω ερωτημάτων, κατά πόσο είστε
ικανοποιημένοι από τις διακοπές σας στο Ν.Μαρμαρά.
Απόλυτα
ικανοποιημένος

Πολύ
Ικανοποιημένος Λίγο
Καθόλου
ικανοποιημένος
ικανοποιημένος ικανοποιημένος

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑΤΕ!
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QUESTIONNAIRE
TOYRIST IDENTIFICATION
1.Sex
Male

Female

2.Age______
3Marital status
Married

Unmarried

4.Profession
Business man

Public
employee

Private
employee

Farmer

House
keeping

Pensioner

Student

5.Accommodation
Hotel

Camping

Apartments

Other

6.Duration of stay
Less than a week

One week

More than a week

7. How many times have you been in N.Marmara in past?
None

Once or twice

Over three times

8.You were informed about N.Marmara from?
Travel agency

Internet

TV-Radio
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Friends

Other

Other
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9. What is the possibility of your visiting N.Marmara again in the future?
Almost sure

Very possible

Possible

Impossible

10. In which of the following ways did you come in N.Marmaras?
A)
On your own way

With agroup

B)
Car-moto

Other

Bus

ENVIROMENT
1. How satisfied are you with the climate in N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

2. .How satisfied are you with theyour visit in places of natural beauty in N.Marmaras
( Parthenon, akti Elias e.t.c.)?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

3. .How satisfied are you with the behavior of local people?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

4. .How satisfied are you with the cleanliness of local beaches?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied
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Unsatisfied

Completely
unsatisfied

T O U R IS T S A T IS F A C T IO N IN N .M A R M A R A S

Globally, how satisfied are you with the environment of N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

ACCOMODATION
1. .How satisfied are you with the location of your accommodation?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

2. .How satisfied are you with the facilities of your accommodation (aircondition, TV,
e.t.c.) ?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

3. .How satisfied are you with the cleanliness-hygiene of your accommodation?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

4. .How satisfied are you with the access to your accommodation(distance of town,
beach e.t.c.)?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

5.Globally, how satisfied are you with the accommodation in N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied
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Unsatisfied

Completely
unsatisfied
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CATERING
1. How satisfied are you with the quality of the foods-drinks?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

2. How satisfied are you with the variety of foods-drinks?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

3. How satisfied are you with the prices of foods-drinks?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

4. How satisfied are you with the cleanliness in restaurants, coffee shops e.t.c.?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

5. How satisfied are you with the service in restaurants, coffee shops e.t.c.?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

6. Globally, how satisfied are you with the catering in N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied
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Unsatisfied

Completely
unsatisfied
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ACTIVITIES
1. How satisfied are you with the choices you have concerning your entertaining
(night life, restaurants e.t.c.)?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

2. How satisfied are you with the choices you have as far as beach activities are
concerned (water sports, beach bars)?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

3. How satisfied are you with your shopping?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

4. Globally, how satisfied are you with your entertainment in N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

TRANSFER&TRANSPORTATION
1. Which of the following means of transport have you used mostly during your stay
in N.Marmaras?
Taxi

Own car-motor

Bus

Rental car-motor

2. How satisfied are you with the frequency of means of transport?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied
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Unsatisfied

Completely
unsatisfied
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3. How satisfied are you with the ticket prices?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

4. Globally, how satisfied are you with the means of transport in N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

GLOBAL SATISFACTION
Globally, taking under consideration the above, how satisfied are you with your
vocation in N.Marmaras?
Completely
satisfied

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Completely
unsatisfied

THANK YOU, FOR YOYR TIME!
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