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Καταγραφή Και ∆ιερεύνηση
Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα

Περίληψη
Ο τουρισµός ως µια ιδιαίτερη µορφή ψυχαγωγίας, έχει τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα άλλη έρευνα έχει προτείνει ότι συγκεκριµένοι τύποι ή
είδη τουρισµού µπορούν να διακριθούν βασισµένοι στα χαρακτηριστικά της ψυχαγωγίας
(Moore et al. 1995). Τα τελευταία χρόνια ο τοµέας του τουρισµού παρουσιάζει ραγδαία
ανάπτυξη και έχει πάρει συγκεκριµένες µορφές, µε µια από αυτές ασχολείται εκτενώς η
παρούσα έρευνα, τον αθλητικό τουρισµό. Στις αρχικές έρευνες µέσα στο χώρο του
τουρισµού, η σύνδεση και η σχέση αθλητισµού – τουρισµού είχε αγνοηθεί από τους
ερευνητές. Για την καταγραφή και διερεύνηση της τυπολογίας των αθλητικών τουριστών
στην Ελλάδα, χρησιµοποιήθηκε το αγγλικό ερωτηµατολόγιο TRPS των Gibson H. &
Yiannakis A., µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ.
και Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Στην έρευνα συµµετείχαν 300 τουρίστες (εκ των οποίων
133 άνδρες και 153 γυναίκες), Έλληνες του εσωτερικού ή του εξωτερικού οι οποίοι
βρίσκονταν στον αερολιµένα της Αθήνας κατά τους µήνες Ιούλιο – Αύγουστο για λόγους
τουρισµού. Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις των τουριστικών
ρόλων αποκαλύφθηκαν 7 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 53,21 % της συνολικής
διακύµανσης.

Μέσω

της

ανάλυσης

κυρίων

συνιστωσών

και

της

ανάλυσης

πολυδιάστατης κλιµακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι.
Λέξεις κλειδιά: αθλητικός τουρισµός, αναψυχή, τουριστικοί ρόλοι
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Εισαγωγή
Τουρισµός-Κίνητρα-Ανάγκες
Ο τουρισµός σήµερα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη από τους ανθρώπους των
πόλεων. Τα τουριστικά κίνητρα πηγάζουν από τις βιολογικές ψυχολογικές, κοινωνικές
αλλά και οικογενειακές ανάγκες (Smith, 1994). Οι τουρίστες γίνονται πιο έµπειροι,
απαιτητικοί, εκλεκτικοί (Wood, 1994). Το κίνητρο είναι ο γενικός όρος για όλες τις
διαδικασίες που περιλαµβάνονται στην έναρξη, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των
σωµατικών και ψυχολογικών δραστηριοτήτων (Gerring & Zimbardo, 2002). Οι
δηµοφιλείς θεωρίες στη Βόρεια Αµερική για τα κίνητρα ξεκίνησαν από τους Vroom
(1964), McClelland (1961), και Maslow (1943), οι οποίοι δηµιούργησαν τις θεωρίες των
προσδοκιών, του κίνητρου της επιτυχίας και της ιεραρχίας των ανθρώπινων αναγκών. Οι
Gibson & Yiannakis (2002), βασισµένοι στην ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών του
Maslow και στις έρευνες που αφορούν το προφίλ των τουριστών, κατασκεύασαν µια
κλίµακα 22 ερωτήσεων που αφορούν την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών κατά
τη διάρκεια των διακοπών τους.
Τυπολογία Τουριστών/Συµπεριφορές
Ο τουρισµός θεωρείται γενικά ως βραχυπρόθεσµη κυκλοφορία των ατόµων από
ένα µέρος σε ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο, για την εργασία ή για άλλους λόγους.
(WTO 1996) Αυτός ο ορισµός βέβαια, καθιστά όλους τους ταξιδιώτες ως τουρίστες, ενώ
πολλοί άνθρωποι θα γίνονταν αντιληπτοί µόνο συµµετέχοντας σε κάποια «τουριστική
δραστηριότητα» εάν φυσικά ο κύριος σκοπός του ταξιδιού τους ήταν ο ελεύθερος
χρόνος. Μια από τις σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ του ταξιδιού για τον ελεύθερο
χρόνο και για σχετικούς µε την εργασία λόγους είναι ότι η αναµονή της ευχαρίστησης
από το ταξίδι είναι αρχικής ανησυχίας για τον τουρίστα ελεύθερου χρόνου.(Cohen1974,
Iso-Axola,1983).
Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές ο οποίος πρότεινε ότι οι
τουρίστες θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν µε βάσει παρόµοιες παρατηρήσιµες
συµπεριφορές. Περιγράφει τέσσερις κατηγορίες:

ο ανεξάρτητος µαζικός τουρίστας, ο

οργανωµένος µαζικός τουρίστας, ο ανερµάτιστος και ο εξερευνητής. O Pearce (1982),
βασισµένος στην µελέτη του Cohen, µελέτησε τις συµπεριφορές των τουριστών (όπως η
αγορά αναµνηστικών, η αναζήτηση της πολυτέλειας, η παρατήρηση της κοινωνίας και
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των συνανθρώπων, η αναζήτηση του νοήµατος της ζωής µέσα από τα ταξίδια ή στον
ελεύθερο τους χρόνο). Αυτή η προσέγγιση παρήγαγε

δεκαπέντε σχετικούς ρόλους

τουριστών.
Την τυπολογία του Cohen χρησιµοποίησαν επίσης και επέκτειναν οι Mo C. et al.
(1993), δηµιουργώντας ένα τρισδιάστατο όργανο µέτρησης είκοσι ερωτήσεων που
αποδείχτηκε αξιόπιστο και έγκυρο. Το όργανο αυτό ονοµάστηκε “International Tourist
Role Scale- (ITR)”, δηλαδή διεθνή τουριστική κλίµακα ρόλων / συµπεριφορών. Οι
διαστάσεις αυτής της κλίµακας ήταν οι εξής: διάσταση προσανατολισµένη στον
προορισµό (DOD), διάσταση τουριστικών υπηρεσιών (TSD) και διάσταση κοινωνικής
επαφής (SCD). Την κλίµακα ITR χρησιµοποίησαν και οι Jiang et al. (2000), και ανέφεραν
πως αποδείχτηκε έγκυρη και αξιόπιστη για την αναγνώριση των τριών διαστάσεων του
Cohen για την τυπολογία των τουριστικών ρόλων. Το αναθεωρηµένο όργανο
αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις χωρισµένες περίπου ισότιµα στις τρεις διαστάσεις.
Πρέπει όµως να αναφερθεί πως οι 16 αυτές ερωτήσεις φόρτιζαν σε τρεις παράγοντες και
εξηγούσαν το 38,5% της συνολικής διακύµανσης, ενώ µε τις 20 αρχικές ερωτήσεις
φόρτιζαν πέντε παράγοντες και εξηγούνταν περίπου το 43%. Συνεπώς είναι αναγκαίο να
βελτιωθεί η εγκυρότητα του οργάνου εάν η κλίµακα χρησιµοποιηθεί µόνη της.
Επίσης, οι Lee και Crompton (1992), ανέπτυξαν µία κλίµακα τουριστικής
καινοτοµίας 21 ερωτήσεων και τεσσάρων διαστάσεων, η οποία προλογήθηκε ως
αξιόπιστη, σταθερή και έγκυρη και αξιολογεί το ψυχολογικό κατασκεύασµα της
καινοτοµίας. Την ίδια χρονιά οι Yiannakis και Gibson (1992), αντιµετώπισαν αυτό το
ζήτηµα, επινοώντας συγκεκριµένα µια περιεκτική ταξινόµηση των τουριστών ελεύθερου
χρόνου και σχεδίασαν την κλίµακα TRPS τουριστικής τυπολογίας. Το TRPS ήταν το
όργανο µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε στη διδακτορική διατριβή του Attle, Simon Paul
(1996), και αποκάλυψε έντεκα τουριστικούς ρόλους που σχετίζονται µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά στην επιλογή τουριστικού προορισµού. Ο Murdi (2001), πρόσθεσε δύο
ακόµη τουριστικούς ρόλους στην υπάρχουσα κλίµακα, τον οικολόγο τουρίστα και τον
εραστή της φύσης. Οι Gibson & Yiannakis (2002), αποκάλυψαν δεκαπέντε ρόλους
τουριστών: Εραστής του ήλιου, αναζητητής δράσης, ανθρωπολόγος, αρχαιολόγος,
οργανωµένος µαζικός τουρίστας, αναζητητής συγκίνησης, εξερευνητής, κοσµοπολίτης,
αναζητητής,

ανεξάρτητος

µαζικός

τουρίστας,

υψηλής

κατηγορίας

τουρίστας,

ανερµάτιστος, Φυγάς από την πραγµατικότητα Ι, Φυγάς από την πραγµατικότητα ΙΙ,
ενεργός αθλητικός τουρίστας, εκπαιδευτικός τουρίστας. Το TRPS χρησιµοποιήθηκε και
σε µια παρόµοια έρευνα στην Αυστραλία και έδειξε ότι οι ερωτήσεις του οργάνου
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αντιπροσωπεύουν σηµαντικά τους τουριστικούς ρόλους τους οποίους µετράνε (Foo et
al., 2004).
Ο Mohsin (2005), περιγράφει δώδεκα τουριστικές συµπεριφορές χρησιµοποιώντας
µια διαφορετική σκάλα µέτρησης. Οι συµπεριφορές που αποκαλύφθηκαν ήταν η
ενεργητική, η εξερεύνηση της φύσης, η κατάκτηση της εµπειρίας, ο εθνοκεντρισµός, η
γλωσσοµάθεια, η χαλάρωση, η φυσική δραστηριότητα, η ψυχαγωγία, η καινοτοµία, η
πολυτέλεια, οι σχέσεις, η φιλία για την Αυστραλία. Οι τουριστικές συµπεριφορές αυτές
αντιπροσωπεύουν ίσως το συγκεκριµένο δείγµα της έρευνας και θα πρέπει να ερευνηθεί
η δυνατότητα χρησιµοποίησης αυτής της σκάλας για άλλα δείγµατα. Όλες αυτές οι
προσπάθειες

διερεύνησης

της

τουριστικής

συµπεριφοράς

αποδεικνύουν

τη

σηµαντικότητα της τυπολογίας στην τουριστική ανάπτυξη.
Σε µια άλλη έρευνα όµως, ήρθε στο προσκήνιο και ο αθλητικός εραστής, αυτός ο
οποίος του αρέσει να ταξιδεύει για χάρη του αθλητισµού, και αργότερα (Gibson 1994)
δηµιουργήθηκε και ο ρόλος του εκπαιδευτικού τουρίστα και µετονοµάστηκε ο εραστής
των σπορ σε αθλητικό τουρίστα. Κατά συνέπεια, η πιο πρόσφατη τυπολογία περιέχει 15
ρόλους τουριστών όπως παρουσιάστηκαν από τους Yannakis και Gibson.
Πίνακας 1. Τουριστική Τυπολογία (Yiannakis και Gibson)

.

1. Sun lover

Εραστής του ήλιου

2. Action seeker

Αναζητητής δράσης

3. Anthropologist

Ανθρωπολόγος τουρίστας

4. Archeologist

Αρχαιολόγος τουρίστας

5. Organized mass tourist

Οργανωµένος µαζικός τουρίστας

6. Thrill seeker

Αναζητητής συγκίνησης

7. Explorer

Εξερευνητής

9. Seeker

Αναζητητής

10. Independent mass tourist

Ανεξάρτητος µαζικός τουρίστας

11. High class tourist

Τουρίστας υψηλής κατηγορίας

12. Drifter

Ανερµάτιστος

13. Escapist

Αναζητητής ΙΙ

14. Sport lover

Λάτρης των σπορ

15. Educational tourist

Εκπαιδευτικός τουρίστας
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Η τουριστική συµπεριφορά µπορεί να διαχωριστεί σε τρία στάδια: προ, κατά τη
διάρκεια και µετά την επίσκεψη συµπεριφορά (Ryan 2002; Williams and Buswell, 2003).
Πιο συγκεκριµένα, η τουριστική συµπεριφορά συµπεριλαµβάνει την απόφαση που θα
παρθεί πριν την επίσκεψη σε κάποιο µέρος, την εµπειρία κατά τη διάρκεια που ο
τουρίστας βρίσκεται στον προορισµό, την αξιολόγηση της εµπειρίας και τη συµπεριφορά,
αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
Αθλητικός Τουρισµός
Όσον αφορά τον αθλητικό τουρισµό, σύµφωνα µε τη Gibson (1998), αθλητικός
τουρισµός είναι τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτοµα έξω από τις τοπικές τους
κοινωνίες, για να συµµετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν
τέτοιες ή να επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται µε τον αθλητισµό. Από τον τελευταίο
ορισµό διαφαίνονται και οι τρεις κύριες µορφές του ΑΤ. Ενεργός, παθητικός και ΑΤ
επίσκεψης. Επίσης, σύµφωνα µε τους Nogawa, Yamagushi & Ηagi (1996), ως αθλητικός
τουρίστας µπορεί να θεωρηθεί ένα άτοµο που ασχολείται µε δηµοφιλή σπορ κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού, που παρακολουθεί αθλητικά γεγονότα ή που συµµετέχει σε
αθλητικά γεγονότα όπως ο µαραθώνιος της Χονολουλού).
Ο Hall (1992), όχι µόνο καθόρισε τον αθλητισµό σαν ένα ιδιαίτερο κοµµάτι του
τουρισµού αλλά διατύπωσε επίσης και τρία συγγενικά πεδία ορισµού. Τα «ξεχωριστά»
γεγονότα (hallmark events), την υπαίθρια αναψυχή (τουρισµός περιπέτειας) και το
τουρισµό που συνδέεται µε την υγεία και την φυσική κατάσταση. Η Gibson (2006),
περιγράφει τον αθλητικό τουρισµό ως εξής : Αθλητικός τουρισµός είναι ο τουρισµός ο
οποίος έχει σαν βάση του την αναψυχή και αποµακρύνει τα άτοµα προσωρινά από τις
τοπικές τους κοινότητες είτε για να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες
(ενεργητικός αθλητικός τουρισµός), είτε για να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα
(παθητικός αθλητικός τουρισµός), είτε για να αναπολήσουν στιγµές σχετικά µε αθλητικά
γεγονότα (νοσταλγικός αθλητικός τουρισµός).
Οι αγορές των αθλητικού τουρισµού είναι ταξινοµηµένες ως αγορές ψυχαγωγίας
/ελεύθερου χρόνου ή επαγγελµατικές αγορές. Ο ψυχαγωγικός αθλητικός τουρισµός
ενσωµατώνει τα γεγονότα, την πολιτισµική κληρονοµιά, τις κατασκηνώσεις, τα αθλητικά
ταξίδια, τα υπαίθρια και περιπετειώδη ταξίδια, τα κέντρα υδροθεραπείας (spa), ενώ ο
επαγγελµατικός αθλητικός τουρισµός περιορίζεται στους αθλητικούς οργανισµούς, στις
ανταγωνιστικές οµάδες και στα ατοµικά αθλήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του
κολεγιακού αθλητισµού, όπως επίσης και τις ειδικές αγορές της εκπαίδευσης, των νέων
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και ηλικιωµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Higham, 2005). Ο ίδιος αναφέρει ως
µαύρο σηµείο την έλλειψη µακροχρόνιου σχεδιασµού για τον αθλητικό τουρισµό,
εξηγώντας πως τα βραχυπρόθεσµα σχέδια επικεντρώνονται µόνο στο αθλητικό γεγονός
µε µια µικρή εµπλοκή της πολιτείας.
Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να µελετήσει σε ποιους τύπους τουριστών
ανήκουν οι Έλληνες τουρίστες οι οποίοι είτε κατοικούν στην Ελλάδα είτε ζουν στο
εξωτερικό. Ο δευτερεύον σκοπός ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης και της
σηµαντικότητας του τουριστικού ρόλου «Αθλητικός τουρίστας» στους Έλληνες τουρίστες.
Μεθοδολογία
∆είγµα
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 300 άτοµα, έλληνες τουρίστες του εσωτερικού και
του εξωτερικού εκ των οποίων οι 133 ήταν άντρες και οι 153 γυναίκες όλων των ηλικιών
από 17 έως και πάνω από 60 ετών, που επισκέφτηκαν το Αεροδρόµιο Ελευθέριος
Βενιζέλος της Αθήνας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Ερωτηµατολόγιο
Για τη δηµιουργία της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της περιγραφικής
δηµοσκόπησης. Η δηµοσκόπηση έγινε µε ερωτηµατολόγια τα οποία µοιράστηκαν κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο αεροδρόµιο της Αθήνας, Ελευθέριος
Βενιζέλος. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε Έλληνες τουρίστες του εσωτερικού ή του
εξωτερικού στην ελληνική γλώσσα κατά την ώρα αναχώρησής τους από το αεροδρόµιο
Ελευθέριος Βενιζέλος. Το ερωτηµατολόγιο εκτιµούσε τις τάσεις, τις ανάγκες, τις
επιθυµίες των ελλήνων τουριστών οι οποίοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Με λίγα λόγια την
τυπολογία των τουριστών. Για την διερεύνηση των απόψεών τους χρησιµοποιήθηκε το
ερωτηµατολόγιο

των

µεταφρασµένο στην

Heather

Gibson

και

Yiannakis

Andrew

TRPS,

2002

ελληνική γλώσσα από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. και

Μιχαλοπούλου Μ., κάνοντας έλεγχο της διαπολιτισµικότητας των (Yfantidou G., Costa
G. & Michalopoulos M., 2007) µε βάση τις διαδικασίες που πρότειναν οι Geisinger (1994)
και Sperber (2004).
Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει συνολικά 89 ερωτήσεις τύπου Likert και κλειστές
ερωτήσεις οι οποίες καταγράφουν: την περιγραφή των δραστηριοτήτων του τουρίστα,
την περιγραφή του προορισµού των διακοπών, εξετάζει σηµαντικές ανθρώπινες
ανάγκες,

δηµογραφικά

και

προσωπικά

στοιχεία

και

συγκεκριµένη

προτίµηση
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προορισµού. Στις ερωτήσεις υπήρχαν κλίµακες βαθµολογίας 1-5, 1-6 ανάλογα µε την
υφή της κάθε ερώτησης.
Πίνακας 2. Ερωτήσεις ερωτηµατολογίου
Ι.

Περιγραφή δραστηριοτήτων:

34 ερωτήσεις

ΙΙ.

Περιγραφή προορισµού:

23 ερωτήσεις

ΙΙΙ. Περιγραφή ανθρωπίνων αναγκών:

22 ερωτήσεις

ΙV. ∆ηµογραφικά και προσωπικά στοιχεία:

9 ερωτήσεις

V. Συγκεκριµένη προτίµηση προορισµού:

1 ερώτηση

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και τύπου Likert και οι ερωτώµενοι στα προσωπικά
χαρακτηριστικά βάζανε ένα ‘’ν’’ στην απάντηση που τους ταίριαζε. Στις 34 ερωτήσεις
που αφορούσαν την περιγραφή δραστηριοτήτων κύκλωναν έναν αριθµό από το 1 (ποτέ)
ως το 5 (πάντα), ενώ στις 23 ερωτήσεις που είχαν σχέση µε την περιγραφή προορισµού
κύκλωναν έναν αριθµό από το 1(υποανάπτυκτος) έως το 6 (αναπτυγµένος). Όσον
αφορά τις 22 ερωτήσεις για τις ανθρώπινες ανάγκες κύκλωναν έναν αριθµό από το 1
(ανικανοποίητος) έως το 5 (ικανοποιηµένος). Στην µια και µοναδική ερώτηση για την
συγκεκριµένη προτίµηση προορισµού έγραφαν ολογράφως τον επιθυµητό προορισµό.
∆ιαδικασία
Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος
της Αθήνας στο χώρο των αναχωρήσεων όπου Έλληνες τουρίστες του εσωτερικού και
του εξωτερικού συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο αµέσως µετά από τον έλεγχο (check
in). Αρχικά γινόταν µια µικρή ενηµέρωση στα άτοµα που τυχαία συµµετείχαν στην
έρευνα γιατί τύχαινε να ταξιδέψουν εκείνη την ηµέρα, σχετικά µε το σκοπό και τη
διαδικασία της έρευνας και ενηµερώνονταν πως το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται
ανώνυµα και αν φυσικά οι ίδιοι το επιθυµούσαν το συµπλήρωναν. Τέλος, τους δινόταν το
ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπλήρωναν εκείνη τη στιγµή και το επέστρεφαν. Στις
περιπτώσεις

που

οι

ερωτήσεις

γίνονταν

προφορικά,

τα

ερωτηµατολόγια

συµπληρώνονταν από τους ερευνητές σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτώµενων.
Κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, δίνονταν διευκρινίσεις σε
όποια απορία προέκυπτε.
Στατιστική ανάλυση
Για την στατιστική ανάλυση των συλλεχθέντων ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο SPSS. Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συχνοτήτων για να βρεθούν τα
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ποσοστά της κάθε ερώτησης, η περιγραφική ανάλυση για να βρεθούν οι µέσοι όροι της
κάθε ερώτησης. Για να βρεθεί η αξιοπιστία της τυπολογίας χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση
αξιοπιστίας. Τέλος, µέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και της ανάλυσης της
πολυδιάστατης κλιµακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι.

Αποτελέσµατα
Περιγραφικές αναλύσεις
Φύλο
Οι κατηγορίες των φύλων ήταν δύο: 133 άνδρες (44.3%) και 153 γυναίκες (51%).
Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 4.7%.
Ηλικιακή οµαδοποίηση
Οι κατηγορίες των ηλικιών ήταν τρεις. Στον Πίνακα 3 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες
των ηλικιών, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Η πρώτη κατηγορία
σηµείωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 10.3%.
Πίνακας 3. Κατηγορίες ηλικιών, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

17-39 ετών

190

63.3%

40-59 ετών

57

19%

60+

22

7.3%

Χαµένες τιµές

31

10.3%

Οικογενειακή κατάσταση
Οι κατηγορίες ήταν τέσσερις: παντρεµένος/η, χωρισµένος/η, ελεύθερος/η και χήρος/α.
Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 5.3%. Στον πίνακα 4 φαίνονται αναλυτικά οι
κατηγορίες της οικογενειακής κατάστασης, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα
ποσοστά αυτών. Η τρίτη κατηγορία σηµείωσε το µεγαλύτερο ποσοστό.
Πίνακας 4. Κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, αριθµός συµµετεχόντων και
ποσοστά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΧΟΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Παντρεµένοι

117

39%

Χωρισµένοι

16

5.3%
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Ελεύθεροι

149

49.7%

Χήροι

2

0.7%

Χαµένες τιµές

16

5.3%

Επίπεδο µόρφωσης
Οι κατηγορίες ήταν έξι: απόφοιτοι γυµνασίου, απόφοιτοι λυκείου, απόφοιτοι κολλεγίου
ή ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι µεταπτυχιακού και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Η
τέταρτη κατηγορία συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Στον Πίνακα 5 φαίνονται
αναλυτικά οι κατηγορίες του µορφωτικού επιπέδου, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα
ποσοστά αυτών. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 4.7%.
Πίνακας 5. Κατηγορίες µορφωτικού επιπέδου, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Απόφοιτοι Γυµνασίου

8

2.7%

Απόφοιτοι Λυκείου

75

25%

Απόφοιτοι Κολλεγίου/ΙΕΚ

24

8%

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

118

39.3

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού

46

15.3%

Κάτοχοι ∆ιδακτορικού

15

5%

Χαµένες τιµές

14

4.7%

Απασχόληση
Οι κατηγορίες ήταν έξι: πλήρη απασχόληση, µερική απασχόληση, συνταξιοδοτηµένοι,
οικιακά, άνεργοι και µαθητές-σπουδαστές. Η πρώτη κατηγορία συγκέντρωσε το
µεγαλύτερο ποσοστό. Στον Πίνακα 6 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες της
απασχόλησης, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Υπήρξαν χαµένες
τιµές της τάξεως του 4.7%.
Πίνακας 6. Κατηγορίες απασχόλησης, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Πλήρη απασχόληση

188

62.7%

Μερική απασχόληση

20

6.7%

Συνταξιοδοτηµένοι

12

4%
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Οικιακά

9

3%

Άνεργοι

3

1%

Μαθητές- σπουδαστές

54

18%

Χαµένες τιµές

14

4.7%

Εισόδηµα
Οι κατηγορίες ήταν τρεις: λιγότερο από 20.000 ευρώ, 20.000-60.000 ευρώ,
περισσότερο από 60.000 ετησίως. Η δεύτερη κατηγορία συγκέντρωσε το µεγαλύτερο
ποσοστό. Στον Πίνακα 7 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες του εισοδήµατος, ο αριθµός
των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του
5.7%.
Πίνακας 7. Κατηγορίες εισοδήµατος, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Έως 20.000 ευρώ

66

22%

20.000-60.000 ευρώ

180

60%

>60.000

37

12.3

Χαµένες τιµές

17

5.7%

Ανάλυση κυρίων συνιστωσών
Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις των τουριστικών
ρόλων και αποκαλύφθηκαν 7 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 53,21 % συνολικής
διακύµανσης. Μέσω της ανάλυση κυρίων συνιστωσών και της πολυδιάστατης
κλιµακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι. ( Υφαντίδου Γ., Σταυροπούλου Γ.,
Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. 2007). Σε αυτούς τους 15 τουριστικούς ρόλους *(Εξαιτίας
των τουριστών που έχουν πολλαπλούς ρόλους τα ποσοστά του πίνακα υπερβαίνουν το
100%) εµπεριέχεται και ο ρόλος του ενεργού αθλητικού τουρίστα αλλά εκτός από αυτόν
τον ρόλο παρουσιάζεται και ο ρόλος του εξερευνητή τουρίστα ο οποίος είναι στενά
συνδεδεµένος µε τον αθλητισµό διότι στους εξερευνητές τουρίστες ανήκουν οι τουρίστες
στους οποίους αρέσει η πρόκληση, η εξερεύνηση άγριων τοπίων, οι υπαίθριες
δραστηριότητες, η περιπέτεια όπου όλα αυτά αποτελούν ένα κοµµάτι του αθλητικού
τουρισµού και των σπορ περιπέτειας. Οπότε, µε βάση τα παραπάνω ισχύει η
εναλλακτική υπόθεση Α. Από τα παραπάνω ποσοστά όµως, αποσαφηνίζεται και το
προφίλ του Έλληνα τουρίστα όπου όπως φαίνεται κάνει διακοπές για να απολαύσει
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περισσότερο τον ήλιο και τη θάλασσα, για να γνωρίσει καινούριους ανθρώπους, νέους
πολιτισµούς, να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους, να ξεφύγει από την ρουτίνα της
καθηµερινότητας και όχι τόσο για να εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο σε
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό και αυτό απορρέει ξεκάθαρα από το
πολύ µικρό ποσοστό (2.3 % ) των ερωτηθέντων σχετικά µε την συµµετοχή τους κατά την
διάρκεια των διακοπών τους µε αθλητικές δραστηριότητες είτε ως θεατές είτε ως ενεργοί
αθλητικοί τουρίστες.
Πίνακας 8. Τα ποσοστά του κάθε τουριστικού ρόλου που αποκαλύφθηκαν στην έρευνα
αυτή.
1

Εραστής Του Ήλιου

SNL

45,3%

2

Αναζητητής ∆ράσης

ACT

9,1%

3

Ανθρωπολόγος

ANT

25,6%

4

Αρχαιολόγος

ARC

24,3%

5

Οργανωµένος Μαζικός Τουρίστας

OMT

4,3%

6

Αναζητητής Συγκίνησης

TRS

4,7%

7

Εξερευνητής

EXP

5,9%

8

Κοσµοπολίτης

JST

3,8%

9

Υψηλής Κατηγορίας Τουρίστας

HCT

4,6%

10

Αναζητητής

SKR

5,8%

Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας Ι

IMT-I

18,6%

Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας ΙΙ

IMT-II

17,5%

Περιπλανώµενος

DTR

2%

11
12

13

Φυγάς από την Πραγµατικότητα Ι
Φυγάς από την Πραγµατικότητα ΙΙ

ESC-I
ESCII

36,2%
12,8%

14

Ενεργός Αθλητικός Τουρίστας

AST

2,3%

15

Εκπαιδευτικός Τουρίστας

EDT

4%
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Αξιοπιστία ερωτηµατολογίου
Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχτηκε µε τον Cronbach a. Για τον έλεγχο της
αξιοπιστίας της τυπολογίας υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach και βρέθηκε (a
= .80) και για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγκών µε την ίδια µέθοδο βρέθηκα (a =
.89).
Συζήτηση
Ένας από τους στόχους της παρούσας µελέτης ήταν η εξέταση της δοµικής
εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου TRPS της τουριστικής τυπολογίας. Η
αξιοπιστία όλου του ερωτηµατολογίου ελέγχτηκε υπολογίζοντας τον Cronbach άλφα και
αποδείχτηκε υψηλή.
Στην παρούσα έρευνα, προέκυψε ότι οι Έλληνες οι οποίοι επέλεξαν να ταξιδέψουν
λόγω διακοπών φαίνεται να ανήκουν στην κατηγορία µε το υψηλότερο ποσοστό
εισοδήµατος από 20.000 – 60.0000 € αν αναλογιστεί κανείς πως το 60% των
ερωτηθέντων είχαν αυτό το εισόδηµα. Επίσης, ίσως αυτό απορρέει και από το γεγονός
ότι το 39.3% των συγκεκριµένων ανθρώπων είχαν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, όντας
απόφοιτοι κάποιου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Βέβαια, τα παραπάνω συνδέονται και µε το γεγονός πως το
62.7% αυτών που ταξίδεψαν είχαν πλήρη απασχόληση εποµένως λογικό και το υψηλό
εισόδηµα αλλά και η επιλογή των διακοπών τους.
Όσον αφορά την ανάλυση συχνοτήτων, δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στο
φύλο αλλά παρατηρείται πως το 63.3% αυτών που ταξίδεψαν να ανήκουν στην ηλικιακή
κατηγορία των 17-39 ετών, το 19% στην ηλικιακή κατηγορία των 40-59 ετών και µόλις το
7.3% στην ηλικιακή κατηγορία των 60+. Από το γεγονός αυτό µπορεί να σηµειωθεί πως
ίσως δεν υπάρχουν πακέτα διακοπών που να κεντρίζουν αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες.
Το γεγονός αυτό προκύπτει και από

µια έρευνα των L. Yu, M. Goulden όπου οι

τουρίστες που επισκέφτηκαν την Μογγολία σε µια έρευνά τους, είχαν υψηλό µορφωτικό
επίπεδο (74.4%), είχαν πλήρη απασχόληση (70.6 %) και υψηλό ετήσιο εισόδηµα αλλά
και µηνιαίο εισόδηµα (το 44.6% πάνω από 50.000 € και το 38.2% έως 50.000€).
Από την περιγραφική ανάλυση για τους µέσους όρους του ερωτηµατολογίου είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί πως οι τουρίστες επιλέγουν να κάνουν διακοπές κυρίως για να :
α. να χαλαρώσουν και να ξεφύγουν από όλα, β. για ευχαριστηθούν τη φύση και την
ύπαιθρο, γ. για να χαλαρώσουν και να κάνουν ηλιοθεραπεία, δ. για να πάνε σε θερµά
µέρη µε πολύ ήλιο, άµµο και θάλασσα και ε. γιατί τους αρέσει να γνωρίζουν νέους
πολιτισµούς, καινούργιους ανθρώπους, να δοκιµάζουν τοπικά φαγητά και να µιλούν την
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τοπική διάλεκτο. Αυτό προκύπτει και από µια έρευνα του Kozak (1999) κατά την οποία οι
τουρίστες επιθυµούν στις διακοπές τους να γνωρίσουν νέους πολιτισµούς, να
συναντήσουν καινούριους ανθρώπους, να µιλήσουν µε τους ντόπιους, να διασκεδάσουν
και να χαλαρώσουν.
Άρα, ο σύγχρονος άνθρωπος στις διακοπές του επιθυµεί να ξεφεύγει από τη
ρουτίνα της καθηµερινής ζωής και να κάνει απλά πράγµατα που τον ξεκουράζουν και
σωµατικά αλλά και ψυχικά.
Ο ρόλος του ενεργού αθλητικού τουρίστα αλλά και του εξερευνητή τουρίστα οι
οποίοι εξήχθησαν από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών αλλά και από την ανάλυση της
πολυδιάστατης κλιµακοποίησης συνδέονται εν µέρει διότι ο εξερευνητής τουρίστας είναι
αυτός ο οποίος εµπλέκεται σε σπορ περιπέτειας, υπαίθριες δραστηριότητες και
δραστηριότητες στη φύση οπότε υπάρχει µια σχέση αυτών των δυο ρόλων . Αυτός ο
ισχυρισµός φαίνεται να προκύπτει και από την έρευνα του Kozak (1999) διότι οι
αθλητικοί τουρίστες κατά τον ερευνητή προτιµούν να είναι ενεργοί και τις ηµέρες των
διακοπών τους και συνδυάζουν τα σπορ µε τη φύση, την εξερεύνηση και την περιπέτεια.
Παρατηρείται να συµµετάσχει στην έρευνα πολύ µικρό ποσοστό συνταξιούχων.
Πράγµα το οποίο θέλει σκέψη, αν σκεφτεί κανείς πως οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να
αποτελούν πλέον την οµάδα στόχο στη βιοµηχανία του τουρισµού διότι είναι οι
άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις συνήθως, έχουν οικογένειες, µεγάλα παιδιά
οπότε οι υποχρεώσεις τους έχουν λιγοστέψει και επίσης µετά τη συνταξιοδότησή τους
έχουν και άπλετο χρόνο για ταξίδια και διακοπές. Επιπλέον, παρατηρείται πως ένα πολύ
µεγάλο ποσοστό ελλήνων 74.7% για κάποιους λόγους να προτιµούν να κάνουν
καλοκαιρινές διακοπές στη χώρα τους.
Επίσης, το µορφωτικό επίπεδο φανέρωσε µια υπεροχή των πτυχιούχων των
ανωτάτων ιδρυµάτων, το οποίο έρχεται σε συµφωνία πιθανώς µε το εισόδηµα και τη
δυνατότητα επιλογής για τουρισµό. Επιπροσθέτως, δυστυχώς ο αθλητικός τουρίστας
στην Ελλάδα παρουσίασε πολύ µικρό ποσοστό και αυτό επιζητά άµεσα αντιµετώπιση
στην εποχή που η αναψυχή και ο αθλητισµός αποφέρουν τεράστια έσοδα στις κοινωνίες.
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