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Πεπίλητη

ηελ εξγαζία απηή έγηλε εθαξκνγή ηεο εδνληθήο κεζφδνπ ηηκνιφγεζεο γηα ηελ
εχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζηα μελνδνρεία
ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. πλνιηθά εμεηάζηεθαλ πάλσ απφ 30 δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξνρέο ηνπ δσκαηίνπ, ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ, ζέκαηα
ηνπνζεζίαο ηνπ μελνδνρείνπ (π.ρ. απφζηαζε απφ θνληηλφηεξε παξαιία, απφζηαζε απφ
αεξνδξφκην) θ.α. Υξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο ππνινγίζηεθε ε
επηξξνή θάζε παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο δσκαηίνπ. Σα δεδνκέλα
ζπιιέρηεθαλ απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ.

Abstract

The goal of this study is to determine the most significant factors that affect the
pricing at the hotels in the county of Chania , in Crete. Over thirty different factors
included to the method of hedonic pricing that are correlated with the hotel facilities ,
the location of the hotel (distance from the airport , from the nearest beach) etc. The
effect of each factor to the configuration of the price calculated , using the models of
regression analysis. Data which are referred to the hotels in Crete , obtained from
Internet.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΓΩΓΗ

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ο ηνπξηζκφο ζηελ Κξήηε είλαη ν πην δπλακηθά αλαπηπζζφκελνο
ηνκέαο. Ο λνκφο Υαλίσλ είλαη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ζε νιφθιεξε ηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη ε απμεκέλε δήηεζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ νδήγεζε ζε
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο , κε απνηέιεζκα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο. ηελ εξγαζία απηή αλαιχνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Υαλίσλ. Οη
παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ θπξίσο ηηο παξνρέο ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ. Δπηπιένλ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζεζία ησλ μελνδνρείσλ, φπσο είλαη ε απφζηαζε απφ ηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο , ην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ ή θαη ηελ απφζηαζε απφ ηελ θνληηλφηεξε παξαιία.
θνπφο καο είλαη εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε μελνδνρείνπ θαη λα βγάινπκε ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ηηκή. Να
εληνπίζνπκε πσο νη δηάθνξεο ηνπνζεζίεο , ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε δσκαηίνπ , θαζψο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρείνπ παίδνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο. ηελ εξγαζία καο
γίλεηαη ρξήζε ηεο εδνληθήο κεζφδνπ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ κέζα απφ έλα ζχλνιν
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμεηάζακε , ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ
ηηκψλ ησλ δίθιηλσλ δσκαηίσλ. Ζ έξεπλα αθνξά ηελ δηακνλή γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 1 κε 2
Ηνπλίνπ 2013.
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1.2 ηφρνη ηεο Δξγαζίαο θαη Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε
θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε εδνληθή
ηηκνιφγεζε ζηα μελνδνρεία δειαδή λα δνχκε πνηνη παξάγνληεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ
θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ησλ δσκαηίσλ. Να δνχκε πσο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο μελνδνρείνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ε αξλεηηθά ηελ ηηκή θαη πνηα είλαη απηά
πνπ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε. Δπίζεο λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πσο δηακνξθψλεηαη ε
ηηκή αλάκεζα ζε μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία αζηεξηψλ ή ζε δηαθνξεηηθή
ηνπνζεζία , λα δνχκε πσο επεξεάδεηαη ε ηηκή ελφο μελνδνρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν κηαο
πφιεο ζε ζρέζε κε έλα άιιν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ παξαιία ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν.
Όζνλ αλαθνξά ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζα αλαιχνπκε ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζα
εθαξκφζνπκε ζηαηηζηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο κε ζθνπφ λα βγάινπκε
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κεξηθψλ κεηαβιεηψλ αλ είλαη πνηνηηθέο ή
γηα ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ αλ πξφθεηηαη γηα πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. Ύζηεξα ζα θάλνπκε
ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ θαηά ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή
Παιηλδξφκεζε θαη ηέινο ζα εθαξκφζνπκε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ SPSS ηε βεκαηηθή
παιηλδξφκεζε κε ζθνπφ λα θαηαιήμνπκε απφ ηηο ζαξάληα κεηαβιεηέο ζε απηέο πνπ έρνπλ ηε
ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηελ ηηκή.

1.3 Γνκή ηεο Δξγαζίαο
ηελ εξγαζία καο ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο, ζα δνχκε
θάπνηεο γεληθέο πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο εδνληθήο κεζφδνπ θαη ζα παξνπζηάζνπκε
κέζα απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία ,ηελ εθαξκνγή ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζην ρψξν ησλ
μελνδνρείσλ κέζα απφ θάπνηα αλαιπηηθά παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πφιεηο ηνπ Σαηπέη , ηνπ
Σαηβάλ θαη ησλ Ππξελαίσλ. Θα αλαθέξνπκε κέζα απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία πνηνη είλαη νη πην
βαζηθνί παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ νη πειάηεο ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ζα
παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά παξαδείγκαηα κε ηα νπνία ζα δνχκε πνηνη είλαη νη θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηειηθή απφθαζε ησλ πειαηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα
εηζαγσγή ζηε Μέζνδν ηεο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο θαη ζα αλαιχζνπκε κέζα απφ
δηαδηθηπαθέο πεγέο ηε Μέζνδν ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο. Έπεηηα ζα
αθηεξψζνπκε έλα θεθάιαην φπνπ ζα παξνπζηάζνπκε ηε ζεσξία θαη ζα αλαιχζνπκε ηε κέζνδν
ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο (stepwise regression) κέζα απφ έλα παξάδεηγκα πνπ αθνξά θαη
απηφ μελνδνρεία αιιά κε έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ κεηαβιεηψλ. ην παξάδεηγκα απηφ ζα δνχκε
πσο φηαλ δελ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ πνπ φπσο ζα
δνχκε είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο
θάλνπκε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε ινγάξηζκν. ηε ζπλέρεηα ζα
παξνπζηάζνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηα μελνδνρεία ζην Ννκφ
Υαλίσλ , ζα θάλνπκε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα καο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΗΓΟΝΙΚΗ
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ

ην Κεθάιαην 2, ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία φπνπ γίλεηαη
αλάιπζε ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. θνπφο είλαη ε αλάιπζε ησλ
βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο. Απηνί νη
παξάγνληεο απνηεινχλ παξνρέο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο αλαιχζεθαλ θάπνηεο απφ
ηηο πην βαζηθέο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Οη πεξηπηψζεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη νη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ πφιε ηνπ Σατπέη ,ηνπ Σαηβάλ θαη κηαο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεη
έλα κεζνγεηαθφ θνκκάηη ηεο Νφηηαο Γαιιίαο θαη ηεο Νφηηαο Ηζπαλίαο ηα Ππξελαία.
Ζ εδνληθή ηηκνιφγεζε (hedonic pricing) έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζεσξία ηνπ Lancaster (1966).
χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, ηα άηνκα αληινχλ ρξεζηκφηεηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ελφο αγαζνχ θαη φρη απφ ην αγαζφ απηφ θαζ‟ εαπηφ. Καηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηνπ αγαζνχ κπνξεί λα
εθθξαζηεί σο ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αγαζνχ. Ζ εδνληθή ηηκνιφγεζε αμηνινγεί
κηα πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ γηα έλα πξντφλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί κηα
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζηελ αγνξά
ζε κηα πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Montry and Skidmore (2003). Όπσο γηα παξάδεηγκα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ , ησλ αθηλήησλ, ησλ ππνινγηζηψλ ηα
νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο φπσο ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ,
ερνξχπαλζε.
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2.1.2 Eθαξκνγή ηεο Ζδνληθήο Σηκνιφγεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ
Ζ εδνληθή ηηκνιφγεζε παξφιαπηα έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ηελ
έξεπλα πνπ ζα κειεηήζνπκε ησλ Hartman (1989), Israeli (2002), White and Mulligan (2002),
Espinet et al (2003), Monty and Skidmore (2003) and Thrane (2007) παξνπζηάδνπκε θάπνηεο
εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ πην ζπγθεθξηκέλα. Ζ ηηκή είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ
δήηεκα κεγίζηεο ζεκαζίαο ζηε βηνκεραλία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Δίλαη ην κνλαδηθφ
ζηνηρείν πνπ επηδξά άκεζα κε ηα έζνδα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Οη απνθάζεηο ηεο
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο επεξεάδνληαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη
εζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη γηα παξάδεηγκα βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ
, καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θφζηε θαη νη
κεραληζκνί πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη γηα
παξάδεηγκα νη απαηηήζεηο ζηελ αγνξά, νη ζπλζήθεο εθνδηαζκνχ θαη ηεο αγνξάο θαη άιινη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (Kotler et al, 1999). Ο Rosen (1974) ηζρπξίδεηαη φηη ηα πξντφληα ή
νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο ζχλζεηα απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Ζ βαζηθή ινγηθή ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε παξαηεξνχκελε ηηκή
ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαξαηήξεησλ ηηκψλ ησλ πνιιψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη θαη ζπλζέηνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία απηή. Ο ζθνπφο
είλαη λα εθηηκεζνχλ νη ηηκέο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπλνιηθή ηηκή
ηνπ πξντφληνο. Οη παξνρέο-ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ κπνξνχλ ζε
έλα βαζκφ λα πεξηέρνπλ ηελ ηνπνζεζία, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο, ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ ηνλ αξηζκφ ησλ αζηεξηψλ, ηελ γεληθή αηκφζθαηξα (Thrane, 2007). Μέζα απφ απηή
ηελ ηαμηλφκεζε , νη (Monty θαη Skidmore, 2003) πξνζδηνξίδνπλ ηξείο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ
έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη απηέο είλαη: ε ηνπνζεζία, ε δηακνλή κε ζπγθεθξηκέλεο παξνρέοραξαθηεξηζηηθά θαη ε επνρηθφηεηα. Ο (Espinet et al 2003) ηνλίδεη φηη απηνί νη παξάγνληεο φπσο
επίζεο θαη κηα πινχζηα πνηθηιία εθπηψζεσλ θαζηζηνχλ ηελ εδνληθή ηηκνιφγεζε εμαηξεηηθά
πεξίπινθε. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο αλαιπηηθέο ηερληθέο φπσο ην conjoint analysis (Goldberget
al, 1984) θαη ε Latent Growth Curves (Coenders et al, 2003) ε εδνληθή ηηκνιφγεζε είλαη ε πην
δηαδεδνκέλε κέζνδνο φζνλ αλαθνξά ηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ.Με ηε κέζνδν απηή πξνζδηνξίδνληαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρείνπ επηδξνχλ
ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο, ζηε κείσζε ηεο ηηκήο θαη πνηά ραξαθηεξηζηηθά δελ επηδξνχλ θαζφινπ
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ δσκαηίνπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
ππεχζπλνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ λα εθαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζηελ
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.(Thrane,2007).
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2.2 Δθαξκνγή εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηα μελνδνρεία ηεο πφιεο ηνπ Σατπέη
2.2.1 ΚΟΠΟ
ηελ παξαθάησ έξεπλα γίλεηαη αλαθνξά ηεο επίδξαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δειαδή ησλ άπισλ
θαη πιηθψλ παξνρψλ κηαο πνηθηιίαο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην Σατπέη. πγθεθξηκέλα ζθνπφο
είλαη λα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ
επηδξνχλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ δσκαηίσλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ
πξψηε πεξίνδνο κηα κέξα ηεο εβδνκάδαο πιελ αββάηνπ θαη ηεο Κπξηαθήο. Καη ε άιιε ρξνληθή
πεξίνδνο είλαη κηα κέξα ζην αββαηνθχξηαθν.

2.2.2 Μεζνδνινγία
Σα πην πνιιά μελνδνρεία εκθαλίδνληαη ζηηο ιίζηεο πνιιψλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ ζην
δηαδίθηπν. Γεδνκέλνπ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα μελνδνρεία
δηαθεκίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο νη ηηκέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ πξαθηνξείσλ ζην δηαδίθηπν. Γη απηφ
ην ιφγν ηα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξαθηνξείν Eztravel.com
(http://www.eztravel.com.tw). Σα δεδνκέλα απηά ζπιιέρζεθαλ ην κήλα Ηνχιην ηνπ 2007 θαη
αθνξά 73 μελνδνρεία. Σα μελνδνρεία ζην δείγκα απηφ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο
“luxury”, “budget” , “ business” θαη “resort”. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρείσλ φπσο ηνπνζεζία, δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο, ηνλ ηχπν ησλ
δσκαηίσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ θαη ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηηκήο γίλεηαη
γηα θάζε μελνδνρείν γηα έλα δσκάηην κε δηπιφ θξεβάηη , γηα ρξνληθή πεξίνδν κηαο λχρηαο. Ζ
πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ ζην δείγκα ρξεψλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα θάζε δσκάηην αλάινγα
αλ ε δηακνλή πξαγκαηνπνηείηαη κεζνβδφκαδα ή ην αββαηνθχξηαθν.
Δπνκέλσο ππάξρνπλ δχν μερσξηζηέο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο :




Ζ ηηκή γηα κηα λχρηα φπνπ ε δηακνλή πξαγκαηνπνηείηαη ηελ θαζεκεξηλή.
Ζ ηηκή γηα κηα λχρηα νπνχ ε δηακνλή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην αββαηνθχξηαθν.

Όζνλ αλαθνξά ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη φιεο νη παξνρέο ησλ μελνδνρείσλ ηηο
νπνίεο έρνπλ αλαθέξεη νη πξνεγνχκελνη ζπγγξαθείο: (Hartman, 1989; Israeli, 2002; White and
Mulligan, 2002; Espinet et al, 2003; Monty and Skidmore, 2003; and Thrane, 2007). Oη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο παξνρέο ησλ μελνδνρείσλ πξνέξρνληαη απφ ην
δηαδίθηπν θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ
ησλ μελνδνρείσλ. ηελ αλάιπζε απηή πεξηέρνληαη θαη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. Ζ
πνζνηηθή κεηαβιεηή πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ είλαη ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ
πνπ κεηξηέηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πεξηέρνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπ
μελνδνρείνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θάζε μελνδνρείνπ. Γηα
παξάδεηγκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη αλ ην μελνδνρείν αλήθεη ζε αιπζίδα δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλε , αλ δηαζέηεη κπάλην κε ληνπδηέξα θαη ληπηήξα, αλ δηαζέηεη πξσηλφ κπνπθέ,
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επηρεηξεκαηηθφ θέληξν , θαθεηέξηα ,πηζίλα , δσξεάλ πάξθηλγθ, ιεσθνξείν κεηαθνξάο απφ ην
μελνδνρείν ζε δηάθνξα κέξε, γπκλαζηήξην, ρψξν ζπλεδξηάζεσλ, ππεξεζία δσκαηίνπ, πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν. Απηέο νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο κεηξηνχληαη κε ηε βνήζεηα ηεο δπαδηθήο θιίκαθαο
πεξηέρνληαο ςεπδνκεηαβιεηέο (dummy variables) φπνπ ν αξηζκφο 1 δειψλεη ηελ παξνπζία κηαο
κεηαβιεηήο θαη ην 0 ηελ απνπζία ηεο. Γχν κεηαβιεηέο, ην δσξεάλ παξθηλγθ θαη νη ππεξεζίεο
δσκαηίνπ πεξηέρνληαη ζε φια ηα μελνδνρεία θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν αθαηξνχληαη απφ ηε ιίζηα
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο πίλαθαο 2.2.2 παξνπζηάδεη ηε ζηαηηζηηθή πεξηγξαθή γηα φιεο
ηηο αλεμάξηεηεο θαη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο.

Μεηαβληηέρ
Σηκή Γσκαηίνπ
Log Σηκή
Αζηέξηα
Δλζσκάησζε ζε γλσζηή αιπζίδα
Μέγεζνο Γσκαηίνπ
Σνπνζεζία

Γσκάηην κε κπάλην θαη ληνύδ
Παξνρή πξσηλνύ κε κπνπθέ
Σειεόξαζε LED
Δπηρεηξεκαηηθό Κέληξν
Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν
Μεηαθνξά από/πξνο ην μελνδνρείν
πλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
Δγθαηαζηάζεηο Πηζίλαο
ΔγθαηαζηάζεηοΓπκλαζηεξίνπ
Μπαξ

Μηα λχρηα
Λνγαξηζκηθή
ηηκή
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
m2
Κεληξηθή
ηνπνζεζία
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)
ΝΑΗ(1)

Μέζορ Όπορ
3,259.18
8

Απόκλιζη
1,364.59
0.42

0.29
0.22
9.43
0.84

0.45
3.86
0.37
0.48

0.64
0.74
0.52
0.58
0.3
0.53
0.66
0.25
0.56
0.3

0.44
0.5
0.46
0.46
0.23
0.5
0.47
0.43
0.49
0.46

Πίνακαρ 2.2.2: ηαηηζηηθή πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2010/00000016/00000003/art00014
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2.2.3 Σν κνληέιν θαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα
Καηαζθεπάδεηαη έλα γεληθφ κνληέιν ζην νπνίν ην „πξνηφλ‟ ελφο δνζκέλνπ μελνδνρείνπ είλαη ε
ελζσκάησζε ησλ κεηαβιεηψλ (Espinet et al, 2003) έηζη ψζηε:
Hi= (qi1 ,qi2 ,qi3, . . . , qik,. . . ,qim)
Όπνπ i=1,. . . ,n αληηζηνηρεί ζην θάζε μελνδνρείν θαη qik (k=1, . . . ,m) θάζε ραξαθηεξηζηηθφπαξνρή θάζε μελνδνρείνπ.
Pi=P(qi1 ,qi2 ,qi3 , . . . , qik ,. . . , qim)
Όπνπ ν ηχπνο ηεο ζπλάξηεζεο P ζεσξείηαη ζηαζεξφο γηα φια ηα μελνδνρεία αλ θαη ε ζπλεηζθνξά
θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ίζσο λα δηαθέξεη απφ μελνδνρείν ζε μελνδνρείν.
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Αζηέξηα
Γλσζηή αιπζίδα
Μέγεζνο
Γσκαηίνπ
Γσκάηην κε
κπάλην θαη ληνπδ
Παξνρή πξσηλνύ
κε κπνπθέ
Σνπνζεζία
Σειεόξαζε LCD
Δπηρεηξεκαηηθό
θέληξν
Μπαξ
Πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν
Μεηαθνξά
από/πξνο ην
αεξνδξόκην
πλεδξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο
Πηζίλα
Αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο
ηαζεξφ
F-value
Adj-R2
*
p<0.05

Μονηέλο1
Ολόκληπο Γείγμα
Ν=146
ςνηελεζηήρ Σ value
-0.056
-0.573
(0.098)
0.179
1.908*
(0.094)
0.018
3.251**
(0.006)
0.073
1.223
(0.060)
0.075
1.499
(0.050)
-0.489
-6.664**
(0.073)
0.178
4.074**
(0.044)
0.006
0.115
(0.055)
0.145
2.313**
(0.063)
0.275
2.737**
(0.100)
0.088
1.958**
(0.045)
0.180
(0.052)
0.083
(0.065)
0.200
(0.124)
7.414
(0.124)
23.731**
0.703

3.424**
1.269
2.937**
60.010**

Mονηέλο2
Γείγμα καθημεπινήρ
Ν=73
ςνηελεζηήρ T-value
-0.089
-0.627
(0.141)
0.192
1.402
(0.137)
0.010
1.187
(0.008)
0.075
0.871
(0.086)
0.062
0.834
(0.064)
-0.478
-4.524***
(0.106)
0.180
2.867
(0.063)
0.019
0.233
(0.081)
0.149
1.648
(0.091)
0.326
2.258**
(0.144)
0.097
1.48
(0.065)
0.158
(0.076)
0.088
(0.094)
0.237
(0.098)
7.416
(0.179)
11.577**
0.691

2.086**
0.937
2.418**
45.152**

Μονηέλο3
Γείγμα αββαηοκύπιακος
Ν=73
ςνηελεζηήρ Σ-value
-0.023
-0.157
(0.148)
0.168
1.193
(0.141)
0.027
3.167**
(0.009)
0.071
0.793
(0.090)
0.086
1.171
(0.073)
-0.501
-4.505**
(0.111)
0.175
2.654**
(0.066)
-0.007
-0.090
(0.082)
0.140
1.482
(0.095)
0.223
1.469
(0.152)
0.081
1.184
(0.068)
0.202
(0.079)
0.077
(0.099)
0.163
(0.094)
7.413
(0.186)
10.588**
0.681

**

p<0.01
Δικόνα 2.2.3: Απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εδνληθήο κεζφδνπ
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2010/00000016/00000003/art00014
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2.548**
0.783
0.119
39.767**

χκθσλα κε ηε ζπκβνπιή ηνπ Rosen(1974) θαηαζθεπάδεηαη κηα log-linear πξνζδηνξηζκφ γηα ηε
ζπλάξηεζε ηεο ηηκνιφγεζεο παξά κηα linear. Υξεζηκνπνηνχληαη ηξία κνληέια παιηλδξφκεζεο.
Σν Μνληέιν1 αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ δείγκα ην Μνληέιν2 αλαθέξεηαη ζην δείγκα κηαο εκέξαο
κέζα ζηελ εβδνκάδα θαη ην Μνληέιν3 αλαθέξεηαη ζην δείγκα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ.To
Μνληέιν1 παξέρεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα ππφινηπα κνληέια ην Μνληέιν2
θαη Μνληέιν3 παξνπζηάδνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα
ησλ κνληέισλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα2. Ζ εξκελεπηηθή δχλακε είλαη αξθεηά κεγάιε
εμεγψληαο έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 68% θαη 70% ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο ηηκέο φπσο κεηξηνχληαη
κε ην πξνζαξκνζκέλν R2..
H πνιπζπγγξακηθφηεηα έρεη ζεκαζία ζηα κνληέια εδνληθήο ηηκνιφγεζεο παξφιαπηα δελ
ππάξρνπλ νξηζηηθνί θαλφλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλ ε πνιπζπγγξακηθφηεηα είλαη ζνβαξφ
πξφβιεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εδνληθή ηηκνιφγεζε (Snyder et al, 2006) O ζπληειεζηήο
πιεζσξηζκνχ δηαθχκαλζεο (Variance Inflation Factor) είλαη κηα κέζνδνο πνπ δηαθξίλεη ηε
ζνβαξφηεηα ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Kennedy(1985) αλ ε ηηκή ηνπ
ζπληειεζηή πιεζσξηζκνχ δηαθχκαλζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ δέθα >10 ηφηε απηφ ππνδειψλεη
ηελ παξνπζία πξνβιήκαηνο. ηελ αλάιπζε απηή φινη νη ζπληειεζηέο πιεζσξηζκνχ
πνιπζπγγξακηθφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη κηθξφηεξνη απφ πέληε <5 θαη απηφ
ππνδειψλεη φηη ε παξνπζία ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο δελ είλαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Ζ αλάιπζε
απηή πεξηέρεη ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξακε. Δλψ ν ζπληειεζηήο ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί θαη εξκελεπηεί κε ζπκβαηηθφ ηξφπν κε ζθνπφ λα ιεθζνχλ παξφκνηεο νηθνλνκηθά
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ςεπδνκεηαβιεηέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
αληηπξνζσπεχνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα log γξακκηθή εδνληθή παιηλδξφκεζε ,
είλαη απαξαίηεην λα κεηαηξέπνπκε ηνλ εθηηκψκελν ζπληειεζηή β ζε eβ-1 φπνπ β είλαη ν
ζπληειεζηήο θαη e ε βάζε ηνπ βαζηθνχ ινγαξίζκνπ. Απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο δίλεη ηελ
εθηηκψκελε επίδξαζε ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Οη ηηκέο ζε δνιάξηα
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πνιιαπιαζηάδνληαο ην eβ-1 κε ηε κέζε ηηκή δσκαηίνπ ζην δείγκα.(Monty
and Skidmore, 2003.

2.2.4 ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα ην Μνληέιν1
Όζνλ αλαθνξά ηα απνηειέζκαηα δηαθξίλνληαη απφ ην Μνληέιν1 φηη νη ελλέα κεηαβιεηέο, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρείσλ θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο
ζηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ είλαη νη εμήο:







Δλζσκάησζε ηνπ μελνδνρείνπ ζε γλσζηή αιπζίδα
Μέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ
Σνπνζεζία ζην θέληξν ηεο πφιεο
Σειεφξαζε LED
Καθεηέξηα θαη ην κπάξ
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Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
Τπεξεζία κεηαθνξάο κε ιεσθνξείν
πλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
Δγθαηαζηάζεηο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

Oη κεηαβιεηέο πνπ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ είλαη:






Ο αξηζκφο αζηεξηψλ
Σν δσκάηην κε κπάλην θαη ληνχδ
Παξνρή πξσηλνχ κε κπνπθέ
Δπηρεηξεκαηηθφ θέληξν
Πηζίλα

2.2.5 ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα ην Μνληέιν2
ην Μνληέιν2 νη κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ






Σνπνζεζία ζην θέληξν ηεο πφιεο
Σειεφξαζε
Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
πλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
Δγθαηαζηάζεηο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

Σα δσκάηηα πνπ πνπ πεξηέρνπλ ηειεφξαζε είλαη θαηά 19.7% πην αθξηβά απφ ηα δσκάηηα πνπ δελ
έρνπλ ηειεφξαζε. Δπηπξφζζεηα ηα δσκάηηα πνπ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηη δηαδίθηπν είλαη είλαη
θάηα 38.5% αθξηβφηεξα απφ απηά πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε. Οη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ έρνπλ
ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη πην πςειφηεξεο θαηά 17.1% απφ ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
δελ έρνπλ ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.Οη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηάζεηο
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πςειφηεξεο θαηά 26.7% απφ ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ
παξέρνπλ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Δλψ ε παξνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζα
ζπζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ,γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κεηαβιεηή ηνπ κεγέζνπο
ηνπ δσκαηίνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ.
Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ηα μελνδνρεία ηα επηζθέπηνληαη
θπξίσο πειάηεο πνπ είλαη επηρεηξεκαηίεο θαη δηακέλνπλ ζηελ πφιε γηα επαγγεικαηηθφ ζθνπφ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ην δσκάηην κφλν γηα ζηέγαζε θαη γηα έλα βξάδπ κφλν.. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηηο
πξννπηηθέο ησλ πειαηψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρείσλ φπσο ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ,
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ.
Δπηπιένλ κε ηελ αλάιπζε απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ηα μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζην
θέληξν ηεο πφιεο είλαη πην θζελά θαηά 38% απφ απηά πνπ βξίζθνηλαη καθξηά απφ ην θέληξν ηεο
πφιεο.
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2.2.6 ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα ην Μνληέιν3
Σν Μνληέιν3 ην νπνίν αλαθέξεηαη γηα ην δείγκα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ παξνπζηάδεη θάπνηεο
δηαθνξέο ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο φζνλ αλαθνξά ηηο κεηαβιεηέο φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε ην
Μνληέιν2.Δλψ , κεξηθέο κεηαβιεηέο φπσο ε ηνπνζεζία, ε ηειεφξαζε, θαη νη άηζνπζεο
ζπλεδξηάζεσλ παξακέλνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ φπσο θαη ην
κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (β=0.027) , ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (β=0.223)
θαη νη εγθαηαζηάζεηο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο.
Μηα εμήγεζε πνπ δίλεηαη γηα ηηο δηαθνξά ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δσκαηίνπ ζηα
κνληέια 2 θαη 3 είλαη φηη ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ είλαη πην ζεκαληηθφ γηα έλαλ ηαμηδηψηε πνπ ζα
δηακείλεη γηα ην αββαηνθχξηαθν παξφηη γηα έλαλ ηαμηδηψηε πνπ ζα δηακείλεη κία κφλν λχρηα ζην
δσκάηην θαη ζα έρεη επαγγειακηηθέο ππνρξεψζεηο.Δπνκέλσο φζν πην πνιιά ηεηξαγσληθά κέηξα
έρεη ην δσκάηην ηφζν πην πςειή είλαη ηηκή γηα ην αββαηνθχξηαθν.Ο ιφγνο πνπ, ε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν θαη νη εγθαηαζηάζεηο γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , δελ ήηαλ ηφζν ζεκαληηθέο ζην
Μνληέιν3 θαζψο ζπγθξίζεθαλ κε ην Μνληέιν2 έγθεηαη ζην γεγνλφο φηη εθφζνλ ν πειάηεο πνπ
δηακέλεη ζην μελνδνρείν ην αββαηνθχξηαθν είλαη ηαμηδηψηεο αλαςπρήο , ε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν είλαη ιηγφηεξν ρξήζηκε γηα απηφλ ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ δηακέλεη κηα λχρηα γηα
επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλάγθε ην δηαδίθηπν.Δπηπξφζζεηα απηφο πνπ δηακέλεη γηα
έλα αββαηνθχξηαθν πξνηηκάεη λα επηζθέπηεηαη ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηα αμηνζέαηα θαη λα
μνδεχεη πην πνιιέο ψξεο γηα απηά παξά λα επηζθέπηεηαη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.Δπηπιένλ νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηειεφξαζε είλαη θαηά 19.1%
πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ δσκαηίσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ.Όπσο επίζεο νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ
πνπ παξέρνπλ ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη πςειφηεξεο θαηά 22.4% απφ ηα μελνδνρεία πνπ
δε δηαζέηνπλ.Όπσο θαη ζην Μνληέιν2 επηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο είλαη 39.4% ρακειφηεξα απφ απηά πνπ απηά πνπ δελ
βξίζθνληαη ζην θέληξν.
Ζ κεηαβιεηή Αζηέξηα δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ θαη ζηα δχν
κνληέια πνπ αλαθέξνληαη ηνπο πειάηεο πνπ δηακέλνπλ ην αββαηνθχξηαθν θαη γηα ηνπο πειάηεο
πνπ δηακέλνπλ έλα βξάδπ εληφο ηεο εβδνκάδαο.Απηφ εμεγείηαη σο εμήο:
Πνιιά μελνδνρεία ζην Σαπέη ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θάπνην αζηέξη πξνζθέξνπλ πςειή
πνηφηεηα ππεξεζηψλ.Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο πνιχ ζπρλά επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ ζε απηά
ηα μελνδνρεία παξά ζε απηά πνπ δηαζέηνπλ θάπνην ζηάηνπο θαη απηά ηα μελνδνρεία ην
εθκεηαιεχνληαη απηφ ην γεγνλφο θαη βάδνπλ ηηκέο ζπγθξίζηκεο κε απηέο , απηψλ ησλ
μελνδνρείσλ.Δπηπξφζζεηα κηα παξφκνηα εμήγεζε δίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο
ελζσκάησζεο ηνπ μελνδνρείνπ ζε γσζηή αιπζίδα.Tα μελνδνρεία πνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα
θαηεγνξία αζηεξηψλ πρλά ηείλνπλ λα παξέρνπλ παξφκνηα πνηφηεηα κε απηά πνπ αλήθνπλ ζηε
θαηεγνξία ησλ αζηεξηψλ.
Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ησλ ηηκψλ
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζηα πξνάζηηα ηεο πφιεο ,έμσ απφ ην
θέληξν είλαη θπξίσο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο resort. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα μελνδνρεία
παξέρνπλ έλα εχξνο απφ παξνρέο θαη απφ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γη απηφ ππάξρεη κεγάιε
δηαθνξά κε ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν. Δπηπιένλ ηα μελνδνρεία πνπ
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βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ,δεδνκέλνπ φηη ην έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν θνζηίδεη αθξηβά ,
θξαηάλε ρακειά ηηο ηηκέο ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.
Όζνλ αλαθνξά ηε κεηαβιεηή Πηζίλα παξαηεξείηαη φηη θαη ζηα ηξία κνληέια απηή ε ζπζρέηηζε
κε ηηο ηηκέο δελ είλαη ζεκαληηθή.Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηαμηδηψηεο φηαλ
επηζθέπηνληαη πφιεηο ζαλ ην Σαηπεί πξνηηκνχλ λα πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο γηα ςψληα
ζηα θαηαζηήκαηα , επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα φπσο βξαδηλφ γεχκα δίπια απφ ηελ πηζίλα. Μεξηθέο
κεηαβιεηέο φπσο ην Σν δσκάηην κε κπάλην θαη ληνύδ θαη ε ππεξεζία κεηαθνξάο κε ην ιεσθνξείν,
Παξνρή πξσηλνύ κε κπνπθέ, Καθεηέξηα θαη ην κπάξ, εκθαλίδνληαη σο κεηαβιεηέο κε
ζεκαληηθφηεηαο θαη ζηα ηξία κνληέια. Απηέο νη κεηαβιεηέο πξέπεη λα εξκελεπζνχλ κε πξνζνρή.
Γηα ηηο κεηαβιεηέο: δσκάηην κε κπάλην θαη ληνύδ θαη ε παξνρή πξσηλνύ κε κπνπθέ,.To site δίλεη
αλαιπηηθή πιεξνθνξία θαη πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ηη παξνρέο έρεη θάπνην μελνδνρείν.Ζ χπαξμε
ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηινγψλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν κεηψλεη κε θάπνην ηξφπν ηε
ζεκαληηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε.
Σέινο γηα πνιινχο πειάηεο μελνδνρείσλ ε παξνπζία θζελψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ην
γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ ζην Σαηπέη δελ ηαμηδεχνπλ κε ην αεξνπιάλν ζεκαίλεη
φηη ιίγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο από/πξνο ην αεξνδξόκην.
Με ζθνπφ λα γίλεη ε εθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ παξνρψλ θαηά ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ δσκαηίσλ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο beta αληί ησλ κε
θαλνληθψλ ζπληειεζηψλ ζηε ζπλάξηεζε εδνληθήο ηηκνιφγεζεο. Οη ζπληειεζηέο beta
πξνζδηνξίδνπλ ηελ αιιαγή ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα onestandard αιιαγή απφθιηζεο ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηεο. Αθαηξνχληαη ηα κε ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη γίλεηαη εθηίκζε μαλά ηε ζπλάξηεζε εδνληθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα δχν δείγκαηα θαη γηα κηα κεζνβδφκαδε κέξα αιιά θαη γηα έλα
αββαηνθχξηαθν έηζη ψζηε λα δνχκε ηνπο ζπληειεζηέο beta .Κάλνληαο θαλνληθνπνίεζε ησλ
ζπληειεζηψλ beta γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα δηαγξάκκαηα 2.2.5 θαη 2.2.6
Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα Δγθαηαζηάζεηο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ(32%),
Σειεφξαζε LED(20%), Σνπνζεζία(20%), πλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο(17%),Πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν(11%) ζην δείγκα πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα θαζεκεξηλή.ην δείγκα γηα ην
αββαηνθχξηαθν ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο:πλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο(36%),Σειεφξαζε
LED (23%), Mέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ(22%) θαη ε ηνπνζεζία(19%). ηα παξαθάησ πνηνηηθά
δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά.
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Επίπεδο ςημαντικότητασ των
χαρακτηριςτικών
20%

Τοποκεςία

32%

Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο
Τθλεόραςθ LED

11%

Συνεδριακζσ Εγκαταςτάςεισ
17%

Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ

20%

Δικόνα 2.2.5:Σν δείγκα απηφ αλαθέξεηαη ζε κηα κέξα ηεο εβδνκάδαο πιελ αββαηνθχξηαθνπ
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2010/00000016/00000003/art00014

Επίπεδο ςημαντικότητασ των
χαρακτηριςτικών
19%
Τοποκεςία

22%

Μζγεκοσ Δωματίου
23%

Συνεδριακζσ Εγκαταςτάςεισ

36%

Τθλεόραςθ LED

Δικόνα 2.2.6:Σν δείγκα απηφ αλαθέξεηαη ζε κηα κέξα ην αββαηνθχξηαθν
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2010/00000016/00000003/art00014
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2.3 Δθαξκνγή εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηα μελνδνρεία ηεο πφιεο ηνπ Σαηβάλ

2.3.1 ΚΟΠΟ

θνπφο, ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο θπξίσο ησλ εμσηεξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μελνδνρείσλ πνπ έρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηκήο.
Ο Hsu(2006) πξψηνο εθάξκνζε ηελ ζεσξία ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηα δηεζλή μελνδνρεία
ζην Σαηβάλ θαη εμέηαζε ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο ηηκνιφγεζεο.Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά
πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ,ηελ αλαινγία ησλ ππαιιήισλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ
δσκαηίσλ πνπ εμππεξεηνχλ, αλ δηαζέηεη brand name, metropolitan types,ην πνζνζηφ ησλ
εγρψξησλ πειαηψλ, ησλ πειαηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ην πνζνζηφ ησλ πειαηψλ πνπ είλαη ζε
θάπνην γθξνχπ,ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη ηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηνλ
Hsu(2006) ε παξαθάησ έξεπλα αλαθέξεηαη θπξίσο ζε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά-κεηαβιεηέο
πνπ δηαζέηεη έλα μελνδνρείν φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απφζηαζε απφ ηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξέλσλ
,ην αεξνδξφκην, αλ βξίζθεηαη ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή δίπια ζε παξαζαιιάζηα πεξηνρή.Ο Espinet
et al(2003) πξφηεηλε έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν εδνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ επηδξά ζηα μελνδνρεία
πνπ είλαη παξαιηαθά.Τπάξρνπλ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φπσο ε
ηνπνζεζία, ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ ε θαηεγνξία ησλ αζηεξηψλ θαη νη ππεξεζηέο.Καη νη ηέζζεξηο
κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ κε 4
αζηέξηα θαη ησλ ππφινηπσλ μελνδνρείσλ κε άιινλ αξηζκφ αζηεξηψλ.Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρεη
ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ πνπ δηαζέηνπλ έλα αζηέξη θαη απηψλ πνπ δηαζέηνπλ
δχν αζηέξηα.Ο Hamilton(2005) έθαλε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο παξαζαιιάζηαο
δψλεο ζηελ εδνληθή ηηκνιφγεζε ησλ μελνδνρείσλ θαη ζχκθσλα κε απηή ηελ έξεπλα ηα
μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζε παξαιηαθή ηνπνζεζία απμάλεη ην κέζν φξν ηεο ηηκήο ηεο δηακνλήο
ησλ μελνδνρείσλ.
Oη Hastie θαη Tibshirani(1990) εθηίκεζαλ φηη δελ ππάξρεη γξακκηθή επίδξαζε ζηα απηά ηα δηεζλή
μελνδνρεία.Ο Espinet et al(2003) εμέηαζε επίζεο ηα μελνδνρεία κε semi-log.
Ln(Pi)=α+ 𝛽𝑖𝑘 𝑤𝑖𝑘 +εi
Pi: Ζ θαηά κέζν φξν ηηκή ηνπ μελνδνρείνπ
α:εκείν ηνκήο
βik: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο γηα ηα μελνδνρεία , δηάλπζκα εδνληθήο ηηκνιφγεζεο
wik: Μεηαβιεηή θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ k-μελνδνρείνπ θάζε i-ηηκήο θαηά κέζν φξν
εi:θάικα
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2.3.2 Δκπεηξηθφ Μνληέιν
Σν εκπεηξηθφ κνληέιν γηα ηα μελνδνρεία πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη ην παξαθάησ:
Log(HPRICE)=αg+𝛽1 𝑔 Γσκάηην+𝛽2 𝑔 ΔγθαηαζηάζεηοΑλαςπρήο+𝛽3 𝑔 πλεδξηαθφΚέληξν+
𝛽4 𝑔 ΑξηζκφοΔξγαδνκέλσλ+ 𝛽5 𝑔 Αζηέξηα- R+ 𝛽6 𝑔 Γηεζλήο+𝛽7 𝑔 ΟnlineSurvey
+𝛽8 𝑔 ΠξφζβαζεζηνΓηαδίθηπν+𝛽9 𝑔 Θέα+ 𝛽10 𝑔 ηαζκφοΣξέλνπ+𝛽11 𝑔 Αεξνδξφκην+𝜀 𝑔

Όπνπ HPRICE είλαη ην δηάλπζκα ηεο ηηκήο δηαθνξεηηθψλ ηχπνπ μελνδνρεία
𝛼 𝑔 είλαη ζηαζεξφ.
𝛽𝑖 𝑔 είλαη νη ζπληειεζηέο ησλ individual variables
𝜀 𝑔 :είλαη ην ζθάικα ζε κηα θαλνληθή θαηαλνκή κε κηα expectation value of zero.
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123352500.html

2.3.3 Ζδνληθέο Μεηαβιεηέο
ηελ παξαθάησ έξεπλα ην δείγκα απνηειείηαη απφ 58 μελνδνρεία ζην Σαηβάλ θαη ηα δεδνκέλα
ζρεηίδνληαη κε ηηο ηηκέο θαη ηηο ππεξεζίεο θάζε μελνδνρείνπ.
Οη εδνληθέο κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξαθάησ έξεπλα βξέζεθαλ απφ ηα δηάθνξα
μελνδνρεία ζην δηαδίθηπν φπνπ παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ηνπο.
Μεξηθέο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζεκαληηθνί ζηαηηζηηθά επνκέλσο θαη δελ πεξηέρνληαη ζηε
ιίζηα.Απηέο νη κεηαβιεηέο θπξίσο είλαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,
ζπλάιαγκα ρξεκάησλ θ.α. ηνλ Πίλαθα 2.3.3 ζπκβνιίδνληαη νη κεηαβιεηέο .Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ.

 Αξηζκφο ησλ Γσκαηίσλ
O αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ είλαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχεη έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν.Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν
αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ ηφζν πην θαιή εληχπσζε θάλεη ζηνπο πειάηεο.

 Δγθαηαζηάζεηο Φπραγσγίαο
χκθσλα κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ηνπ Σαηβάλ ηα δηεζλή αλαγλσξηζκέλα μελνδνρεία
πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο.Υξεζηκνπνηείηαη ε
κεηαβιεηή εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ην
γπκλαζηήξην,εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πηζίλα,θαη εγθαηαζηάζηεηο ζπα. Απηέο νη
εγθαηαζηάζεηο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ εδνληθή ηηκνιφγεζε θαη ε ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηηκή θαη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζεηηθή.
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 πλεδξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο
Μηα άιιε κεηαβιεηή ε νπνία επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηηκή είλαη νη ζπλεδξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο.χκθσλα κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ηνπ Σαηβάλ είλαη
πξναπαηηνχκελνο ν ρψξνο γηα λα ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα international
μελνδνρεία. Kαη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ
πξέπεη λα είλαη κεγάιε.

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
Ο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζε θάζε έλα δσκάηην μερσξηζηά είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά
ζηνηρεία ζηηο ππεξεζίεο θαη φζν πην κεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν
απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ (Morey θαη Dittman,1995).

 Αξηζκφο Αζηεξηψλ
Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν ηνπ Σαηβάλ έρεη δψζεη ηα δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
αζηεξηψλ θάζε μελνδνρείνπ.Σα αζηέξηα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ηηκή ησλ δσκαηίσλ.

 Γεληθή Δηθφλα
Ζ γεληθή εηθφλα θαη ε θήκε ησλ μελνδνρείσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο
πειάηεο είλαη πνιχ βαζηθέο πξνππνζέζεηο γηα ηα μελνδνρεία πξνθεηκέλνπ λα
απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο.(O‟Neil θαη Mattila,2006).

 Γηαδηθηπαθή Έξεπλα
Οη κάλαηδεξ ησλ μελνδνρείσλ κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ νη εγθαηαζηάζεηο
ςπραγσγίαο, θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην μελνδνρείν
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηε δηαδηθηπαθή έξεπλα.Οη
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ
δηαθξίλνπλ νη πειάηεο ,βνεζά ηνλ ππεχζπλν ηνπ μελνδνρείνπ λα θάλεη θάπνηεο
βειηηψζεηο ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο.

 Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν
Ζ πξφβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ.Δίλαη
ζεκαηληθφ γηα ην μελνδνρείν λα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν εηδηθά φηαλ
πξφθεηηαη γηα πειάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθφ ζθνπφ.

 Αμηνζέαηα
Απηή ε κεηαβιεηή πεξηέρεη φια ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην
μελνδνρείν.Όπσο γηα παξάδεηγκα νη θήπνη, ηζηνξηθά θηίξηα, θαη ηζηνξηθά
κλεκεία.Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ δσζνχλ ζηνλ πειάηε απφ ηελ ηζηηνζειίδα
ηνπ μελνδνρείνπ.Όηαλ ην μελνδνρείν βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνην αμηνζέαην φπσο ζε
έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν ε θάπνην κλεκείν ηφηε απηφ επηδξά ζεηηθά ζηελ ηηκή ηνπ
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μελνδνρείνπ.Δπνκέλσο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ φηαλ ην μελνδνρείν βξίζθεηαη
ζε θαιή γεσγξαθηθή ζέζε.

 Απφζηαζε απφ ηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξέλσλ
Ζ απφζηαζε απφ ηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξέλσλ είλαη κηα πνιχ βαζηθή
κεηαβιεηή.χκθσλα κε απηή ππάξρεη δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ππάξρεη έλαο ράξηεο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ην μελνδνρείν θαη νη πην
θνληηλνί ζηαζκνί ηξέλνπ. Ζ απφζηαζε απφ ηα μελνδνρεία ζηνπο ζηαζκνχο ησλ
ηξέλσλ είλαη ππνινγηζκέλε ζε κέηξα.Όζν πην θνληηλή είλαη ε απφζηαζε ηφζν πην
πνιχ απμάλεηαη ε ηηκή.Ζ ζπεζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζεηηθή.

 Απφζηαζε απφ ην αεξνδξφκηα
Ζ απφζηαζε απφ ηα αεξνδξφκην είλαη επίζεο κηα πνιχ βαζηθή κεηαβιεηή.χκθσλα
κε απηή ππάξρεη δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη έλαο ράξηεο
ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ην μελνδνρείν θαη νη ηνπνζεζίεο ησλ αεξνδξνκίσλ.Ζ
απφζηαζε απφ ην μελνδνρείν ζηα αεξνδξφκηα είλαη ππνινγηζκέλε ζε κέηξα.Όζν πην
θνληηλή είλαη ε απφζηαζε ηφζν πην πνιχ απμάλεηαη ε ηηκή.Ζ ζπεζρέηηζε θαη εδψ
είλαη ζεηηθή.

2.3.4 Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα
Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε εξκελεπηηθή δχλακε ηνπ κνληέινπ είλαη
R2=63.4%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν κπνξεί λα εμεγήζεη ην 63.4% ησλ κεηαβιεηψλ πνπ
είλαη ζηαηηζηθά ζεκαληηθέο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ηεο δηακνλήο ησλ δηεζλψλ
μελνδνρείσλ.Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θάζε
μελνδνρείνπ.
Σα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ δσκαηίσλ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αληίιεςε ηνπ
πειάηε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ μελνδνρείσλ απηψλ θαη ηα επηιέγνπλ.Δπνκέλσο φζν
κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ θάζε μελνδνρείνπ ηνζφ κεγαιχηεξε ε ηηκή
δηακνλήο.Ζ πξνζζήθε θάζε δσκαηίνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηηκή θαηά 0.06%.
Οη εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο θαη ηα γπκλαζηήξηα ησλ δηεζλψλ μελνδνρείσλ πξνζειθχνπλ ηνλ
πειάηε αιιά δελ είλαη πξναπαηηνχκελεο ππεξεζίεο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε πνηθηιία ησλ
γπκλαζηεξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςπραγσγίαο, ηφζν πην δηκνθηιείο γηα ηνπο πειάηεο είλαη
ηα μελνδνρεία. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε θάπνην μελνδνρείν κπνξεί λα απμήζεη
ηελ ηηκή θαη θαηά 25.55%.
Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη ζεηηθή θαη πςειή ζηαηηζηηθή επίδξαζε ζηελ ηηκή ηεο δηακνλήο
θαη κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηηκή θαηά 54.96%.Απηφ ππνδειψλεη φηη φζν πην κεγάινο είλαη ν
αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν πην πνηνηηθέο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη
εξγαδφκελνη.Δπηπξφζζεηα ζην κέιινλ ηα δηεζλή μελνδνρεία ζθέθηνληαη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ
ησλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.
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Ο αξηζκφο ησλ αζηεξηψλ ,ζηα δηεζλή μελνδνρεία έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ηεο
δηακνλήο.Αλ θαη ε πξνζζήθε ελφο αζηεξηνχ απμάλεη ηελ ηηκή θαηά 6.26% ηα ζηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθά ζηελ έξεπλα απηή ησλ μελνδνρείσλ.Δπηπξφζζεηα ηα
μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα γλσζηή αιπζίδα κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ ηηκή ηεο δηακνλήο
θαηά 17.99% αιιά πάιη ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.Αλ θαη ηα δηεζλή
μελνδνρεία κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο παξφιαπηα δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ.Δπηπιένλ ε δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ ηηκή ηεο δηακνλήο.
Δπηπξφζζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηηκή
ηεο δηακνλήο.Έλα ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην ζηε γεηηνλία πνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν κπνξεί λα
απμήζεη ηελ ηηκή θαηά 12.27%.Δπνκέλσο ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ επεξεάδνπλ ηηο
ηηκέο ησλ δηεζψλ μελνδνρείσλ.
Όζνλ αλαθνξά ηελ απφζηαζε απφ ηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξέλσλ θαη ησλ αεξνδξνκίσλ φζν πην
θνληηλή είλαη απηή ε απφζηαζε απφ ηα μελνδνρεία ηφζν πην πνιχ απμάλνληαη νη ηηκέο. Ζ κηθξή
απφζηαζε κπνξεί λα απμήζεη αθφκα θαη κε 8.90% ηελ ηηκή ηεο δηακνλήο ζηελ πεξίπησζε πνπ
αλαθεξφκαζηε ζηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξέλσλ ελψ ε ηηκή κπνξεί λα απμεζεί θαηά 2.59% ζηελ
πεξίπησζε πνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ απφζηαζε ησλ μελνδνρείσλ απφ ηα αεξνδξφκηα.Ο
πιεζπζκφο ηνπ Σαηβάλ δελ επηιέγεη ην αεξνπιάλν ζαλ κεηαθνξηθφ κέζν φηαλ ηαμηδεχεη ζε απηφ
ην κηθξφ λεζί θαη απηφο είλαη έλαο ιφγνο πνπ έρεη ρακειή επίδξαζε, ε απφζηαζε ηνπ
αεξνδξνκίνπ απφ ην μελνδνρείν, ζηελ ηηκή.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεζλψλ μελνδνρείσλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ κε ηα πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηελ επίδξαζε πνπ ζεσξήζεθε πξίλ
ηελ αλάιπζε.

Μεηαβληηέρ

Πποζδιοπιζμόρ μεηαβληηήρ

Αξηζκόο δσκαηίσλ
Δγθαηαζηάζεηο
Φπραγσγίαο

Αξηζκφο δσκαηίσλ
1: Αλ ππάξρνπλ γπκλαζηήξηα
θαη εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο
0 Αλ δελ ππάξρνπλ.
1:Αλ ππάξρνπλ ζπλεδξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο
0:Αλ δελ ππάξρνπλ
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ γηα θάζε
δσκάηην μερσξηζηά
Αξηζκφο αζηεξηψλ
1:Αλ ην μελνδνρείν αλήθεη ζε
θάπνηα γλσζηή αθξηβή
αιπζίδα
0:Αλ ην μελνδνρείν δελ αλήθεη
ζε θάπνηα γλσζηή αθξηβή
αιπζίδα.

πλεδξηαθέο
Δγθαηαζηάζεηο
Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ
Αξηζκόο αζηεξηώλ
Γηεζλνπνίεζε
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Πποζδοκόμενα
αποηελέζμαηα
+
+

+

+
+
+

Γηαδηθηπαθέο Έξεπλεο

Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν

Αμηνζέαηα

Απόζηαζε από ηνπο
ζηαζκνύο ησλ ηξέλσλ
Απόζηαζε από ηα
αεξνδξόκηα

1:Αλ ππάξρεη ζρεηηθή
ηζηηνζειίδα γηα δηαδηθηπαθέο
έξεπλεο
0:Αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή
ηζηηνζειίδα γηα δηαδηθηπαθέο
έξεπλεο.
1 :Αλ ππάξρεη πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν
0:Αλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν
1:Αλ ππάξρνπλ ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα ζηελ πεξηνρή
0:Αλ δελ ππάξρνπλ ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα ζηελ πεξηνρή.
Απφζηαζε απφ ηνπο ζηαζκνχο
ησλ ηξέλσλ ζε κέηξα
Απφζηαζε απφ ηα αεξνδξφκηα
ζε κέηξα

+

+

+

+
+

Πίνακαρ2.3.3: Οξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ international μελνδνρείσλ θαη νη
πξνζδνθφκελνη ζπκβνιηζκνη
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123352500.html

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ηεο εδνληθή ηηκνιφγεζεο γηα ηα
δηεζλή μελνδνρεία.

Μνληέιν
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Μέγεζνο δείγκαηνο
Adj-R-square
Aλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
Aξηζκόο δσκαηίσλ
Δγθαηαζηάζηεηο
ςπραγσγίαο
πλεδξηαθέο
Δγθαηαζηάζεηο
Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ
Αξηζκόο Αζηεξηώλ

πληειεζηήο
0.06%
25.55%

Semi-log
ΖPRICE
57
63.4%
t-ratio
2.27%
2.02

P
0.028*
0.050*

-19.47%

-0.79

0.432

54.96%
6.26%

5.38
0.62

0.000***
0.539

Δικόνα 2.3.4:Πίλαθαο ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα μελνδνρεία
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123352500.html
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2.4 Δθαξκνγή εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηα μελνδνρεία ζηα Μεζνγεηαθά Ππξελαία
2.4.1 ΚΟΠΟ
ηελ παξαθάησ έξεπλα ζα γίλεη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ησλ
μελνδνρείσλ θαη ησλ δηακεξηζκάησλ ζε θάπνηεο ηνπνζεζίεο ζηελ Ηζπαλία. Απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ θπξίσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηνπνζεζία. ε αληίζεζε κε
ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πνπ έδηλαλ έκθαζε θπξίσο ζηα πιηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη έλα
μελνδνρείν.Δπίπξφζζεηα ζε απηή ηελ έξεπλα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςελ θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηακνλή. θνπφο ηεο έξεπλαο απηή είλαηδνχκε ηελ επίδξαζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ ηηκή.

2.4.2 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηα μελνδνρεί θαη νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ ζηα
Μεζνγεηαθά Ππξελαία θαη ζηε Μεζνγεηαθή αθηή.Οη δήκνη είλαη ην Lloret de Mar θαη Alt
Maresme (Καηαισλία), Denia θαη Calp (Αιηθάληε), Calvia θαη Alcudia(Βαιεαξίδεο λεζηά), θαη
Argeles-sur-Mer θαη Collioure(Languedoc-Rousillon) Λάλγθηηνλ Ρνπζηγηφλ. Έρνπλ επηιεγεί
απηέο νη ζπγθεθξηκέλνη δήκνη γηαηί φιεο απηέο νη πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηελ αθηή θαη κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ νκνγελείο απφ άπνςε ηνπ δείθηε ηνπξηζηηθήο εμεηδίθεπζεο νπνίνο είλαη >1 ζε φιεο ηη
πεξηπηψζεηο ππνδειψλνληαο ηεο παξνπζία νπζηαζηηθνχ νηθηζηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Όηαλ επηιέρζεθαλ νη Γήκνη κηα έξεπλα έγηλε γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρείσλ ζηελ
πεξίνδν ηνπ Μαίνπ-Οθησβξίνπ 2007.

2.4.3 Δκπεηξηθφ Μνληέιν
ε απηή ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν κε ζθνπφ λα γίλεη εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηνπνζεζία ζηελ ηηκή θαη λα απνθηήζνπκε έλα πνηνηηθά
πξνζαξκνζκέλν δείθηε ηηκήο γηα ηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ δηακεξηζκάησλ.Απηφ ην
κνληέιν εθηηκάηαη κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε:

Priceit=β0

+

𝑘=𝐾
𝑘=1

𝛽 𝑘 𝛸𝜄𝜅 +

𝑖=𝐿
𝑖=1 𝑎𝑖 𝐷𝜄

Δπμηνεςηική μεηαβληηή

+

𝑡=𝑇
𝑡=1 𝛿𝑡 𝐷𝑡

+ uit

Πεπιγπαθή

Σνπξηζηηθά ζέξεηξα
Alt Maresme

Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη 1 αλ ην μελνδνρείν
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Lloret de Mar

Calp

Denia

Alcudia

Calvia

Argeles-sur-mer

Collioure

βξίζθεηαη ζην Alt Maresme θαη 0 αλ
φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη 1 αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζην Lloret de Mar θαη 0
αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη 1 αλ ην μελνδνρέην
βξίζθεηαη ζην Calp θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη 1 αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζην Denia θαη 0 α φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη 1 αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζηελ Alcudia θαη 0 αλ φρη
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη ην 1 αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζην Calvia θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη ην 1 αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζηε Argeles-sur-mer θαη 0
αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκή
ηεο είλαη ην 1 αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζηελ Collioure θαη 0 αλ
φρη.

Καηεγνξία Αζηεξηώλ
1 αζηέξηα

2 αζηέξηα

3 αζηέξηα

4 αζηέξηα

Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη ην 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα είλαη 1
αζηέξσλ θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο
είλαη ην 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα
είλαη 2 αζηέξσλ θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο
είλαη ην 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα
είλαη 3 αζηέξσλ θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
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5 αζηέξηα*

ηεο
είλαη ην 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα
είλαη 4 αζηέξσλ θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο
είλαη ην 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα
είλαη 5 αζηέξσλ θαη 0 αλ φρη.

Σύπνο θξάηεζεο(μελνδνρεία)
Μφλν Γηακνλή

Γηακνλή θαη πξσηλφ

Γηακνλή κε πξσηλφ θαη βξαδηλφ

Γηακνλή κε πξσηλφ,κεζεκεξηαλφ θαη
βξαδηλφ

Πιήξεο παθέην θαη κε πξφζβαζε ζε
φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο(πηζίλα θηι)

Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη ην 1αλ ν ηχπνο ηεο
θξάηεζεο είλαη κφλν ε δηακνλή θαη
0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη ην 1αλ ν ηχπνο ηεο
θξάηεζεο είλαη δηακνλή θαη πξσηλφ
θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη ην 1αλ ν ηχπνο ηεο
θξάηεζεο είλαη δηακνλή κε πξσηλφ
θαη βξαδηλφ θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη ην 1αλ ν ηχπνο ηεο
θξάηεζεο είλαη δηακνλή κε
πξσηλφ,κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ
θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία ε ηηκήο
ηεο είλαη ην 1αλ ν ηχπνο ηεο
θξάηεζεο είλαη ην πιήξεο παθέην
θαη κε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη 0 αλ φρη.

Σύπνο Γσκαηίνπ(κόλν γηα μελνδνρεία)
Μνλφ

Γηπιφ

Γσκάηην γηα κηθξά παηδηά

Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ην δσκάηην είλαη κνλφ
θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ην δσκάηην είλαη δηπιφ
θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ην δσκάηην είλαη είλαη
γηα κηθξά παηδηά θαη 0 αλ φρη.
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Αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ ησλ
μελνδνρείσλ/δηακεξηζκάησλ
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα δηαζέηεη
πηζίλα θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα δηαζέηεη
πάξθηλγθ θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ε price observation
είρε ζπιιερηεί ηελ εβδνκάδα X(απφ
1-24) θαη 0 αλ φρη.
Dummy κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη
ηελ ηηκή 1 αλ ην
μελνδνρείν/δηακέξηζκα δηαζέηεη
θήπν/ηαξάηζα θαη 0 αλ φρη.

Αξηζκόο Γσκαηίσλ
Πηζίλα

Πάξθηλγθ

Δβδνκάδεο

Κήπνο/ηαξάηζα

Πίνακαρ 2.4.3a: Δξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή:Tηκή(ε ηηκή γηα κία
λχρηα(€) ελφο δσκαηίνπ ζε πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ θαη φινθιεξε κνλάδα ζηελ
πεξίπησζε ησλ δηακεξηζκάησλ:
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

εκείσζε:*Γελ ππάξρνπλ 5 αζηέξσλ δηακεξίζκαηα ζην δείγκα καο.

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΜέζορΌπορ(%)

ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ

Σηκή(€)
Καηεγνξία
Αζηεξηώλ

59.85

Σηκή(€)
Καηεγνξία:

1 αζηέξη
2 αζηέξη
3 αζηέξη
4 αζηέξη
5 αζηέξη

0.45
6.67
57.02
33.23
2.63

1 αζηέξη
2 αζηέξη
3 αζηέξη
4 αζηέξη

Σνπξηζηηθά
ζέξεηξα
Alt Maresme
Lloret de Mar
Calp

-

Μέζορ
Όπορ(%)
73.66

6.11
38.23
50.93
4.74
-

Σνπξηζηηθά
ζέξεηξα:
33.29
27.07
4.68

Alt Maresme
Lloret de Mar
Calp
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3.74
8.43
21.51

Denia
Alcudia
Calvia
Argeles-sur-mer
Collioure

10.62
8.49
7.13
4.36
4.36

Σύπνο θξάηεζεο

Denia
Alcudia
Calvia
Argeles-sur-mer
Collioure

26.36
6.74
11.64
8.63
12.96

Υαξαθηεξηζηηθά

Μφλν Γηακνλή
Γηακνλή θαη πξσηλφ
Γηακνλή κε πξσηλφ
θαη βξαδηλφ
Γηακνλή κε
πξσηλφ,κεζεκεξηαλφ
θαη βξαδηλφ

3.11
21.71
36.72

Πηζίλα
Πάξθηλγθ
Κήπνο/ηαξάηζα

74.20
48.83
72.96

28.22

Αξηζκόο Γσκαηίσλ

1.75

Πιήξεο παθέην θαη
κε πξφζβαζε ζε
φιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο(πηζίλ
α θηι)

10.24

Σύπνο Γσκαηίνπ
Μνλφ
Γηπιφ
Γσκάηην γηα κηθξά
παηδηά

1.54
95.34
3.12

Αξηζκόο
Γσκαηίσλ
Υαξαθηεξηζηηθά

207.11

Πηζίλα
Πάξθηλγθ
Κήπνο/ηαξάηζα

91.09
54.28
47.96

Παπαηηπήζειρ

11,781

Παπαηηπήζειρ
4,441

Πίνακαρ 2.4.3b:ηαηηζηηθή πεξηγξαθή ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

ηφρνο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο είλαη λα γίλεη εθίηκεζε ηεο ηηκήο ελφο δηακεξίζκαηνο ή ελφο
δσκαηίνπ μελνδνρείνπ(Priceit) βαζηζκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Υik) ζηνπο δήκνπο ζηνπο
νπνίνπο είλαη ηνπνζεηεκέλα (Dl) θαη ηελ εβδνκάδα (Dt) 1-24 ψζηε λα μέξνπκε ηελ επνρή ζηελ
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δακνλή .Οη δέηθηεο βθ ,αl θαη δt ππνδειψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ηηκή, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ηνπνζεζία ησλ μελνδνρείσλ θαη ε
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εβδνκάδα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δηακνλή , ελψ ην β0 είλαη ν ζηαζεξφο φξνο ν νπνίνο
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κέζε ηηκή ελφο δηακεξίζκαηνο ε ελφο δσκαηίνπ θαη ν δείθηεο uit είλαη ν
δέηθηεο ζθάικαηνο ν νπνίνο αθνινχζεη ηηο ππνζέζεηο.
ηνλ Πίλαθα 2.4.3a παξαηεξνχληαη νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη ζηνλ Πίλαθα 2.4.3b
παξαηεξνχληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηα μελνδνρεία θαη ηα
δηακεξίζκαηα αληίζηνηρα.

Μεηαβληηέρ

ςνηελεζηέρ

t

0.3587
0.5095
0.8089
0.5867
-

7.83
11.21
17.69
11.99
-

0.0235
0.6531
1.1152
0.8396
0.8456
0.9229
1.0793

3.34
48.32
75.97
75.74
72.95
53.56
56.11

-0.4215
-0.1724
-0.1369

-17.54
-14.35
-14.70

-0.0244

-2.52

-

-

-0.2303
0.3750
-0.002

-9.82
23.35
-13.92

Καηεγνξία Αζηεξηώλ
1 αζηέξη
2 αζηέξη
3 αζηέξη
4 αζηέξη
5 αζηέξη

Σνπξηζηηθά ζέξεηξα:
Alt Maresme
Lloret de Mar
Calp
Denia
Alcudia
Calvia
Argeles-sur-mer
Collioure

Σύπνο θξάηεζεο
Μφλν Γηακνλή
Γηακνλή θαη πξσηλφ
Γηακνλή κε πξσηλφ θαη
βξαδηλφ
Γηακνλή κε
πξσηλφ,κεζεκεξηαλφ θαη
βξαδηλφ
Πιήξεο παθέην θαη κε
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο(πηζίλα
θηι)

Σύπνο Γσκαηίνπ
Μνλφ
Γηπιφ
Γσκάηην γηα κηθξά παηδηά

Αξηζκόο Γσκαηίσλ
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Υαξαθηεξηζηηθά
Πηζίλα
Πάξθηλγθ
Κήπνο/ηαξάηζα

ηαζεξόο
Δβδνκάδεο
2

R
Παξαηεξήζεηο

0.0083
0.0714
0.0280
2.7620

0.57
-13.92
4.87
57.33

Γηάγξακκα 2.4.4α
0.78
10.644

Πίνακαρ 2.4.3c: Δξκελεπηηθή ηηκή (log) γηα ηα μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηή γηα
θάζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν(αξηζκφο εβδνκάδαο)
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

2.4.4 Απνηειέζκαηα
Ο Πίλαθαο 2.4.3c δείρλεη ηελ παιηλδξφκεζε (ζε ινγάξηζκν) ηεο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ γηα θάζε
ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν θάζε εβδνκάδαο ζην δείγκα.Απηφ ην νπνίν είλαη πνιχ βαζηθφ είλαη φηη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ινγαξηζκηθή κνξθή ηφηε ε επίδξαζε ησλ
εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε εθζεηηθή ηηκή ησλ
ζπληειεζηψλ.Δπηπξφζζεηα ε εθζεηηθή ηηκή ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ δίλεη ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε
ηε κέζε ηηκή ελφο δσκαηίνπ κε ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά .ηελ πεξίπησζε απηή ε κέζε ηηκή
ελφο δσκαηίνπ ελφο μελνδνρείνπ ελφο αζηέξσλ, ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Μαίνπ, κε πιήξεο
παθέην δηακνλήο ζην Alt Maresme ρσξίο θήπν ,πάξθηλγθ ε πίζηλα είλαη 15.83€.
Όζνλ αλαθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζηεξηψλ, έλα
μελνδνρείν πνπ είλαη έλα-δχν-ηξηψλ-ηεζζάξσλ-πέληε αζηέξσλ απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ ζε
ζχγθξηζε κε μελνδνρεία πνπ είλαη ελφο αζηέξσλ θαηά 43.45%, 66.45%, 124.52%, θαη 79.80% ,
αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ πνπ είλαη πέληε αζηέξσλ, ν αξηζκφο απηψλ ησλ
μελνδνρείσλ είλαη κηθξφο πεξίπνπ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2.63% θαη φια απηά ηα μελνδνρεία
είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε ηξία ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ίζσο εμεγνχλ ην γεγνλφο φηη ν ζπληειεζηήο
ηνπο ζπζρέηηζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ είλαη ηεζζάξσλ αζηέξσλ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ηχπνπ δηακνλήο,έρνληαο ζαλ επίπεδν αλαθνξάο ην πιήξεο παθέην
δηακνλήο(θαγεηφ θαη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ) ε ηηκή κεηψλεηαη
θαηά 2.44% φηαλ ν ηχπνο δηακνλήο πεξηέρεη κφλν δηακνλή,πξσηλφ,κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ,
κεηψλεηαη θαηά 14.67% φηαλ ν ηχπνο ηεο δηακνλήο πεξηέρεη κφλν δηακνλή,πξσηλφ θαη
βξαδηλφ,κεηψλεηαη θαηά 18.82% φηαλ ν ηχπνο ηεο δηακνλήο πεξηέρεη κφλν δηακνλή θαη πξσηλφ
θαη ηέινο κεηψλεηαη ε ηηκή θαηά 52.42% φηαλ ν ηχπνο ηεο δηακνλήο πεξηέρεη κφλν δηακνλή.
Ο ηχπνο ησλ δσκαηίσλ επεξεάδεη ηελ ηηκή.Έλα κνλφ δσκάηην έρεη θαηά 25.88% κηθξφηεξε ηηκή
απφ έλα δηπιφ έλσ έλα δσκαηίν γηα κηθξά παηδηά απμάλεη ηελ ηηκή ελφο δηπινχ δσκαηίνπ θαηά
45.50%.
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ρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρείσλ , ν αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ ελφο μελνδνρείνπ
δείρλεη φηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζε κηθξφ βαζκφ ζηελ ηηκή.Όηαλ δειαδή πξνζηίζεηαη έλα
δσκάηην ζε έλα μελνδνρείν ε ηηκή κεηψλεηαη θαηά 0.02%.Σν γεγνλφο φηη έλα μελνδνρείν δηαζέηεη
ρψξν γηα ζηάζκεπζε απμάλεη ηελ ηηκή θαηά 7.39%, θαη αλ δηαζέηεη θαη θήπν απμάλεη ηελ ηηκή
θαηά 2.80% θαη ε παξνπζία πηζίλαο δελ απηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηηκή. Δπεηδή φια ηα
μελνδνρεία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε ζάιαζζα θαη ην 91% απηψλ ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ
πηζίλα απηφ εμεγεί ηελ έιιεηςε ζεκαληηθφηεηαο ζε απηή ηελ κεηαβιεηή.
ηε ζπλέρεηα ζα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπνζεζίαο ησλ μελνδνρείσλ ζηελ
ζπλνιηθή ηηκή.σΓίλεηαη αληηιεπηή ε επίδξαζε ζηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δσκαηίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε
μελνδνρείν ζην Lloret,Calp,Denia,Alcudia Calvia Argeles-sur-mer ε ζην Collioure ζε ζχγθξηζε
κε απηφ πνπ βξίζθεηαη ζην Alt Maresme.Αλ ην μελνδνρείν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Lloret de Mar
απηφ απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θαηά 2.32% κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο γηα ηα άιια
ηνπξηζηηθά ζέξεηξα 92.13%(Calp),205.02%(Denia), 131.52%(Alcudia), 132.94(Calvia),
151.63%(Argeles-sur-mer) θαη 194.25%(Collioure).
Ζ ρακειή ζρεηηθή κέζε ηηκή ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν ηεο Καηαλαισλίαο πεξίπνπ ην 1/3 ηεο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην Denia
θαη ζηελ Collioure εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιά μελνδνρεία ηξηψλ αζηέξσλ είλαη
ζπγθεληξσκέλα ζε αξθεηά ρακειέο ηηκέο.Απηφ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλαλ
δείθηε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηακνλήο ζε έλαλ πξννξηζκφ δεδνκέλνπλ φηη κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κνληέιν ηεο εδνληθή ηηκνιφγεζεο γηαπηφ ηνλ ζθνπφ επεηδή εθηηκάκε ηελ
ηηκή παξφκνησλ δσκαηίσλ (ίδηα θαηεγνξία,ηχπνο δηακνλήο,δξαζηεξηφηεηεο,ρξνληθή πεξίνδνο)
αιιά δηαθέξεη κφλν ζηελ ηνπνζεζία.
Σέινο ε επίδξαζε ηεο ρξνληθή πεξηφδνπ(επνρηθφηεηα) έρεη εθηηκεζεί ιακβάλνληαο ππφςελ ηνπο
ζπληειεζηέο πνπ επηδξνχλ ηελ εβδνκάδα πνπ γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
ηελ ηηκή.Έηζη έλαο δείθηεο ηηκήο κηαο εβδνκάδαο ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρείσλ κπνξεί λα
εθηηκεζεί ζέηνληαο σο 100 ηε βάζε γηα ηελ ηηκή ελφο δσκαηίνπ ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ
Μαίνπ.Οη εβδνκάδεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή μεθηλάλε απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Μαίνπ
κέρξη ηε δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Οθηψβξε.Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ δείθηε βξίζθνληαη ζην
Γηάγξακκα 2.4.4a θαη δείρλεη νηη ε ηηκή ηνπ ίδηνπ δσκαηίνπ ελφο μελνδνρείνπ ζην ίδην ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν εμαξηάηαη απφ ηελ εβδνκάδα πνπ έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.
Πην αλαιπηηθά ππάξρεη έλαο άκεζνο δείθηεο ηηκψλ κε κε ζηαζεξή βάζε.(Uriel θαη
Ferri,2004).Σν δηάγξακκα δείρλεη ηελ επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο θαζαξά,γηαηί ν
δείθηεο κε βάζε ην 100 γηα ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Μαίνπ απμάλεηαη φζν πεξλάλε νη
εβδνκάδεο.Καη φηαλ βξηζθφκαζηε ηελ δέθαηε-πέκπηε εβδνκάδα ε νπνία είλαη ε πξψηε
εβδνκάδα ηνπ Απγνχζηνπ ε ηηκή ηνπ ίδηνπ δσκαηίνπ ζην ίδην μελνδνρείν ζην ίδην ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν είλαη δηπιή 198.57€. Απφ εθείλε ηελ εβδνκάδα θαη κεηά ε ηηκή πάιη αξρίδεη θαη πέθηεη
κέρξη λα εκθαληζηεί ε ηηκή ηνπ 100 γηα ηηο πξψηεο δχν εβδνκάδεο ηνπ Οθηψβξε.

Σν Γηάγξακκα 2.4.4b , δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επνρηθφηεηαο αλάινγα κε ην
ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν.Παξαθάησ βιέπνπκε ηα δηαγξάκκαηα 2.4.4a θαη 2.4.4b
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Γιάγπαμμα 2.4.4a: Πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο ηηκψλ γηα ηα μελνδνρεία.
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Γιάγπαμμα 2.4.4b: Πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο ηηκψλ γηα ηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ζηα
νπνία βξίζθνληαη ηα μελνδνρεία
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005
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.Ο πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο ηεο επνρηαθήο ηηκήο ππνινγίζζεθε γηα θάζε έλα ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν απφ ην δείγκα.Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη εάλ ε κφλε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηνπζηηθψλ
ζέξεηξσλ ήηαλ ηηκή ηνπο ηφηε ην Γηάγξακκα 2.4.4b ζα είρε πάξεη ηε κνξθή 8 παξάιιεισλ
παξαβνιψλ.Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ε επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο δηαθέξεη ζε θάζε ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν κε έλα πνιχ κηθξφ παξφκνην ζρήκα λα δηαηεξείηαη γηα ηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ζηελ ίδηα
πεξηνρή. Γεληθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο είλαη πην
ζεκαληηθή ζηα ηζπαληθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, κε θχξην παξάδεηγκα απηά πνπ βξίζθνληαη ζηα
Balearic Islands(Alcudia θαη Calvia) θαη φρη ηφζν ζηα Γαιιηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα(Argeles-surmer θαη Collioure).

2.4.1 Γηακεξίζκαηα
Ο Πίλαθαο 2.4.1a , δείρλεη ηελ παιηλδξφκεζε ηεο ηηκήο γηα ηα δηακεξίζκαηα ζε ινγάξηζκν.Σν
γεγνλφο φηη έλα δηακέξηζκα έρεη δχν, ηξία, ή ηέζζεξα αζηέξηα απμάλεη ηελ ηηκή ηνπο ζε ζρέζε κε
ην δηακέξηζκα πνπ είλαη ελφο αζηέξσλ θαηά 13.96%,28.04% θαη 82.90% αληίζηνηρα.Λνγηθά φζν
απμάλνληαη ηα αζηέξηα ηφηε ε επίδξαζε ζηελ ηηκή είλαη κεγαιχηεξε.Όζνλ αλαθνξά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηακεξηζκάησλ ε επίδξαζε ηνπ λνχκεξνπ ζε έλα δηακέξηζκα είλαη
ζεηηθή.Έλα επηπιένλ δσκάηην ζε έλα δηακέξηζκα απμάλεη ηελ ηηκή θαηά 20.56%.Δάλ ην
δηακέξηζκα δηαζέηεη θαη ρψξν ζηάζκεπζεο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηφηε ε ηηκή ηνπ απμάλεηαη θαηά
5.85% ελψ εάλ ην δηακέξηζκα δηαζέηεη θήπν απμάλεηαη θαηά 2.49%.χκθσλα κε ηα παξαπάλσ
αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε παξνπζία θήπνπ απμάλεη ηελ ηηκή θαηά 13.76%.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ζηελ ηηκή ,πνπ έρνπλ ηα δηακεξίζκαηα ηα
νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα κέζα απφ ην δείγκα.Σν εθζεηηθφ κέξνο ησλ
ζπληειεζηψλ γηα ηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ζηελ παιηλδξφκεζε ζηνλ πίλαθα5 δείρλεη ηελ επίδξαζε
ζηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δηακεξίζκαηνο εάλ είλαη ηνπζεηεκέλν ζην
Lloret,Calp,Denia,Alcudia,Calvia,Argeles-sur-mer ε ζην Collioure ζε αληηδηαζηνιή κε ην Alt
Marsene.Μπνξνχκε λα δνχκε φηη εάλ ην δηακέξηζκα βξίζθεηαη ζηελ Lloret de Mar απηφ
απμάλεηαη ε ηηκή θαηά 9.56%.Δάλ ην δηακέξηζκα βξίζθεηαη ζηελ Αlcudia απμάλεηαη ε ηηκή θαηά
9.15% , ελψ αλ βξίζθεηαη ζηελ Calvia ε ηηκή απμάλεηαη θαηά 28.24%.ε αληίζεζε κε ηα
παξαπάλσ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ε ηηκή ελφο δηακεξίζκαηνο πέθηεη ζε ζρέζε κε ην Alt Maresme
θαηά 12.19% αλ ην δηακέξηζκα βξίζθεηαη ζην Calp.Καηά 10.41% αλ ην δηακέξηζκα βξίζθεηαη
ζην Denia , θαηά 24.76% έλα ην δηακέξηζκα βξίζθεηαη ζην Argeles-sur-Mer θαη ηέινο θαηά
19.33% εάλ ην δηακέξηζκα βξίζθεηαη ζην Collioure.Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη
κεγαιχηεξε δηαπνξά ζηηο ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ φζνλ αλαθνξά ηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, ζε
ζρέζε κε ηα μελνδνρεία. Απηφ επίζεο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή επεηδή ε
ηηκή ελφο δηακεξίζκαηνο ζην Argeles-Sur-Mer είλαη ε κηζή ζε ζρέζε κε ελφο δηακεξίζκαηνο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Calvia.
Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα κε απηά ησλ μελνδνρείσλ βγαίλνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
δηακεξηζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο ζηελ ηηκή,δειαδή πνηα εβδνκάδα
πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο.Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα
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απνθηνχληαη κέζα απφ ηνπο ζπληειεζηέο.Έηζη έλαο δείθηεο επνρηαθήο ηηκήο κπνξεί λα εθηηκεζεί
κε κηα κε- ζηαζκηζκέλε βάζε ,γηα ηελ ηηκή ησλ δηακεξηζκάησλ ζηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα.‟Δηζη
έρνπκε φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ κηα βάζε ην 100 γηα ηελ ηηκή ελφο δσκαηίνπ
ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Μαίνπ.Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ δείθηε θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα
2.4.1a νπνχ δείρλεη αλαιπηηθά ηελ επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο, επεηδή ν δείθηεο
απμάλεηαη θαζψο απμάλνληαη θαη νη εβδνκάδεο κέρξη πνπ θζάλεη ζηελ δέθαηε-πέπκηε εβδνκάδα
ηελ πξψηε δειαδή εβδνκάδα ηνπ Απγνχζηνπ νπνχ ε ηηκή ζην ίδην δηακέξηζκα ζην ίδην κέξνο
είλαη ζρεδφλ ε δηπιή(190.34€)
Aπφ απηή ηελ εβδνκάδα θαη έπεηηα ε ηηκή ηνπ ίδηνπ δσκαηίνπ μεθηλά λα κεηψλεηαη κέρξη λα
θηάζεη πάιη ηε βάζε πνπ είλαη ην 100 ζηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ Οθηψβξε. Παξαθάησ
παξανπζηάδεηαη ην Γηάγξακκα 2.4.1a.

Γιάγπαμμα 2.4.1a:Πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο ηηκψλ γηα ηα δηακεξίζκαηα
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Σέινο αθνινζεί ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ .Tν Γηάγξακκα
2.4.1b , δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επνρηθφηεηαο αλάινγα κε ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν.Δπίζεο νη
εθηηκήζεηο απφ ηνλ Πίλαθα6 φπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο θάζε κηαο dummy
κεηαβιεηή(ςεπδνκεηαβιεηή) γηα ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν θαη ηελ εβδνκάδα ,ελζσκαηψζεθαλ. Ο
πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο ηεο επνρηαθήο ηηκήο ππνινγίζζεθε γηα θάζε έλα ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν απφ ην δείγκα.
Δπηπξφζζεηα κπνξνχκε λα παξαηεξείηαη ε επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο φηη είλαη κεγαιχπεξε ζηα
ηζπαληθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα Balearic Islands(Alcudia θαη Calvia) ζε
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ζρέζε κε ηα γαιιηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα.ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζέξεηξνπ
Argeles sur-Mer ππάξρεη δηαθνξεηηθφ επνρηαθφ πξφηππν, νπνχ ε κέγηζηε ηηκή παξαηεξείηαη ζηελ
δέθαηε εβδνκάδα δειαδή ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ.Παξαθάησ αθνινπζεί ην Γηάγξακκα
2.4.1b.

Γιάγπαμμα 2.4.1b: Γείθηεο ηηκψλ πξνζαξκνζκέλνο γηα ηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα πνπ
αλαθέξνληαη ζηα δηακεξίζκαηα.
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

2.5.1 χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα μελνδνρεία θαη ηα δηακεξίζκαηα

Ο Πίλαθαο 2.5.1a δείρλεη ηε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα μελνδνρεία
θαη ηα δηακεξίζκαηα παξαηεξψληαο έηζη πνην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε
ζηελ ηηκή θαη ηε δηαθνξά ζε πνζνζηφ.Έηζη παξαηεξείηαη ην γεγνλφο νηη έλα μελνδνρείν πνπ έρεη
δχν ε ηξία αζηέξηα ζε αληηδηαζηνιή ζε απηφ πνπ έρεη έλα αζηέξη έρεη πνιχ πςειφηεξε επίδξαζε
ζηελ ηηκή πεξίπνπ ζην 22%.ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο δχν απηέο κνξθέο δηακνλήο ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ ελφο θαη δχν αζηέξσλ ηηκνινγείηαη ην ίδην.Όηαλ γίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ
ηεζζάξσλ αζηέξσλ θαη ηνπ ελφο αζηέξσλ ε ηηκή είλαη πςειφηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ
δηακεξηζκάησλ.Ζ παξνπζία ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο θαη θήπνπ είλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθά πνπ
έρνπλ πςειφηεξε επίδξαζε ζηελ ηηκή ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ γχξσ ζην 1%.ε
αληίζεζε κε ηελ παξνπζία ηεο πηζίλαο φπνπ ππάξρεη πςειφηεξε επίδξαζε ζηελ ηηκή ζηελ
πεξίπησζε ελφο δηακεξίζκαηνο ζε ζρέζε κε ελφο μελνδνρείνπ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ
14%.Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ηε πςειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ
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πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο ησλ δηακεξηζκάησλ, γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην 25.08% απηψλ δελ
δηαζέηνπλ πηζίλα.
Ο Πίλαθαο 2.5.1b ππνδεηθλχεη ηε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο κεηαμχ
μελνδνρείσλ θαη δηακεξηζκάησλ.Ο δείθηεο ηεο ηνπνζεζίαο παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφηεξε
δηαζπνξά φηαλ ε ηνπνζεζία ηνπ ίδηνπ δηακεξίζκαηνο ηηκνινγείηαη ζε αληηδηαζηνιή ηεο
ηνπνζεζίαο ηνπ ίδηνπ δσκαηίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ μελνδνρείνπ.Έηζη ππάξρεη κηα δηαθνξά πάλσ
απφ 200% κεηαμχ ηεο ηηκήο ζε κηα ηνπνζεζία πνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο
δσκαηίνπ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ Denia θαη ηελ Collioure θαη ηε ηηκή κε ηε ιηγφηεξε επίδξαζε
ζηελ Alt Maresme θαη ηελ Lloret ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηακεξηζκάησλ απηή ε δηαθνξά είλαη
ιίγν κεγαιχηεξε απφ ην 50%.ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ε ηηκή γηα ηελ Alt Maresme θαη
ηελ Lloret ζαλ ηνπνζεζίεο,είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ φηη ζηηο άιιεο ηνπνζεζίεο, απνδπθλείσληαο
έηζη κηα πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ηηκέο πνπ απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο
ρακεινχ νηλνληκηθνχ επηπέδνπ νη νπνίνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε γλφκσλα κε απηή ηε
κεηαβιεηε θαη κφλν.
Σν Γηάγξακκα 2.4.5 δείρλεη ηνπο πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνπο ηηκνινγηαθνχο δείθηεο γηα ηα
μελνδνρεία θαη ηα δηακεξίζκαηα. Παξά ηελ παξφκνηα αμηνιφγεζε θαη ησλ δχν δεηθηψλ,
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κηθξέο δηαθνξέο.Έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ ηεο επνρηθφηεηαο
παξαηεξείηαη ζηα μελνδνρεία γηα ηελ κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θπξίσο κεηαμχ ηεο πέκπηεο
θαη ηεο δσδέθαηεο εβδνκάδαο.Απφ ηελ άιιε πιεπξά κε εμαίξεζε ηε γεληθή εηθφλα, ζηελ δέθαηεπέκπηε θαη δέθαηε-έθηε εβδνκάδα παξαηεξείηαη πςειφηεξε ηηκή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.ε
απηή ηελ πεξίηπσζε ν πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλνο ηηκνινγηαθφο δείθηεο γηα ηα μελνδνρεία είλαη
πςειφηεξνο απφ ηνλ δέηθηε πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηακεξίζκαηα.Παξαθάησ αθνινπζεί ην
Γηάγξακκα 2.4.5.
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Γιάγπαμμα 2.4.5: χγθξηζε ησλ πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλσλ δεηθηψλ ηηκψλ γηα ηα μελνδνρεία
θαη ηα δηακεξίζκαηα.
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Μεηαβληηέρ
Καηεγνξία Αζηεξηψλ
1 αζηέξη
2 αζηέξη
3 αζηέξη
4 αζηέξη
5 αζηέξη
Σχπνο θξάηεζεο
Μφλν Γηακνλή
Γηακνλή θαη πξσηλφ
Γηακνλή κε πξσηλφ θαη
βξαδηλφ
Γηακνλή κε
πξσηλφ,κεζεκεξηαλφ θαη
βξαδηλφ
Πιήξεο παθέην θαη κε
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο(πηζίλα θηι)
Σύπνο Γσκαηίνπ

ςνηελεζηέρ

t

0.3370
0.4931
0.7905
0.5897

7.11
10.48
16.70
11.66

-0.4220
-0.1625
-0.1260

-17.58
-13.26
-13.28

-0.0185

-1.87

-

-
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Μνλφ
-0.2266
-9.47
Γηπιφ
Γσκάηην γηα κηθξά παηδηά
0.3697
22.41
Αξηζκόο Γσκαηίσλ
-0.002
-13.83
Υαξαθηεξηζηηθά
Πηζίλα
0.0077
0.52
Πάξθηλγθ
0.0693
10.79
Κήπνο/ηαξάηζα
0.0262
4.47
ηαζεξόο
2.7520
51.04
Δβδνκάδεο
Γηάγξακκα 2.4.4b
2
R
0.80
Παξαηεξήζεηο
10.644
Πίνακαρ 2.4.3c: Eξκελεπηηθή κνληέιν ηηκνιφγεζεο(log) γηα ηα παξάθηηα
μελνδνρεία(έιεγρνο γηα αιιειεπίδξαζε ησλ εβδνκάδσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψ ζέξεηξσλ
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Μεηαβληηέρ
Καηεγνξία Αζηεξηψλ
1 αζηέξηα
2 αζηέξηα
3 αζηέξηα
4 αζηέξηα
Αξηζκόο Γσκαηίσλ
Σνπξηζηηθά ζέξεηξα:
Alt Maresme
Lloret de Mar
Calp
Denia
Alcudia
Calvia
Argeles-sur-mer
Collioure
Υαξαθηεξηζηηθά
Πηζίλα

ςνηελεζηέρ

t

0.1307
0.2471
0.6038
0.1870

7.94
14.75
24.95
32.45

0.0913
-0.1300
1.1152
0.0876
0.2487
-0.2845
-0.2149

4.18
-7.00
-5.72
4.00
11.47
-12.20
-10.69

0.1289

11.81
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Πάξθηλγθ

0.0569

6.79

Κήπνο

0.0246

2.69

ηαζεξφο

3.2740

110.76

Έιεγρνο:εβδνκάδεο

Γηάγξακκα 2.4.1b

R2

0.6612

Παξαηεξήζεηο

4.141

Πίνακαρ 2.4.1a: Δξκελεπηηθφ κνληέιν ηηκνιφγεζεο (log) γηα ηα παξάθηηα δηακεξίζκαηα.
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Μεηαβληηέρ
Καηεγνξία Αζηεξηψλ
1 αζηέξη
2 αζηέξη
3 αζηέξη
4 αζηέξη
Αξηζκόο Γσκαηίσλ
Υαξαθηεξηζηηθά
Πηζίλα
Πάξθηλγθ
Κήπνο/ηαξάηζα
ηαζεξόο
Έιεγρνο:αιιειεπίδξαζε
Δβδνκάδαο θαη ηνπξηζηηθνχ
ζέξεηξνπ.
R2
Παξαηεξήζεηο

ςνηελεζηέρ

t

0.1311
0.2451
0.5962
0.1850

8.57
15.69
26.25
34.39

0.1276
0.0550
0.0276
3.3721
Γηάγξακκα 2.4.1a

12.60
7.02
3.21
57.25

0.7312
4,141
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Πίνακαρ 2.4.1b: Eξκελεπηηθφ κνληέιν ηηκνιφγεζεο(log) γηα ηα παξάθηηα
δηακεξίζκαηα(έιεγρνο γηα αιιειεπίδξαζε ησλ εβδνκάδσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ζέξεηξσλ.
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Μεηαβληηέρ
2 αζηέξηα
3 αζηέξηα
4 αζηέξηα
Πάξθηλγθ
Πηζίλα
Κήπνο

Σιμολόγηζη
Ξελνδνρεία (22)
Ξελνδνρεία (22)
Γηακέξηζκα (1)
Ξελνδνρείν (1)
Γηακεξίζκαηα (14)
Ξελνδνρεία (ιηγφηεξν απφ έλα)

Πίνακαρ 2.5.1a:χγθξηζε ηεο επίδξαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ηηκή
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005

Μεηαβληηέρ

Alt Maresme
Lloret de Mar
Calp
Denia
Alcudia
Calvia
Argeles-sur-mer
Collioure

Δπίδπαζη ηηρ ηιμήρ
ζηην πεπίπηυζη ηυν
ξενοδοσείυν
100
102.32
192.13
305.02
231.52
232.94
251.63
294.25

Δπίδπαζη ηηρ ηιμήρ
ζηην πεπίπηυζη ηυν
διαμεπιζμάηυν
100
109.56
87.81
89.59
128.24
128.24
128.24
80.67

Πίνακαρ 2.5.1b: χγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ ηηκή.
http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec/2011/00000017/00000002/art00005
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Ο Brown(2000) ηζρπξίδεηαη φηη ην θιεηδί γηα ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ επηηπρία ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, είλαη νη ππεχζπλνη λα δψζνπλ έκθαζε ζηηο επηζπκίεο ησλ
θαηαλαισηψλ θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπο.
ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ νη κάλαηδεξ εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εληζρχζνπλ ηηο
ππάξρνληεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ εθφδην γηα ζηαζεξή αλάπηπμε θαη
θεξδνθφξα πνξεία ηεο επηρείξεζεο. ηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ νη ππεχζπλνη ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνλ
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηηο παξνρέο πνπ δηαζέηνπλ ηα μελνδνρεία. Μέζα απφ ηα
εξσηεκαηνιφγηα θαη δηάθνξεο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο
παξάγνληεο ησλ μελνδνρείσλ φπσο ε ηηκή, ε ηνπνζεζία , ε θαηεγνξία αζηεξηψλ, ην επίπεδν ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη άιια. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκή
(Fallon & Schofield, 2000:30). ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα επξήκαηα θάπνησλ
παξαδεηγκάησλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία κε ηα νπνία νη πειάηεο απνθαζίδνπλ λα επηιέμνπλ έλα
μελνδνρείν. Θα αλαιπζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπλ ηα μελνδνρεία ζε αιιειεπίδξαζε κε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ.

Παξαζέηνπκε αλαιπηηθά δχν παξαδείγκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηηκήζεσλ
ησλ πειαηψλ φζνλ αλαθνξά ηα μελνδνρεία. ην πξψην παξάδεηγκα εθαξκφδεηαη ε Αλαιπηηθή
Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα ηεο πλάξηεζεο Πνιιαπιήο Υξεζηκφηεηαο έηζη ψζηε λα
αμηνινγεζνχλ νη παξάγνληεο απφθαζεο κε ηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη θαηαλαισηέο ζηα πην
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα μελνδνρεία ηεο πφιεο ηνπ Σαηπέη. ην δεχηεξν
παξάδεηγκα εθαξκφδεηαη παξαγνληηθή αλάιπζε κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη πην βαζηθνί
παξάγνληεο ππεξεζηψλ ηνπο νπνίνπο πξνηηκάλε νη πειάηεο ζρεηηθά κε ηα μελνδνρεία ηεο πφιεο
ηεο Μαιαηζίαο. Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν παξάδεηγκα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ πξνηηκήζεσλ δχν
δηαθνξεηηθψλ ηχπνπ ηαμηδησηψλ ηνπο Αζηάηεο θαη ηνπο Γπηηθνχο . Δίλαη αληηιεπηφ φηη ηα
ιανγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ησλ
μελνδνρείσλ. Καη νη δχν έξεπλεο απνθηήζεθαλ απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία.

2.6 Πξνζεγγίζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο
Ο Wuest et al. (1996) επηζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο θαη νη παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ νη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή
γηα ην πνην μελνδνρείν ζα πξνηηκήζεη λα επηιέμεη. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θάπνηεο παξνρέο
πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη ε θαζαξηφηεηα (Atkinson, 1988;
Knutson, 1988; Saleh and Ryan, 1992), ε άλεζε, ηα επξχρσξα θαη θαινδηαηεξεκέλα δσκάηηα
(Knutson, 1988; Cadotte and Turgeon, 1988; Saleh and Ryan, 1992) , ε βνιηθή ηνπνζεζία θαη ε
εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα (Rivers et al., 1991;Ananth et al., 1992; LeBlanc and Nguyen, 1996), ε
αζθάιεηα θαη ε εγγχεζε (Atkinson, 1988; Knutson, 1988; Cadotte and Turgeon, 1988; Ananth et
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al., 1992), θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο δσκαηίνπ φπσο ν θαιχηεξνο θσηηζκφο αζθάιεηα ζηα
κπάληα, θαζψο θαη άλεηα ζηξψκαηα θξεβαηηψλ. (Ruys and Wei, 1998). Δπηπξφζζεηα ε πξφζπκε
θαη επγεληθή ππεξεζία πξνζσπηθνχ (Knutson, 1988; Cadotte and Turgeon, 1988; Atkinson,
1988; Rivers et al., 1991; Saleh and Ryan, 1992; Ananth et al.,1992; LeBlanc and Nguyen, 1996),
ε πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ πνπ ζεξβίξεηαη ζηα μελνδνρεία, ην άλεην parking, θαζψο θαη ε
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αηζζεηηθή ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (Saleh and Ryan, 1992) είλαη νη
θχξηεο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ο Knutson(1988) ζεσξεί φηη ε θαζαξηφηεηα, ε άλεζε , ηα
θαινδηαηεξεκέλα δσκάηηα, ε ηνπνζεζία , θαη ε αζθάιεηα θαζψο θαη ην άξηζην πξνζσπηθφ είλαη
απφ ηα πην βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνηηκά ν θαηαλαισηήο λα δηαζέηεη κηα μελνδνρεηαθή
κνλάδα. Oη Lewis θαη Pizam(1981),Νightingale(1985) θαη Lewis Klein (1987) ζεσξνχλ ηελ ηηκή,
ηε θήκε ,ηε θαζαξηφηεηα ησλ δσκαηίσλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ θαη ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ , βαζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο κηα
ιίγε δαπάλε ρξεκάησλ ζε κηα αμηφινγε ππεξεζία θάηη πνπ ζπρλά πξνηηκνχλ κεγάινο πιεζπζκφο
θαηαλαισηψλ (Atkinson, 1988; Shifflet and Bhatia, 1997).χκθσλα κε ηνπο Wilensky and Buttle
(1988) νη επθαηξίεο γηα ραιάξσζε, ε ειθπζηηθφηεηα απφ ην θπζηθφ ηνπίν, νη πνηνηηθέο ππεξεζίεο
είλαη παξάγνληεο νπνχ νη ηαμηδηψηεο ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο φηαλ αμηνινγνχλ ηελ ηηκή.

2.6.1 Δπξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην Σατπέη
ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ησλ μελνδνρείσλ ζηελ πφιε ηνπ Σατπέη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία. Θα
γίλεη αμηνιφγεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ ηε
δηακνλή ηνπο ζηα μελνδνρεία. Πξψηα γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο
Γηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Έπεηηα κε ηε ρξήζε ηεο
Πνιιαπιήο πλάξηεζεο πξνζδηνξίδνληαη νη πην βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απφθαζε ησλ πειαηψλ φηαλ επηιέγνπλ έλα μελνδνρείν γηα ηε δηακνλή ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ
ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο είλαη
ζρεδηαζκέλα απφ κηα θιίκαθα ηεξαξρίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ
μελνδνρείσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαη ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ βξίζθνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Α][1]. Ζ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηεο
Πνιιαπιήο πλάξηεζεο Υξεζηκφηεηαο βξίζθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ[Α][2] θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ[Α][3]
αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ. Απφ ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο
Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο , θαηαιήγνπκε πνηα είλαη ηα γεληθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζαλ
πξνηεξαηφηεηα νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ θαη πνηα είλαη ηα αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
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απνηεινχλ ηα θχξηα θξηηήξηα.. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε ησλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ. Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 1.4ηελ
πεξίπησζε ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηελ θιίκαθα ηεξαξρίαο ην
πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνπο
πειάηεο χζηεξα αθνινπζνχλ: νη εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο ,ε ππεξεζία δσκαηίνπ ,ε πνιηηηθή
ππεξεζηώλ , ε ππεξεζία θαγεηνύ θαη πνηνύ ,ε γεληθή εηθόλα θαη ηέινο ε ηνπνζεζία ηνπ
μελνδνρείνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζπλζέηνπλ ηα γεληθά θξηηήξηα.







Πεξηβάιινλ Ξελνδνρείνπ
Σν πην βαζηθφ θξηηήξην πνπ πξνηηκνχλ νη πειάηεο είλαη λα δηακείλνπλ ζε έλα άλεην
θαη ήζπρν πεξηβάιινλ καθξηά απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηε ξνπηίλα. Οη πειάηεο
επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ καθξηά απφ ηα θέληξα δηαζθέδαζεο , θαη απφ ηα
πνιπζχρλαζηα κέξε ζην θέληξν ηεο πφιεο φπνπ δελ πξνζθέξεηαη κηα ήζπρε δηακνλή.
Δπίζεο νη πειάηεο επηζπκνχλ λα ππάξρνπλ ζην μελνδνρείν ηδησηηθνί ρψξνη κε
θαπληζηψλ θαζψο θαη αμηφπηζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ ππξθαγηά. Δπηπιένλ νη
πειάηεο πξνηηκνχλ μελνδνρεία ηα νπνία λα έρνπλ θαιή θαη πξσηφηππε δηαθφζκεζε
ηνπ ρψξνπ εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ δηαθφζκεζε ησλ
δσκαηίσλ , ηεο ηξαπεδαξίαο , ησλ αηζνπζψλ , ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ν
θσηηζηηθφο εμνπιηζκφο παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ
μελνδνρείνπ. Δπηπιένλ ε εμσηεξηθή δηαθφζκεζε φπσο ν ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη ε
είζνδνο ηνπ μελνδνρείνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα κε θξηηήξην ην πεξηβάιινλ
ηνπ μελνδνρείνπ.
Δγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο
Δθφζνλ νη πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ απηφ πνπ
ηνπο ελδηαθέξεη ακέζσο κεηά είλαη ε επρέξεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην μελνδνρείν.
Οη πειάηεο επηζπκνχλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ κεγάιεο
εγθαηαζηάζεηο γπκλαζηεξίνπ θαη αζιεηηθψλ ρψξσλ φπσο θαη κεγάινη αλνηρηνί ρψξνη
πνπ λα πξνζθέξνληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Δπηπιένλ επηζπκνχλ
εγθαηαζηάζεηο ζάνπλα θαη πηζίλα. Σέινο επηζπκνχλ δηάθνξα καγαδηά φπνπ λα
πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο θαθέ θαη θαγεηφ ή θαη άιια πξντφληα. Οη
εγθαηαζηάζεηο απηέο φπσο είλαη ινγηθφ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ
δσκαηίσλ.
Τπεξεζίεο Γσκαηίνπ
Δπηπξφζζεηα νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζίαο ηνπ
δσκαηίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα επηζπκνχλ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ δσκαηίνπ ην σξάξην ηεο θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο
πξσηλνχ γεχκαηνο ζην δσκάηην. Οη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ επξχρσξα δσκάηηα κε
άλεηα θξεβάηηα. Δπηπξφζζεηα επηζπκνχλ ππεξεζίεο γηα μχπλεκα αλάινγα κε ηηο ψξεο
πνπ επηζπκνχλ νη πειάηεο.
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Πνιηηηθή πξνζσπηθνχ
ηε ζπλέρεηα νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ πνπ επηζπκνχλ νη πειάηεο είλαη ε εμσηεξηθή
εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ. Ζ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηδξά πνιχ ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ πειαηψλ.
Δπηζπκνχλ έλα θηιηθφ πξνζσπηθφ κε θαιή δηάζεζε, πνπ λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ
βνήζεηα θαη έγθαηξεο ππεξεζίεο ζε φηη ρξεηαζηεί ν πειάηεο.



Τπεξεζία θαγεηνχ θαη πνηνχ
Οη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ επηιέγνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζε έλα μελνδνρείν κε επίζεο
άιιν έλα βαζηθφ θξηηήξην ηελ ππεξεζία θαγεηνχ. Γίλνπλ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ
θαγεηνχ θαη ηηο δηάθνξεο γεχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ππεξεζία. Ζ πγηεηλή ηνπ θαγεηνχ
είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελδηαθέξεη ηνπο πειάηεο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο ηξαπεδαξίαο. Δπηπιένλ
πξνηηκάλε κηα κεγάιε πνηθηιία θαγεηνχ απφ θνπδίλεο δηαθφξσλ ρσξψλ. Σέινο νη
πειάηεο επηζπκνχλ λα παξέρεη ην μελνδνρείν ππεξεζία κπαξ κε πνηθηιία πνηνχ



Γεληθή εηθφλα ηνπ μελνδνρείνπ
Ο πειάηεο έρνπλ ζε κεγάιε πξνηίκεζε ηε θήκε θαη ην φλνκα ησλ μελνδνρείσλ. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ πσο απηά ηα μελνδνρεία πξνζθέξνπλ κε απφιπηε
ζηγνπξηά άξηζηεο ππεξεζίεο. Άξα θαη απηφο είλαη φ ιφγνο πνπ ζα ην επηιέμνπλ. Ζ
θήκε ησλ μελνδνρείσλ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη πειάηεο γηα ηα
μελνδνρεία



Σνπνζεζία μελνδνρείνπ
Σέινο ηειηθφ θξηηήξην πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη θαηαλαισηέο είλαη ε ηνπνζεζία
ηνπ μελνδνρείνπ. Tν ζχζηεκα ζπγθνηλσλίαο επηδξά πνιχ ζεκαληηθά ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ζηα
δηάθνξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Δπνκέλσο απηφ πνπ επηζπκνχλ νη πειάηεο είλαη ε
εχθνιε θαη ε γξήγνξε ζπγθνηλσλία ,άξα επηζπκνχλ ηα μελνδνρεία πνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλα δίπια απφ ζηαζκνχο ηξέλσλ θαη ιεσθνξείσλ. Δπηπιένλ νη πειάηεο
επηζπκνχλ αμηφπηζηε ππεξεζία ζηάζκεπζεο θαζψο επηζπκνχλ άλεην parking.

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην Γηάγξακκα 2.6.1 κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζε θάζε θξηηήξην θαη ππνθξηηήξην. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.
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Διάγραμμα 2.6.1 : Ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ππνθξηηεξίσλ. Οη ηηκέο ησλ
παξελζέζεσλ ππνδειψλνπλ ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J073v04n04_04#.VC3hOGd_vfI

2.6.2 Αλάιπζε Ηθαλνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππεξεζηψλ
ηελ παξνχζα αλάιπζε γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ
νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε πέληε επίπεδα: αληθαλνπνίεηνο, ήπηα αληθαλνπνίεηνο, νπδέηεξνο,
ηθαλνπνηεκέλνο ζε έλα βαζκφ, ηθαλνπνηεκέλνο. Απηή ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί
ζε κηα θιίκαθα [0, 25, 50, 75, 100]. Έηζη γηα παξάδεηγκα έλαο αξηζκφο αμηνιφγεζεο αλάκεζα ζην
[0-25] ππνδειψλεη φηη ν πειάηεο είλαη αληθαλνπνίεηνο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ ππεξεζηψλ ή νκνίσο αλ θάπνηνο πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ηφηε ζα πξέπεη ν βαζκφο
αμηνιφγεζεο λα είλαη κεηαμχ 75-100 .ην Γηάγξακκα 2.6.2 ππάξρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ αιιά θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ-ραξαθηεξηζηηθψλ ππεξεζίαο
θάζε θξηηεξίνπ.
 Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ
Oη πειάηεο έκεηλαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνιηηηθή ππεξεζηψλ
(62.89) ην νπνίν απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο πειάηεο. Απηφ
ππνδειψλεη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξεζηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα
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ηνπο πειάηεο. Σα ππφινηπα γεληθά θξηηήξηα πνπ αθνινπζνχλ ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο είλαη νη
ππεξεζίεο δσκαηίνπ, ε ππεξεζία ηνπ θαγεηνχ θαη πνηνχ, ην πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ ε γεληθή
εηθόλα νη εγθαηαζηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ.
 Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
Σν πξνζσπηθό ππεξεζηώλ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ παξάγνληα ζχκθσλα κε ηνπο πειάηεο (66.35)
κεηά αθνινπζεί ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ ζε
ηεηξαγσληθά κέηξα ην θηιηθό πξνζσπηθό, ε θαζαξηόηεηα ηνπ δσκαηίνπ θαη ην άλεην θαη βνιηθό
ζηξώκα θξεβαηηνύ. ην επίπεδν κε ηθαλνπνίεζεο αθνινπζεί ε άλεζε κε ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο, νη
εγθαηαζηάζεηο πηζίλαο ζάνπλα-ζπα , ε επαγγεικαηηθή εηθόλα, ε ηθαλόηεηα ζην parking ε ήζπρε
δηακνλή χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξαηεξείηαη φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη
αξθεηά θαιή θαη δεθηηθή απφ ηνπο πειάηεο θαζψο δελ δηαθξίλνληαη κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ε θαη κεηαμχ ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ. ην Γηάγξακκα 2.6.2
παξαηεξνχληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ.

Διάγραμμα 2.6.2: Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ππνθξηηεξίσλ
ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J073v04n04_04#.VC3hOGd_vfI
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2.6.3 Παξάγνληεο απφθαζεο γηα πξνηίκεζε ηεο ηειηθήο επηινγήο

ην ηειηθφ ζηάδην φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε αμηνιφγεζεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρείσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ
απφθαζεο πνπ ζα παίμνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν γηα ηελ επηινγή ηνπ μελνδνρείνπ. Απηή ε ηηκή
ππνινγίδεηαη αλ πνιιαπιαζηαζηεί ε ηηκή ηνπ βάξνπο κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο θιίκαθαο
[1-100] κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο πνιιαπιήο ρξεζηκφηεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα φπσο
θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.6.3 ην ραξαθηεξηζηηθφ θήκε θαη θαιή εληύπσζε έρεη βάξνο 0.078 θαη
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 60.34.Ζ ηηκή ηνπ απνθαζηζηηθνχ παξάγνληα πξνθχπηεη απφ ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο θαη είλαη 4.71.Ζ επαγγεικαηηθή εηθόλα βιέπνπκε φηη έρεη βάξνο 0.056 θαη
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 53.61.Δπνκέλσο ε ηηκή ηνπ απνθαζηζηηθνχ παξάγνληα είλαη 3.00.Καη ηα
δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην ηεο γεληθήο εηθόλαο ηνπ μελνδνρείνπ. Σεο
νπνίαο ε ηηκή ηεο αμίαο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ απνθαζηζηηθψλ παξαγφλησλ
θαη είλαη 7.71. Απηφ πξνθχπηεη κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο πνιιαπιήο ρξεζηκφηεηαο Απφ ηνλ
πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ε θήκε θαη ε θαιή γεληθή εηθόλα είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο
απφθαζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη πειάηεο γηα ηελ επηινγή ηνπ μελνδνρείνπ αλάκεζα ζηα
είθνζη-εθηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζην ζχλνιν. Οη πειάηεο επεξεάδνληαη απφ ηελ εηθφλα πνπ
έρεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη επηδξά ζεηηθά ζηελ απφθαζε ησλ πειαηψλ. Ύζηεξα αθνινπζεί
ην ζύζηεκα ζπγθνηλσλίαο ,ε επαγγεικαηηθή εηθόλα, ε άλεζε κε ηελ ππεξεζία ηεο ζηάζκεπζεο, ε
θαζαξηόηεηα ηνπ δσκαηίνπ θαη κεηά αθνινπζεί ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα πεξίπησζε ππξθαγηάο.
Απφ ηε ζθνπηά ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ ε ζπλνιηθή αμία εθηηκά φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ
είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Οη πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε έλα ήζπρν πεξηβάιινλ κε θαιή
εζσηεξηθή δηαθφζκεζε θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο κε θαπληζηψλ. Ύζηεξα αθνινπζεί ε πνιηηηθή
ππεξεζηώλ, ε ππεξεζία ηνπ δσκαηίνπ θαη ε ππεξεζία ηνπ θαγεηνύ θαη ην πνηνύ ,νη εγθαηαζηάζεηο,
ε γεληθή εηθόλα ε ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθή αμίαο.
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Τποκριτήρια
1. Υήμη και καλή εικόνα
2.Επαγγελματική εικόνα
3.Άνεςη με μέςα
ςυγκοινωνίασ
4.Άνεςη με ςτάθμευςη
5.Εμφάνιςη προςωπικού
6.Επίδοςη προςωπικού
7.Ευχάριςτο προςωπικό
8.Έγκαιρο προςωπικό
9.Επιπλέον βοήθεια
10. Ευρύχωρο δωμάτιο
11.Καθαρό δωμάτιο
12.Άνετο κρεβάτι
13.Τπηρεςία ξυπνήματοσ
14.Τγειινή φαγητού/ποτού
15.Ποικιλία
φαγητού/ποτού
16.Γευςτική αξία φαγητού
17.Καθαρή τραπεζαρία
18.Τπηρεςία μπάρ
19.Επιλογέσ από μαγαζιά
20.Εγκαταςτάςεισ

υντελεςτήσ
Βαρύτητασ
0.078
0.056
0.064

Ικανοποίηςη
60.34
53.61
51.68

Παράγοντασ
απόφαςησ
4.71
3.00
3.31

0.053
0.029
0.026
0.030
0.029
0.028
0.031
0.041
0.038
0.034
0.032
0.023

54.09
65.63
66.35
64.90
59.86
57.45
65.63
64.66
54.66
63.94
61.54
61.30

2.87
1.90
1.73
1.95
1.74
1.61
2.03
2.65
2.08
2.17
1.97
1.41

0.024
0.029
0.030
0.033
0.034

58.17
60.34
60.10
55.53
55.53

1.40
1.75
1.80
1.83
1.89
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υνολική Αξία
Κριτηρίων
Γενική εικόνα
7.71
Σοποθεςία
6.18
Πολιτική
Τπηρεςιών
8.93

Τπηρεςία
Δωματίου
8.93
Τπηρεςία
φαγητού και
ποτού
8.33

Εγκαταςτάςεισ
Ξενοδοχείου

γυμναςτηρίου
21.Εγκαταςτάςεισ ςάουνα
22.Πιςίνα
23.Εςωτερική και
εξωτερική διακόςμηςη
24.Υωτιςςτικόσ
εξοπλιςμόσ
25.υςτήματα αςφαλείασ
(πυρκαγιά)
26.Φώροσ μη καπνιςτών
27.Ήςυχη διαμονή

8.24
0.040
0.045
0.026

53.37
53.13
60.58

2.13
2.39
1.58

0.029

58.17

1.69

0.041

59.62

2.44

0.036
0.041

56.49
54.81

2.03
2.25

Περιβάλλον
Ξενοδοχείου
9.99

Πίνακαρ 2.6.3: H ζπλνιηθή αμία ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία επηιέγνπλ ηα μελνδνρεία νη
πειάηεο
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J073v04n04_04#.VC3hOGd_vfI

2.7 Δπξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηε Μαιαηζία

ην ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε, νη Αζηάηεο θαη νη Γπηηθνί ηαμηδηψηεο, θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζηα μελνδνρεία
ηεο Μαιαηζίαο. Απηφ κε γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηε δηακνλή.
Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ πξνηηκήζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη
δηαθνξέο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ησλ ιαψλ θαη ζην δηαθνξεηηθφ
ηξφπν δσήο. Σν 62% ησλ ηαμηδησηψλ πνπ δέρηεθαλ λα ηνπο πάξνπλ ζπλέληεπμε έθαλαλ ηαμίδη
αλαςπρήο θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ έθαλα επαγγεικαηηθφ ηαμίδη. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
θαζψο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ γηα ην είδνο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ζα επηιέμνπλ δηαθέξεη απφ
ηνλ θάζε ηχπν ηαμηδηψηε. Οη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ αθνξνχλ θπξίσο ηελ πνηφηεηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ πνηνχ, ην επίπεδν θηινμελίαο, ηηο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, ηελ
αζθάιεηα, ηελ θαηλνηνκία, ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσλίαο, ηελ ηνπνζεζία, ηελ
εκθάληζε, ηελ ηηκή θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο .Οη πειάηεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο πην
θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο , θαηά ηε δηακνλή ζηα μελνδνρεία
ηεο Μαιαηζίαο. ε αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδεηαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ[Β][1] Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε ηελ νπνία
ηνπνζεηνχληαη ζε γθξνππ ζαξάληα-νρηψ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηα μελνδνρεία. Ζ κέζνδνο
ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Β][2]. Δπίζεο ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ εθηηκνχλ ηε δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεηαη
ζηνλ Πίλαθα 4 ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Β][4]. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ νη νπνίνη είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ Πίλαθα 3 ζην
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Ύζηεξα ζα αλαιπζεί ε δηαθνξεηηθή έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηνπο παξάγνληεο νη
Αζηάηεο θαη Γπηηθνί ηαμηδηψηεο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Β][3].

2.7.1 Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ
 Παξάγνληαο θηινμελία
Ο παξάγνληαο απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηε θηινμελία πεξηέρεη έμη κεηαβιεηέο πνπ
ππνδειψλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο ηνπ πειάηε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ
μελνδνρείνπ. Ζ θηινμελία αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηνπο πειάηεο. Οη πειάηεο επηζπκνχλ έλα
θηιηθφ θαη ζπλεξγάζηκν πξνζσπηθφ Δπηπιένλ ε θηινμελία αλαθέξεηαη ζηελ επειημία
κε ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ θαζψο θαη ζηηο απνδνηηθέο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη.
 Παξάγνληαο ηέγαζε
Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηα θαινδηαηεξεκέλα θαη επξχρσξα δσκάηηα. Οη
πειάηεο επηζπκνχλ πινχζηα εμνπιηζκέλα δσκάηηα πνπ λα δηαζέηνπλ ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο θαη λα παξέρεη αμηφπηζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Δπηπξφζζεηα νη πειάηεο
πξνηηκνχλ επηπισκέλα δσκάηηα φπσο θαη έλα εμνπιηζκέλν θαη αζθαιέο κπάλην. ηνλ
παξάγνληα απηφ αλήθεη θαη ην δσξεάλ wifi ζην δσκάηην φπσο επίζεο θαη ε ζπξίδα
αζθαιείαο.
 Παξάγνληαο Τπεξεζία θαγεηνύ θαη πνηνύ
ε απηφλ ηνλ παξάγνληα αλήθεη ε πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ πνπ ζεξβίξεηαη ζην ρψξν
ηνπ μελνδνρείνπ. Οη πειάηεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ θαγεηνχ θαη
ζηελ πνηθηιία πνπ δηαζέηεη ε θνπδίλα ηνπ μελνδνρείνπ. Δπηπιένλ ζηνλ παξάγνληα
ππεξεζίαο θαγεηνχ θαη πνηνχ πεξηέρεηαη θαη ε ππεξεζία ηνπ κπαξ. Οη πειάηεο
ζεσξνχλ θαζνξηζηηθή ηελ πνηθηιία ζηηο επηινγέο ηνπ πνηνχ.
 Παξάγνληαο Δγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο
ε απηφλ ηνλ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έλα
μελνδνρείν, νη πειάηεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν
ηνπ μελνδνρείνπ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα ςπραγσγεζεί. Απηφο ν
παξάγνληαο απνηειείηαη απφ κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
γπκλαζηεξίνπ θαη αζιεηηθνχ θέληξνπ θαη κεγάια γήπεδα γθνιθ. Απηέο είλαη νη
ππεξεζίεο πνπ πξνηηκάλε νη θαηαλαισηέο φπσο επίζεο θαη κεγάινη ήζπρνη ρψξνη ζην
ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ πξνθεηκέλνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα
δηαβάδνπλ. Δπηπιένλ απηφο ν παξάγνληαο αλαθέξεηαη θαη ζηελ δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε πάξθα θαη ζηα ζηλεκά πνπ λα βξίζθνληαη θνληά ζην ρψξν ηνπ
μελνδνρείνπ.
 Παξάγνληαο πκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο
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Απηφο ν παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην πξνζσπηθφ ηνπ
μελνδνρείνπ θαη ζρεηίδνληαη κε απνδνηηθέο ππεξεζίεο πιχζηκν θαη ζηδέξσκα
ξνχρσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία μππλήκαηνο νπνηαδήπνηε ψξα επηζπκεί ν
πειάηεο. Δπηπιένλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα αλήθεη ε ηθαλφηεηα πξνζσπηθήο
θξνληίδαο φπσο ην ζπα. Οη πειάηεο ηέινο επηζπκνχλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δηαηίζεηαη ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ δσξεάλ εθεκεξίδεο.
 Παξάγνληαο Αζθάιεηα
Απηφο ν παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηηο αμηφπηζηεο ππεξεζίεο αζθαιείαο πνπ δηαζέηεη ε
μελνδνρεηαθή κνλάδα. Απηέο νη ππεξεζίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο
ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο φπσο επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ππξνζβεζηήξα. Οη πειάηεο ζεσξνχλ θαζνξηζηηθφ λα δηαζέηεη ην
μελνδνρείν ππεχζπλν πξνζσπηθφ πξνζηαζίαο.
 Παξάγνληαο Καηλνηνκία θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
Απηφο ν παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζε θαηλνηνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνηηκνχλ γεληθά νη
πειάηεο. Απηέο νη ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ζηηο πινχζηα εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο
ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ. Απηνί νη ρψξνη φπσο είλαη ινγηθφ
απμάλνπλ ηελ ηηκή ηεο δηακνλήο. ε απηφ ηνλ παξάγνληα αλήθεη θαη ν εμνπιηζκφο
πνιπκέζσλ. Δπηπιένλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αλήθνπλ θαη νη εηδηθνί
ρψξνη γηα ηελ δηνξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ. Σέινο θαζνξηζηηθή κεηαβιεηή
είλαη θαη ηα δηάθνξα παθέηα πξνζθνξάο ζε πειάηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
 Παξάγνληαο Μέζα θαη ηξόπνη κεηαθνξάο
Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ απφ
θαη πξνο ην μελνδνρείν. Απηφ ην νπνίν απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηηο
πξνηηκήζεηο είλαη ε νηθνλνκηθή θαη άλεηε κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην πξνο ην
αεξνδξφκην ηεο Μαιαηζίαο(KLIA).Δπίζεο ζηνλ παξάγνληα απηφ ππάξρνπλ θαη νη
ππεξεζίεο ηαμί πνπ ιεηηνπξγνχλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν κε πξννξηζκνχο ζε φιε ηε
ρψξα. Δπηπιένλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αλήθεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
ηνπ πειάηε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο ζην Light Trail Transit.
 Παξάγνληαο Σνπνζεζία
Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν. ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αλήθεη ε εχθνιε πξφζβαζε ζην μελνδνρείν απφ ην
θέληξν ηεο πφιεο θαη απφ ηα αεξνδξφκην. Δπηπιένλ επηζπκνχλ άλεηε ππεξεζία
ζηάζκεπζεο.
 Παξάγνληαο Δκθάληζε
Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ
μελνδνρείνπ. Οη πειάηεο δίλνπλ έκθαζε ζην πεξηβάιινλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην
μελνδνρείν. Δπηζπκνχλ έλα φκνξθα ζρεδηαζκέλν μελνδνρείν ζην εζσηεξηθφ θαη
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εμσηεξηθφ ρψξν. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνπο πειάηεο κηα φκνξθε θαη
πξνλνκηαθή ζέα απφ ην δσκάηην θαζψο θαη απφ ην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ.
 Παξάγνληαο Σηκή
Ο παξάγνληαο ηηκή απνηειεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα απηφ πνπ επηζπκνχλ νη θαηαλαισηέο είλαη ν
ζπλδπαζκφο ηεο ρακειήο θαη ινγηθήο ηηκήο κε ηηο πνιχ θαιέο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ην μελνδνρείν. Πξνηηκνχλ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο κε κηα ινγηθή ηηκή
δσκαηίνπ.
 Παξάγνληαο Σξόπνο Πιεξσκήο
Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζε έλαλ βνιηθφ ηξφπν πιεξσκήο.

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ Αζηαηψλ θαη Γπηηθψλ ηαμηδησηψλ. Οη πξνηηκήζεηο
ηνπ δχν ηχπνπ ηαμηδησηψλ δηαθέξνπλ εθφζνλ δηαθέξνπλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπο. Ο δηαθνξεηηθφο
ηφπνο πξνέιεπζεο θαη ε θνπιηνχξα επηδξά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο ηνπ μελνδνρείνπ σο πξνο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο.

2.7.2 Πξνηηκήζεηο Αζηαηψλ Σαμηδησηψλ
Γηα ηνπο Αζηάηεο ηαμηδηψηεο ν παξάγνληαο ηηκή κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή beta 0.543 απνηειεί ηε
κεγαιχηεξε ηηκή βάξνπο πνπ εμεγεί ηνλ γεληθφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Γειαδή απηή ε θαηεγνξία
ηαμηδησηψλ δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηαμηδηψηεο δίλνπλ
έκθαζε ζηελ ηηκή αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Ύζηεξα αθνινπζεί ε
ππεξεζία ηνπ θαγεηνχ θαη πνηνχ ε θηινμελία ,ε ςπραγσγία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο , νη
ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, ε ζηέγαζε θαη ε ηνπνζεζία, ην ζχζηεκα ζπγθνηλσλίαο , ηα
ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο .Ζ εκθάληζε θαη ε θαηλνηνκία θαζψο θαη
ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί κε απνηέιεζκα λα κελ επηδξνχλ
ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ Αζηαηψλ ηαμηδησηψλ

2.7.3 Πξνηηκήζεηο Γπηηθψλ Σαμηδησηψλ
Γηα ηνπο Γπηηθνχο ηαμηδηψηεο ε αζθάιεηα παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα κε ηε κεγαιχηεξε
ηηκή 0.490. Μεηά αθνινπζεί ε θηινμελία ε ππεξεζία ηνπ θαγεηνχ θαη πνηνχ ,ε ζηέγαζε , ε
ςπραγσγία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, χζηεξα αθνινπζνχλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο
, ε εκθάληζε ,ε ηνπνζεζία θαη ην ζχζηεκα ζπγθνηλσλίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο
δειψλνπλ φηη νη παξάγνληεο ηξφπνο πιεξσκήο, ε ηηκή θαη ε θαηλνηνκία θαη ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ Γπηηθψλ
ηαμηδησηψλ.

2.7.4 χγθξηζε κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ Γπηηθψλ θαη Αζηαηψλ Σαμηδησηψλ
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Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηνπο Αζηάηεο θαη ζηνπο Γπηηθνχο είλαη ε ηηκή,
ε εκθάληζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο. O παξάγνληαο θαηλνηνκία δελ παίδεη
ηδηαίηεξν ξφιν θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ηαμηδησηψλ. Oη Αζηάηεο ηαμηδηψηεο δίλνπλ πεξηζζφηεξε
έκθαζε ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ. Δπηζπκνχλ απνδνηηθέο ππεξεζίεο κε ινγηθέο θαη θζελέο ηηκέο.
Δλψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε νη Γπηηθνί ηαμηδηψηεο δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εκθάληζε
ηνπ μελνδνρείνπ. Δπεξεάδνληαη απφ ην φκνξθν πεξηβάιινλ θαη ηνλ φκνξθα ζρεδηαζκέλν
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ρψξν. ηνλ ηξφπν πιεξσκήο νη Αζηάηεο δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε
ζρέζε κε ηνπο Γπηηθνχο ηαμηδηψηεο. Όζνλ αλαθνξά ηνπο παξάγνληεο ππεξεζία θαγεηνχ θαη
πνηνχ, ζπζηήκαηα ζπγθνηλσλίαο, ηνπνζεζία, ζηέγαζε θαη αζθάιεηα, ζπκπιεξσκαηηθέο
ππεξεζίεο, δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο έρνπλ ζεηηθή ζρέζε ηφζν ζηνπο Αζηάηεο φζν θαη ζηνπο
Γπηηθνχο. Καη νη δχν ηχπνη ηαμηδησηψλ επηζπκνχλ λα παξέρεηαη ζε έλα μελνδνρείν άξηζηε
ππεξεζία θαγεηνχ θαη πνηνχ , φπσο επίζεο λα ππάξρεη εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζην μελνδνρείν
απφ δηάθνξα κέξε. Οη ππεξεζίεο δσκαηίνπ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο απνηεινχλ
ζεκαληηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζηνπο δχν ιανχο. Ο πίλαθαο ζηνλ νπνίν βιέπνπκε απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο ηνλ παξαζέηνπκε παξαθάησ.

Ικανοπούηςη Ταξιδιωτών
Αςιϊτεσ Ταξιδιώτεσ
Δυτικού Ταξιδιώτεσ
Factor
Beta
T
Sig T
Factor
Beta
T
Sig T
(F11)
-0.543
-9.696
0.000
F(6)
0.490
7.903 0.000
(F3)
0,377
6.614
0.000
F(1)
0.473
8.759 0.000
(F1)
0,356
6.034
0.000
F(3)
0.461
8.865 0.000
(F4)
0,332
5.929
0.000
F(2)
0.325
6.132 0.000
(F5)
0.301
5.679
0.001
F(4)
0.318
6.235 0.003
(F2)
0.269
4.559
0.001
F(5)
0.258
5.864 0.007
(F9)
0.198
3.400
0.023
F(10)
0.176
3.451 0.011
(F8)
0.175
2.778
0.029
F(9)
0.029
0.547 0.036
(F6)
0.106
2.304
0.035
F(8)
0.017
0.288 0.048
(F12)
0.028
2.009
0.048
F(12)
0.009
0.188 0.597
(F10)
0.009
0.155
0.743
F(11)
-0.006
-0.122 0.672
(F7)
0.002
0.040
0.991
F(7)
0.004
0.093 0.699
Πίνακαρ 2.7.4 : Καηάηαμε πξνηηκήζεσλ πνπ επηδξνχλ ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο
ησλ ηαμηδησηψλ
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09596110510591909
ημείυζη: Σν a δειψλεη ζεκαληηθφηεηα θνληά ζην 0.05. Οη παξάγνληεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ beta
ζπληειεζηή πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ γίλεηαη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο.
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2.8 πκπεξάζκαηα
ηηο δχν έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηε βηβιηνγξαθία, έγηλε αλάιπζε δχν ραξαθηεξηζηηθψλ
παξαδεηγκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηηο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο ησλ πεξηνρψλ Σατπέη θαη Μαιαηζία. ηελ πεξίπησζε ηνπ Σατπέη δηαπηζηψζεθε, φηη ην
πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο πειάηεο φηαλ επηιέγνπλ κηα
μελνδνρεηαθή κνλάδα γηα ηε δηακνλή ηνπο. Με άιια ιφγηα νη πειάηεο πξνηηκνχλ κηα άλεηε ήζπρε
θαη θαζαξή ζηέγαζε θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ιηγφηεξνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε. Δθαξκφδνληαο ηελ Ηεξαξρηθή Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία θαη ηελ Λεηηνπξγία
Πνιιαπιήο Υξεζηκφηεηαο ,έγηλε αμηνιφγεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ ησλ μελνδνρείσλ.
ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ ην πεξηβάιινλ ηνπ
μελνδνρείνπ είλαη πξψην ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. Παίδεη πνιιή κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ πειάηε
ην θπζηθφ ηνπίν θαη ην ήζπρν πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα νη πειάηεο δίλνπλ έκθαζε ζηε θήκε θαη
ηελ θαιή εηθφλα ηνπ μελνδνρείνπ. Δπηπξφζζεηα νη πειάηεο είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ αιιά κε-ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζχζηεκα ησλ
ζπγθνηλσληψλ θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν ην ζχζηεκα ζπγθνηλσληψλ ήηαλ ππφ θαηαζθεπή. Ζ
Λεηηνπξγία Πνιιαπιήο Υξεζηκφηεηαο πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ παξάγνληα απφθαζεο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε θήκε, ε θαιή εηθφλα θαη ε άλεζε ζηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ησλ μελνδνρείσλ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο AHP έγηλε ζχγθξηζε αλά δεχγε ηα βάξε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
παξνρψλ ησλ μελνδνρείσλ κνλάδσλ, κε ζθνπφ λα εληνπηζηεί ε δηαθνξά επηπέδνπ πξνηίκεζεο
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Με άιια ιφγηα λα θαζνξηζηνχλ νη παξνρέο πνπ
είλαη ζεκαληηθέο ή ιηγφηεξεο ζεκαληηθέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο .
ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ηεο Μαιαηζίαο ,δηαπηζηψζεθε φηη ε θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ
απφ δηαθνξεηηθνχο ιανχο επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ηα μελνδνρεία. ην παξάδεηγκα καο ζπγθξίλνληαο έλα δείγκα πειαηψλ απφ ηελ Αζία θαη απφ ηε
Γχζε δηαπηζηψζεθε φηη νη Αζηάηεο ηαμηδηψηεο ελδηαθέξνληαη πην πνιχ γηα ηηο θζελέο θαη
ηαπηφρξνλα απνδνηηθέο ππεξεζίεο (value for money services). Καη γηα απηφ ν παξάγνληαο ηηκή
παίδεη ηνλ ζπνπδαηφηεξν ξφιν γηα απηνχο. Απηφ πνπ αλαδεηνχλ είλαη ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο ηεο
πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κε ηε ρακειή ηηκή ηνπο. Γελ μνδεχνπλ κεγάια πνζά
γηα ηε δηακνλή ηνπο φπσο νη Γπηηθνί ,φκσο απαηηνχλ πςειήο πνηφηεηαο εγθαηαζηάζεηο γηα
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Ζ αζθάιεηα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηνπο Γπηηθνχο
ηαμηδηψηεο. Όπσο επίζεο ε πςειή θαη πνηνηηθή πνηθηιία ζηα θαγεηά. Απηφ εμεγεί θαη ην γεγνλφο
φηη θεκίδνληαη γηα ηηο δηάζεκεο θνπδίλεο ηνπο θαη επηζπκνχλ θάηη αλάινγν λα ζπλαληήζνπλ ζην
μελνδνρεία πνπ επηζθέπηνληαη, ζηελ πεξίπησζε καο ζηα μελνδνρεία ηεο Μαιαηζίαο.
Ζ θηινμελία είλαη πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζεκαληηθά ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο
θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο ηαμηδησηψλ. H παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ αλαιχζεθε είρε ζαλ ζθνπφ
λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ
μελνδνρεηαθψλ παξνρψλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ρξήζηκε θαζψο ηαμηλνκείηαη έλαο κεγάινο
αξηζκφο παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ ζε γθξνππ . Όιεο νη παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο
απνηεινχλ ηνλ παξάγνληα θάζε γθξνππ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΔΘΟΓΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ

ΔΗΑΓΧΓΖ

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ζα γίλεη
αλάιπζε βαζηθψλ ελλνηψλ. Δπίζεο ζα θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο
παιηλδξφκεζεο πνπ ζα κειεηεζεί φκσο αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην κέζα απφ έλα
παξάδεηγκα. Ζ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο
κεηαβιεηήο απφθξηζεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ παιηλδξφκεζεο x1,x2,...,xn. H πξφβιεςε ηεο
κεηαβιεηήο y βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν ηηκψλ ησλ x1,x2,...,xn. Ζ κέζνδνο ηεο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο δηαιέγεη απηφ ην ζχλνιν ηηκψλ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη πνηεο απφ ηηο ηηκέο
απηέο είλαη ζεκαληηθέο απφ ηηο ππφινηπεο ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη ηε κεηαβιεηή απφθξηζεο y
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φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα. (Julian, J Faraway, 2002). Πξψηα
ζα γίλεη αλάιπζε ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο .

3.1 Απιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε
Μηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηνραζηηθήο εμάξηεζεο δχν
κεηαβιεηψλ είλαη ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Σε κέζνδν απηή ζα εθαξκφζνπκε γηα
λα κειεηήζνπκε ηελ πην απιή κνξθή ζηνραζηηθήο εμάξηεζεο , ηε γξακκηθή.

3.1.2 Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ
Απφ ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ην πνιπψλπκν ζα πξνζαξκφδεηαη θαηά έλα άξηζην
2

ηξφπν ζε φια ηα δεδνκέλα φηαλ ην άζξνηζκα ησλ u i είλαη ειάρηζην. Γειαδή φηαλ ην
N

u
i 1

2
i

 u 12  u 22    u 2N είλαη ειάρηζην.

Έηζη έρνπκε :

N

 a  bx
i 1

F(a, b)
 0 (2) ηφηε ην
b

 y i   Fa , b  θαη φηαλ
2

i

N

u
i 1

2
i

F(a, b)
 0 (1),
a

είλαη ειάρηζην.

Απφ ηηο (1),(2) έρσ ηηο εμήο ζρέζεηο:
N

N

N

N

N

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

Na  b x i   y i (3) θαη b x i2  a  x i   x i y i (4) φπνπ απφ απηέο ππνινγίδνληαη ηα

a,b.
Καη

a

N

N

N

N

i 1

i 1

i 1

N

 x i2   y i   x i   x i y i
i 1
2



N x i2   x i 
i 1
 i 1 
N

N

,

b

N

N

N  xi y i   xi   y i
i 1

i 1

i 1
2



N  xi2   xi 
i 1
 i 1 
N

Ζ επζεία ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζα είλαη ε:
𝑦=𝑎+ 𝑏 ∙ 𝑥
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N

To 𝑎 είλαη ε ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε επζεία ηέκλεη ηνλ άμνλα y‟y ελψ ην 𝑏 , πνπ είλαη
ν ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο ηεο επζείαο, εθθξάδεη ηε κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο Y φηαλ ε
κεηαβιεηή X κεηαβιεζεί θαηά κηα κνλάδα.

Γηα ηα ζθάικαηα δa ,δb ππνινγίδσ ην

N

d
i 1

2
i

φπνπ d i  y i  a  bx i .

Σφηε έρσ ηα εμήο :

N

a 

1

N2

N

 x d
i 1

2
i

i 1

N



N   x   x i 
i 1
 i 1 
N

d

2
i

N

δb  δa 

2

2
i

N



N

x
i 1

2
i

N

N2

i 1

2
i

N 
N   x   x i 
i 1
 i 1 
N

2

2
i

Πεγή[1]:[ http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFitting.html ]

3.1.3 πληειεζηήο Γξακκηθήο πζρέηηζεο
Δίλαη ην κέηξν πνπ εθθξάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζεκείσλ ελφο δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο γχξσ
απφ ηελ επζεία παιηλδξφκεζεο. Απφ φιεο ηηο δπλαηέο θακπχιεο παιηλδξφκεζεο, ε θακπχιε
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (ρ2) έρεη ην κηθξφηεξν «ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο» sy,x, ηεο y απφ ηε x. Σν
ζθάικα απηφ απνηειεί έλα κέηξν ηνπ πφζν δηαζπαξκέλα είλαη ηα ζεκεία γχξσ απφ ηελ θακπχιε
θαη είλαη ε πνζφηεηα:
s y,x 

 ( y  yˆ )

2

(1)

n

φπνπ yˆ  a  bx ε ηηκή εθηίκεζεο ηνπ y γηα δεδνκέλν x απφ ηελ θακπχιε παιηλδξφκεζεο ησλ
δεδνκέλσλ x, y. Απνδεηθλχεηαη φηη, εηδηθά γηα ηελ επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ην s2y,x κπνξεί
λα εθθξαζηεί σο ζπλάξηεζε ηεο δηαζπνξάο sy2 θαη ηνπ «δεηγκαηηθνχ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο» r,
σο αθνινχζσο:

s 2 y , x  s y (1  r 2 )
2

(2)

φπνπ ην r, νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε:
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r

sxy

(3)

sx s y

φπνπ sx θαη sy είλαη νη δηαζπνξέο ηνπ x θαη y (δεδνκέλσλ) αληίζηνηρα , ελψ sxy ε ζπλδηαζπνξά
ηνπο.
ηελ πξάμε, ην r ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:

r

n x

n  xy   x    y 
2



  x   n  y 2   y 
2

2



(4)

Σν κέγεζνο απηφ εθθξάδεη ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο ζηα δεδνκέλα,
ελψ ε πεξηνρή ησλ ηηκψλ ηνπ r είλαη -1 r  1 ή αιιηψο r2  1.
Όζν ην r πξνζεγγίδεη ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή κνλάδα, ηφζν ε επζεία πξνζαξκφδεηαη
θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα.
ηελ πεξίπησζε πνπ r1 ηφηε ππάξρεη πιήξεο γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη πιήξεο γξακκηθή
παιηλδξφκεζε.
Ζ απφθιηζε ηνπ r2 απφ ηελ κνλάδα, ζπκθσλα κε ηελ Δμ. 2, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάινγε αχμεζε
ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο εθηίκεζεο.
Αλ r21 ηφηε πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη κηθξή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
δεδνκέλσλ x θαη y, αιιά είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη κε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Γηα ην
ιφγν απηφ, δελ έρεη λφεκα λα ρξεζηκνπνηνχκε ην ζπληειεζηή απηφ φηαλ ηα δεδνκέλα δε
ζπλδένληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν
«ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο» ξ πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε πεξίπησζε θακπχιεο πξνζαξκνγήο
(παιηλδξφκεζεο).

Πεγή[2]:[ http://mathbits.com/MathBits/TISection/Statistics2/correlation.htm ]

H γξαθηθή απεηθφληζε κηαο ηέιεηαο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο είλαη ην παξαθάησ:
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Δλψ ε γξαθηθή απεηθφληζε κηαο ηέιεηαο αξλεηηθή ζπζρέηηζεο είλαη ε επφκελε πνπ αθνινπζεί:
NN vs. MM
12
10

NN

8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

MM

Όηαλ έρνπκε κεδεληθή ζπζρέηηζε ηα ζεκεία απέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ επζεία φπσο
βιέπνπκε παξαθάησ:
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NN vs. MM
24
20

NN

16
12
8
4
0
0

2

4

6

8

10

12

MM

Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε έρνπκε ην δηάγξακκα:

NN vs. MM
50

40

NN

30

20

10

0
0

2

4

6
MM

3.1.4 πλδηαθχκαλζε
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8

10

12

Απνηειεί έλα κέηξν ζρέζεο κεηαμχ δχν πεξηνρψλ δεδνκέλσλ θαζψο απνδίδεη ην κέζν φξν ηνπ
γηλνκέλνπ ησλ απνθιίζεσλ ησλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο ηνπο βάζεη
ηνπ παξαθάησ ηχπνπ:
2
COV(X,Y) = s XY


1 
 ( xi  x )( yi  y )
 i 1

Σν πξφζεκν ηεο ηηκήο ηεο ζπλδηαθχκαλζεο δείρλεη ηελ ηάζε ζηε γξακκηθή ζρέζε ησλ δχν
κεηαβιεηψλ. Όηαλ νη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ηφηε ε ζπλδηαθχκαλζε
είλαη ζεηηθή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ νη κεγαιχηεξεο ηηκέο κηα κεηαβιεηήο αληηζηνηρνχλ
ζηηο κηθξφηεξεο ηεο άιιεο ηφηε ζεσξνχκε φηη ε ζπλδηαθχκαλζε είλαη αξλεηηθή.

3.1.5 Αλάιπζε Γηαζπνξάο (Analysis of Variance)
Δμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αλεμάξηεηε, ππνινγίδνληαο ζηελ νπζία
ην αλ ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Y εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή X. Ζ αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο γηα ην απιφ γξακκηθφ κνληέιν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί
σο εμήο:

Πύνακασ Ανϊλυςησ Διαςπορϊσ

Πεγή
Βαζκνί
Μεηαβιεηφηεηαο Διεπζεξίαο
Παιηλδξφκεζε
1
θάικαηα

λ-2

Άζξνηζκα
Σεηξαγψλσλ
SSR= 𝑣𝑖=1( 𝑦𝑖 -𝑦)2

Μέζν
Σεηξάγσλν
MSR=



SSerr   ( yi  yˆi )

𝑆𝑆𝑅

F-test
𝑀𝑆𝑅

F=𝑀𝑆𝐸

1
𝑆𝑆𝐸

2

MSE=𝑆 2 =𝜈−2

i 1

Οιηθή

λ-1



SStot   ( yi  yi )2
i 1

ε θάζε άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ αληηζηνηρνχλ νξηζκέλνη βαζκνί ειεπζεξίαο πνπ ηζνδπλακνχλ κε
ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ yi νη νπνίνη απαηηνχληαη γηα ηνλ ελ ιφγσ
αζξνίζκαηνο.
Δπνκέλσο ην SST έρεη λ-1 βαζκνχο ειεπζεξίαο δηφηη:
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𝜈
𝑖=1(𝑦𝑖 -𝑦)=0

To SSR έρεη έλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο επεηδή κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ κηα ζπλάξηεζε ησλ yi ηελ
𝛽 δνζέληνο φηη:
SSR=

2
𝜈
𝑖=1 (𝑦i-𝑦) =

𝛽 2∙

𝜈
𝜄=1 (𝑥𝑖

- 𝑥 )2

Δλψ ην SSE έρεη λ-2 βαζκνχο ειεπζεξίαο δηφηη:
𝜈
𝑖=1(𝑦 i-𝑦i)=0

θαη

𝜈
𝜄 =1 𝑥 i∙

(𝑦i-𝑦i)=0

H ηζφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ απιή αιιά θαη ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε είλαη ε εμήο:
SST=SSE+SSR
ηαηηζηηθνί Έιεγρνη F: Οη ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο SSR θαη SSE είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο
θαη ηα κέζα ηεηξάγσλα αθνινπζνχλ ηελ Υ2 θαηαλνκή κε βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπο αληίζηνηρνπο
ησλ αζξνηζκάησλ ηεηξαγψλσλ. Δπνκέλσο ε ζπλάξηεζε F αθνινπζεί ηελ F1,n-2 θαηαλνκή θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παιηλδξφκεζεο δειαδή ηεο
ππφζεζεο H0: β=0 ηεο Ζα: β<>0. Δπνκέλσο ζηελ νπζία ειέγρνπκε ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο φηη ηα
δεδνκέλα καο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ην γξακκηθφ κνληέιν.
Πεγή[3]: [ http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_variance ]

3.1.6 πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ R2:
Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ην πειίθν:
R2=SSR/SST → 0
Με ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ αμία ηνπ απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ ην νπνίν
πξνζαξκφδνπκε ζηα δεδνκέλα. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο
κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεηαβιεηή X. Όζν πην θνληά βξίζθεηαη
ε ηηκή R2 ζηελ κνλάδα ηφζν πην ηζρπξή γίλεηαη ε γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Y
θαη Υ.

3.2 Πνιιαπιή γξακκηθή Παιηλδξφκεζε
ηελ πεξίπησζε ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο εμεηάδνπκε ηε γξακκηθή ζρέζε
κεηαμχ κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη πνιιψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ κεηαβιεηή
απφθξηζεο Τ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξκελεπηηθέο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έζησ Υ1,Υ2,…,Υξ-1. Σν κνληέιν απηφ απνηειεί κηα γελίθεπζε ηνπ
κνληέινπ πνπ εμεηάζακε πξηλ Τ=b0+b1X1+ε φπνπ εδψ παίξλεη ηελ εμήο κνξθή:
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Y=b0+b1X1+b2X2+...+bp-1Xp-1+ε
Γηα θάπνηεο παξακέηξνπο b0,b1...bp-1 κε ζθνπφ λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηεο Τ θαη ησλ
Υ1,Υ2,…,Υp-1 ιακβάλεηαη έλα δείγκα κεγέζνπο n γηα θάζε άηνκν ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη νη
ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ πρ γηα ην i-άηνκν ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο
(Yi,Xi1,...,Xi,p-1), i=1,2,...n. Έρνπκε ινηπφλ ην κνληέιν :
Yi= b0+b1X1+b2X2+...+bp-1Xp-1+εi ,

i=1,2...n

Όπνπ ηα ζθάικαηα ε1,ε2,...εn ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο ηηκέο κεηαβιεηψλ απφ ηελ Ν(0,1) ελψ νη
εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο Υ1,Υ2,...Υp-1 φπσο θαη ζην απιφ γξακκηθφ κνληέιν δελ ζεσξνχληαη
ηπραίεο. Σν κνληέιν γξάθεηαη ζηελ απινχζηεξε κνξθή:
Y=Xb+ε
O πίλαθαο Υ θαιείηαη θαη πίλαθαο ζρεδηαζκνχ. ην πνιιαπιφ κνληέιν ζεσξνχκε φηη ηα ζεκεία
δελ βξίζθνληαη <<θνληά>> ζε κηα επζεία αιιά <<θνληά>> ζε έλα επίπεδν ζηηο p δηαζηάζεηο.
Πεγή[4]:[ http://www.statsoft.com/Textbook/General-Regression-Models#b3 ]

3.2.1 Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ
Ζ εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο αξρήο ησλ ειαρίζησλ
ηεηξαγψλσλ
Β=argminb[(y-Xb)‟(y-Xb)],
Όπνπ b=(b0,b1,...,bk-1)‟ , έλα k-δηάζηαην δηάλπζκα ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ
παιηλδξφκεζεο.

Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ b0,b1,...,bp-1 θαη ζ2
Σν ηπραίν δηάλπζκα ε απνηειείηαη απφ n αλεμάξηεηεο Ν(0,ζ2) ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη επνκέλσο
ζα έρεη απφ θνηλνχ ζ.π.π Ν(0,ζ2Ηn) δειαδή αθνινπζεί κηα πνιπδηάζηαηε θαλνληθή θαηαλνκή
φπνπ Ηn είλαη ν κνλαδηαίνο πίλαθαο δηάζηαζεο n. Χο ζπλέπεηα ην ηπραίν δηάλπζκα Τ=[
Y1,Y2,...,Yn]T ζα αθνινπζεί θαη απηφ πνιπδηάζηαηε θαλνληθή Ν(Υb,ζ2Ηn)
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H εξκελεία ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ κνληέινπ
Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ ε δεηγκαηηθή δηαζπνξά ησλ
παξαηεξήζεσλ Τi απνδεηθλχνληαη φηη ρσξίδεηαη ζε δχν αζξνίζκαηα ηα νπνία ζπκβνιίδνληαη θαη
πάιη κε SST , SSE θαη SSR αληίζηνηρα.

To SST εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή παξαηεξνχκελε κεηαβιεηφηεηα ησλ Yi ,
ην SSR εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή παξαηεξνχκελε κεηαβιεηφηεηα ησλ Yi εθθξάδεη ηε
κεηαβιεηφηεηα ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ηηκψλ
Δλψ ην SSE εθθξάδεη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ Yi ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζαξκνζκέλεο
ηηκέο. Ζ κεηαβιεηφηεηα ηνπ SSR εξκελεχεηαη απφ ην κνληέιν ελψ ηνπ SSE φρη. Ο ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ R2 νξίδεηαη σο ην πειίθν
𝑆𝑆𝑅 𝑆𝑆𝑇−𝑆𝑆𝐸

R2=𝑆𝑆𝑇 =

𝑆𝑆𝑇

Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ Τi πνπ εξκελεχεηαη απφ
ην κνληέιν. Ηζρχεη φηη:
𝑆𝑆𝐸
𝜎2

=

1

𝜎2

2
2
𝑛
𝑖=1 (𝑌𝑖 -𝑌𝑖 ) ~X n-p

,

Δπίζεο , αλ b1=b2=...=bp-1=0 ηφηε απνδεηθλχνπκε φηη
𝑆𝑆𝐸
𝜎2

~x2p-1 θαη

𝑆𝑆𝑇
𝜎2

~x2n-1

Γηαθνξεηηθά αθνινπζνχλ θάπνηεο κε-θεληξηθέο θαηαλνκέο x2). Δπνκέλσο αλ
b1=b2=...=bp-1=0 ηφηε:

F=

𝑆𝑆𝑅
𝜎2
𝑝 −1
𝑆𝑆𝐸
𝜎2
𝑛 −𝑝

=

𝑆𝑆𝑅
(𝑝 −1)
𝑆𝑆𝐸
(𝑛 −𝑝 )

~𝐹p-1,n-p

Γηφηη SSR θαη SSR είλαη αλεμάξηεηεο.
Έιεγρνο ππφζεζεο
Απφ ην παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ έιεγρν γηα ηελ ππφζεζε H0:b1=b2=...bp-1= 0
δειαδή φηη ε Y δελ εμαξηάηαη απφ θακία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Υ1, Υ2 ,...,Υp-1. Θα
απνξξίπηεηαη ε Ζ0 φηαλ ε παξαπάλσ ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ιακβάλεη αζπλήζηζηα ππφ ηελ Ζ0
κεγάιεο ηηκέο δειαδή φηαλ:
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𝑆𝑆𝑅

𝐹 = 𝑆𝑆𝐸

(𝑝−1)

> Fp-1,n-p (a) : άλσ α-ζεκείν ηεο θαηαλνκήο F κε p-1 θαη n-p κε αληίζηνηρν p-value:

(𝑛−𝑝)

p-value= 1-F

𝑆𝑆𝑅
𝑝 −1
Fp-1,n-p 𝑆𝑆𝐸
𝑛 −𝑝

(

)

φπνπ FFp-1,n-p είλαη ε ζ.θ ηεο θαηαλνκήο Fp-1,n-p. Αληίζεηα απφ ην απιφ ζην πνιιαπιφ κνληέιν ν
παξαπάλσ έιεγρνο κέζσ ηεο F είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ είδακε ζην απιφ
κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο Σ i , i=1,2,...,p-1 , απηφ γηαηί νη έιεγρνη
εθείλνη αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο:
Ζ0:b1=0, H0:b2=0,..., H0:bp-1=0 μερσξηζηά.
Πεγή[5]:[ http://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares ]

Παξαθάησ έρνπκε ηνλ πίλαθα αλάιπζεο δηαζπνξάο (ANOVA)
Πίνακαρ Ανάλςζηρ Γιαζποπάρ

Πεγή
Μεηαβιεηφηεηαο
Παιηλδξφκεζε
θάικαηα

Βαζκνί
Διεπζεξίαο
p-1
λ -p

Άζξνηζκα
Σεηξαγψλσλ
SSR= 𝑣𝑖=1( 𝑦𝑖 -𝑦)2

Μέζν
Σεηξάγσλν
𝑆𝑆𝑅

MSR=𝑝 −1



SSerr   ( yi  yˆi )

F-test
𝑀𝑆𝑅
𝑀𝑆𝐸

𝑆𝑆𝐸

2

MSE=𝑛 −𝑝

i 1

Οιηθή

λ-1



SStot   ( yi  yi )2
i 1

3.2.2 χγθξηζε Μνληέισλ
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κεγάιν αξηζκφ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υ 1,Υ2,…,Υp-1 θαη
ζέινπκε λα εμεηάζνπκε πνηεο απφ απηέο επεξεάδνπλ ηε κεηαβιεηή απφθξηζεο Τ. Έλαο ηξφπνο
είλαη λα εθαξκφζνπκε φια ηα δπλαηά κνληέια θαη λα επηιέμνπκε απηφ πνπ δίλεη ηα θαιχηεξα
66

απνηειέζκαηα. Απηφο ν ηξφπνο δελ είλαη ν πην ζχληνκνο. Παξφιαπηα φηαλ πρ έρνπκε ηξείο
κεηαβιεηέο Υ1,Υ2,Υ3 ηφηε κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηα εμήο κνληέια:

Y=b0+b1X1+ε,

Τ=b0+b1X2+ε,

Τ=b0+b1X3+ε,

Τ=b0+b1X1+b2X3+ε,

Τ=b0+b1X1+b2X2

Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+ε,

Y=b0+b1X2+b2X3+ε

Αλ ζεσξήζνπκε φηη θαιχηεξν κνληέιν εθείλν ην νπνίν δίλεη ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή
πξνζδηνξηζκνχ R2 , ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην κνληέιν κε ην κεγαιχηεξν R2=1-𝑆𝑆𝐸 𝑆𝑆𝑇 δελ είλαη
πάληα ην θαιχηεξν . Απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνλ εμήο ιφγν:
Όζν πξνζζέηνπκε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν ην R2 απμάλεηαη ή παξακέλεη ζηαζεξφ.
Βιέπνπκε φηη φηαλ πξνζζέηνπκε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην SEE κεηψλεηαη ε κέλεη ζηαζεξφ
εθφζνλ:
SSE = min𝑏0 ,𝑏1 ,. . ,𝑏𝑘 −1

2
𝑛
𝑖=1(𝑌𝑖 -𝑏0 -𝑏𝑖 𝑋𝑖1 -...-bp-1Xi,p-1)

Δλψ ην SST παξακέλεη πάληα ζηαζεξφ θαη ε παξαπάλσ ειαρηζηνπνίεζε γίλεηαη κε πεξηζζφηεξα
bi. Έζησ γηα παξάδεηγκα φηη ε Y επεξεάδεηαη απφ ηηο X1X2 ελψ δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ
ηελ Υ3 ηφηε ην θαιχηεξν κνληέιν ζα έπξεπε λα είλαη ην
Τ=b0+b1X1+b2X2+ε . Δάλ πξνζζέζνπκε φκσο ηε κεηαβιεηή Υ3 ζε απηφ ην κνληέιν ηφηε
πξνθχπηεη ην εμήο κνληέιν: Τ=b0+b1X1+b2X2+b3X3+ε ην νπνίν ζα έρεη κεγαιχηεξν ε ίζν R2 απφ
ην Τ=b0+b1X1+b2X2+ε. Δπνκέλσο ην R2 δελ δείρλεη πάληνηε ην θαιχηεξν κνληέιν . ε απηή ηε
πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχκε ηε πξνζαξκνζκέλν R2 (adjusted R2).
Σν πξνζαξκνζκέλν R2 δείρλεη σο θαιχηεξν κνληέιν απηφ πνπ έρεη ην κηθξφηεξν
S2= 𝑆𝑆𝐸 (𝑛 − 𝑝) .
To θαιχηεξν κνληέιν ζεσξείηαη απηφ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν:
𝑆𝑆𝐸/(𝑛 −𝑝)

R2=1- 𝑆𝑆𝑇

(𝑛−1)

Πεγή[6]: [ http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/4779 ]

3.2.3 Πνιπζπγγξακκηθφηεηα
ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηεο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
Υ1Υ2,…,Υp-1 λα είλαη γξακκηθά εμαξηεκέλεο κε απνηέιεζκα ν πίλαθαο πιεξνθνξίαο ΥTΥ λα κελ
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αληηζηξέθεηαη. Γειαδή ε νξίδνπζα λα είλαη κεδέλ. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο
πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα αθαηξνχκε θάπνηεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο απφ ην κνληέιν(ράλνληαο φκσο πιεξνθνξία). Καη ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε νξίδνπζα ηνπ XTX δελ είλαη αθξηβψο 0 αιιά <<θνληά>> ζην κεδέλ ιέκε φηη έρνπκε αζζελή
πνιπζπγγξακηθφηεηα θαη παξνπζηάδεηαη θαη ηφηε πξφβιεκα. ηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδνληαη
ζθάικαηα ζηξνγγχιεπζεο θαηά ηελ αλ αλαζηξνθή ηνπ ΥΣΥ κε ζπλέπεηα νη εθηηκήζεηο πνπ
παίξλνπκε λα κελ είλαη αμηφπηζηεο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ SPPS αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο
πνιπζπγγξακηθφηεηαο ηππνπνηψληαο φιεο ηηο κεηαβιεηέο έηζη ψζηε λα παίξλνπλ ηηκέο ζην (-1,1)
θαη θαηά ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ λα ηηο επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή θιίκαθα. Ζ νξίδνπζα
ηνπ ΥΣΥ είλαη θνληά ζην 0 φηαλ ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ.
Δπηπιένλ θάπνηεο κεηαβιεηέο κπνξεί λα θαίλνληαη «ζεκαληηθέο» κε αληίζηνηρν p-value θνληά
ζην κεδέλ παξφιαπηα λα παχνπλ λα είλαη ζεκαληηθέο φηαλ ζην κνληέιν πξνζζέζνπκε θαη άιιεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί ζην κνληέιν Τ=b0+b1X1+b2X2+ε λα είλαη
ζεκαληηθή (απνξξίπηνπκε φηη ε b2≠0 ελψ ζην κεγαιχηεξν κνληέιν Τ=b0+b1X1+b2X2+b3X3+ε λα
κελ είλαη πηα ζεκαληηθή (ελψ ε Υ3 πνπ πξνζηέζεθε λα είλαη). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε Υ3 είλαη
απηή πνπ επεξεάδεη ηελ Τ αιιά φηαλ εθαξκφδνπκε ην πξψην κνληέιν ζην νπνίν δελ ππάξρεη Υ 3
ε Υ2 θαίλεηαη ζεκαληηθή δηφηη κνηάδεη ζηε Υ3 . Μεξηθνί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ην θαιχηεξν
κέηξν γηα λα εθηηκήζνπλ αλ ζε έλα κνληέιν εκθαλίδεηαη πνιπζπγγξακηθφηεηα είλαη ν δείθηεο
VIF ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ην πειίθν:
𝑉𝐼𝐹 =

1
1 − 𝑅2

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε πνπ είλαη θνληά ζην 10 ζεκαίλεη φηη ππάξρεη πξφβιεκα
πνιπζπγγξακηθφηεηαο.
Πεγή[7]:[ http://en.wikipedia.org/wiki/Multicollinearity ]

3.2.4 Μέζνδνη βαζηδφκελε ζε θξηηήξηα πιεξνθνξίαο
ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ην θξηηήξην πιεξνθνξηψλ Akaike (ΑΗC). Σν θξηηήξην απηφ
ζηεξίδεηαη ζηελ εληξνπία ησλ πιεξνθνξηψλ. ηελ νπζία πξνζθέξεηαη σο έλα ζρεηηθφ κέηξν γηα
ηα ζηνηρεία πνπ ράλνληαη ζε έλα πξαγκαηηθφ κνληέιν. Οπζηαζηηθά ην θξηηήξην απηφ πεξηγξάθεη
απνηειεζκαηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ κνληέινπ. Ζ
κέζνδνο Akaike είλαη θαηαιιειφηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη
κεγάιν. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξφ πην θαηάιιειν ην θξηηήξην
πιεξνθνξηψλ BIC(Bayesian Information Criterion, BIC). Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ BIC δίλεηαη σο:
BIC=−2𝑙𝑜𝑔 − 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖𝑜𝑜𝑑 + 𝑝 𝑙𝑜𝑔𝑛
Γηα ηα κνληέια γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ν φξνο -2log-likelihood είλαη γλσζηφ θαη σο απφθιηζε
n log( 𝑆𝑆𝐸 𝑛) ε θάζε πεξίπησζε λα ειαρηζηνπνηνχκε ην AIC ε ην BIC. Σα κνληέια πνπ έρνπλ
68

κεγάιν κέγεζνο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα θαη έηζη έρνπλ κηθξφηεξν SSR θαη ρξεζηκνπνηνχκε
πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο.
Δπνκέλσο ε θαιχηεξε επηινγή κνληέινπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ κνληέινπ.

Έρνπκε:
AIC=n× 𝑙𝑜𝑔 − 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖𝑜𝑜𝑑 + 2 × 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠

H εμίζσζε απηή κεηαηξέπεηαη ζε ζηεο εμήο φηαλ ζα εθαξκφδνπκε ζε Gauss ε ζε θαλνληθά
κνληέια:
AIC≈ 𝑛 × log 𝑆𝑆𝐸 + 2𝑝
Σν πξψην κέξνο 2 log(SSE) καο δείρλεη ηελ αθξίβεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ζ ζηαζεξά
2 ζπρλά έρεη ην ξφιν ηεο παξακέηξνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο παξακέηξνπ. Όζν πην
κηθξή ηηκή παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή AIC ηφζν θαιχηεξν είλαη ην κνληέιν.
AIC=𝑛 × ln
(𝑆𝑆𝐸 𝑛) +2× (𝑝 + 1)
Αλ ηνπνζεηήζνπκε ζηε κεηαβιεηή SSE ηε κεηαβιεηή SAE ηφηε ν ηχπνο γίλεηαη:
AIC=𝑛 × 2 × ln
(𝑆𝐴𝐸 𝑛)+2× (𝑝 + 1)
Πεγή[8] :[ http://en.wikipedia.org/wiki/Akaike_information_criterion]

3.2.5 Δπηινγή Μεηαβιεηψλ (Variable Selection)
Ζ επηινγή κεηαβιεηψλ (Variable Selection) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ „θαιχηεξνπ‟
ππνζπλφινπ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ λα εμεγνχκε θαιχηεξα ηα
δεδνκέλα κε ηνλ απινχζηεξν ηξφπν θαη λα αθαηξνχληαη νη πεξηηηέο πξνβιέςεηο. Ζ αξρή ηεο
κεηξηνπάζεηαο νξίδεη φηη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηζαλψλ εμεγήζεσλ γηα κηα πεξίπησζε , ε
απινχζηεξε είλαη θαη ε θαιχηεξε. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο απνδεηθλχεη
φηη ην κηθξφηεξν κνληέιν πνπ ηαηξηάδεη κε ηα δεδνκέλα είλαη θαη ην θαιχηεξν. Δπηπιένλ πεξηηηνί
πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ζα πξνζζέζνπλ πην πνιιά εκπφδηα ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε άιιεο
πνζφηεηεο πνπ πηζαλψο λα καο ελδηαθέξνπλ. Απηφ έρεηο ζαλ απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη βαζκνί
ειεπζεξίαο. Σν πξφβιεκα ηεο ζπγγξακηθφηεηαο πνπ πξναλαθέξακε θαη πην πξηλ δεκηνπξγείηαη
φηαλ έρνπκε πνιιέο κεηαβιεηέο θαη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά. Δάλ ην κνληέιν
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξφβιεςε κεηαβιεηψλ κπνξνχκε λα ζψζνπκε ρξφλν φηαλ δελ
ιακβάλνπκε ππφςε καο ηνπ πεξηηηνχο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα κε ηε κέζνδν
απηή θαζίζηαηαη δπλαηφ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αθξαίσλ ηηκψλ θαη ησλ θαζνξηζηηθψλ ζεκείσλ (
δειαδή ησλ ζεκείσλ πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν) ε λα απνθιείζνπκε θάπνηα πξνζσξηλά.
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Δπηπιένλ απηή ε κέζνδν καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε νπνηνδήπνηε κεηαζρεκαηηζκφ
κεηαβιεηψλ ν νπνίνο θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Πεγή[9]: [ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743905000031 ]

3.2.6 Ηεξαξρία Μνληέισλ
Μεξηθά κνληέια έρνπλ θπζηθή ηεξαξρία. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα πνιπσλπκηθά κνληέια , x2
είλαη φξνο πςειφηεξεο ηάμεο απφ ην x. Έηζη φηαλ επηιέγνπκε κεηαβιεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα
ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ ηεξαξρία. Οη φξνη κηθξφηεξεο ηάμεο δελ πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ
ην κνληέιν πξηλ απφ ηνλ φξν πςειφηεξεο ηάμεο ηεο ίδηα κεηαβιεηήο. Έρνπκε δχν θνηλέο
θαηαζηάζεηο φπνπ πξνθχπηεη απηή ε θαηάζηαζε:


Πνιπσλπκηθά κνληέια:

Έζησ ην κνληέιν:
Y=β0+β1 x+β2 x2+ε
Τπνζέηνπκε φηη ην κνληέιν απηφ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε καο θαη βξίζθνπκε απφ
ηελ παιηλδξφκεζε φηη ν φξνο x δελ είλαη ζεκαληηθφο αιιά είλαη ν φξνο x2 .Δάλ
απνξξίςνπκε ηνλ φξν x ηφηε ην λέν κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη:
Y=β0+β2 x2+ε
Αιιά εάλ ππνζέζνπκε κηα αιιαγή θιίκαθαο x→ x+α ηφηε ην κνληέιν πνπ ζα
πξνθχςεη είλαη:
Y=β0+β2α2+2β2α+β2x2+ε
Βιέπνπκε κε ην κεηαζρεκαηηζκφ φηη ν πξψηνο φξνο x εκθαλίδεηαη πάιη. H θιίκαθα
αιιάδεη θαη δελ ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζην κνληέιν
αιιά φκσο έρεη πξνζηεζεί έλαο επηπιένλ φξνο. Απηφ δελ είλαη θαιφ θαη έηζη
απνδεηθλχεηαη γηαηί δελ πξέπεη λα απαιείθνπκε φξνπο ρακειφηεξεο ηάμεο φηαλ ζηελ
εμίζσζε καο ππάξρνπλ θαη άιινη κε πςειφηεξν βαζκφ. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε
επηινγή ηνπ πξψηνπ φξνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνβιεπφκελε ιχζε είλαη ζπκκεηξηθή θαη
έρεη κηα βέιηηζηε ιχζε ζην x=0. Απηή ε ιχζε δελ έρεη λφεκα ηηο πην πνιιέο θνξέο
θαη δελ ζεσξείηαη ζσζηή.


Μνληέια κε αιιειεπηδξάζεηο.
Θεσξνχκε έλα δεχηεξν κνληέιν επηθάλεηαο:
Y=β0+β1x1+β2 x2+β11x12+β22 x22+β12x22+β12x1
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Γε ζα κπνξνχζακε λα αθαηξέζνπκε ηνπο φξνπο αιιειεπίδξαζεο x1 x2 ρσξίο
ηαπηφρξνλα λα έρνπκε αθαηξέζεη θαη ηνπο φξνπο x12 θαη x22. Δάλ φκσο
απνκαθξχλνπκε θαη ηνπο ηέζζεξηο φξνπο ηφηε ε εμίζσζε ηνπ κνληέινπ καο ζα
κεηαηξαπεί ζε γξακκηθή. Δάλ αθαηξέζνπκε ηνπο φξνπο x1 x2 ηφηε ε λέα εμίζσζε ζα
αληηπξνζσπεχεη κηα επηθάλεηα ε νπνία είλαη δχζθνιν λα εξκελεπζεί θαη ηζρχεη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Κάζε κεηαβνιή ηνπ δηαζηήκαηνο πξφβιεςεο ζα
επαλέθεξε ηνλ φξν αιιειεπίδξαζεο θαη φπσο ζε θάζε πνιπψλπκν δελ είλαη
επηζπκεηφ ην κνληέιν λα εμαξηάηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε βάζε γηα ηελ πξφβιεςε
ηεο.
Πεγή[10]: [ http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/4779 ]

3.3 Βεκαηηθέο Γηαδηθαζίεο (Stepwise Procedures)
 ηαδηαθή δηαγξαθή κεηαβιεηψλ (Backward Elimination)
ε απηή ηελ πεξίπησζε ιακβάλνπκε ππφςε πνηεο κεηαβιεηέο είλαη επηιεγκέλεο λα αθαηξεζνχλ.
Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε εμήο:
1. Ξεθηλάκε κε ηα ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
2. Ύζηεξα αθαηξνχκε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία έρεη κεγαιχηεξν p απφ ην αcrit
πνπ είλαη ην 5%.
3. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε μαλά κε ηηο λέεο κεηαβιεηέο.
Ζ δηαδηθαζία ζηακαηάεη φηαλ νη ηηκέο ηνπ p είλαη κηθξφηεξεο ηνπ αcrit..
4.

 ηαδηαθή πξνζζήθε κεηαβιεηψλ(Forward Selection)
Ζ κέζνδνο ηεο ζηαδηαθήο πξνζζήθεο κεηαβιεηψλ αθνινπζεί αληίζηξνθή πνξεία απφ απηή ηεο
δηαγξαθή κεηαβιεηψλ.
1. ην κνληέιν μεθηλάκε ρσξίο λα ππάξρεη θακία κεηαβιεηή.
2. Γηα φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ δελ ηηο έρνπκε εηζάγεη ζην κνληέιν καο
ειέγρνπκε ηελ ηηκή ηνπ p θάζε κηα απφ απηέο εάλ ηηο εηζάγνπκε ζην κνληέιν καο.
Δπηιέγνπκε κηα απφ απηέο θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλε ηε κεηαβιεηή ε νπνία έρεη ηε
ρακειφηεξε ηηκή p κε κηθξφηεξε απφ 5%.
3. πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία φηαλ δελ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε άιιε κεηαβιεηή.

3.3.2 Βεκαηηθή Παιηλδξφκεζε (Stepwise Regression)
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Ζ κέζνδνο ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα
είλαη κηα άιιε κέζνδνο επηινγήο ελφο θαινχ ππνζπλφινπ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ κέζνδνο
απηή είλαη παξφκνηα κε ηε κέζνδν ηεο πξννδεπηηθήο πξνζζήθεο κεηαβιεηψλ. Ζ δηαθνξά ησλ δχν
κεζφδσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη γηα θάζε δηαδνρηθφ βήκα ε ππφζεζε
H0:βj=0
Διέγρεηαη γηα φιεο ηηο δπλαηέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ψζηε λα απνθιείνληαη εθείλεο γηα ηηο
νπνίεο νη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο Tj είλαη κηθξφηεξεο απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν θξίζηκν
επίπεδν. Ζ επφκελε κεηαβιεηή πξνζηίζεηαη ζην ππνζχλνιν κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ζπζρέηηζεο φπσο ζηε κέζνδν ηεο πξννδεπηηθήο πξνζζήθεο
κεηαβιεηψλ. Απηή ε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα θζάζνπκε ζε έλα ππνζχλνιν
κεηαβιεηψλ γηα ην νπνίν θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρεη ην ππνζχλνιν απηφ δελ έρνπλ
ηηκή γηα ηε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Σj κηθξφηεξε απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θξίζηκε ηηκή ηεο
κεηαβιεηήο t θαη δε ππάξρνπλ άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ γηα λα
πεξηιεθζνχλ ζην κνληέιν. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο βεκαηηθήο
παιηλδξφκεζεο
.Πεγή[11]: [ http://www.statsoft.com/Textbook/General-Regression-Models#stepwise ]

3.4 Βήκαηα ηεο Βεκαηηθήο Παιηλδξφκεζεο
Βήκα1: Πξνθαζνξίδσ ηα p-values for entry θαη removal (pr (α) not equal pr(α)). Έρνληαο ηξέμεη
φια ηα κνλνπαξαγνληηθά κνληέια , βξίζθσ αλάκεζα ηνπο εθείλν πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν R2 θαη
παξαηεξψ ην f-test ηνπ θαη αλ ην p value ηνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην p value for entry ηφηε ε
κεηαβιεηή εηζέξρεηαη ζην κνληέιν.

Βήκα2:Πεγαίλσ ζηα κνληέια πνπ έρνπλ ηε κεηαβιεηή πνπ έρσ βάιεη ζην κνληέιν θαη ζπγθξίλσ
ηα κεξηθά f test (partial) παίξλνληαο ην κεγαιχηεξν ην f test θαη παξαηεξνχκε αλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ .Αλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηφηε ε κεηαβιεηή εηζέξρεηαη ζην κνληέιν αιιηψο
ζηακαηψ ηε δηαδηθαζία.

Βήκα3:Δμεηάδνπκε ηψξα αλ κπνξεί λα αθαηξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε (ηειεπηαία) κεηαβιεηή
ζπγθξίλνληαο ηα δπν κνληέια.(κε θαη ρσξίο απηή).
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Βήκα4:Πεγαίλνπκε ζην Βεκα2 φπνπ πεγαίλσ ζηα κνληέια πνπ έρνπλ ηε κεηαβιεηή πνπ έρσ
βάιεη ζην κνληέιν θαη ζπγθξίλσ ηα κεξηθά f test (partial) παίξλνληαο ην κεγαιχηεξν ην f test θαη
παξαηεξνχκε αλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπνκέλσο ζηακαηψ ηε δηαδηθαζία εάλ δελ κπνξψ
λα βγάισ ε λα βάισ άιιε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.
Πεγή[12]:[ http://en.wikipedia.org/wiki/Stepwise_regression]

ηε ζπλέρεη ζα παξνπζηάζνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ ζα εθαξκφζνπκε ηε βεκαηηθή
παιηλδξφκεζε θαη ζα αλαιχζνπκε ηα βήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ πνπ ζα καο
βγάιεη ζην SPPS.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΛΤΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΤ
ΒΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ ΜΔΩ
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΟ

4.1 ΚΟΠΟ

ην παξαθάησ παξάδεηγκα ζα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο (Stepwise
Regression) κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ, λα αλαιχζνπκε ηα
απνηειέζκαηα θάζε βήκαηνο θαη ηέινο λα αμηνινγήζνπκε ην ηειηθφ κνληέιν, πνπ παξνπζηάδεη
θαη ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, πνπ ζα εκθαλίζεη ε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε. Δπηπιένλ ζηφρνο
απηνχ ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη λα εθαξκφζνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα φισλ ησλ κεηαβιεηψλ
θαη λα δνχκε φηη φηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη θάπνηα ζεηηθή ε αξλεηηθή
αζπκκεηξία εθαξκφδνπκε ηε κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο κε ηνλ ινγάξηζκν ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο δειαδή ην ln(πλνιηθή ηηκή). Ο ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη ν πην
δηαδεδνκέλνο κεηαζρεκαηηζκφο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο
ησλ θαηαινίπσλ, δειαδή ζην ηζηφγξακκα ησλ θαηαινίπσλ κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα
ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε φιεο ηηο κεηαβιεηέο.
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4.2 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηα απνθηήζακε απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνξνχλ ηηο παξνρέο 325
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Οη παξνρέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε κεηά απνηεινχλ
ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή θάζε δίθιηλνπ δσκαηίνπ γηα έλα βξάδπ
απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. θνπφο καο είλαη δνχκε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ εμαξηεκέλε. Γειαδή λα αμηνινγήζνπκε πνηεο παξνρέο ησλ
μελνδνρείσλ έρνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή ηηκή. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην
παξάδεηγκα καο είλαη πνηνηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα δίηηκεο θαη θσδηθνπνηνχληαη κε (ΝΑΗ=1) θαη
(ΟΥΗ=0).Γειαδή εάλ θάπνην μελνδνρείν δηαζέηεη κηα παξνρή ηφηε ζην SPPS ην ζπκβνιίδνπκε κε
1 αιιηψο αλ δελ ηελ δηαζέηεη κε 0. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη πνζνηηθή εθφζνλ εθθξάδεη ηελ
ηηκή.

Οη δέθα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο:
1. Eγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ
2. Μελνχ εηδηθήο δηαηξνθήο
3. Βεξάληα κε πξνλνκηαθή ζέα-αίζξηα
4. Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ
5. Ηδησηηθφο ρψξνο θαπληζηψλ
6. Πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην
7. Γπκλαζηήξην-Αζιεηηθφ θέληξν
8. Θπξίδα αζθαιείαο
9. Κέληξν επεμίαο-καζάδ-ζπά
10. Τπεξεζία γηα πιχζηκν ξνχρσλ θαη ππεξεζία ζηδεξψκαηνο
Καζψο θαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε εμήο:
1. πλνιηθή ηειηθή ηηκή

4.3 Πεξηγξαθηθά Μέηξα Πνζνηηθψλ Μεηαβιεηψλ
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πλνιηθή
ηηκή δσκαηίνπ ε νπνία φπσο πξναλαθέξακε είλαη πνζνηηθή. Γηα λα εθαξκφζνπκε ηα
πεξηγξαθηθά κέηξα πεγαίλνπκε ζηελ εληνιή analyze → descriptive statistics→frequencies θαη
χζηεξα ηνπνζεηνχκε ζην variable(s) ηελ κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε. Δθφζνλ φπσο
ζα δνχκε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζεηηθή αζπκκεηξία ζα επηιέμνπκε ηα quartiles,
min ,max θαη range ελψ απφ ηελ επηινγή charts ζα επηιέμνπκε ην ηζηφγξακκα εθφζνλ
αλαθεξφκαζηε ζε πνζνηηθή κεηαβιεηή. ην παξάξηεκα εκθαλίδνπκε ηνπο πίλαθεο πνπ
εθαξκφδνπκε απηέο ηηο εληνιέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ SPSS.Έηζη πξνθχπηεη ν παξαθάησ
πίλαθαο.
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Βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ είλαη 325.Σν εχξνο ησλ ηηκψλ είλαη 202, ε ειάρηζηε
θαη ε κέγηζηε ηηκή είλαη 18 θαη 202€ αληίζηνηρα. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ην Q1=37,50 ην Q2=45
θαη ην Q3=60
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην ηζηφγξακκα ηεο ζπρλφηεηαο ηεο εμαξηεκέλε κεηαβιεηήο.
Απφ ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή αζπκκεηξία.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο ηεο πλνιηθήο ηειηθήο ηηκήο.
θνπφο καο, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη λα απνθχγνπκε ηελ αζπκκεηξία απηή γηαηί φπσο ζα
δνχκε θαη απφ ην παξαθάησ ηζηφγξακκα, ηξέμακε ηε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε θαη είδακε φηη ζην
ηζηφγξακκα ησλ θαηαινίπσλ κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή δελ ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή θαη
έηζη δελ πιεξνχκε κηα πνιχ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο.
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Δθφζνλ ινηπφλ βιέπνπκε φηη δελ πιεξείηαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ππάξρνπλ
δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα. Απηφ ην νπνίν θάλνπκε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηελ εθάζηνηε κεηαβιεηή. Ο
ζπλεζέζηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ν ινγαξηζκηθφο φπσο είδακε θαη ζηα εδνληθά κνληέια πνπ
αλαιχζεθε.

4.4 Βεκαηηθή Παιηλδξφκεζε κε ηνλ ινγάξηζκν ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
ην SPSS κεηαηξέπνπκε θάπνηα κεηαβιεηή απφ ηελ εληνιή transform→compute variable. ην
target variable ηνπνζεηψ ην λέν φλνκα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ην functions and special
variables επηιέγσ ην ln θαη χζηεξα ηνπνζεηψ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην Numeric
Expression φπνπ παηψληαο ην νθ γίλεηαη ε κεηαηξνπή. Δθφζνλ κεηαηξέςακε ηελ ζπλνιηθή ηηκή
κε ηνλ ινγάξηζκν ηεο εθαξκφδνπκε πάιη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα θαη βιέπνπκε ζην ηζηφγξακκα
πνπ εκθαλίδεηαη δελ ππάξρεη πηα ζεηηθή αζπκκεηξία θαη έηζη κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε
βεκαηηθή παιηλδξφκεζε ηθαλνπνηψληαο ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Σν ηζηφγξακκα
εκθαλίδεηαη παξαθάησ:
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Βιέπνπκε φηη είλαη αξθεηά βειηησκέλν ην ηζηφγξακκα θαη αλ θαη παξνπζηάδεη κηα πνιχ αζζελή
ζεηηθή αζπκκεηξία ε νπνία δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο
κεηαβιεηήο άξα δελ καο εκπνδίδεη λα εθαξκφζνπκε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε κε ηνλ ινγάξηζκν
ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο. Αλ ην ηζηφγξακκα ησλ θαηαινίπσλ κε ηνλ ινγάξηζκν ηεο επεμεγεκαηηθήο
εθφζνλ εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν παιηλδξφκεζεο, παξνπζηάδεη θαλνληθή θαηαλνκή, ηφηε
ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα πεξηγξαθηθά
κέηξα ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη χζηεξα ζα παξνπζηάζνπκε ηε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε.
Πεγή[13]:[http://www.kenbenoit.net/courses/ME104/logmodels2.pdf]

4.5 Πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ Πνηνηηθψλ Μεηαβιεηψλ
ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ην κφλν πνπ αιιάδεη ζε ζρέζε κε απηά ηεο πνζνηηθήο
κεηαβιεηήο είλαη φηη δελ επηιέγνπκε ηα quartiles, min ,max θαη range παξακφλν αιιάδνπκε ζηελ
εληνιή charts απφ histogram ζε pie chart φπσο γίλεηαη πάληα κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.
Έηζη γηα ηηο δέθα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρνπκε ηα παξαθάησ πεξηγξαθηθά κέηξα:
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Γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζπξίδα αζθαιείαο βιέπνπκε φηη ην 20,3% ησλ μελνδνρείσλ
δηαζέηνπλ ελψ ην 79,7% δελ δηαζέηνπλ.

Βιέπνπκε φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο μελνδνρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 78,2% δελ δηαζέηεη
γπκλαζηήξην θαη αζιεηηθφ θέληξν , ελψ ην 21,8% ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ.

Καη εδψ επίζεο βιέπνπκε φηη 2ην 80,9% ησλ μελνδνρείσλ δελ δηαζέηνπλ θέληξν επεμίαο καζάδ
θαη ζπά ελψ ην 19,1% ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ.

Πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην δηαζέηνπλ ην 85,2% ησλ μελνδνρείσλ ελψ ηα 14,8% δελ δηαζέηνπλ.
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Τπεξεζία γηα πιχζηκν ξνχρν θαη ππεξεζία ζηδεξψκαηνο παξαηεξνχκε φηη ην 65.2% ησλ
μελνδνρείσλ ελψ ην 34% δελ δηαζέηεη.

Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 91,4% δελ δηαζέηεη
εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ ελψ ην 8,6% δηαζέηεη.

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ γχξσ ζην 92,6% δελ
δηαζέηεη κελνχ εηδηθήο δηαηξνθήο ελψ ην 7,4% ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηεη.

Δδψ ινγηθά βιέπνπκε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο παξνρέο φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δελ δηαζέηεη
βεξάληα κε πξνλνκηαθή ζέα, ελψ ην 88,9% ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηεη.
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Σν πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνπλε ελνηθίαζε
απηνθηλήησλ είλαη ην 58,8% ελψ ην 41,2% δελ πξνζθέξνπλ απηή ηελ ππεξεζία.

Σέινο βιέπνπκε φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ην 94,8% ησλ μελνδνρείσλ δελ δηαζέηεη ηδησηηθφ
ρψξν θαπληζηψλ ελψ ην 5,2% δηαζέηεη.
ηε ζπλέρεηα απφ ηελ ίδηα εληνιή descriptive statistics ζα επηιέμνπκε ηελ εληνιή explore κε
ζθνπφ λα δνχκε ηε δηαθνξά ησλ ηηκψλ θαηά κέζν φξν κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ πνπ δηαζέηνπλ ηηο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο-παξνρέο θαη ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ. ην παξάδεηγκα καο
ζα εκθαλίζνπκε ηνλ πίλαθα descriptives κφλν γηα ηε κεηαβιεηή Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη
επίζεκσλ εθδειώζεσλ. Έρνπκε:
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Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη πσο κεηαβάιιεηαη ε κέζε ηηκή ησλ
μελνδνρείσλ απηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ
εθδειψζεσλ θαη απηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Ζ κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο ηηκήο ζε επξψ ησλ
μελνδνρείσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ είλαη
50,17 € , ελψ ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ
εθδειψζεσλ έρνπλ κέζν φξν ζπλνιηθή ηειηθήο ηηκήο 88,64€. Βιέπνπκε δειαδή φηη ηα
μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο είλαη πεξίπνπ 30€ πην αθξηβά. Οκνίσο
πξάηηνπκε θαη γηα ηηο άιιεο κεηαβιεηέο
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4.6 Πξνυπνζέζεηο ηεο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο
Όπσο πξναλαθέξακε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παιηλδξφκεζεο ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχληαη θάπνηεο πνιχ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Απηέο είλαη:

1. Καλνληθφηεηα θαηαινίπσλ: Δίλαη ν βαζηθφο έιεγρνο κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε αλ ηα
θαηάινηπα (residuals) αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή
2. Αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ: Τπνινγίδνπκε ηελ αλεμαξηεζία ησλ θαηαινίπσλ
δειαδή αλ ηα θαηάινηπα παξνπζηάδνπλ απηνζπζρέηηζε κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε
Durbin-Watson. Όηαλ νη ηηκέο είλαη θνληά ζην 2 ηφηε ππάξρεη αλεμαξηεζία.
3. Οκνζθεδαζηηθφηεηα: Δδψ βιέπνπκε αλ έρνπκε ίζεο δηαθπκάλζεηο θαη απφ ην
δηάγξακκα ησλ θαηαινίπσλ έλαληη ηεο επεμεγεκαηηθήο βιέπνπκε φηη αλ ππάξρεη
θάπνην γξακκηθφ (patern) ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο.
4. Πνιπζπγγξακηθφηεηα: Διέγρνπκε αλ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δάλ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε ηφηε ζεσξνχκε φηη
ππάξρεη πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηνλ δείθηε
1

VIF=1−𝑅 2

Παξαηεξνχκε απφ ην ηζηφγξακκα φηη ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή
θαη φλησο ν ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν.
Βιέπνπκε ην ηζηφγξακκα:
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Δπνκέλσο εμαζθαιίζακε θαη ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. Βιέπνπκε θαη
ην P-P Plot φηη είλαη πνιχ θνληά ζηελ επζεία φιεο νη παξαηεξήζεηο κνπ.
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ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε φηη κε ην παξαθάησ δηάγξακκα φηη ηθαλνπνηείηαη θαη ε πξνυπφζεζε ηεο
νκνζθεδαζηηθφηεηαο. Βιέπνπκε ζην δηάγξακκα ησλ θαηαινίπσλ κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
φηη δελ ππάξρεη θάπνην γξακκηθφ(pattern). Βιέπνπκε φηη ηα ζεκεία δελ ζρεκαηίδνπλ pattern
θαζψο είλαη ηπραία ζρεκαηηζκέλα ζην δηάγξακκα.
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Δπίζεο φπσο ζα δνχκε απφ ηνλ πίλαθα Coefficients θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζηήιεο Σolerance θαη
VIF. Όζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηελ κνλάδα ηφζν πην αζπζρέηηζηεο είλαη νη αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο. Άξα ηθαλνπνηνχληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο.
Δπίζεο ν δείθηεο Durbin Watson καο δείρλεη αλ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε αλεμαξηεζίαο ησλ
θαηαινίπσλ. Γηα ηηκέο θνληά ζην 2 ζεκαίλεη φηη ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε. Ζ ηηκήο καο απφ
ηνλ πίλαθα Model Summary φπσο ζα δνχκε πην κεηά είλαη 1,732. Οπφηε νη πξνυπνζέζεηο
ηθαλνπνηνχληαη.
Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε ινγάξηζκν καο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα
ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο. ηε ζπλέρεη ζα εξκελεχνπκε ην ηειηθφ κνληέιν θαη ζα
βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηνλ
ινγάξηζκν ηεο πλνιηθήο Σειηθήο Σηκήο.

86

4.7 Αλάιπζε Γηαδηθαζίαο Σεο Βεκαηηθήο Παιηλδξφκεζεο
Αθνχ εθαξκφζακε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη ειέγμακε φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ζα εθαξκφζνπκε ηε βεκαηηθή
παιηλδξφκεζε κε ζθνπφ λα δνχκε πνηεο κεηαβιεηέο είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθή
επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ησλ δσκαηίσλ. ην SPPS πεγαίλνπκε ζηελ εληνιή
analyze→regression→linear θαη επηιέγνπκε ηνπνζεηνχκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζηνλ
πίλαθα dependent θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηνλ πίλαθα Independent(s). Δπηιέγνπκε ηε
κέζνδν Stepwise. ηελ θαξηέια Statistics επηιέγνπκε ην R-Squared change θαζψο θαη ην
Collinearity diagnostics πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα εθαξκφζνπκε ηε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε
θαζψο έηζη ειέγρνπκε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Σνπνζεηνχκε ζηνλ άμνλα Τ ην
*ZRESID θαη ζηνλ άμνλα Υ ην *ΕPRED . ην πεδίν Standardized Residual Plots επηιέγνπκε ην
Histogram θαη ην Normal probability plot Οπζηαζηηθά κε απηή ηελ επηινγή παίξλνπκε ην
ηζηφγξακκα θαη ειέγρνπκε ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ κνληέινπ. Ύζηεξα ηξέρνπκε ην πξφγξακκα θαη
εκθαλίδνπκε ην παξαθάησ output. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ησλ
πηλάθσλ πνπ ζα εκθαλίζεη ε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε θαη χζηεξα ζα αλαιχζνπκε ηε δηαδηθαζία
ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο.

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα κνληέια ηα νπνία πξνέθπςαλ ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα ηεο αλάιπζεο.
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ην πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο θαηαζθεπάζηεθε έλα κνληέιν κε κφλε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ
Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ ην δεχηεξν βήκα εηζέξρεηαη θαη ε
δεχηεξε κεηαβιεηή ε Πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην. ην ηξίην βήκα εηζέξρεηαη θαη ε ηξίηε
κεηαβιεηή ε Γπκλαζηήξην-Αζιεηηθφ θέληξν. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν βήκα εηζέξρεηαη θαη ε
ηέηαξηε κεηαβιεηή ζπξίδα αζθαιείαο Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη ηέζζεξηο απηέο κεηαβιεηέο έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εξκελεία ηνπ βάξνπο. Αλ βέβαηα θάπνηα απφ ηηο κεηαβιεηέο δελ είρε
ζεκαληηθή επίδξαζε δελ ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλε ζην ηειηθφ ππφδεηγκα. Βιέπνπκε θαη ην
θξηηήξην γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζην κνληέιν είλαη ην p-value=5% θαη γηα ηηο
κεηαβιεηέο πνπ είλαη λα εμέιζνπλ είλαη p-value=10%.Γειαδή αλ ε πηζαλφηεηα λα θάλνπκε
ιάζνο απνξξίπηνληαο ηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη <0.05 ηφηε ε Ζ0 απνξξίπηεηαη επνκέλσο
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ ε
Ζ0 δελ απνξξίπηεηαη δειαδή δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δεηγκάησλ.
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4.7.1 Πξνζζήθεο ηεο πξψηεο κεηαβιεηήο ζην Μνληέιν 1

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο Model Summary. Με απηφλ ηνλ πίλαθα εθηηκάκε ηε
εξκελεπηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ.

ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη ζην Μνληέιν 1 φηαλ εηζέξρεηαη ε κεηαβιεηή Δγθαηαζηάζεηο
ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ κε R=,370 θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 είλαη
0,137. Απηή είλαη ε πξψηε κεηαβιεηή ε νπνία γίλεηαη πξνζζήθε ζην κνληέιν. Απηή ε κεηαβιεηή
πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ ε αιιηψο πίλαθαο correlations. ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ
γίλνληαη φιεο νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη φισλ ησλ αλεμάξηεησλ πνπ
είλαη ππνςήθηεο λα εηζρσξήζνπλ ζην κνληέιν. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο
ζπζρέηηζεο θαη φπνηα κεηαβιεηή έρεη ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R κπαίλεη ζην
Μνληέιν 1 ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο. Όπσο ζα δνχκε απφ ηνλ απνθάησ πίλαθα:
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Απηφο είλαη ν πίλαθαο Correlations ε αιιηψο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ φπνπ παξαηεξνχκε φηη ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κε ηελ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή, είλαη ε Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ, θαζψο έρεη
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,370 θαη sig ,000(ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ) κε p<0,01 ζεκαίλεη φηη είλαη
απηή ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη ε πξψηε πνπ ζα εηζαρζεί ζην Μνληέιν 1 ηεο βεκαηηθήο
παιηλδξφκεζεο. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα Model Summary ζην Μνληέιν 1 ην R=0,370
θαη (0,370)2=R2= 0,137 ην νπνίν βιέπνπκε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε p<0,001.

4.7.2 Πξνζζήθε ηεο δεχηεξεο κεηαβιεηήο ζην Μνληέιν 2
Γελ κπνξνχκε ρξεζηκνπνηήζνπκε μαλά ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πνηα
είλαη ε επφκελε κεηαβιεηή ε νπνία ζα κπεη ζην Μνληέιν 2 θαη απηφ γηαηί ζα πξέπεη ε δεχηεξε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή λα ιάβεη ππφςε ηε ζπζρέηηζε κε ηελ πξψηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ
είλαη ήδε κέζα ζην Μνληέιν 2.
Γηα λα δνχκε πνηα κεηαβιεηή ζα εηζαρζεί ζην επφκελν Μνληέιν 2 πεγαίλνπκε ζηνλ πίλαθα
Excluded Variables θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μνληέιν 1.Έρνπκε:
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O πίλαθαο Excluded Variables καο δείρλεη ηε κεξηθή ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ,
πνπ είλαη λα εηζαρζνχλ ζην Μνληέιν 2 , κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Παξαηεξνχκε, φηη ζηε
ζηήιε Partial Correlation ε κεηαβιεηή Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην έρεη ην κεγαιχηεξν
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 0,223 θαη βιέπνπκε φηη είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ ζην p<0,005 (sig=,000). Δπνκέλσο απηή ε κεηαβιεηή ζα είλαη ε επφκελε πνπ ζα κπεη
ζην Μνληέιν 2.ην Μνληέιν 2 πνπ εηζέξρεηαη θαη ε κεηαβιεηή Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 απμήζεθε θαηά 0,043 θαη άξα ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ R2 ζην Μνληέιν 2 είλαη 0,180.Απφ ηε ζηήιε R Square Change κπνξνχκε λα
δηαπηζηψζνπκε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θαηά ηελ είζνδν θάζε κεηαβιεηήο.
ην αξρηθφ κνληέιν νη ηηκέο ησλ R Square θαη R Square Change είλαη ίδηεο κε 0,137.
Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2 θαηά 0,043 είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο εκη- κεξηθήο
ζπζρέηηζεο (part correlation) (0,208)2=0,043 φπσο ζα δνχκε ζηνλ πίλαθα coefficients
παξαθάησ. Ζ εκη-κεξηθή ζπζρέηηζε είλαη ε κνλαδηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλεμάξηεηεο θαη ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.
Ζ επφκελε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία ζα κπεη ζην επφκελν κνληέιν ηε βιέπνπ κε ζην
Μνληέιν 2 ηνπ Excluded Variables.Έρνπκε ηνλ απνθάησ πίλαθα.
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Αλαθεξφκαζηε ζην Μνληέιν 2 θαη βιέπνπκε φηη ηελ κεγαιχηεξε κεξηθή ζπζρέηηζε ηελ έρεη ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Γπκλαζηήξην θαη Αζιεηηθό θέληξν κε ζπληειεζηή 0,173. Δπηπιένλ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζην p=0,002 <0,05.Δπνκέλσο απηή είλαη ε επφκελε κεηαβιεηή
ε νπνία ζα εηζρσξήζεη ζην Μνληέιν 3,Έηζη έρνπκε ζην Μνληέιν 3 θαη ηελ ηξίηε κεηαβιεηή ε
Γπκλαζηήξην θαη αζιεηηθό θέληξν ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 απμήζεθε θαηά 0,025.Ζ
αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην p=0,002.
Απφ ηνλ Excluded Variables ηνπ Μνληέινπ 3 ζα δνχκε πνηα είλαη επφκελε κεηαβιεηή ε νπνία ζα
εηζρσξήζεη ζην Μνληέιν 4.

Αλαθεξφκαζηε ζην Μνληέιν 3 θαη βιέπνπκε φηη ηε κεγαιχηεξε κεξηθή ζπζρέηηζε ηελ έρεη ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Θπξίδα αζθαιείαο κε ζπληειεζηή 0,145. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην
p=0,009 Δπνκέλσο απηή ε κεηαβιεηή ζα εηζρσξήζεη ζην Μνληέιν 4. ην Μνληέιν 4 πνπ είλαη
θαη ην ηειηθφ κνληέιν εηζέξρεηαη θαη ε κεηαβιεηή Θπξίδα αζθαιείαο θαη ν ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ R2 απμήζεθε θαηά 0,017.
Ζ ζηήιε R Squared Change νπζηαζηηθά δειψλεη πφζν επεξεάδεηαη ν ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη πξνζζήθε κηαο κεηαβιεηήο.
ηνλ πίλαθα Excluded Variables ζην Μνληέιν 4 βιέπνπκε φηη ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή
κεξηθήο ζπζρέηηζεο ηνλ έρεη ε κεηαβιεηή Ηδησηηθόο Υώξνο θαπληζηώλ αιιά φκσο δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζψο sig=0,173 άξα δελ εηζέξρνληαη άιιεο κεηαβιεηέο ζην ηειηθφ
κνληέιν.
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Δπηινγή Πξνζαξκνζκέλνπ πληειεζηή Πξνζδηνξηζκνχ

ε απηή ηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχκε ηε πξνζαξκνζκέλν R2 (adjusted R2). Άξα ζηελ
πεξίπησζε καο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκέλνπ ζπληειεζηή έρεη κεγαιχηεξε ηηκή φηαλ ζην
Μνληέιν 4 φπνπ βξίζθνληαη κέζα θαη νη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο. Βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηε
δηαθνξά ησλ ηηκψλ ηνπ R2 θαη ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ R2 ζην Μνληέιν 4 πνπ είλαη 0,221 θαη 0,212
αληίζηνηρα. Ζ ζηήιε Std Error of the Estimate δειψλεη ηελ απφζηαζε ηεο δεηγκαηηθήο εθηίκεζεο
απφ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. Βιέπνπκε φζν ην κνληέιν γίλεηαη „θαιχηεξν‟ ,δειαδή φζν απμάλεηαη ν
πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ , ε απφζηαζε ηεο δεηγκαηηθή εθηίκεζεο απφ ηελ
πξαγκαηηθή ηηκή κηθξαίλεη. ην Μνληέιν 5 είλαη 0,37379 ελψ ζην Μνληέιν 1 είλαη 0,35669.Σν
sig of Change παίδεη ζπνπδαία ζεκαζία ζηνλ πίλαθα θαζψο δειψλεη πσο ππάξρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ησλ κνληέισλ μερσξηζηά.
Ζ ζηήιε Durbin Watson καο δίλεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πξνυπφζεζε αλεμαξηεζίαο
θαηαινίπσλ. Βιέπνπκε φηη ν δείθηεο απηφο είλαη 1,695 νπφηε είλαη θνληά ζην 2 θαη έηζη
ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε αλεμαξηεζίαο.

4.7.4 Πίλαθαο Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο ( ΑΝΟVA )

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνλ πίλαθα ANOVA:
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Με ηνλ πίλαθα ANOVA νπζηαζηηθά γίλεηαη έιεγρνο γηα αλ ην θάζε κνληέιν αληίζηνηρα δηαθέξεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ έλα κνληέιν πνπ λα κελ πεξηέρεη θακία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.
Βιέπνπκε φηη ην sig. =0 πνπ ζεκαίλεη ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα αλάιπζεο δηαθχκαλζεο
ANOVA.

ην Μνληέιν1 απφ ηε ζηήιε Sum of Squares ην SSR είλαη ην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ηνπ
κνληέινπ παιηλδξφκεζεο θαη ηζνχηαη κε
SSR= 7,151
ελψ ην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ είλαη ην
SSerr=45,128
Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ είλαη ην:
SST=SSR+SSerr= 52,280
ηε ζηήιε ησλ Mean Squares ( Μέζα Σεηξάγσλα) βιέπνπκε φηη:

MSR=SSR/dFR = 7,151/1=7,151 θαη
MSE=SSerr/dferr=45,128/323= 0,14
Όπνπ dFR είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηεο παιηλδξφκεζεο= K-1
Καη dFerr είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ ζθάικαηνο= n-K
Άξα ΜSR=7,151 θαη ΜSE=0,14
To MSR παξηζηά ηε ζπζηεκαηηθή δηαζπνξά ελψ ην ΜSE ηελ ηπραία κε-ζπζηεκαηηθή.
Απφ ηνπο δχν απηνχο δείθηεο ππνινγίδνπκε ην:
F=MSR/MSE=51,185
Δθφζνλ θαη ζηε ζηήιε Sig. Βιέπνπκε φηη είλαη ,000<0,05 θαη F>1 ηφηε ε κεηαβιεηή καο
Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ έρεη πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
πλνιθή Σειηθή Σηκή.
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ην Μνληέιν 2 φπνπ βξίζθνληαη κέζα δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ
θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ θαη ε Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην νκνίσο ππνινγίδνπκε ην F ην νπνίν
ππνινγίδεηαη
F=MSR/MSE=35,315
Οκνίσο θαη ζηα ππφινηπα κνληέια φζν πην κεγάιε πξνζζήθε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη
ηφζν κεηψλεηαη ην F δειαδή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ. Παξαηεξνχκε φηη ζηα Μνληέια 3,4
ην F είλαη αληίζηνηρα 27,505 , 22,727. Μεηαμχ ηνπ Μνληέινπ 4 θαη ηνπ Μνληέινπ 1 βιέπνπκε
αηζζεηή κείσζε ηνπ F-Statistic θαηά 28,458.

Πίλαθαο πληειεζηψλ

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζεο κε ηε βνήζεηα
ηνπ πίλαθα ζπληειεζηψλ. Ζ αιιηψο Πίλαθαο Coefficients.ηνλ πίλαθα απηφ πεξηέρνληαη φιεο νη
κεηαβιεηέο πνπ εηζρσξνχλ ζε θάζε κνληέιν , εκθαλίδεηαη ν ζπληειεζηήο B γηα θάζε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή πνπ νπζηαζηηθά είλαη ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο θάζε κεηαβιεηήο θαη καο δείρλεη
ηελ επίδξαζε θάζε κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. ηνλ πίλαθα επίζεο εκθαλίδεηαη ν
ζπληειεζηήο Beta πνπ είδακε θαη ζηα πξνεγνχκελα εδνληθά κνληέια εθθξάδεη πνηα κεηαβιεηή
είλαη πην ζεκαληηθή ζε θάζε βήκα. Δπίζεο εκθαλίδεηαη θαη ην sig πνπ καο βνεζάεη λα
δηαπηζηψζνπκε θάζε θνξά πφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη θάζε κεηαβιεηή ζηελ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή.
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4.7.8 Ζ κνξθή ησλ εμηζψζεσλ ζην ηειηθφ κνληέιν
ην Mνληέιν1 έρνπκε ηε κεηαβιεηή Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ. Σν
Μνληέιν1 πεξηγξάθεηαη απφ ηελ γεληθή εμίζσζε:
Ln(Τ)=β0+β1Υ1
Απφ ηε ζηήιε Unstandardized Coefficients βιέπνπκε φηη ην (Constant) είλαη ν ζηαζεξφο φξνο ηεο
επζείαο παιηλδξφκεζεο θαη είλαη ν 3,845 θαη ν ζπληειεζηήο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο είλαη ν 0,529. Δπνκέλσο ε εμίζσζε απνθηά ηελ εμήο κνξθή:
Ln(Y)=43,845+0,529 X1
ην Μνληέιν2 εηζέξρεηαη θαη ε δεχηεξε κεηαβιεηή ε Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην νπφηε ε γεληθή
εμίζσζε παίξλεη ηε κνξθή:
Ln(Y)= β0+β1Υ1+β2Υ2
Ο ζηαζεξφο φξνο είλαη ν β0=3,817 ν β1=0,434 θαη ν β2=0,246. Δπνκέλσο ε γεληθή εμίζσζε
παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηε κνξθή:
Ln(Y)=3,817+0,434 Υ1+0,246 Υ2
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ην Μνληέιν3 εηζέξρεηαη θαη ε ηξίηε κεηαβιεηή ε Γπκλαζηήξην-Αζιεηηθό θέληξν, νπφηε ε
εμίζσζε παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηε γεληθή κνξθή:
Ln(Y)=β0+β1Υ1+β2Υ2+β3Υ3
Ο ζηαζεξφο φξνο είλαη ν β0=3,791 , ν β1=0,343 , ν β2=0,229 θαη ν β3=0,186. Δπνκέλσο ε
εμίζσζε παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηε κνξθή:
Ln(Y)=3,791+0,343 X1+0,229 X2 + 0,186 X3
ην Μνληέιν4 πνπ είλαη θαη ην ηειηθφ βήκα ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο εηζέξρεηαη θαη ε
ηέηαξηε κεηαβιεηή θαη ηειεπηαία κεηαβιεηή ε Θπξίδα αζθαιείαο νπφηε ε εμίζσζε
παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηε γεληθή κνξθή:
Ln(Y)=β0+β1Υ1+β2Υ2+β3Υ3+β4Υ4
Ο ζηαζεξφο φξνο είλαη ν β0=3,693 , ν β1= 0,330 , ν β2= 0,223 , 0 β3= 0,144 θαη ν β4= 0,133.
Δπνκέλσο ε εμίζσζε παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηε κνξθή:
Ln(Y) = 3,693+0,330 X1+0,223 X2+0,144 X3+0,133 X4

Απηή είλαη ε ηειηθή εμίζσζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο φηαλ ζην κνληέιν βξίζθνληαη
θαη νη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Βιέπνπκε
αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο. ε θάζε βήκα γίλεηαη θαη ε πξνζζήθε
ηεο πην ζεκαληηθήο κεηαβιεηήο. Αξρηθά είρακε δέθα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηψξα κε ηε κέζνδν
βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο θαηαιήμακε ζε ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.
Ζ ζηήιε Beta καο φπσο πξναλαθέξακε δείρλεη ζε θάζε βήκα-κνληέιν πνηα αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ εμαξηεκέλε θαηά απφιπηε ηηκή. Άξα απφ ηνλ πίλαθα
βιέπνπκε φηη ν πην ζεκαληηθφο αλεμάξηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ηηκήο είλαη ε
κεηαβιεηή Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ κε ηηκή εθφζνλ βιέπνπκε φηη
ην Beta είλαη 0,231.
Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην έρεη ζπληειεζηή Βeta 0,197 , ε κεηαβιεηή
Γπκλαζηήξην θαη αζιεηηθό θέληξν έρεη ζπληειεζηή Βeta 0,148 θαη ηέινο ε κεηαβιεηή Θπξίδα
αζθαιείαο έρεη ζπληειεζηή Beta 0,133.
Ζ ζηήιε ηνπ Sig δειψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα p<0,05 άξα ε κεηαβιεηή επεξεάδεη άκεζα ηελ
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.

Ζ ζηήιε Collinearity Statistics ειέγρεη ηελ πξνυπφζεζε ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Σν πξφβιεκα
ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη
κεηαμχ ηνπο ζε πςειφ βαζκφ. Γειαδή ππάξρεη πςειφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο. ην πξφβιεκα
καο δηαπηζηψλνπκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο. Απηφ ην παξαηεξνχκε
απφ ηηο ζηήιεο Σolerance θαη VIF. Όζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηελ κνλάδα ηφζν πην
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αζπζρέηηζηεο είλαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο. Άξα φπσο πξναλαθέξακε
ηθαλνπνηνχληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο.

4.7.9 Δξκελεία ηειηθνχ Μνληέινπ
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ε εξκελεία ηνπ κνληέινπ είλαη
ηδηαίηεξε θαη δηαθνξεηηθή κε εθείλε πνπ δελ θάλνπκε θάπνηνλ κεηαζρεκαηηζκφ.
ηελ πεξίπησζε καο ε εξκελεία ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ
εμίζσζε:

Ln(Y) = 3,693+0,330 X1+0,223 X2+0,144 X3- 0,133 X4

Όπσο βιέπνπκε νη κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ κνληέιν είλαη ε Υ 1 ε Υ2 ε Υ3 θαη Υ4 κε
ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο. H θαηεγνξία αλαθνξάο πνπ έρνπκε πάξεη είλαη
ην 0. Γειαδή θάπνην μελνδνρείν λα κελ δηαζέηεη θάπνηα παξνρή. Δπνκέλσο ζα δνχκε πσο
κεηαβάιιεηαη ε ηηκή θάπνηνπ μελνδνρείνπ πνπ δηαζέηεη κηα παξνρή ζε ζρέζε πάληα κε απηφ ην
μελνδνρείν πνπ δελ ην δηαζέηεη.

Ζ εξκελεία γίλεηαη σο εμήο:
Αλαθεξφκελνη ζηε κεηαβιεηή Υ1 , ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ
θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηά κέζν φξν απμεκέλε ζπλνιηθή ηηκή θαηά
39% (e0.330 = 1,39-1 ) ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηάζεηο. Τπνινγίδνπκε θάζε
θνξά ην eβ -1 θαη έηζη έρνπκε ην 0.39 φπνπ ζε πνζνζηφ είλαη ην 39%. Απηή είλαη ε
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε ινγάξηζκν.
Με ηελ ίδηα ινγηθή εμεηάδνπκε θαη ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο:
Αλαθεξφκελνη ζηελ κεηαβιεηή Υ2 , ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην
αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηά κέζν φξν απμεκέλε ζπλνιηθή ηηκή θαηά 25% ( e0,223-1= 0.25) ζε
ζχγθξηζε κε απηά πνπ δηαζέηνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην.
Αλαθεξφκελνη ζηελ κεηαβιεηή Υ3 , ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ γπκλαζηήξην θαη αζιεηηθφ
θέληξν αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηά κέζν φξν απμεκέλε ζπλνιηθή ηηκή θαηά 15% ( e0,144-1)=0,15
ζε ζχγθξηζε κε απηά ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ γπκλαζηήξην θαη αζιεηηθφ θέληξν.
Σέινο αλαθεξφκελνη ζηελ κεηαβιεηή Υ4 ηα μελνδνρεία ηα νπνία δηαζέηνπλ ζπξίδα αζθαιείαο
αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηά κέζν φξν απμεκέλε ζπλνιηθή ηηκή θαηά 13% (e0,133-1)= 0,13 ζε
ζχγθξηζε κε απηά ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ζπξίδα αζθαιείαο.

98

Ζ εξκελεία ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ

Σν β0 ζηελ εμίζσζε ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ φπνπ ε ηηκή ηνπ είλαη 3,693 ζηελ εμίζσζε νπζηαζηηθά
ε εξκελεία ηνπ είλαη ε εμήο:
Καηά κέζν φξν αλ φια ηα μελνδνρεία φηαλ δελ δηαζέηνπλ θακηά απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ
ζην ηειηθφ κνληέιν, αλακέλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο λα είλαη:
E(Ln(Y))=E(β)0 άξα E(eLn(Y))=E(eβ0 )
Δπνκέλσο E(Y)=E(e3,69)=40,165
Γειαδή ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο είλαη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ:
E(Y)=40€

ην παξάδεηγκα απηφ εθαξκφζακε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα θαη αλαιχζακε ηε κέζνδν ηεο
βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο , εξκελεχζακε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηηκέο ησλ πηλάθσλ . Δίδακε
πνηα δηαδηθαζία επηιέγνπκε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηε πεξηζζφηεξε ζεκαληηθφηεηα ζηελ εξκελεία ηεο πλνιηθήο ηειηθήο ηηκήο ησλ
δσκαηίσλ ησλ μελνδνρείσλ. Κάλακε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε ινγάξηζκν
πξνθείκελνπ ηθαλνπνηείηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. Παξαηεξήζακε φηη ε κεηαβιεηή
εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ είλαη πην ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
κεηαβιεηή ζηελ εξκελεία ηεο εμαξηεκέλεο θαη ηελ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην ηειηθφ κνληέιν. Δίδακε αλ θάπνην μελνδνρείν
δηαζέηεη απηή ηε κεηαβιεηή ,θαη φηαλ ηαπηφρξνλα φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαζεξέο,
ε ηηκή θαηά κέζν φξν αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 40% ζε αληίζεζε κε ηε κεηαβιεηή ζπξίδα
αζθαιείαο πνπ αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 13%.
ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκφζνπκε ηε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ ζην Ννκφ Υαλίσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα θάλνπκε θάπνην κεηαζρεκαηηζκφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΗΓΟΝΙΚΗ
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ

5.1 ΚΟΠΟ

ηελ παξαθάησ έξεπλα εμεηάδνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη πιηθέο θαη άπιεο παξνρέο 325
μελνδνρείσλ ζηελ ηηκή ελφο δηπινχ δσκαηίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Με ηε κέζνδν
ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζα δηαπηζηψζνπκε πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ηελ πην
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ. Απηφ πνπ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα εδνληθά κνληέια πνπ αλαιχζακε είλαη φηη εδψ ζα εθαξκφζνπκε ηε βεκαηθή
παιηλδξφκεζε φπσο ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα αιιά δελ ζα ππνινγίζνπκε ηνλ ινγάξηζκν ηεο
εμαξηεκέλεο ηηκήο, γηα ηελ αθξίβεηα δελ ζα θάλνπκε θάπνην κεηαζρεκαηηζκφ αθνχ
ηθαλνπνηνχληαη φπσο ζα δνχκε νη πξνυπνζέζεηο ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. Θα
αλαιχζνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα, θαη ζα αλαιχζνπκε κφλν ην ηειηθφ κνληέιν θαη ζα δψζνπκε
ηδηαίηεξε βάζε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα θαη παξνπζηάδνπλ
πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ.
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5.2 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ

Σα δεδνκέλα καο ηα ζπιιέμακε απφ ην δηαδίθηπν ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη γηα ηα 325
μελνδνρεία ηελ πεξίνδν 1 Οθηψβξε-1Ννκέκβξε 2013.Δλψ νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ πνπ
εμεηάζηεθαλ αθνξνχλ ηελ θξάηεζε γηα έλα βξάδπ 1Ηνπλίνπ 2014-2 Ηνπλίνπ 2014. Ζ ζπιινγή
δεδνκέλσλ έγηλε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν μελνδνρεία θαζψο νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ
ηξνπνπνηνχληαη φζν πιεζηάδεη ε εκεξνκελία γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε θξάηεζε. Δάλ ε ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ γηλφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηφηε δελ ζα θάλακε ζσζηή
αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ην κνληέιν δελ ζα έβγαδε νξζά απνηειέζκαηα. Οη πεγέο
δεδνκέλσλ είλαη απφ ηνπο παξαθάησ δηαδηθηπαθνχο ηζφηνπνπο.:







www.booking.com
www.allabouthotels.com
www.greekhotel.gr
www.tripadvisor.com
www.greekhotel.com
www.hotelscompined.com

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηα δεδνκέλα γηα ην ίδην μελνδνρείν ρξεηάζηεθε λα ηα ζπιιέμνπκε
απφ δηαθνξεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηζφηνπνπο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε αθνξνχλ ηηο πιηθέο
θαη άπιεο παξνρέο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Απηέο νη παξνρέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηηο
πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο.

5.2.1 ηαηηζηηθέο Μεηαβιεηέο

1.Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο αληηζηνηρνχλ ζε κεγέζε πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ φπσο γηα
παξάδεηγκα ην κήθνο ε φ ρξφλνο. πλεπψο παίξλνπλ αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ππάξρεη κνλάδα κέηξεζεο. Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο αλάινγα κε ηηο δπλαηέο ηηκέο πνπ
κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαθξίλνληαη ζε ζπλερείο θαη ζε αζπλερείο.



Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή ηηκή ελψ ε
δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπο κπνξεί λα γίλεη νζνδήπνηε κηθξή.
Αληίζεηα νη αζπλερείο κεηαβιεηέο παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ζπλήζσο αθέξαηεο
ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ κεηαμχ απηψλ ησλ ηηκψλ ελδηάκεζεο.

2. Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο δελ αληηζηνηρνχλ ζε κεηξήζηκα κεγέζε. Υσξίδνληαη ζε νλνκαζηηθέο
θαη ζεηξηαθέο κεηαβιεηέο.
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Οη νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο είλαη νη ηηκέο κηαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο φηαλ δελ έρνπλ
θακία ζεηξά ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα έζησ δχν κεηαβιεηέο δειψλνπλ
ηηο ηνπνζεζίεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ κηα κεηαβιεηή είλαη Πφιε_Α θαη
ζπκβνιίδεηαη κε 1 θαη ε άιιε κεηαβιεηή είλαη ε Πφιε_Β θαη ζπκβνιίδεηαη κε 2.
Οη ζεηξηαθέο κεηαβιεηέο είλαη νη ηηκέο κηαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο φηαλ ππνδειψλνπλ
κηα ζεηξηαθή ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη έρνπκε κηα κεηαβιεηή ε νπνία
θαζνξίδεη ηελ απφζηαζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ηελ παξαιία. Απηή ε
κεηαβιεηή κπνξεί λα παίξλεη ηηο ηηκέο 1,2,3,4. Γειαδή 1Πνιχ θνληά 2Κνληά
3Μαθξηά 4Πνιχ καθξηά.
Με ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζεσξνχκε φηη ε κεηαβιεηή
πλνιηθή Σειηθή Σηκή είλαη ε εμαξηεκέλε θαη νη ππφινηπεο 41κεηαβιεηέο είλαη νη
αλεμάξηεηεο. θνπφο καο είλαη λα εθηηκήζνπκε πνηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρνπλ
πςειή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο κεηαβιεηέο
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηήζακε φιεο απηέο ηηο κεηαβιεηέο ζην
ινγηζκηθφ ηνπ SPPS θαη πνηεο είλαη νη πηζαλέο ηηκέο ηνπο. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο
φξνο ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε είλαη νη Φεπδνκεηαβιεηέο ε αιιηψο dummy variables.
Απηέο νη ςεπδνκεηαβιεηέο καο βνεζάλε λα θσδηθνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα καο ζην
SPSS.

5.2.2

Φεπδνκεηαβιεηέο (dummy variables)

Οη κεηαβιεηέο απηέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη θαη εηθνληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ
δχν θαηεγνξίεο φπνηε είλαη δίηηκεο. Ζ επηινγή γηα ηνλ νξηζκφ κηαο δίηηκεο ςεπδνκεηαβιεηήο
είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο κεηαβιεηήο κε δείθηε(0-1) ε νπνία δείρλεη αλ κηα παξαηήξεζε
αλήθεη ζε έλα απφ ηα δχν θαζνξηζκέλα επίπεδα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη ςεπδνκεηαβιεηέο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη παίξλεη ηηκέο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο (επίπεδα).
Έρνπκε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο ζα εθαξκφζνπκε ηε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε:
 Σν Free Wifi , είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε
δσξεάλ ίληεξλεη ζην μελνδνρείν θαη θσδηθνπνηείηαη:
1=To μελνδνρείν παξέρεη Free Wifi
0= Σν μελνδνρείν δελ παξέρεη Free Wifi
 Ζ Γνξπθνξηθή Σειεόξαζε LCD ,είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη
αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ζην δσκάηην θαη θσδηθνπνηείηαη :
1=Σν μελνδνρείν παξέρεη δνξπθνξηθή ηειεφξαζε
0=Σν μελνδνρείν δελ παξέρεη δνξπθνξηθή ηειεφξαζε
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 Ζ Κνπδίλα ζην δσκάηην, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
χπαξμε θνπδίλαο ζην δσκάηην θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν παξέρεη Κνπδίλα ζην δσκάηην
0=Σν μελνδνρείν δελ παξέρεη θνπδίλα ζην δσκάηην
 Ζ Βεξάληα κε πξνλνκηαθή ζέα, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ χπαξμε βεξάληαο κε πξνλνκηαθή ζέα(βνπλφ ε ζάιαζζα) θαη θσδηθνπνηείηαη:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη δσκάηην κε βεξάληα πνπ έρεη πξνλνκηαθή ζέα
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη βεξάληα πνπ λα έρεη πξνλνκηαθή ζέα
 Ο Κήπνο, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε θήπνπ
ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη θήπν
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη θήπν
 Ζ Θπξίδα αζθαιείαο, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
χπαξμε ζπξίδα αζθαιείαο ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν παξέρεη ζπξίδα αζθαιείαο
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη ζπξίδα αζθαιείαο
 Ζ 24σξε Ρεζεςηόλ, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
χπαξμε 24σξεο ξεζεςηφλ θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη 24σξε ξεζεςηφλ
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη 24σξε ξεζεςηφλ.
 Σα Γσκάηηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ΑΜΔΑ, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη
αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε εγθαηαζηάζεσλ γηα αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη
θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν παξέρεη δσκάηηα θαη εγθαηαζηάζεηο
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο γηα ΑΜΔΑ

 Σα Γσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη
αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε δσκαηίσλ γηα κε θαπλίδνληεο θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη δσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη δσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο
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 Σν Δζηηαηόξην-Μίλη κπαξ ,είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζηελ
χπαξμε εζηηαηνξίνπ θαη κίλη κπαξ θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη εζηηαηφξην θαη κίλη κπαξ
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη εζηηαηφξην θαη κίλη κπαξ
 Ζ Δμσηεξηθή επνρηαθή πηζίλα, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ χπαξμε εμσηεξηθήο επνρηαθήο πηζίλαο θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη εμσηεξηθή επνρηαθή πηζίλα
0=Γελ δηαζέηεη εμσηεξηθή επνρηαθή πηζίλα
 Ζ Παηδηθή Υαξά, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε
παηδηθήο ραξάο θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη παηδηθή ραξά
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη παηδηθή ραξά.
 Ζ Γσξεάλ ηάζκεπζε, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
χπαξμε δσξεάλ ζηάζκεπζεο θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη δσξεάλ ζηάζκεπζε
0= Γελ δηαζέηεη δσξεάλ ζηάζκεπζε.
 Οη Δγθαηαζηάζεηο BBQ , είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
παξνρή εγθαηαζηάζεσλ γηα BBQ θαη θσδηθνπνηείηαη κε :
1= Σν μελνδνρείν παξέρεη εγθαηαζηάζεηο BBQ
0=Σν μελνδνρείν δελ παξέρεη εγθαηαζηάζεηο BBQ.

 Σν Ηδησηηθό ρώξνο θαπληζηώλ ,είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ χπαξμε ηδησηηθνχ ρψξνπ γηα θαπληζηέο θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη ηδησηηθφ ρψξν θαπληζηψλ
0=Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη ηδησηηθφ ρψξν θαπληζηψλ
 Ζ Γπκλαζηήξην Αζιεηηθό Κέληξν, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη
αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε γπκλαζηεξίνπ-αζιεηηθνχ θέληξνπ θαη θσδηθνπνηείηαη κε:
1= Σν μελνδνρείν δηαζέηεη γπκλαζηήξην-αζιεηηθφ θέληξν
0= Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη
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 Οη Δγθαηαζηάζεηο πλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ, είλαη πνηνηηθή
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε εγθαηαζηάζεσλ ζπλεδξηάζεσλ
θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο.
0= Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο
 Σν Κέληξν Δπεμίαο-καζάδ-ζπα, είλαη πνηνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
χπαξμε θέληξνπ επεμίαο-καζάδ θαη ζπα. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη θέληξν επεμίαο-καζάδ θαη ζπα
0= Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη θέληξν επεμίαο καζάδ θαη ζπα.
 Ζ Τπεξεζία γηα πιύζηκν ξνύρσλ θαη ππεξεζία ζηδεξώκαηνο, είλαη πνηνηηθή
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα πιχζηκν ξνχρσλ
θαη ππεξεζίαο ζηδεξψκαηνο. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν δηαζέηεη απηέο ηηο ππεξεζίεο
0= Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη ππεξεζία γηα πιχζηκν ξνχρσλ θαη ζηδεξψκαηνο
 Ζ Φύιαμε βξεθώλ-παηδηώλ, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ παξνρή ππεξεζίαο θχιαμεο βξεθψλ θαη παηδηψλ. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν παξέρεη απηέο ηηο ππεξεζίεο
0=Γελ δηαζέηεη ηηο ππεξεζίεο
 Ζ Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ παξνρή ππεξεζίαο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1= Σν μελνδνρείν πξνζθέξεη ελνηθίαζε απηνθηλήησλ
0= Γελ πξνζθέξεη ηελ ελνηθίαζε απηνθηλήησλ.
 Ζ Δλνηθίαζε πνδειάησλ, είλαη αλεμάξηεηε πνηνηηθή κεηαβιεηή θα αλαθέξεηαη ζηελ
παξνρή ππεξεζίαο ελνηθίαζεο πνδειάησλ. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν πξνζθέξεη ελνηθίαζε πνδειάησλ
0= Γελ πξνζθέξεη ελνηθίαζε πνδειάησλ
 Ζ Οξγάλσζε Δθδξνκώλ, είλαη αλεμάξηεηε πνηνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
παξνρή ππεξεζίαο νξγάλσζεο εθδξνκψλ. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν νξγαλψλεη εθδξνκέο
0=Σν μελνδνρείν δελ νξγαλψλεη εθδξνκέο
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 Ζ Μεηαθνξά από/πξνο ην αεξνδξόκην(κε ρξέσζε), είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο απφ/πξνο ην
αεξνδξφκην. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν πξνζθέξεη απηή ηελ ππεξεζία
0=Σν μελνδνρείν δελ πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία απηή
 Σν Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ ππεξεζία παξνρήο πξσηλνχ γεχκαηνο ζην δσκάηην. Κσδηθνπνηείηαη κε
1=Σν μελνδνρείν πξνζθέξεη πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην
0= Σν μελνδνρείν δελ πξνζθέξεη πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην.
 Σν Πξσηλό γεύκα ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείν, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία παξνρήο πξσηλνχ γεχκαηνο ζην ρψξν ηνπ
μελνδνρείνπ. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1= Σν μελνδνρείν πξνζθέξεη πξσηλφ γεχκα ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ
0= Σν μελνδνρείν δελ πξνζθέξεη πξσηλφ γεχκα ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ
 Σν Μελνύ εηδηθήο δηαηξνθήο, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ χπαξμε κελνχ εηδηθήο δηαηξνθήο. Κσδηθνπνηείηαη κε:
1=Σν μελνδνρείν παξέρεη κελνχ εηδηθήο δηαηξνθήο
0= Σν μελνδνρείν δελ παξέρεη κελνχ εηδηθήο δηαηξνθήο
 Ζ Απαγόξεπζε θαηνηθίδησλ, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ πνιηηηθή ηνπ μελνδνρείνπ ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ησλ θαηνηθίδησλ.
Κσδηθνπνηείηαη κε:
1= Σν μελνδνρείν δελ απαγνξεχεη ηελ θηινμελία ησλ θαηνηθίδησλ
0= Σν μελνδνρείν απαγνξεχεη ηελ θηινμελία ησλ θαηνηθίδησλ.
 Ζ Απόζηαζε από ηηο παξαιίεο, είλαη πνζνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ απφζηαζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ απφ ηελ πην θνληηλή παξαιία. Οη
κνλάδεο κέηξεζεο είλαη ζε km.
 Ζ Μηθξή απόζηαζε από ηα θέληξα δηαζθέδαζεο-εζηηαηόξηα θαηαζηήκαηα, είλαη
πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ απφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ
ηα θέληξα δηαζθέδαζεο απφ ηα εζηηαηφξηα θαη απφ ηα δηάθνξα θαηαζηήκαηα. Οη
κνλάδεο κέηξεζεο είλαη ζε km.
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 Ζ Μηθξή απόζηαζε από ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη
αλαθέξεηαη ζηελ απφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ηνπο αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο. Oη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη ζε km.
 Ζ Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην , είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
απφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ην αεξνδξφκην. Οη κνλάδεο κέηξεζεο
είλαη ζε km.
 H Απόζηαζε από ην ιηκάλη ηεο νύδαο, είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζηελ απφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ην ιηκάλη. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη
ζε km.
 H Απόζηαζε από ην θέληξν Υαλίσλ, είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ
απφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Οη
κνλάδεο κέηξεζεο είλαη ζε km.
 H Απόζηαζε από ηελ ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ, είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη
αλαθέξεηαη ζηελ απφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ηελ πην θνληηλή ζηάζε
ιεσθνξείσλ. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη ζε km.
 Σα Σεηξαγσληθά Μέηξα, είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ δηπιψλ δσκαηίσλ πνπ εμεηάδνπκε.
 Ο Αξηζκόο αζηεξηώλ, είλαη πνηνηηθή κεηαβιεηή (ordinal) θαζψο πξνζδηνξίδεη ηνλ
αξηζκφο αζηεξηψλ ησλ μελνδνρείσλ. ηελ έξεπλα καο ππνζέζακε φηη ηα μελνδνρεία ε
ηα δηακεξίζκαηα πνπ δελ αλαγξάθνπλ αζηέξη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηζφηνπνπο ζα
έρνπλ 0 αζηέξηα. Κσδηθνπνηνχληαη σο εμήο:
0 αζηέξηα= ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ
1 αζηέξηα= 1 Αζηέξσλ
2 αζηέξηα= 2 Αζηέξσλ
3 αζηέξηα= 3 Αζηέξσλ
4 αζηέξηα= 4 Αζηέξσλ
5 αζηέξηα= 5 Αζηέξσλ
Ο ζπγθεθξηκέλεο ςεπδνκεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή
ε νπνία παίξλεη παίξλεη ηηκέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο (επίπεδα).Γηα ηελ
θσδηθνπνίεζε ησλ αζηεξηψλ ζεσξήζακε ζαλ επίπεδν αλαθνξάο ηελ θαηεγνξία 0 αζηέξηα δειαδή
ηελ μελνδνρεηαθή θαηεγνξία ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ. Απηή ε κεηαβιεηή δελ ζα κπεη ζηελ παιηλδξφκεζε.
Δπνκέλσο ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αζηεξηψλ γίλεηαη πάληα ζε ζρέζε κε ηα
δηακεξίζκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 0 αζηέξηα.

107

 Ζ Σνπνζεζία, είλαη πνηνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη
ε μελνδνρεηαθή κνλάδα. ηελ έξεπλα καο εμεηάζακε ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε
έληεθα πεξηνρέο. Σηο θσδηθνπνηήζακε κε ηνλ εμήο ηξφπν:
0=Υαληά
1=Αγίνη Απφζηνινη
2= ηαιφο
3= Αγία Μαξίλα
4= Πιαηαληάο
5= Κίζζακνο
6= Παιαηφρσξα
7= Καιακάθη
8= Κάησ Γαξάηζν
9= Γεσξγηνχπνιε
10=Αθξσηήξη

Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη ηηκέο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο. Δδψ ζεσξήζακε ηελ ηνπνζεζία Υαληά ζαλ επίπεδν αλαθνξάο.
Καη νη ππφινηπεο ηηκέο μελνδνρείσλ ησλ ππφινηπσλ ηνπνζεζηψλ ζα ζπγθξίλεηαη πάληα κε ηηο
ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηα Υαληά.
 Ζ Δπειημία ζηα Chek in/out, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη
ζην σξάξην πνπ γίλνληαη ηα chek in θαη ηα chek out. Γηα παξάδεηγκα επειημία ζηα
chek in ζεσξνχκε φηαλ ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη φιεο ηηο ψξεο ηεο
εκέξεο θαη ηηο πνιχ πξσηλέο θαη ηηο πνιχ βξαδηλέο. Δλψ επειημία ζην chek out
ππάξρεη φηαλ ζεσξνχκε φηη ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη chek out κεηά ηηο
12 ην κεζεκέξη. Κσδηθνπνηνχκε κε :
1=Όηαλ ππάξρεη επειημία ζην chek in/out
0= Όηαλ δελ ππάξρεη επειημία ζην chek in/out
 Ο αξηζκόο δσκαηίσλ, είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ
δσκαηίσλ θάζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ κειεηάκε.
 Ζ Σξόπνο πιεξσκήο, είλαη πνηνηηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεξσκή. Κσδηθνπνηνχκε κε:
0=Δάλ ε πιεξσκή γίλεηαη κφλν κε κεηξεηά
1=Όηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη θαη κε πηζησηηθή θάξηα.
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ηελ πξνζπάζεηα καο λα βξνχκε φια απηά ηα δεδνκέλα ρξεηάζηεθε λα βξνχκε πιεξνθνξίεο θαη
ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηζφηνπνπο εθηφο ησλ μελνδνρεηαθψλ ηζφηνπσλ πνπ πξναλαθέξακε. ε
αξθεηά μελνδνρεία κε ζθνπφ λα βξνχκε ηελ αθξηβή απφζηαζε ησλ μελνδνρείσλ, απφ ηα δηάθνξα
ζεκεία πνπ εμεηάζακε, ηα αξραηνινγηθά κνπζεία , ηηο παξαιίεο , ην αεξνδξφκην , ην ιηκάλη , ην
θέληξν ησλ Υαλίσλ , ηα θέληξα δηαζθέδαζεο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εθαξκoγή google earth.
Δπηπξφζζεηα θάπνηνη δηαδηθηπαθνί ηζφηνπνη δελ έδηλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ
αζηεξηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αλαδεηήζακε απηή ηελ πιεξνθνξία ζε δηαθνξεηηθνχο
δηαδηθηπαθνχο ηζφηνπνπο ή πξαγκαηνπνηήζακε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηακεξηζκάησλ φπνπ δελ ππάξρεη θαηεγνξία
αζηέξηα αιιά άιινπ είδνπο θαηεγνξίεο φπσο θιεηδηά, ππνζέζακε φηη έρνπλ αξηζκφ αζηεξηψλ
κεδέλ. Όπσο πξναλαθέξακε εμεηάζακε ηηο μελνδνρεηαθέο απφ έληεθα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζην
Ννκφ Υαλίσλ. Ο πεξηνξηζκφο πνπ έρνπκε εδψ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ
μελνδνρείσλ πνπ εμεηάζακε ζε θάζε πεξηνρή δελ είλαη ν ίδηνο. Απηφ γηαηί ηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ε
έξεπλα θάπνηα μελνδνρεία δελ είραλ δηαζέζηκα δηπιά δσκάηηα νπφηε δελ είρακε ηελ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ηεο ηηκήο.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζε πίλαθεο ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ
θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Πξψηα ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο
δίηηκεο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ζε μερσξηζηνχο πίλαθεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Αξηζκό
αζηεξηώλ θαη Σνπνζεζία Θα αλαιχζνπκε απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.

5.3 Πεξηγξαθηθά κέηξα πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ

Free wifi
Valid

ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Δορυφορικό
τηλεόραςη
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Κουζύνα
ςτο
δωμϊτιο
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Βερϊντα με
προνομιακό
θϋα

Frequency

Percent

Valid Percent

18
307
325
Frequency

5,5
94,5
100,0
Percent

5,5
94,5
100,0
Valid Percent

2
323
325
Frequency

,6
99,4
100,0
Percent

,6
99,4
100,0
Valid Percent

127
198
325
Frequency

39,1
60,9
100,0
Percent

39,1
60,9
100,0
Valid Percent
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Cumulative
percent
5,5
100,0
Cumulative
percent
,6
100,0
Cumulative
percent
39,1
100,0
Cumulative
percent

Valid

ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total

Κόποσ
Valid

ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total

Θυρύδα
αςφαλεύασ
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
24ωρη
ρεςεψιόν
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Δωμϊτια και
Εγκταςτϊςεισ
για ΑΜΕΑ
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Δωμϊτια για μη
καπνύζοντεσ
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
ΕςτιατόριοΜύνι μπαρ
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Εξωτερικό
εποχιακό
πιςύνα
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Παιδικό χαρϊ
Valid

ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total

36
289
325
Frequency

11,1
88,9
100,0
Percent

11,1
88,9
100,0
Valid Percent

108
217
325
Frequency

33,2
66,8
100,0
Percent

33,2
66,8
100,0
Valid Percent

66
259
325
Frequency

20,3
79,7
100,0
Percent

20,3
79,7
100,0
Valid Percent

263
62
325
Frequency

80,9
19,1
100,0
Percent

80,9
19,1
100,0
Valid Percent

294
31
325
Frequency

90,5
9,5
100,0
Percent

90,5
9,5
100,0
Valid Percent

217
108
325
Frequency

66,8
33,2
100,0
Percent

66,8
33,2
100,0
Valid Percent

152
173
325
Frequency

46,8
53,2
100,0
Percent

46,8
53,2
100,0
Valid Percent

159
166
325
Frequency

48,9
51,1
100,0
Percent

48,9
51,1
100,0
Valid Percent

241
84
325

74,2
25,8
100,0

74,2
25,8
100,0
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11,1
100,0
Cumulative
percent
33,2
100,0
Cumulative
percent
20,3
100,0
Cumulative
percent
80,9
100,0
Cumulative
percent
90,5
100,0
Cumulative
percent
66,8
100,0
Cumulative
percent
46,8
100,0
Cumulative
percent
48,9
100,0
Cumulative
percent
74,2
100,0

Δωρεϊν
Στϊθμευςη
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Εγκαταςτϊςεισ
ΒΒQ
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Ιδιωτικόσ
χώροσ
καπνιςτών
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
ΓυμναςτόριοΑθλητικό
κϋντρο
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Εγκαταςτϊςεισ
ςυνεδριϊςεων
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Κϋντρο ευεξύασμαςϊζ-ςπα
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Κουζύνα
ςτο
δωμϊτιο
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Υπηρεςύα
πλύςιμο
ρούχων
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Φύλαξη
βρεφών-

Frequency

Percent

Valid Percent

15
310
325
Frequency

4,6
95,4
100,0
Percent

4,6
95,4
100,0
Valid Percent

259
66
325
Frequency

79,7
20,3
100,0
Percent

79,7
20,3
100,0
Valid Percent

308
17
325
Frequency

94,8
5,2
100,0
Percent

94,8
5,2
100,0
Valid Percent

294
31
325
Frequency

78,2
21,8
100,0
Percent

78,2
21,8
100,0
Valid Percent

297
28
325
Frequency

91,4
8,6
100,0
Percent

91,4
8,6
100,0
Valid Percent

263
62
325
Frequency

80,9
19,1
100,0
Percent

80,9
19,1
100,0
Valid Percent

127
198
325
Frequency

39,1
60,9
100,0
Percent

39,1
60,9
100,0
Valid Percent

212
113
325
Frequency

65,2
34,8
100,0
Percent

65,2
34,8
100,0
Valid Percent
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Cumulative
percent
4,6
100,0
Cumulative
percent
79,7
100,0
Cumulative
percent
94,8
100,0
Cumulative
percent
78,2
100,0
Cumulative
percent
91,4
100,0
Cumulative
percent
80,9
100,0
Cumulative
percent
39,1
100,0
Cumulative
percent
65,2
100,0
Cumulative
percent

παιδιών
Valid

ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total

Ενοικύαςη
αυτοκινότων
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Ενοικύαςη
ποδηλϊτων
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Οργϊνωςη
εκδρομών
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Μεταφορϊ
από/προσ
αεροδρόμιο
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Πρωινό γεύμα
ςτο δωμϊτιο
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Πρωινό γεύμα
ςτο ξενοδοχεύο
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Μενού ειδικόσ
διατροφόσ
Valid ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Μικρό
απόςταςη από
κϋντρα
διαςκϋδαςησ

288
37
325
Frequency

88,6
11,4
100,0
Percent

88,6
11,4
100,0
Valid Percent

134
191
325
Frequency

41,2
58,8
100,0
Percent

41,2
58,8
100,0
Valid Percent

210
97
325
Frequency

64,6
35,4
100,0
Percent

64,6
35,4
100,0
Valid Percent

228
97
325
Frequency

70,2
29,9
100,0
Percent

70,2
29,9
100,0
Valid Percent

206
119
325
Frequency

63,4
36,6
100,0
Percent

63,4
36,6
100,0
Valid Percent

227
48
325
Frequency

85,2
14,8
100,0
Percent

85,2
14,8
100,0
Valid Percent

137
188
325
Frequency

42,2
57,8
100,0
Percent

42,2
57,8
100,0
Valid Percent

301
24
325
Frequency

92,6
7,4
100,0
Percent

92,6
7,4
100,0
Valid Percent
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88,6
100,0
Cumulative
percent
41,2
100,0
Cumulative
percent
64,6
100,0
Cumulative
percent
70,2
100,0
Cumulative
percent
63,4
100,0
Cumulative
percent
85,2
100,0
Cumulative
percent
42,2
100,0
Cumulative
percent
92,6
100,0
Cumulative
percent

Valid

ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total

Μικρό
απόςταςη από
αρχαιολογικούσ
χώρουσ
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Ευελιξύα ςτο
Chek in/out
Valid
ΟΦΙ
ΝΑΙ
Total
Tρόποσ
Πληρωμόσ
Valid CASH
CREDIT & CASH
Total

33
292
325
Frequency

92,6
89,8
100,0
Percent

10,2
89,8
100,0
Valid Percent

105
220
325
Frequency

32,3
67,7
100,0
Percent

32,3
67,7
100,0
Valid Percent

171
154
325
Frequency

52,6
47,4
100,0
Percent

52,6
47,4
100,0
Valid Percent

53
272
325

16,3
83,7
100,0

16,3
83,7
100,0

10,2
100,0
Cumulative
percent

32,3
100,0
Cumulative
percent
52,6
100,0
Cumulative
percent
16,3
100,0

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ.
ρεηηθά κε ηνλ Ηδησηηθφ Υψξν Καπληζηψλ δηαζέηνπλ κφιηο δέθα εθηά μελνδνρεία ελψ ηα
ππφινηπα ηξηαθφζηα δέθα δελ δηαζέηνπλ. Δπηπξφζζεηα Μελνχ Δηδηθήο Γηαηξνθήο δηαζέηνπλ
κφιηο είθνζη ηέζζεξα μελνδνρεία απφ ηα ηξηαθφζηα είθνζη πέληε. Σξηάληα έλα μελνδνρεία
δηαζέηνπλ Γσκάηηα θαη Δγθαηαζηάζεηο γηα ΑΜΔΑ. Δπίζεο Δγθαηαζηάζεηο πλεδξηάζεσλ θαη
Δπίζεκσλ Δθδειψζεσλ παξαηεξνχληαη ζε κφιηο είθνζη νρηψ απφ ην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ.

Απιθμόρ Αζηεπιών
Valid

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ
1 Αζηέξσλ
2 Αζηέξσλ
3 Αζηέξσλ
4 Αζηέξσλ
5 Αζηέξσλ
Total

Frequency
155
11
69
59
23
8
325

Percent
47,7
3,4
21,2
18,2
7,1
2,5
100,0

Valid Percent
47,7
3,4
21,2
18,2
6,8
2,5
100,0

Cumulative
Percent
47,7
51,4
72,3
90,8
97,5
100,0

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 47,7% ησλ μελνδνρείσλ πνπ κειεηήζακε είλαη
δηακεξίζκαηα δειαδή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 0 αζηέξσλ. Σν 21,5% ησλ μελνδνρείσλ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 2 αζηέξσλ. Σν 18,2% ησλ μελνδνρείσλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
ησλ 3 αζηέξσλ. Έλα κφιηο πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,8% ησλ μελνδνρείσλ αλήθνπλ ζηελ
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θαηεγνξία ησλ 4 αζηέξσλ. Σν 3,4% ησλ μελνδνρείσλ είλαη 1 αζηέξσλ θαη κφιηο 8 μελνδνρεία απφ
ην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ πνπ κειεηήζακε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πέληε αζηέξσλ

Σοποθεζία
Valid
ΥANIA
ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ
ΣΑΛΟ
ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ
ΠΛΑΣΑΝΗΑ
ΚΗΑΜΟ
ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΚΑΣΧ ΓΑΡΑΣΟ
ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΖ
ΑΚΡΧΣΖΡΗ
Total

Frequency
77
16
28
45
34
32
28
15
13
21
16
325

Percent
23,7
4,9
8.6
13,8
10,5
9,8
8,6
4,6
4,0
6,5
4,9
100,0

Valid
Percent
23,7
4,9
8,6
13,8
10,5
9,8
8,6
4,6
4,0
6,5
4,9
100,0

Cumulative
Percent
23,7
28,6
37,2
51,1
61,5
71,4
80,0
84,6
88,6
95,1
100,0

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηνπο αξηζκνχο ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλαιχζακε ζε θάζε
ηνπνζεζία. Βιέπνπκε φηη ζηα Υαληά εμεηάζακε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ μελνδνρείν πνπ αγγίδεη ην
24% φισλ ησλ μελνδνρείσλ. Απηφ ίζσο επεξεάζεη ηελ εμάξηεζε ηεο ηνπνζεζίαο κε ηελ ηηκή θαη
λα δνχκε πςειφηεξε ηηκή θαηά κέζν φξν ζηελ ηνπνζεζία ησλ Υαλίσλ ζε ζρέζε κε άιιεο
ηνπνζεζίεο επεηδή ην δείγκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα μελνδνρεία ησλ Υαλίσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ
ηα ππφινηπα δείγκαηα. ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο έρνπλ αλαιπζεί ην 13,8% ησλ
μελνδνρείσλ ζηνλ Πιαηαληά ην 10,5%, χζηεξα αθνινπζεί ν Κίζζακνο κε 9,8% ,ε Παιαηφρσξα κε
8,6% θαη ε Γεσξγηνχπνιε κε 6,5%. Σν πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ εμεηάζηεθε ζε θάζε κηα
απφ ηηο ππφινηπεο ηνπνζεζίεο φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα δελ μεπεξλάεη ην 5%.
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5.4 Πεξηγξαθηθά κέηξα πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ

Απφζηαζε απφ Aπφζηαζ
αεξνδξφκην
ε απφ
ιηκάλη
νπδαο
Ν
Valid
Missing
Median
Range
Minimum
Maximum
Percentiles 25
50
75

325
0
22,00
92
1
93
15,00
22,00
40,00

Απφζηαζε
απφ ην
θέληξν
Υαλίσλ

Απφζηαζ
ε απφ
παξαιία

Απφζηα
ζε απφ
ζηάζε
ιεσθνξ
είσλ

325
0
14,00
78
3
81
8,00
14,00
30,00

325
0
,1500
3,00
,00
3,00
,0400
,1500
,5000

325
0
1,00
7,000
,00
7,00
0,00
1,00
1,00

ηκ

325
0
24,00
58
10
68
18,00
24,00
28,00

πλνιη
θή ηηκή
(€)

Αξηζκφ
ο
Γσκαηί
σλ

325
0
45,00
270
18
288
38,50
45,00
61,00

325
0
15,00
448
2
450
8,00
15,00
31,00

Παξαπάλσ βιέπνπκε ηνλ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ.
Βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηηο ειάρηζηεο θαη ηηο κέγηζηεο απνζηάζεηο ζε km ησλ μελνδνρείσλ
,απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο , απφ ην θέληξν ησλ Υαλίσλ , απφ ηελ πην θνληηλή παξαιία θαη απφ ηε
ζηάζε ιεσθνξείσλ. Δπίζεο παξαηεξνχκε ηνλ ειάρηζην θαη κέγηζην αξηζκφ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
ησλ δσκαηίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαζψο θαη ηελ ειάρηζηε θαη κέγηζηε ζπλνιηθή ηηκή ζε €. Γηα ηε
κεηαβιεηή Αξηζκόο Γσκαηίσλ βιέπνπκε ηνλ ειάρηζην θαη κέγηζην αξηζκφ δσκαηίσλ πνπ δηαζέηεη
θάπνην μελνδνρείν. Ζ κεηαβιεηή απηή επεηδή εκθάληζε πνιχ πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ κεηαβιεηή
Αξηζκόο αζηεξηώλ 5 δειαδή είρακε πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, απνθαζίζακε λα κελ ηε
ιάβνπκε ππφςε καο ζηε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε. Δπίζεο επηιέμακε ηε δηάκεζν (Median) θαη φρη
ηνλ κέζν φξν(mean) επεηδή έρνπκε λα θάλνπκε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ
αζπκκεηξία. ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζίαδα ζπκκεηξία ζα εκθαλίδακε ηνλ κέζν φξν.

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην ηζηφγξακκα ησλ ζπρλνηήησλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
πλνιηθήο Σειηθήο Σηκήο. Βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή αζπκκεηξία. Οη ππφινηπεο πνζνηηθέο
κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ αζπκκεηξία φπσο πξναλαθέξακε αιιά απηφ καο ελδηαθέξεη είλαη λα
δνχκε θαηά πφζν ε αζπκκεηξία κφλν ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο καο επεξεάδεη ηελ
πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ
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5.5 Πξνυπνζέζεηο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο

5.5.1 Ζ πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ
ηε ζπλέρεηα ζα ειέγμνπκε αλ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο. πγθεθξηκέλα ζα δνχκε αλ ηθαλνπνηείηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ , ε
αλεμαξηεζία ησλ θαηαινίπσλ , ε νκνζθεδαζηηθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ θαη ε
πνιπζπγγξακηθφηεηα. Παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ θαηαινίπσλ:

Βιέπνπκε φηη ππάξρεη θαη εδψ κηα αζζελή ζεηηθή αζπκκεηξία αιιά απηφ δελ καο
εκπνδίδεη λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή θαζψο
δελ ππάξρεη θαζφινπ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή , άξα ζα
εθαξκφζνπκε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ρσξίο θάπνηνλ κεηαζρεκαηηζκφ.

117

5.5.2 Ζ πξνυπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο
Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα δνχκε αλ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο
νκνζθεδαζηηθφηεηαο:

Βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη θάπνην γξακκηθφ ή αιιηψο (pattern) θαη έηζη ηζρπξηδφκαζηε φηη
ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε νκνζθεδαζηηθφηεηαο.
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5.5.3 Ζ πξνυπφζεζε ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο
Απφ ηνλ πίλαθα Collinearity Statistics ζα δνχκε ηνλ δείθηε VIF θάζε κεηαβιεηήο φηη είλαη θνληά
ζηε κνλάδα. Oπφηε ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο:

Model 12

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

Constant

Αριθμός_Αστεριών5

,762

1,312

Αριθμός_Αστεριών4

,880

1,137

Αριθμός_Αστεριών3

,854

1,171

Πρωινό γεύμα στο χώρο του

,813

1,229

Τοποθεσία Πλατανιάς

,956

1,047

Πρωινό γεύμα στο δωμάτιο

,746

1,340

Τετραγωνικά μέτρα

,974

1,027

Εγκαταστάσεις

,733

1,364

Τοποθεσία_Κάτω Δαράτσο

,966

1,035

Τοποθεσία_Κίσσαμος

,923

1,083

Φύλαξη βρεφών-παιδιών

,772

1,295

ξενοδοχείου

συνεδριάσεων και επίσημων
εκδηλώσεων

5.5.4 Ζ πξνυπφζεζε αλεμαξηεζίαο ησλ θαηαινίπσλ
Απφ ηνλ πίλαθα Model Summary παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο Durbin-Watson είλαη θνληά ζην 2
επνκέλσο δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ άξα ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε
αλεμαξηεζίαο θαηαινίπσλ.
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5.6 Πεξηγξαθηθή ζρέζε ηεο ηηκήο κε θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθέο πνηνηηθέο
κεηαβιεηέο
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηε πεξηγξαθηθή ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ κε ηηο
πην βαζηθέο κεηαβιεηέο θαη χζηεξα ζα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν παιηλδξφκεζεο γηα λα δνχκε
ηειηθά πνηεο είλαη νη πην βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηελ ζπλνιηθή ηηκή.

5.6.1 Καηεγνξία Αζηεξηψλ θαη πλνιηθή Σειηθή Σηκή

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε πσο επηδξά ν αξηζκφο ησλ αζηεξηψλ ζηελ ζπλνιηθή
ηειηθή ηηκή..
Απφ ην δηάγξακκα κπνξνχκε λα βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κέζε ηηκή ηεο
ζπλνιηθήο ηειηθήο ηηκήο ζε θάζε θαηεγνξία αζηεξηψλ. Βιέπνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ
δηακεξηζκάησλ , ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ελφο αζηέξσλ, θαη ησλ
μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία δχν αζηέξσλ είλαη 43 € , 45 € θαη 47 € αληίζηνηρα.
Οη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ θαηεγνξίαο δχν θαη ηξηψλ αζηέξσλ δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηελ
θαηεγνξία αλαθνξάο πνπ είλαη ηα δηακεξίζκαηα θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο θαη δελ κπήθαλ ζην ηειηθφ κνληέιν. Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ
μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηξηψλ , ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ είλαη 65€ , 94€
θαη 154 € αληίζηνηρα.
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 Ζ εμήγεζε ησλ πςειψλ ηηκψλ ζηα δηακεξίζκαηα
Με ην ζεθφγξακκα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα φπσο βιέπνπκε λα παξαηεξήζνπκε
θάπνηεο αθξαίεο ηειηθέο ηηκέο. Βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θαηεγνξία
Γηακεξίζκαηα φηη ππάξρνπλ θάπνηα μελνδνρεία (νη αξηζκνί πνπ θαίλνληαη ζην
δηάγξακκα πξνζδηνξίδνπλ ηα case number θάζε μελνδνρείνπ ) ηα νπνία έρνπλ πνιιή
πςειή ηηκή ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ε θαη ζε
ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ελφο θαη δχν αζηέξσλ.
Γελλάηαη εχινγα ε απνξία , γηαηί απηά ηα μελνδνρεία λα είλαη αθξηβφηεξα απφ ηα
μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζε κεγαιχηεξε θαηάηαμε αζηεξηψλ.
Ζ απάληεζε πνπ δίλνπκε είλαη φηη απηά ηα δηακεξίζκαηα απνηεινχλ βίιιεο κε
δίθιηλα δσκάηηα πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιά ηεηξαγσληθά κέηξα θαη παξέρνπλ
πνιιέο ππεξεζίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ παξέρνπλ ηα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζε
κεγαιχηεξε θαηάηαμε αζηεξηψλ θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε ηνπνζεζίεο πνπ
απνηεινχλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Απηέο νη αθξαίεο ηηκέο ή outliers φπσο ζπλεζίδεηαη
λα ιέγεηαη επεξεάδνπλ θαη ηε κέζε ηηκή ησλ δηακεξηζκάησλ. Απηνχ ηνπ είδνπο
δηακεξίζκαηα αλ θαη δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα θαηεγνξία αζηεξηψλ, κπνξνχλ λα
ζπλαγσληζηνχλ θάπνηα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα αλψηεξε θαηεγνξία
αζηεξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά απηέο νη αθξαίεο ηηκέο αλαθέξνληαη ζηα ηξία
δηακεξίζκαηα ησλ 86€ , 85€ , 81€ αληίζηνηρα θαη ζηα δχν δηακεξίζκαηα ησλ 80€.

 Ζ εμήγεζε ησλ πςειψλ ηηκψλ ζηα μελνδνρεία ησλ δχν αζηέξσλ
ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία δχν αζηέξσλ
βιέπνπκε δχν μελνδνρεία κε αθξαίεο ηηκέο ηεο ηάμεσο 85 € θαη 120 € αληίζηνηρα.
Απηέο ζεσξνχκε φηη αλαθέξνληαη ζηα πην αθξηβά δίθιηλα πνπ παξέρνπλ ηα
ζπγθεθξηκέλα μελνδνρεία θαη ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ε απφθηεζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά
κε ηελ ηηκή γηα ηε κία λχρηα 1Ηνπληνπ-2Ηνπληνπ 2014 λα ππήξρε δηαζεζηκφηεηα κφλν
γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα. Ζ άιιε εμήγεζε πνπ δίλνπκε είλαη φηη δηάθνξα
δηαδηθηπαθνί ηζφηνπνη φπσο ην www.booking.com αλαθέξνπλ ςεπδέο ηηκέο γηα
θάπνηα μελνδνρεία γηα ιφγνπο πνπ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε.
Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ μελνδνρεία ησλ δχν αζηέξσλ πνπ έρνπλ πην
ρακειή ηηκή απφ ηα μελνδνρεία ησλ ελφο αζηέξσλ. Απηέο είλαη ηηκνινγηαθέο
πνιηηηθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ μελνδνρείσλ. Ζ εμήγεζε πνπ δίλνπκε είλαη φηη ηα
μελνδνρεία ηνπ ελφο αζηέξσλ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ηνπνζεζία θαη λα
παξέρεη ππεξεζίεο φπσο θνπδίλα ζην δσκάηην, κπαιθφλη κε πξνλνκηαθή ζέα θαη λα
αλαθέξνληαη ζε νηθνγελεηαθά δσκάηηα πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο αζηέξσλ παξαηεξνχκε φηη δελ πεξηέρνπλ αθξαίεο ηηκέο γηα
ηα μελνδνρεία.ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηξηψλ
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αζηέξσλ είλαη εκθαλέο φηη νη ηηκέο ηνπο είλαη πςειφηεξεο απφ ηα δηακεξίζκαηα θαη
ηα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία έλα θαη δχν αζηέξσλ αληίζηνηρα.

 Ο πςειφο φξνο ηεο κέζεο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ ησλ πέληε αζηέξσλ
Απηφ πνπ πξνθαιεί αίζζεζε είλαη φηη ν κέζνο φξνο ηεο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πέληε αζηέξσλ ,είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηνλ
κέζν φξν ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ.
Δπίζεο πξνθαιεί αίζζεζε φηη ε πςειφηεξε ηηκή γηα δηακνλή κηα λχρηαο ζε έλα απφ
ηα μελνδνρεία ησλ πέληε αζηέξσλ είλαη 288 €. Σα μελνδνρεία ησλ πέληε αζηέξσλ
είλαη πνιπηειή resort ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο ηνπ Πιαηαληάο , ηεο Αγίαο
Μαξίλαο θαη ηεο Γεσξγηνχπνιεο. Δίλαη νπζηαζηηθά μελνδνρεία ηα νπνία είλαη
πινχζηα εμνπιηζκέλα θαη παξέρνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ ε ηνπνζεζία πνπ
είλαη δίπια απφ ηηο παξαιίεο θαη ηα λπρηεξηλά θέληξα είλαη ιφγνη πνπ νη ηηκέο ησλ
δίθιηλσλ είλαη πςειέο.

5.6.2 Σνπνζεζία θαη πλνιηθή Σηκή
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ηε ζηαηηζηηθή πεξηγξαθηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ
φξνπ ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο πνπ
έρνπκε εμεηάζεη.

 Σνπνζεζία Πιαηαληάο
Βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά φηη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ ζηελ
ηνπνζεζία ηνπ Πιαηαληά είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο ππφινηπεο ηνπνζεζίεο θαη είλαη
69€. Παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα φηη ζηελ ηνπνζεζία ππάξρνπλ δχν αθξαίεο
ηηκέο δειαδή δχν μελνδνρεία πνπ εκθαλίδνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο. Απηέο νη ηηκέο
αλήθνπλ ζηηο παξαηεξήζεηο(case numbers) 171 φπνπ ε ηηκή είλαη 288€ θαη ζηελ 173
πνπ ε ηηκή είλαη 180€. Καζψο παξαηεξνχκε θαη πςειέο ηηκέο θάπνησλ μελνδνρείσλ
πνπ είλαη 125€ θαη 120€. Οη πςειέο ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα μελνδνρεία ηνπ
Πιαηαληά εμεγνχληαη σο εμήο: Ο Πιαηαληάο απνηειεί ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν πνπ
βξίζθεηαη ζε ηδαληθή ηνπνζεζία δίπια απφ ηηο δηάζεκεο παξαιίεο , θνληά ζηα θέληξα
δηαζθέδαζεο θαη ζηα εζηηαηφξηα. Σα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ
Πιαηαληά ε πιεηνςεθία ηνπο είλαη ππεξπνιπηειή resort κε πινχζηα εμνπιηζκέλα
δσκάηηα. Γηαζέηνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο καζάδ θαη ζπα θαη παξέρνπλ θαη
εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ.
ηελ ηνπνζεζία απφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ θάπνηα μελνδνρεία ηα
νπνία έρνπλ ρακειφηεξε ηηκή απφ άιιεο ηνπνζεζίεο. Μπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε
ηηκέο φπσο θαη 25€ 30€ 32€ θαη 35€. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ ηνπνζεζία ηνπ
Πιαηαληά πέξα απφ ηα πνιπηειή μελνδνρεία ππάξρνπλ θαη θάπνηα δηακεξίζκαηα ηα
νπνία φκσο δελ βξίζθνληαη ζε πξνλνκηαθή ηνπνζεζία δίπια απφ ηηο παξαιίεο. Δίλαη
θάπνηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνιχ νηθνλνκηθά ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ πξνθαλψο
ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πνιπηειή μελνδνρεία.
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη αξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ πνπ εμεηάζακε είλαη πνιχ
κηθξφηεξνο απφ άιιεο πεξηπηψζεηο μελνδνρείσλ. Αλ ζην δείγκα καο είρακε πην πνιιά
μελνδνρεία ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πιαηαληά πνπ είραλ πςειέο ηηκέο ηφηε ζα είρακε
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.

 Σνπνζεζία Γεσξγηνχπνιε
ηελ ηνπνζεζία ηεο Γεσξγηνχπνιεο ν κέζνο φξνο ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ γηα ηε
δηακνλή ηεο κηαο λχρηαο είλαη 64€. Ο κέζνο φξνο απηφο δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηνλ
κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Πιαηαληά.. Καη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ππάξρνπλ θάπνηεο πνιχ πςειέο ηηκέο φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο
πεξίπησζεο ηνπ μελνδνρείνπ κε case number 297 φπνπ ε ηηκή ζην ζπγθεθξηκέλν
μελνδνρείν είλαη 220€. Καη ε πεξίπησζε ηεο Γεσξγηνχπνιεο είλαη παξφκνηα κε ηελ
πεξίπησζε ηνπ Πιαηαληά. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ν Πιαηαληάο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο
ζέζεο, θνληά ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, ίζσο επεξεάδεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ
μελνδνρείσλ. Δπηπιένλ θαη ζηελ ηνπνζεζία ηεο Γεσξγηνχπνιεο ππάξρνπλ μελνδνρεία
κε πνιχ ρακειέο ηηκέο πην ρακειέο θαη απφ άιιεο πεξηνρέο φπνπ ν κέζνο φξνο ηηκψλ
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ησλ μελνδνρείσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηεο πεξηνρήο ηεο Γεσξγηνχπνιεο. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί απηά ηα μελνδνρεία πνπ είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ηελ παξαιία θαη
απφ ηελ πεξηνρή Υαλίσλ πξνζθέξνπλ ρακειέο ηηκέο γηα λα κεησζεί ε δηαζεζηκφηεηα
ηνπο.

 Σνπνζεζία Αγία Μαξίλα
ηελ ηνπνζεζία ηεο Αγίαο Μαξίλαο ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ είλαη 60€. Απφ ην
δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ζε απηή ηελ πεξηνρή παξαηεξείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο
μελνδνρείσλ κε πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο άιιεο ηνπνζεζίεο. Απηά ηα μελνδνρεία είλαη
ππεξπνιπηειή μελνδνρεία πινχζηα εμνπιηζκέλα φπσο ηα μελνδνρεία ηνπ Πιαηαληά
Όκσο παξακέλνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο ησλ άιισλ ηνπνζεζηψλ. Ζ
Αγία Μαξίλα απνηειεί γλσζηφ ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν αιιά ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ
είλαη κηθξφηεξνο απφ εθείλν ηνπ Πιαηαληά θαηά 8€. Απηφ εμεγείηαη γηαηί ε ηνπνζεζία
ηνπ Πιαηαληά πξνζθέξεη πην πνιιέο κνξθέο ςπραγσγίαο θαη πξνζειθχεη κεγάιν
αξηζκφ ηνπξηζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Παξαηεξείηαη φκσο
έλαο κεγάινο αξηζκφο μελνδνρείσλ πνπ είλαη αθξηβφηεξα απφ άιιεο ηνπνζεζίεο φπσο
επίζεο ζηελ ηνπνζεζία ηεο Αγίαο Μαξίλαο νη πνιχ κηθξέο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
παξαηεξνχληαη είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία ηνπ Πιαηαληά θαη
άιισλ ηνπνζεζηψλ. Απηφ εμεγείηαη δηφηη ηα μελνδνρεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ Αγία
Μαξίλα ίζσο είλαη πην εμνπιηζκέλα θαη πην ζχγρξνλα θαη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο
ππεξεζίεο ζαλ μελνδνρεία.

 Σνπνζεζία Υαληά
Σέινο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ν
κεγαιχηεξνο αξηζκφο μελνδνρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Απηφ γηαηί
ζηα Υαληά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα μελνδνρεία θαη επίζεο ππήξρε δηαζεζηκφηεηα
μελνδνρείσλ θαη είρακε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ηηκή γηα ηε δηακνλή κηαο λχρηαο. Δλψ ζε θάπνηα μελνδνρεία ζηε Γεσξγηνχπνιε ζην
Κάησ Γαξάηζν θαη ηνλ Πιαηαληά δελ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα γηα ηα δίθιηλα δσκάηηα
θαη γηα απηφ θαη δελ εμεηάζηεθαλ φια ζε εθείλεο ηηο ηνπνζεζίεο. ηα Υαληά ινηπφλ
παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ είλαη 59€. Σελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ηα
Υαληά είλαη απφ ηνπο πην δηάζεκνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα. ηα
Υαληά βξίζθνληαη δηάθνξα αξραηνινγηθά κνπζεία , θαη πνιιά ζεκεία ελδηαθέξνληνο.
Όκσο εμαηηίαο ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα ζε ζρέζε ησλ ηνπνζεζηψλ
Πιαηαληά , Αγία Μαξίλα , Γεσξγηνχπνιε νη ηηκέο είλαη κηθξφηεξεο. Δπηπιένλ επεηδή
ε πφιε ησλ Υαλίσλ είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε δελ ππάξρνπλ θηηζκέλα κεγάια resort
φπσο ζηηο πεξηνρέο έμσ απφ ηα Υαληά πνπ είλαη αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
Παξφιαπηα βιέπνπκε φηη ζηα Υαληά ππάξρεη έλα μελνδνρείν κε πνιιή πςειή ηηκή
189€. Απηφ ην μελνδνρείν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πέληε αζηέξσλ πνπ είλαη απφ
ηα ιίγα πέληε αζηέξσλ μελνδνρεία ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ.
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 Τπφινηπεο πεξηνρέο
ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο Αγίνπο Απνζηφινπο ,Καιακάθη , Κίζζακνο , Γαξάηζν θαη
ηαιφο αληίζηνηρα ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαη
είλαη κηθξφηεξνο απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πνπ αλαιχζακε. Απηφ εμεγείηαη γηαηί ν
αξηζκφο μελνδνρείσλ θάζε ηνπνζεζίαο πνπ εμεηάζακε είλαη κηθξφηεξνο απφ ηηο
ηνπνζεζίεο πνπ αλαιχζακε πξηλ . Δπίζεο κία εμήγεζε πνπ δίλνπκε ζρεηηθά κε ηνλ
ρακειφ κέζν φξν ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ απηψλ νθείιεηαη ζηελ γεσγξαθηθή ζέζε
ηνπο. Απηέο νη πεξηνρέο δελ απνηεινχλ δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί φπσο γηα
παξάδεηγκα είλαη ν Πιαηαληάο θαη ε Αγία Μαξίλα θαη ηα Υαληά. Γη απηφ θαη δελ
παξαηεξνχληαη αθξαίεο μελνδνρεηαθέο ηηκέο αλ εμαηξέζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ
Κάησ Γαξάηζν πνπ θνζηίδεη 100€ ε βξαδηά έλα μελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ. ηελ
Παιαηφρσξα θαη ζην Αθξσηήξη επίζεο παξαηεξνχληαη θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο πνπ
θπκαίλνληαη ζηα 85€.

5.6.3 Πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην θαη πλνιηθή ηειηθή ηηκή

Σα μελνδνρεία ηα νπνία πξνζθέξνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην έρνπλ κέζν φξν ζπλνιηθήο ηηκήο
70€ ελψ ηα μελνδνρεία πνπ δελ πξνζθέξνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην είλαη 50€. Παξαηεξνχκε
φκσο απφ ην δηάγξακκα φηη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο μελνδνρείσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ πξσηλφ
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έρνπλ κεγαιχηεξε ε θαη ίζε ηηκή απφ ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην.
Πξνθαλψο ηα μελνδνρεία πνπ δελ έρνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην δηαζέηνπλ άιιεο ππεξεζίεο
πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα μελνδνρεία κε πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην.

5.6.4 Πξσηλφ γεχκα ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ θαη πλνιηθή ηειηθή ηηκή

Σα μελνδνρεία ηα νπνία δηαζέηνπλ πξσηλφ γεχκα ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ έρνπλ κέζε ηηκή 63€
ελψ ηα μελνδνρεία ηα νπνία δελ πξνζθέξνπλ πξσηλφ γεχκα ζην ρψξν ηνπ δσκαηίνπ είλαη 42.50 €.
Σα μελνδνρεία ηα νπνία δελ πξνζθέξνπλ πξσηλφ ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ θαη έρνπλ φκσο
αξθεηά πςειή ηηκή κεγαιχηεξε θαη ίζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απφ ηα μελνδνρεία ηα νπνία
δηαζέηνπλ πξσηλφ ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ ,είλαη ζπλήζσο δηακεξίζκαηα κε δσκάηηα ηα νπνία
είλαη εμνπιηζκέλα κε θνπδίλα ζην δσκάηην θαη είλαη πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
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5.6.5 Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη πλνιηθή ηειηθή ηηκή

Σα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ έρνπλ
κέζν φξν ηηκήο 96€ ελψ ηα μελνδνρεία πνπ δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο είλαη 50€. Βιέπνπκε
φκσο φηη κεξηθά μελνδνρεία πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ έρνπλ πςειή ηηκή θαη
θάπνηα αθξαία ζεκεία ην νπνίν ζεκαίλεη φηη θάπνηεο άιιεο ππεξεζίεο θαη παξνρέο δηθαηνινγνχλ
ηελ πςειή ηηκή ηνπο.

127

5.6.6 Φχιαμε βξεθψλ-παηδηψλ θαη πλνιηθή ηειηθή ηηκή.

Οκνίσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηεο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
δηαζέηνπλ ππεξεζίεο θχιαμεο βξεθψλ θαη παηδηψλ είλαη 82€ ελψ ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ
δηαζέηνπλ είλαη 51€. Υαξαθηεξηζηηθά βιέπνπκε φηη αξθεηά μελνδνρεία έρνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο
θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ
ππεξεζίεο βξεθψλ θαη παηδηψλ πνπ ζεκαίλεη φηη άιιεο ππεξεζίεο παξέρνληαη πνπ λα
δηθαηνινγνχλ ηηο πςειέο ηηκέο.
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5.7 Δθαξκνγή ηεο Βεκαηηθήο Παιηλδξφκεζεο
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνλ πίλαθα Variables Entered/Removed φπνπ καο δείρλεη πνηεο
κεηαβιεηέο κπαίλνπλ ζην θάζε βήκα θαη πνηεο βγαίλνπλ. ηελ πεξίπησζε καο δελ βγαίλεη θακία
κεηαβιεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βεκαηθήο παιηλδξφκεζεο. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ
εηζρσξνχλ ζην κνληέιν ζε θάζε βήκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Model
1

Variables Entered/Removeda
Variables Entered
Variables
Method
Removed
Αριθμόσ_Αςτεριών5
Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

2

Αριθμόσ_Αςτεριών4

3

Αριθμόσ_Αςτεριών3

4

Πρωινό γεύμα
χώρου
ξενοδοχείου

5

Σοποθεςία_Πλατανιάσ

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

6

Πρωινό γεύμα
δωμάτιο

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

7

Σετραγωνικά μέτρα

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

8

Εγκαταςτάςεισ
ςυνεδριάςεων και
επίςημων
εκδηλώςεων
Σοποθεςία_Κάτω_Δαρ
άτςο

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

10

Σοποθεςία_Κίςςαμοσ

11

Υύλαξη
παιδιών

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100
Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

9

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100
Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

ςτο
του

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

ςτο

Stepwise(Criteria:Probability-of-Fto-enter<=,050,
Probability-of-F-to-remove>=,100

βρεφών-
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Βιέπνπκε φηη φια ηα κνληέια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά p<0,05. Ζ δηαδηθαζία ηεο βεκαηηθήο
παιηλδξφκεζεο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα Τπελζπκίδνπκε φηη ε πξψηε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ εηζρσξεί ζην Μνληέιν 1 έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ηνλ πίλαθα Correlations ε κεηαβιεηή
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ5 έρεη ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R= ,541 θαη εηζέξρεηαη ζην
Μνληέιν1 φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα Model Summary. ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηνλ πίλαθα
Correlations κφλν γηα ηηο κεηαβιεηέο πλνιηθή ηειηθή ηηκή θαη Αξηζκφο_Αζηεξηψλ5

Correlations
πλνιηθή ηειηθή
ηηκή ζε επξψ
πλνιηθή ηειηθή ηηκή ζε
Δπξψ

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Αξηζκφο_Αζηεξηψλ5
Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-taled)

Αξηζκφο_Αζηεξηψλ5
1

325
,541**
,000
325

,541**
,000
325
1
325

H επφκελε κεηαβιεηή πνπ ζα εηζρσξήζεη, είλαη ε Αξηζκόο_Αζηεξηώλ4 θαη απηφ γηαηί,
ζπγθξίζεθαλ φιεο ππνςήθηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ην πνηα έρεη ηε κεγαιχηεξε κεξηθή
ζπζρέηηζε (partial correlation) θαη αθνχ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ιηγφηεξε ζεκαληηθή απφ
ηε κεηαβιεηή πνπ είλαη ήδε κέζα απφ ην πξψην κνληέιν Αξηζκόο_Αζηεξηώλ5 , ηφηε εηζέξρεηαη
θαη ε δεχηεξε κεηαβιεηή , βιέπνπκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 0,463 πνπ είλαη ν
κεγαιχηεξνο θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο sig. ,000. Οκνίσο γίλεηαη γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο ..
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην πξψην κνληέιν φπνπ βιέπνπκε ηε κεξηθή ζπζρέηηζε γηα ηε
κεηαβιεηή πνπ ζα εηζρσξήζεη ζην επφκελν κνληέιν. Έρνπκε ηνλ πίλαθα Excluded Variables.
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Excluded Variables
Model

1

Free wifi
Γνξπθνξηθή ηειεόξαζε LCD
Βεξάληα κε πξνλνκηαθή ζέα
Κήπνο
Θπξίδα αζθαιείαο
24σξε ξεζεςηόλ
Γσκάηηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ΑΜΔΑ
Γσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο
Δζηηαηόξην-Μίλη κπαξ
Δμσηεξηθή επνρηαθή πηζίλα
Παηδηθή ραξά
Γσξεάλ Σηάζκεπζε
Δγθαηαζηάζεηο BBQ
Ιδησηηθόο ρώξνο θαπληζηώλ
Γπκλαζηήξην-Αζιεηηθό θέληξν
Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ
Κέληξν Δπεμίαο-καζάδ-ζπά
Υπεξεζία γηα πιύζηκν ξνύρσλ θαη ππεξεζία ζηδεξώκαηνο
Φύιαμε βξεθώλ-παηδηώλ
Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ
Δλνηθίαζε πνδειάησλ
Οξγάλσζε εθδξνκώλ
Μεηαθνξά από/πξνο ην αεξνδξόκην
Πξσηλό γεύκα ζην δσκάηην
Πξσηλό γεύκα ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ
Μελνύ εηδηθήο δηαηξνθήο
Απαγόξεπζε θαηνηθίδησλ
Απόζηαζε από ηηο παξαιίεο ζε km
Μηθξή απόζηαζε από ηα θέληξα δηαζθέδαζεο
Μηθξή απόζηαζε από ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο
Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην ζε km
Απόζηαζε από ην ιηκάλη Σνύδα ζε km
Απόζηαζε από ην θέληξν ησλ Φαλίσλ ζε km
Απόζηαζε από ηε ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ ζε Km
Τεηξαγσληθά κέηξα
Δπειημία ζηα Chek in/out
Tξόπνο Πιεξσκήο
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ1
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ2
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ3
Αριθμός_Αστεριών4
Τνπνζεζία _Αγίνη Απνζηόινη
Τνπνζεζία _Σηαιόο
Τνπνζεζία _Αγία Μαξίλα
Τνπνζεζία _Πιαηαληάο
Τνπνζεζία_Κίζζακνο
Τνπνζεζία_Παιαηόρσξα
Τνπνζεζία_ Καιακάθη
Τνπνζεζία_ Κάησ Γαξάηζν
Τνπνζεζία_ Γεσξγηνύπνιε
Τνπνζεζία_ Αθξσηήξη
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t

Sig

Partial
Correlation

-.443
-,427
-2,162
1,053
1,102
3,119
4,629
3,370
3,664
4,602
2,125
4,106
-,152
1,697
3,916
4,097
5,557
4,034
3,439
4,553
2,523
2,565
4,108
2,739
6,052
6,367
3,661
1,170
1,167
-,268
-1,499
-2,097
-2,504
-2,344
-,659
2,288
1,336
2,493
-,901
-1,663
4,455
9,376
-,538
-3,121
1,286
2,629
-1,388
-2,156
-,543
-1,063
1,417
-1,469

,658
,669
,031
,293
,271
,002
,000
,001
,000
,000
,034
,000
,879
,091
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,012
,011
,000
,007
,000
,000
,000
,078
,244
,789
,135
,037
,013
,020
,511
,023
,183
,013
,368
,097
,000
,000
,591
,002
,199
,009
,166
,032
,587
,289
,157
,143

-,025
-,024
-,120
,059
,061
,171
,250
,185
,200
,248
,118
,223
-,008
,094
,213
,223
,296
,219
,188
,246
,139
,142
,223
,151
,320
,334
,200
,098
,065
-,015
-,083
-,116
-,138
-1,30
-,037
,126
,074
,138
-,050
-0,92
,241
,463
-,030
-,171
,072
,145
-,077
-,119
-,030
-,059
,079
-,082

ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε απφ ηνλ πίλαθα ηνπ excluded variables ζην Μνληέιν 11 φηη ε επφκελε
κεηαβιεηή ε νπνία έρεη ην κεγαιχηεξε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη είλαη ε απηή ε νπνία είλαη λα
εηζρσξήζεη ζην επφκελν κνληέιν , είλαη ε κεηαβιεηή Σνπνζεζία_Γεσξγηνύπνιε κε ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο ίζνο κε 0,042 αιιά φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή αθνχ sig. 0,454 επνκέλσο
δελ ζα εηζρσξήζεη ηειηθά απηή ε κεηαβιεηή θαη ην Μνληέιν 11 είλαη ηειηθφ.

Excluded Variables
Model

11

Μηθξή απόζηαζε από θέληξα δηαζθέδαζεο
Μηθξή απόζηαζε από αξραηνινγηθνύο ρώξνπο
Απόζηαζε από αεξνδξόκην ζε km
Απόζηαζε από ιηκάλη Σνύδα ζε km
Απόζηαζε από ην θέληξν Φαλίσλ ζε km
Απόζηαζε από ζηάζε ιεσθνξείσλ ζε km
Δπειημία ζηα Chek in/out
Τξόπνο Πιεξσκήο
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ1
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ2
Τνπνζεζία_Άγηνη Απόζηνινη
Τνπνζεζία_Σηαινο
Τνπνζεζία_Αγία Μαξίλα
Τνπνζεζία_Παιαηόρσξα
Τνπνζεζία_Καιακάθη
Τοποθεσία_Γεωργιούπολη
Τνπνζεζία_Αθξσηήξη

t

sig

,042
,236
-,849
-1,004
-,888
-,508
-,187
,372
-,059
,612
-,283
-1,953
-,023
-,682
-,669
,750
-,946

,966
,814
,397
,316
,375
,612
,852
,710
,953
,541
,777
,052
,982
,496
,504
,454
,345

Partial
Correlation
,002
,013
-,048
-,057
-,050
-,029
-,011
,021
-,003
,035
-,016
-,110
-,001
-,039
-,038
,042
-,053

ηνλ πίλαθα Model Summary παξαηεξνχκε φια ηα κνληέια πνπ εκθαλίδνληαη ζηε βεκαηηθή
παιηλδξφκεζε. Όπσο πξναλαθέξακε ζην πξψην κνληέιν ν ζπληειεζηήο R είλαη απηφο πνπ
εκθαλίδεη ηελ πεξηζζφηεξε ηηκή ζηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε φιεο
ηηο αλεμάξηεηεο. Δκείο δίλνπκε έκθαζε ζην Μνληέιν 11 ζην νπνίν Adusted R Square είλαη
0,609 θαη απηφ ην κνληέιν είλαη ην θαιχηεξν απφ ηα ππφινηπα.
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Model Summary
Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

Change Statistics
R
Square
Change

F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

1

,541a

,293

,291

24,693

,293

133,665

1

323

,000

2

,667b

,444

,441

21,920

,152

87,905

1

322

,000

3

,714c

,509

,505

20,628

,065

42,586

1

321

,000

4

,734d

,539

,533

20,039

,029

20,150

1

320

,000

5

,752e

,565

,559

19,478

,027

19,686

1

319

,000

6

,763f

,582

,574

19,130

,017

12,727

1

318

,000

7

,771g

,595

,586

18,860

,013

10,176

1

317

,002

8

,776h

,602

,592

18,722

,007

5,686

1

316

0,018

9

,781i

,610

,598

18,576

,007

5,991

1

315

0,015

10

,785j

,616

,604

18,450

,007

5,995

1

314

0,022

11

,789k

,622

,609

18,337

,006

4,901

1

313

0,028

DurbinWatson

2,182

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνλ πίλαθα ANOVA. Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ παξαηεξνχκε φηη φια
ηα κνληέια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη εθφζνλ ην ηειηθφ κνληέιν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη φπσο πξναλαθέξακε έρεη ην κεγαιχηεξν πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή
πξνζδηνξηζκνχ ζεσξνχκε φηη είλαη ην θαιχηεξν κνληέιν.
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ANOVAm
Model
1

Sum of Squares

Regression

1

Residual

196946,692

323

609,742

2

61868,303

Residual

154711,222

322

480,470

278447,828

324

Regression

141857,540

3

47285,847

Residual

136590,288

321

425,515

278447,828

324

Regression

149948,931

4

37487,233

Residual

128498,896

320

401,559

278447,828

324

Regression

157417,847

5

31483,569

Residual

121029,981

319

379,404

278447,828

324

Regression

162075,394

6

27012,566

Residual

116372,434

319

365,951

278447,828

324

Regression

165694,816

7

23670,688

Residual

112753,012

317

355,688

278447,828

324

Regression

167687,908

8

20960,989

Residual

110759,919

315

350,506

278447,828

324

Regression

169756,374

9

18861,819

Residual

108691,454

315

345,052

278447,828

324

Regression

171558,975

10

17155,897

Residual

106888,853

314

340,410

278447,828

324

Regression

173206,716

11

15746,065

Residual

105241,111

313

336,234

278447,828

324

Total
5

Total
6

Total
7

Total
8

Total
9

Total
10

Total
11

Total

F

Sig.

133,665

,000a

128,766

,000b

111,126

,000c

93,354

,000d

82,982

,000e

73,815

,000f

66,549

,000g

59,802

,000h

54,664

,000i

50,398

,000g

46,831

,000l

324

123736,606

Total
4

278447,828

Regression

Total
3

Mean Square
81501,135

Total
2

df

81501,135
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνλ πίλαθα ζπληειεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειηθφ κνληέιν ηεο
βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο. ηε ζηήιε παξαηεξνχκε ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο Β , ζηε
ζηήιε Sig δειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θάζε κεηαβιεηήο θαη ε ζηήιε Beta δειψλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο πνπ επηδξά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σν t
δειψλεη
Coefficients
Β

Sig

28,698
84,142

Αριθμός_Αστεριών4

Beta

t

,000
,000

,445

9,080
11,191

41,358

,000

,355

9,581

Αριθμός_Αστεριών3

14,333

,000

,187

4,985

Πρωινό γεύμα στο χώρο του

8,542

,000

,144

3,740

Τοποθεσία Πλατανιάς

12,940

,001

,135

3,806

Πρωινό γεύμα στο δωμάτιο

9,581

,004

,116

2,887

Τετραγωνικά μέτρα

,423

,000

,133

3,775

10,830

,011

,104

2,558

Τοποθεσία_Κάτω Δαράτσο

-14,052

,008

-,094

-2,661

Τοποθεσία_Κίσσαμος

-8,625

,016

-,088

-2,428

Φύλαξη βρεφών-παιδιών

8,067

,028

,088

2,214

Model 12
Constant

Αριθμός_Αστεριών5

ξενοδοχείου

Εγκαταστάσεις συνεδριάσεων
και επίσημων εκδηλώσεων

Απφ ηε ζηήιε Beta ,ε νπνία δειψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο
,βιέπνπκε φηη ε ζπκβνιή θάζε κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ κνληέιν είλαη ε εμήο θαηά απφιπηε ηηκή:
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ5: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 44,5%
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ4: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 35,5%
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ3: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 18,7%
Πξσηλό γεύκα ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη
14,4%
Σνπνζεζία_Πιαηαληάο: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 13,5%
Πξσηλό_γεύκα_ζην_δσκάηην: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 11,6%
Σεηξαγσληθά κέηξα: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 13,3%
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Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειώζεσλ: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο
κεηαβιεηήο είλαη 10,4%
Σνπνζεζία_Κάησ Γαξάηζν: Ζ βαξχηεηα απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 9,4%
Σνπνζεζία_Κίζζακνο: Ζ βαξχηεηα απηή ηεο κεηαβιεηήο είλαη 8,8%
Φύιαμε βξεθώλ παηδηώλ: H βαξχηεηα ηεο κεηαβιεηήο είλαη 8,8%

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα
ην Μνληέιν 12. Παξαηεξνχκε φηη φινη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο αλήθνπλ ζην αληίζηνηρν
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο
Model 12

Β

95,0% Confidence Interval for B
Lower Bound
Upper Bound
22,480
34,917

Constant

28,698

Αριθμός_Αστεριών5

84,142

69,348

98,935

Αριθμός_Αστεριών4

41,358

32,865

49,851

Αριθμός_Αστεριών3

14,333

8,675

19,990

Πρωινό γεύμα στο χώρο

8,542

4,048

13,036

Τοποθεσία Πλατανιάς

12,940

6,250

19,626

Πρωινό γεύμα στο δωμάτιο

9,581

3,051

16,110

Τετραγωνικά μέτρα

,423

,202

0,643

10,830

2,501

19,159

Τοποθεσία Κάτω Δαράτσο

-14,052

-24,442

-3,663

Τοποθεσία Κίσσαμος

-8,625

-15,615

-1,635

Φύλαξη βρεφών-παιδιών

8,067

,897

15,237

του ξενοδοχείου

Εγκαταστάσεις
συνεδριάσεων και
επίσημων εκδηλώσεων

5.7.2 Ζ Δξκελεία ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ
ηε ζπλέρεη ζα εξκελεχζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ . Όιεο
νη κεηαβιεηέο πνπ επηιέρζεθαλ ζην ηειηθφ κνληέιν θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή θάζε
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη είλαη νη πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηέο. Άιιεο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε
θαη άιιεο αξλεηηθή. Οη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ
δίλνληαη απφ ηε ζηήιε Β ηνπ πίλαθα Coefficients θαη είλαη νπζηαζηηθά νη ζπληειεζηέο
παιηλδξφκεζεο,
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Σν ηειηθφ κνληέιν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο:
Y=28,698+ 84,142 X1+41,358 X2+14,333 X3+8,542 X4+12,940 X5+9,581 X6+0,423 X7+10,830 X8 14,052X9 – 8,625 X10+ 8,067 X11

ηαζεξόο όξνο
Ζ ηηκή 28,698 πνπ είλαη ν ζηαζεξφο φξνο δειψλεη φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην
επίπεδν αλαθνξάο θάζε κεηαβιεηήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έλα μελνδνρείν ζα έρεη
κέζε ηηκή πλνιηθή Σειηθήο Σηκήο ίζε κε πεξίπνπ 29 επξψ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Σν μελνδνρείν ην νπνίν είλαη κεδέλ αζηέξσλ , δελ έρεη πξσηλφ γεχκα ζην μελνδνρείν,
δελ έρεη πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην, δελ έρεη εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη
επίζεκσλ εθδειψζεσλ, βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία Υαληά, δελ δηαζέηεη ππεξεζία
θχιαμεο βξεθψλ-παηδηψλ ηφηε ε κέζε ηηκή απηνχ είλαη πεξίπνπ 29 επξψ. ηελ
πεξίπησζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ δελ ππάξρεη μελνδνρείν πξνθαλψο κε 0
ηεηξαγσληθά κέηξα.
Μεηαβιεηή Αξηζκόο_Αζηεξηώλ5
Ο ζπληειεζηήο 84,142 ηεο κεηαβιεηήο Υ1, πνπ είλαη ν Αξηζκόο_Αζηεξηώλ5, δειψλεη
φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζε έλα μελνδνρείν πνπ είλαη πέληε αζηέξσλ αλακέλεηαη
λα είλαη θαηά 84 επξψ πεξίπνπ θαηά κέζν φξν αθξηβφηεξε απφ ην μελνδνρείν πνπ
είλαη 0 αζηέξσλ φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Ζ
θαηεγνξία αλαθνξάο είλαη ηα μελνδνρεία κεδέλ αζηέξσλ νπφηε φιεο νη ζπγθξίζεηο ζα
γίλνληαη κε βάζε ηα μελνδνρεία ησλ κεδέλ αζηέξσλ.
Μεηαβιεηή Αξηζκόο_Αζηεξηώλ4
Ο ζπληειεζηήο 41,358 ηεο κεηαβιεηήο Υ2, πνπ είλαη ν Αξηζκόο_Αζηεξηώλ4, δειψλεη
φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζε έλα μελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ αλακέλεηαη λα
είλαη 41€ θαηά κέζν φξν αθξηβφηεξε απφ έλα μελνδνρείν κεδέλ αζηέξσλ φηαλ νη
ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.

Μεηαβιεηή Αξηζκόο_Αζηεξηώλ3
Ο ζπληειεζηήο 14,333 ηεο κεηαβιεηήο Υ3, πνπ είλαη ν Αξηζκόο_Αζηεξηώλ3 , δειψλεη
φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζε έλα μελνδνρείν ηξηψλ αζηέξσλ αλακέλεηαη λα είλαη
14,5 επξψ θαηά κέζν φξν αθξηβφηεξε απφ εθείλε ησλ ησλ μελνδνρείσλ πνπ είλαη
κεδέλ αζηέξσλ φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
ην ηειηθφ κνληέιν φπσο πξναλαθέξακε εηζρσξνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Όπσο παξαηεξνχκε νη κεηαβιεηέο Αξηζκόο_Αζηεξηώλ2 θαη
Αξηζκόο_Αζηεξηώλ1 δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα
μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Αξηζκφ αζηεξηψλ κεδέλ έλα θαη δχν
αληίζηνηρα δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπο ζηε δηακνλή γηα έλα
βξάδπ.
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Μεηαβιεηή Πξσηλό γεύκα ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ
Ο ζπληειεζηήο 8,542 ηεο κεηαβιεηήο Υ4, πνπ είλαη ε κεηαβιεηή Πξσηλό γεύκα ζην
ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ δειψλεη φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζε έλα μελνδνρείν ην
νπνίν παξέρεη πξσηλφ γεχκα ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ αλακέλεηαη λα είλαη θαηά
κέζν φξν 8,5 επξψ αθξηβφηεξε απφ εθείλε ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ παξέρεη πξσηλφ
γεχκα ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
Μεηαβιεηή Σνπνζεζία Πιαηαληάο
Ο ζπληειεζηήο 12,940 ηεο κεηαβιεηήο Υ5, πνπ είλαη ε κεηαβιεηή Σνπνζεζία
Πιαηαληάο δειψλεη φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζηα μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ
ηνπνζεζία ηνπ Πιαηαληά αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 13 επξψ αθξηβφηεξε θαηά
κέζν φξν απφ εθείλε ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα Υαληά φηαλ νη ππφινηπεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
Μεηαβιεηή Πξσηλό γεύκα ζην Γσκάηην
Ο ζπληειεζηήο 9,581 ηεο κεηαβιεηήο Υ6 πνπ είλαη, ην Πξσηλό γεύκα ζην Γσκάηην
δειψλεη φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζηα μελνδνρεία πνπ παξέρνπλ πξσηλφ γεχκα ζην
δσκάηην αλακέλεηαη λα είλαη θαηά 9,5 επξψ πεξίπνπ θαηά κέζν φξν αθξηβφηεξε απφ
εθείλε ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην φηαλ νη
ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
Μεηαβιεηή Σεηξαγσληθά κέηξα
Ο ζπληειεζηήο 0,423 ηεο κεηαβιεηήο Υ7 πνπ είλαη , ηα Σεηξαγσληθά κέηξα επεηδή
πξνθαλψο φια ηα μελνδνρεία έρνπλ ηεηξαγσληθά κέηξα , ζεκαίλεη φηη ε ζπζρέηηζε
αξηζκνχ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη ηηκήο είλαη ζεηηθή. Γειαδή έλα μελνδνρείν είλαη
αθξηβφηεξν φζν απμάλνληαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ δίθιηλνπ δσκαηίνπ. Αλ
ππνζέζνπκε φηη έλα δσκάηην ελφο μελνδνρείνπ είλαη 20 ηκ θαη έλα άιιν δσκάηην ελφο
άιινπ μελνδνρείνπ είλαη 45 ηφηε ην δσκάηην ησλ 45 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
αλακέλεηαη είλαη 11 επξψ αθξηβφηεξν φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
Μεηαβιεηή Δγθαηαζηάζεηο πλεδξηάζεσλ θαη Δπίζεκσλ Δθδειώζεσλ
Ο ζπληειεζηήο 10,830 ηεο κεηαβιεηήο Υ8 πνπ είλαη , νη Δγθαηαζηάζεηο πλεδξηάζεσλ
θαη Δπίζεκσλ Δθδειώζεσλ δειψλεη φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζηα μελνδνρεία πνπ
δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ αλακέλεηαη λα
είλαη 11 επξψ θαηά κέζν φξν αθξηβφηεξε απφ εθείλε ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ
δηαζέηνπλ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
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Μεηαβιεηή Σνπνζεζία Κάησ Γαξάηζν
Ο ζπληειεζηήο -14,052 ηεο κεηαβιεηήο Υ9 πνπ είλαη , ε Σνπνζεζία Κάησ Γαξάηζν
δειψλεη φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζηα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Κάησ Γαξάηζν αλακέλεηαη λα είλαη θαηά κέζν φξν 14 επξψ θζελφηεξε απφ εθείλε
ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ φηαλ νη ππφινηπεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Όπσο έρνπκε πεη ν αξλεηηθφο
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο δειψλεη ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο
εμαξηεκέλεο ηηκήο.
Μεηαβιεηή Σνπνζεζία Κίζζακνο
Ο ζπληειεζηήο -8,625 ηεο κεηαβιεηήο Υ10 πνπ είλαη , ε Σνπνζεζία Κίζζακνο δειψλεη
φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζηα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κίζζακνπ
αλακέλεηαη λα είλαη θαηά κέζν φξν 9 επξψ θζελφηεξε απφ ηε δηακνλή ζηα
μελνδνρεία ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
Μεηαβιεηή Φύιαμε βξεθώλ-παηδηώλ
Ο ζπληειεζηήο 8,067 ηεο κεηαβιεηήο Υ11 πνπ είλαη , ε Φύιαμε βξεθώλ-παηδηώλ
δειψλεη φηη ε δηακνλή γηα κηα λχρηα ζηα μελνδνρεία πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα
θχιαμε ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ αλακέλεηαη λα είλαη θαηά κέζν φξν 8
επξψ αθξηβφηεξε απφ εθείλε ησλ μελνδνρείσλ πνπ δελ παξέρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο
ππεξεζία φηαλ νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.

5.7.3 εκαληηθέο Παξαηεξήζεηο
Όηαλ ιέκε φηη νη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ελλννχκε φηη θάζε
θνξά κηιάκε γηα θάζε μελνδνρείν πνπ έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα , ζπγθξίλνπκε ηηκέο κεηαμχ δχν μελνδνρείσλ πνπ είλαη γηα
παξάδεηγκα πέληε αζηέξσλ θαη ην άιιν κεδέλ αζηέξσλ φηαλ θαη ηα δχν μελνδνρεία έρνπλ
ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή αλ ην πέληε αζηέξσλ έρεη wifi , ζπξίδα αζθαιείαο , πηζίλα θαη
δελ έρεη εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ ηφηε θαη ην μελνδνρείν κεδέλ αζηέξσλ έρεη wifi, ζπξίδα
αζθαιείαο, πηζίλα θαη δελ έρεη εγθαηαζηάζεηο. Ζ θαη ην αλάπνδν. Γειαδή ε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο
γίλεηαη κε φκνηα-ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.
Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ζπληειεζηέο ζηελ παιηλδξφκεζε γηα θάζε κεηαβιεηή βγαίλνπλ ππφ
ηελ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν ιακβάλνληαο ηεο ππφςε. ηα
πεξηγξαθηθά κέηξα πνπ αλαθέξακε πξηλ θάζε κεηαβιεηήο κε ηε βνήζεηα ησλ ζεθνγξακκάησλ,
δελ ιακβάλακε ππφςε θακία άιιε κεηαβιεηή παξά κφλν ηελ εθάζηνηε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδακε
κε θξηηήξην ηελ ζπλνιηθή ηηκή.
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Γηα παξάδεηγκα φηαλ ε δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο θαηά κέζν φξν ησλ μελνδνρείσλ ησλ πέληε
αζηέξσλ κε ησλ κεδέλ αζηέξσλ είλαη 110€ ε δηαθνξά νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε
κεηαβιεηή αξηζκφ αζηεξηψλ.
Δλψ φηαλ έρνπκε ηνλ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ηεο κεηαβιεηήο Υ 1 πνπ είλαη 84,142 θαη ιέκε
φηη έλα μελνδνρείν αλακέλεηαη λα είλαη αθξηβφηεξν θαηά κέζε ηηκή 84 επξψ ,απφ έλα μελνδνρείν
πνπ είλαη κεδέλ αζηέξσλ , ηφηε απηή ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ππφινηπεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Σν θαιχηεξν κνληέιν παιηλδξφκεζεο
πξνβιέπεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ηηκή.
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ηελ έξεπλα καο, έγηλε ρξήζε ηεο εδνληθήο κεζφδνπ ηηκνιφγεζεο γηα ηελ εχξεζε ησλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζηα μελνδνρεία ηνπ λνκνχ Υαλίσλ.
Δμεηάζακε ζαξάληα-κηα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ζθνπφ λα εθηηκήζνπκε πνηεο είλαη απηέο πνπ
έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή ηειηθή ηηκή γηα ηε δηακνλή κηα λχρηαο ζηα 325
μελνδνρεία ζηα νπνία έγηλε ε ρξήζε ηεο εδνληθήο κεζφδνπ. Δθαξκφζακε θαη αλαιχζακε ηε
κέζνδν ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο θαη εληνπίζακε ηηο πην βαζηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Παξαηεξήζακε φηη ε θαηεγνξία αζηεξηψλ επεξεάδεη θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε δηακφξθσζε
ησλ ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ. πγθεθξηκέλα είδακε φηη ε θαηεγνξία ησλ πέληε αζηέξσλ έρεη ην
κεγαιχηεξν ζπληειεζηή beta 0,445 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηελ θαηεγνξία ησλ
ηεζζάξσλ αζηέξσλ είδακε φηη επηδξά θαη απηή ε κεηαβιεηή κε ζπληειεζηή 0,355 θαη ε
θαηεγνξία ησλ ηξηψλ αζηέξσλ κε ζπληειεζηή 0,187. Παξαηεξήζακε φηη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο
αζηεξηψλ δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο εθφζνλ δελ εηζρψξεζαλ ζην
ηειηθφ κνληέιν ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ αλάιπζε καο πεξηείρε πνιιά δηακεξίζκαηα ζηα
νπνία ππνζέζακε φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεδέλ αζηέξσλ θαη απηφο είλαη ν πην βαζηθφο
ιφγνο λα κε δνχκε κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ κεδέλ θαη ησλ δχν αζηέξσλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο δηακεξηζκάησλ ήηαλ κεγάια
θαη επξχρσξα θαη εμνπιηζκέλα δσκάηηα ζε πνιιή θαιή ηνπνζεζία θαη κεξηθά άιια δηακεξίζκαηα
απνηεινχλ βίιιεο. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ εληνπίζακε θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο ζην
ζεθφγξακκα ζηελ θαηεγνξία αζηεξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή.
Δπηπιένλ είδακε φηη ε ηνπνζεζία επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ
μελνδνρείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ηνπνζεζία ηνπ Πιαηαληά ζηελ νπνία αλήθνπλ
ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ππεξπνιπηειή μελνδνρεία ζε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ζέζε δίπια απφ ηηο
δηάζεκεο παξαιίεο ησλ Υαλίσλ. Ζ επίδξαζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ Πιαηαληά ζηε δηακφξθσζε ζηελ
ηηκή έρεη ζπληειεζηή beta 0,135. Δίδακε φηη νη ππφινηπεο ηνπνζεζίεο δελ έρνπλ ζεκαληηθή
επίδξαζε πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη ζηα ίδηα χςε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη
ηνπνζεζίεο ηνπ Κάησ Γαξάηζν θαη ηνπ Κίζζακνπ νη νπνίεο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ηηκήο
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κε ζπληειεζηέο beta θαηά απφιπηε ηηκή 0,94 θαη 0,88 αληίζηνηρα. Αξλεηηθή επίδξαζε ζεκαίλεη
φηη ζε απηέο νη ηνπνζεζίεο νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ κεηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία
αλαθνξάο πνπ έρνπκε ππνζέζεη φηη είλαη ε ηνπνζεζία ησλ Υαλίσλ. Δπηπξφζζεηα παξαηεξήζακε
ηε ζεκαληηθή δηακφξθσζε πνπ έρνπλ ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ πξσηλφ κε ζπληειεζηή beta
0,144 θαη ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ πξσηλφ γεχκα ζην δσκάηην κε ζπληειεζηή beta 0,116 .
Δίδακε επίζεο φηη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ησλ
μελνδνρείσλ. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο φζα πην πνιιά ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη έλα
δσκάηην ηφζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ. Δπίζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο επηδξά ζε ιηγφηεξν
βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη
επίζεκσλ εθδειψζεσλ φπσο επίζεο θαη ε ππεξεζία θχιαμεο βξεθψλ θαη παηδηψλ.
Με ηελ εθαξκνγή ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο θαηαθέξακε λα κεηψζνπκε αηζζεηά ηηο
κεηαβιεηέο απφ ζαξάληα πνπ ήηαλ, ζε κφιηο έληεθα θαη γηα απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ζηελ
αλάιπζε καο. Ζ δηαδηθαζία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε θνξά επηιέγεηαη λα κπεη ζην κνληέιν
απηή πνπ ζεσξείηαη θαιχηεξε. Γειαδή ζην πξψην κνληέιν ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο
εηζρψξεζε ε κεηαβιεηή κε ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κε ηελ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή θαζψο είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε sig<0,05. Οη επφκελεο κεηαβιεηέο πνπ
κπήθαλ ζηα ππφινηπα κνληέια έγηλε ζχγθξηζε ηεο κεξηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ
πνπ είλαη ππνςήθηεο λα κπνπλ ζην κνληέιν. Απηή πνπ είρε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή κεξηθήο
ζπζρέηηζεο ζα κπεη θαη ζην επφκελν κνληέιν. Ζ ηειεπηαία κεηαβιεηή ε νπνία δελ ζα κπεη ζην
κνληέιν ζα έρεη πςειφηεξν ζπληειεζηή κεξηθήο ζπζρέηηζεο απφ ηηο άιιεο αιιά δελ ζα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p>0,05. Δπνκέλσο δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
ηελ εξγαζία καο θαηαθέξακε λα δηαπηζηψζνπκε κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο εδνληθήο κεζφδνπ ηελ
επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο μελνδνρείνπ ζηελ ηηκή ηνπ.
Δίδακε φηη εθηφο απφ ηηο πιηθέο παξνρέο πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλα μελνδνρείν φπσο νη
εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ ή επίζεο ηα πινχζηα εμνπιηζκέλα δσκάηηα , επηδξά θαζνξηζηηθά
ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο θαη ε ηνπνζεζία. Έλα μελνδνρείν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πξνλνκηαθή
γεσγξαθηθή ζέζε φπσο δίπια ζηελ παξαιία ε ζε κηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή φπσο είλαη ν Πιαηαληάο
θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ ην μελνδνρείν ην νπνίν κπνξεί λα παξέρεη ηηο ίδηεο αθξηβψο ππεξεζίεο
κε ην πξνεγνχκελν ην νπνίν φκσο δελ βξίζθεηαη ζε πξνλνκηαθή ηνπνζεζία.
Δπηπιένλ δηαπηζηψζακε φηη ε πεξίπησζε ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη μερσξηζηή ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα μελνδνρεία. Γηαπηζηψζακε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ηηκή κε ηα
μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ελφο θαη δχν αζηέξσλ. Καη απηφ γηαηί ηα δηακεξίζκαηα
πνπ ππνζέζακε φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεδέλ αζηέξσλ πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο
ππεξεζίεο θαη ζπλαγσλίδνληαη ηα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο έλα θαη δχν αζηέξσλ.
Δπηπξφζζεηα είδακε θαη πεξηπηψζεηο φπνπ κεξηθά δηακεξίζκαηα είλαη αθξηβφηεξα απφ θάπνηα
άιια μελνδνρεία. Με απηφ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα ε θαηεγνξία ησλ αζηεξηψλ έλα θαη δχν
δελ είλαη πάληα θξηηήξην γηα ην αλ έλα μελνδνρείν πξνζθέξεη αλψηεξεο ππεξεζίεο απφ έλα άιιν.
ηηο πςειέο θαηεγνξίεο αζηεξηψλ ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ φκσο βιέπνπκε φηη ππάξρεη
πνιιή ηζρπξή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ.
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ρεηηθά κε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα πνπ εθαξκφζακε κε ζθνπφ λα δηαθξίλνπκε ηε ζρέζε ηεο ηηκήο
κε θάπνηεο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο δηαπηζηψζακε φηη θάπνηα μελνδνρεία έρνπλ αθξαίεο ηηκέο ηα
νπνία θαινχληαη θαη outliers δηαζέηνληαο ε φρη θάπνηεο παξνρέο. Γειαδή κεξηθά μελνδνρεία
παξέρνπλ δσκάηηα κε πνιχ πςειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηζζφηεξν φγθν μελνδνρείσλ.
Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη ζθάικαηα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηζφηνπνπο ζρεηηθά
κε ηηο ηηκέο ε έλα μελνδνρείν επηιέγεη γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε λα ηηκνινγήζεη αθξηβά έλα
δσκάηην.
πγθξηηηθά κε ηηο άιιεο έξεπλεο πνπ παξνπζηάζακε κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία είδακε φηη φπσο
θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σατπέη ε ηνπνζεζία ζπκβάιιεη ζηελ επίδξαζε ηεο ηηκήο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ ππάξρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ησλ ηηκψλ έγθεηηαη
ζην γεγνλφο φηη ηα μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζηα πξνάζηηα ηεο πφιεο θαη έμσ απφ ην θέληξν
είλαη θπξίσο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο resort. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα μελνδνρεία
παξέρνπλ έλα εχξνο απφ παξνρέο θαη απφ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γη απηφ ππάξρεη κεγάιε
δηαθνξά κε ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν. Δπηπιένλ ηα μελνδνρεία πνπ
βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ,δεδνκέλνπ φηη ην έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν θνζηίδεη αθξηβά ,
θξαηάλε ρακειά ηηο ηηκέο ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηαθνξά βέβαηα κε ηε δηθή
καο πεξίπησζε είλαη φηη εκείο έρνπκε ζεσξήζεη ζαλ επίπεδν αλαθνξάο ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη
ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πιαηαληά αλήθνπλ ηα αθξηβά μελνδνρεία θαη άξα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε
κεηαμχ ηηκήο θαη ηνπνζεζίαο. Δπηπξφζζεηα άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίδξαζε
ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπλεδξηάζεσλ θαη γπκλαζηήξησλ φπσο
παξαηεξνχκε ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ηνπ Σαηπεί. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα βγήθαλ θαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ηνπ Σαηβάλ.Οη εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο θαη ηα γπκλαζηήξηα
ησλ δηεζλψλ μελνδνρείσλ πξνζειθχνπλ ηνλ πειάηε αιιά δελ είλαη πξναπαηηνχκελεο ππεξεζίεο.
Όζν πην κεγάιε είλαη ε πνηθηιία ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςπραγσγίαο, ηφζν
πην δηκνθηιείο γηα ηνπο πειάηεο είλαη ηα μελνδνρεία. ηελ εξγαζία καο εμεηάζακε θαη ηελ
επίδξαζε ηνπ αξηζκνχ δσκαηίσλ θαη είδακε φηη είρε πνιιή πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ θαηεγνξία
ησλ πέληε αζηέξσλ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο θαη
απνξξίςακε απφ ηελ παιλδξφκεζε. ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ζηα
Ππξελαία κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ν αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ μελνδνρείνπ δείρλεη φηη
έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζε κηθξφ βαζκφ ζηελ ηηκή.Όηαλ δειαδή πξνζηίζεηαη έλα δσκάηην ζε έλα
μελνδνρείν ε ηηκή κεηψλεηαη θαηά 0.02%. Πνιιέο νκνηφηεηεο εκθαλίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά
φπσο πηζίλα θαη θήπνο θαη ρψξν ζηάζκεπζεο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Ππξελαίσλ έλα
μελνδνρείν πνπ δηαζέηεη ρψξν γηα ζηάζκεπζε θαη δηαζέηεη θαη θήπν θαζψο θαη πηζίλα δελ απηδξά
ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο Όζνλ αλαθνξά ηηο ηνπνζεζίεο ζηα μελνδνρέηα ησλ
Ππξελαίσλ , φια ηα μελνδνρεία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε ζάιαζζα θαη ην 91% απηψλ ησλ
μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ πηζίλα απηφ εμεγεί ηελ έιιεηςε ζεκαληηθφηεηαο ζε απηή ηελ κεηαβιεηή.
Καη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ ν παξάγνληαο πηζίλα δελ
είλαη ηζρπξφο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο.ηε ζπλέρεηα ζα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο δηαθνξεηηθήο
ηνπνζεζίαο ησλ μελνδνρείσλ ζηελ ζπλνιηθή ηηκή. Σέινο παξαηεξνχκε πνιιέο νκνηφηεηεο φζνλ
αλαθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπνζεζηψλ ζηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δσκαηίνπ. Όπσο γηα
παξάδεηγκα είδακε φηη ζηνλ Πιαηαληά ηα μελνδνρεία είλαη αθξηβφηεξα απφ ηα ππφινηπα
μελνδνρέηα ησλ άιισλ ηνπνζεζηψλ έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Ππξελαίσλ.Αλ ην μελνδνρείν
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Lloret de Mar απηφ απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θαηά 2.32% κε ηνπο
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αληίζηνηρνπο αξηζκνχο γηα ηα άιια ηνπξηζηηθά ζέξεηξα Calp ,Denia Alcudia, Calvia Argeles-surmer θαη Collioure. Ζ ρακειή ζρεηηθή κέζε ηηκή ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη
ζε ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηεο Καηαλαισλίαο πεξίπνπ ην 1/3 ηεο ηηκήο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
βξίζθνληαη ζην Denia θαη ζηελ Collioure.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Α]

Οι πποηιμήζειρ ηυν πελαηών ζηην πεπίπηυζη ηυν ξενοδοσειακών μονάδυν ζηο Σαφπέι.

[1] ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Σα μελνδνρεία βξίζθνληαη θνληά ζην θεληξηθφ ζηαζκνχ ηξέλνπ ζην Σατπέη θαη είλαη ηξία ζε
αξηζκφ. Σν θεληξηθφ ζεκείν ησλ μελνδνρείσλ απηψλ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηαμηδηψηεο λα
δηακείλνπλ ηηο εκέξεο ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Καη ηα ηξία μελνδνρεία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 3
αζηέξηα θαη απηφ καο δηεπθνιχλεη γηα λα έρνπκε ηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζπλνρή ζηελ
έξεπλα καο. Ο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 204. Οη θχξηεο ειηθίεο ησλ πειαηψλ ζηνπο
νπνίνπο πήξαλ ηελ ζπλέληεπμε θπκαίλνληαη απφ 31-40 ρξνλψλ πεξίπνπ ην ( 45.19%) θαη έλα
κηθξφηεξν πνζνζηφ (18.27%) αθνξνχζε ηηο ειηθίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 41-50.Έλα πνζνζηφ πνπ
αγγίδεη ην (34.62%) αθνξνχζε πειάηεο πνπ ήηαλ καζεηέο θαη απφ απηφ ην (30.77%) αθνξνχζε
απφθνηηνπο ιπθείνπ. H ζπλέληεπμε θξάηεζε απφ ηηο 1 Γεθεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ.

[2] ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ AHP ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεζφδνπο ιήςεο απνθάζεσλ πνιπζηαδηαθψλ σο πξνο ηα θξηηήξηα
πξνβιεκάησλ, γλσζηέο σο Multi-Attribute Decision Methods (M.A.D.M’s)
Καηά ηε Λήςε Πνιχ-θξηηήξησλ Απνθάζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν θαζνξηζκφο ησλ
πξνηεξαηνηήησλ γηα ηνπο πιηθνχο θαη άπινπο παξάγνληεο-θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην
πξφβιεκα απφθαζεο. Ζ AHP είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα λα ην εθαξκφζεη. Ζ Αλαιπηηθή
Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία κέζσ ηεο ηεξαξρηθήο δφκεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ
ζπγθξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηείλεη λα απινπνηεί νπζηαζηηθά
πνιχπινθα πξνβιήκαηα βνεζψληαο ηνλ απνθαζίδνληα λα μερσξίζεη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη έηζη ψζηε λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε γηα απηφλ ελαιιαθηηθή επηινγή.
Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ Αλαιπηηθή Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία είλαη αξθεηά απιφ θαη ζπλνςίδεηαη
ζε ηέζζεξα απιά ζεκεία ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ.
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Ζ AHP ινηπφλ, ππνζέηεη φηη:
 Σν πξφβιεκα κπνξεί λα πεξηγξαθεί.
 Μπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα κέξε
ηνπ.
 Μπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο
ζχκθσλα κε:
 Έλαλ ηειηθφ ζηφρν ή ζθνπφ πνπ ν απνθαζίδσλ έρεη θαηά λνπ.
Ζ AHP δε κεηξά θάζε παξάγνληα πνπ αιιειεπηδξά κε θάπνηα ελαιιαθηηθή απφθαζε ή θάπνην
θξηηήξην κεκνλσκέλα αιιά ζε ζρεηηθή ζχγθξηζε κε θάπνηνλ αληίζηνηρν παξάγνληα. Με ιίγα
ιφγηα βαζκνινγεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ελφο παξάγνληα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα
θάπνηνπ άιινπ, βαζίδεηαη δειαδή απνθιεηζηηθά ζηηο δπαδηθέο ζπγθξίζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ,
κέζα απφ ηελ θιίκαθα ηνπ Saaty, θαη ην κεηξήζηκν απνηέιεζκα.
Δπηπιένλ ππάξρνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ θαη
απηά ρσξίδνληαη ζε θάπνηα ππνθξηηήξηα ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ππεξεζηψλ δειαδή νη πιηθέο θαη άπιεο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ. Σα βαζηθά θξηηήξηα είλαη ηα
εμήο:








Γεληθή εηθφλα
Σνπνζεζία μελνδνρείνπ
Πνιηηηθή ππεξεζηψλ
Τπεξεζία Γσκαηίνπ
Τπεξεζία θαγεηνχ θαη πνηνχ
Δγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο
Πεξηβάιινλ μελνδνρείνπ

Απηά ηα εθηά θξηηήξηα ρσξίδνληαη ζε είθνζη εθηά ππνθξηηήξηα φπσο πξναλαθέξακε. Με ηε
κέζνδν ηεο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο βξίζθνληαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε ππνθξηηεξίνπ φπσο
θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Ζ Πνιπθξηηήξηα πλάξηεζε Υξεζηκφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ελζσκαηψζεη ηελ αμηνιφγεζε θάζε ππφ-θξηηεξίνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη
απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Οη δχν απηέο
κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ. Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ AHP..
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 Πξνηεξαηφηεηεο θαη πλέπεηα
Μηα ηεξαξρία πεξηιακβάλεη ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ελφο πξνβιήκαηνο απφθαζεο
θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην φκσο λα πξνζδηνξηζηεί
ε ηζρχο κε ηελ νπνία ηα ζηνηρεία ελφο επηπέδνπ επηδξνχλ ζηα ζηνηρεία ηνπ ακέζσο
αλψηεξνπ ζηελ ηεξαξρία. Δπνκέλσο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε ζρεηηθή ηζρχο ηεο
επηξξνήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο.
Ξεθηλψληαο απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ππνινγίδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα
ελφο ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ηελ νπνία έρεη ζπγθξηλφκελν κε έλα
ζηνηρείνπ ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ κέζα απφ ηηο ζπγθξίζεηο ππνινγίδνληαη νη
πξνηεξαηφηεηεο κέρξη ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο. Γνζέληνο ηα ζηνηρεία ελφο επηπέδνπ,
έζησ ηνπ ηέηαξηνπ κηαο ηεξαξρίαο θαη ελφο ζηνηρείνπ ηνπ επφκελνπ πςειφηεξνπ
επηπέδνπ, ζπγθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ζην επίπεδν ηέζζεξα θαηά δεχγε ζε ζρέζε κε ηελ
ηζρχ ηεο επηξξνήο ηνπο ζην ζηνηρείν . Δηζάγνληαη νη ζπκθσλεζέληεο αξηζκνί, νη
νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθξίζεηο, ζε έλαλ πίλαθα θαη βξίζθεηαη ην
ηδηνδηάλπζκα ηνπ πίλαθα απηνχ κε ηελ κεγαιχηεξε ηδηνηηκή. Σν ηδηνδηάλπζκα παξέρεη
ηελ θαηάηαμε ηεο πξνηεξαηφηεηαο (priority ordering) θαη ε ηδηνηηκή ζπληζηά ην κέηξν
ηεο ζπλέπεηαο ηεο θξίζεο (measure of consistency).
Σν βαζηθφ εξγαιείν, νπφηε, γηα ηελ ζχλζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ είλαη έλαο πίλαθαο
αξηζκψλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θξίζε ηνπ απνθαζίδνληνο ε νπνία
αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηηο δπαδηθέο ζπγθξίζεηο.

 Ζ πξνηεξαηφηεηα σο ηδηνδηάλπζκα.
Έζησ φηη ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία C1,…,Cn ελφο επηπέδνπ ηεο ηεξαξρίαο. Ο ζθνπφο καο
είλαη λα θάλνπκε κηα εθηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ βαξψλ w1,…,wn πνπ θαλεξψλνπλ ηελ
επηξξνή ησλ C1,…,Cn ζε θάπνην ζηνηρείν ηνπ ακέζσο επφκελνπ επηπέδνπ. Ζ θιίκαθα
αμηνιφγεζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξηζεο ζα είλαη απφ
ην 1-9 ε νπνία είλαη ε θιίκαθα ηνπ Saaty. Σν aij είλαη ν αξηζκφο πνπ ππνδειψλεη ηελ
ηζρχ ηνπ Ci φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ην Cj. O πίλαθαο Α πεξηέρεη απηνχο ηνπο αξηζκνχο:
Α=[aij] , aji=1/aij

Αλ ηα ζρεηηθά βάξε θάζε ζηνηρείνπ απνηεινχλ δηάλπζκα W ,i.e. W=(w1,. . .,w2,. . .
,wn)T ,
ηφηε ηα βάξε κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ ιχλνληαο ην ηδηνδηάλπζκα:
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ΑW=nW

Όπνπ W είλαη έλα ίδην-δηάλπζκα ηνπ πίλαθα Α θαη ην n είλαη ε ζπζρεηηζκέλε ίδηνηηκή..Δάλ A είλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ δπαδηθψλ ζπγθξίζεσλ, γηα λα
βξεζεί ην δηάλπζκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ, πξέπεη λα βξεζεί ην δηάλπζκα w , ηέηνην
ψζηε :
AW=λmax W

Όπνπ Α ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ δπαδηθψλ ζπγθξίζεσλ (pairwise
comparison matrix) θαη ιmax ε πξσηεχνπζα ηδηνηηκή ηνπ (principal eigenvalue) θαη aij
νη ηηκέο ησλ δπαδηθψλ ζπγθξίζεσλ πνπ θαλεξψλνπλ ηε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ
παξάγνληα i έλαληη ηνπ j.

 πλέπεηα θαη Ηδηνηηκέο
Ζ ζπλέπεηα ησλ θξίζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο AHP
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ζπλέπεηα ηνπ πίλαθα. Ο φξνο ζπλέπεηα ελφο πίλαθα
(consistency of a matrix) ζεκαίλεη φηη φηαλ είλαη γλσζηφ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ
ζηνηρείσλ κηα ζεηξάο ελφο πίλαθα ηφηε ηα ππφινηπα ζηνηρεία εμάγνληαη ινγηθά απφ
απηφ. Ζ ηηκή ηεο πξσηεχνπζαο ηδηνηηκήο είλαη ην πην βαζηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ζπλέπεηαο. Δπεηδή ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζηαζεξνχ πίλαθα Α είλαη αξθεηά
κηθξή, έρνπκε ηνλ δείθηε (C.I) ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε
ζηαζεξφηεηα ηνπ πίλαθα Α. Ο δείθηεο απηφο είλαη:

C.I =

𝝀𝒎𝒂𝒙−𝒏
𝒏−𝟏

Απηφο ν ηχπνο θαλεξψλεη ηελ απφθιηζε ηεο αζπλέπεηαο. Αλ ε ηηκή ηνπ C.I είλαη
κηθξφηεξε απφ 0.1 , ε ζηαζεξφηεηα ηνπ απνθαζίδνληα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή ζε
γεληθφ βαζκφ θαη ην δηάλπζκα W παξέρεη απνηειεζκαηηθά ηα ζρεηηθά βάξε (relative
weights). ε θάζε ηεξαξρία ε ζχγθξηζε θάζε δεχγνπο ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα
δεισζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα αλαινγίαο θαη ε ζχγθξηζε θάζε ζρεηηθνχ
ζηνηρείνπ ζε θάζε θιίκαθα ηεξαξρίαο πξνβάιεη έλαλ πίλαθα πνπ ρξεηάδεηαη ην ηεζη
ζηαζεξφηεηαο. Ζ κέζνδνο ΑHP ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Saaty θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ
πειαηψλ γηα ηα μελνδνρεία πνπ ζα επηιέμνπλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηηκήζεσλ
ησλ θαηαλαισηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ν γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο ηνλ νπνίν πξνηείλεη ν
Saaty έηζη ψζηε λα ππνδείμεη ηα βάξε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνηηκήζεσλ. Σν
κεγάιν ζρεηηθφ βάξνο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ππνδειψλεη φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη
κεγάιε ζεκαζία.
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[ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J073v04n04_04#.VC1qFmd_vfI ]

[3] ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΝΑΡΣΖΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ

Ζ Mέζνδνο Πνιιαπιήο Υξεζηκφηεηαο είλαη κηα ζεσξία ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Keene
θαη Raiffa (1976) . Δίλαη κηα ρξήζηκε ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε κε κηα γξακκηθή
ζρέζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλεο αξρέο θαη θαλφλεο φπσο ε (αλεμαξηεζία ,ε
ζπλέρεηα ,ε κεηαβαηηθφηεηα.. Ζ πνιιαπιή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο επηινγή ηνπ πειάηε γηα ην μελνδνρείν πνπ πξνηηκά. ηε ζπλέρεηα ε αμηνιφγεζε
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα είθνζη-εθηά ραξαθηεξηζηηθά ,ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηεξαξρεζεί
πξνεγνπκέλσο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ν νπνίνο αληηζηνηρεί θαη ζηα είθνζη-εθηά
ππνθξηηήξηα-ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ζηα εθηά θξηηήξηα .Έηζη ινηπφλ παξνπζηάδεηαη ε
αθφινπζε ζπλάξηεζε:
n

U x1 , x2 , … , xn =

αi Ui xi
i=1

U (x1, x2, . . .,xn) =
𝑛
𝑖=0 𝑎𝑖

𝑛
𝑖 =1 𝑎𝑖

𝑈𝑖 (𝑥𝑖)

= 1,0 ≤ ai ≤ 1

Όπνπ U(X1, X2, . . . ,Xn): ππνδειψλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ. Σν Ui(xn) ππνδειψλεη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζε θάζε
ραξαθηεξηζηηθφ i. Σν ai δειψλεη ην ζρεηηθφ βάξνο (weight) θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ i θαη ηα x1, x2,
. . . . , xn ππνδειψλνπλ ηα n ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο(παξνρέο μελνδνρείνπ)

[http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J073v04n04_04#.VC1qFmd_vfI ]
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Β]:
Η πεπίπηυζη ηυν ξενοδοσειακών μονάδυν ζηη Μαλαιζία

[1] ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Απφ ηα 200 άηνκα ηα 191 θαλήθαλ ρξήζηκα πεξίπνπ δειαδή έλα πνζνζηφ 95.5% απφ απηνχο ,νη
105 δειαδή ην 55% είλαη Αζηάηεο. Σν 58.1% είλαη γέλνο αξζεληθνχ θαη ην 43% ησλ αηφκσλ
αλήθνπλ ζε ειηθίεο 21-35 κεηά αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 36-50 έλα πνζνζηφ 32%. Σν 62% ησλ
εξσηεζέλησλ έθαλαλ ηαμίδη αλαςπρήο ελψ ην 13.6% έθαλαλ επαγγεικαηηθφ ηαμίδη. Σν 83.2%
είλαη καζεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 38.2% θαηέρνπλ επαγγεικαηηθή ζέζε, ην 26.7%
θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ην 2.6% είλαη απηναπαζρνινχκελνη, ην 31% είλαη
ζπληαμηνχρνη θαη καζεηέο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 1% είλαη επηδέμηνη εξγαδφκελνη. Έλα
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην 40% έρνπλ εηήζην εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 10.000 δνιάξηα έλα
42.4% έρεη εηήζην εηζφδεκα κεηαμχ 10.000-50.000 δνιάξηα ελψ ε κεηνςεθία έρεη εηήζην
εηζφδεκα πάλσ απφ 50.000 δνιάξηα.Σν δείγκα απνηειείηαη απφ ηνπξίζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ Αλαηνιηθή ηε Γπηηθή θαη ηε Κεληξηθή Αζία θαζψο θαη απφ ηνπξίζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηε Γχζε. Ο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 200 νη νπνίνη δέρζεθαλ ηε ζπλέληεπμε ζην
αεξνδξφκην ηεο KLIA ηεο Μαιαηζίαο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ SPSS. Οη πειάηεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο πην
θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο , θαηά ηε δηακνλή ζηα μελνδνρεία
ηεο Μαιαηζίαο. Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε κε νξζνγψλην
Varimax Rotation κε ην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ζε γθξνππ νη 48 παξνρέο-κεηαβιεηέο ησλ
μελνδνρείσλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ εθηηκνχλ ηε δηαθχκαλζε ησλ
κεηαβιεηψλ. Ζ κέζνδνο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο αλαιχεηαη ζην παξάξηεκα. Δπίζεο ζην
παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη θαη ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ.
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[2] Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
H κέζνδνο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο:
 Δξκελεχεη θαη εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ
κεηαβιεηψλ(variables) κέζσ ηεο αλάδεημεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη
θαζνξίδνπλ ηε θχζε αιιά θαη ηελ εμέιημε ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ.
 Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ παξαγφλησλ θαη πξνζπαζεί λα δψζεη ηελ εξκελεία
ηνπο.
 Μεηψλεη ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ απψιεηα ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο θαζψο
δηεπθνιχλεη ηαπηφρξνλα ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ εμφξπμε ζπκπεξαζκάησλ.
 Αλαδεηθλχεη θαη κεηξάεη κεηαβιεηέο-παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
αηφκσλ αιιά δελ είλαη έκκεζα κεηξήζηκα κε απιά εξσηήκαηα ε εξσηεκαηνιφγηα.

Παξφιαπηα απηή ε κέζνδνο ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε εθαξκνγήο ηεο θαζψο ε
παξαγνληηθή αλάιπζε πνιιέο θνξέο ζηεξίδεηαη ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή.
Καη απηφ γηαηί ν αξηζκφο παξαγφλησλ θαζνξίδεηαη απζαίξεηα θαη ρσξίο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Δπηπξφζζεηα κπνξνχλ λα δνζνχλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζηνπο παξάγνληεο απφ δηαθνξεηηθνχο
επηζηήκνλεο αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ θαζελφο απφ απηνχο(Johnson 1998).
Έηζη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο πξνππνζέζεηο έηζη ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα:

 Oη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ αλ ην δείγκα είλαη θαηάιιειν.
 Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε κέζνδνο κε ηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο(Cluster Analysis)
ε άιιεο πνιπκεηαβιεηέο κεζφδνπο. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζεο δελ ρσξίδεη απιά ηηο
κεηαβιεηέο ζε νκάδεο ζπζηάδεο αιιά λα εξκελεχεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε
δηαθχκαλζε θαη ηε δνκή ηνπο.

To Factor Analysis απνηειεί ηελ αλάδεημε παξαγφλησλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε ηεο
δηαθχκαλζεο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ κέζα απφ απηνχο (Afifi,1990). Έηζη ινηπφλ αλ ζεσξεζεί
έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ xj απφ έλα πιεζπζκφ µε µέζν µ θαη δηαθχκαλζε-ζπλ-δηαθχκαλζε ,
ζχκθσλα µε ην γεληθφ κνληέιν ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ππάξρνπλ θξπθνί παξάγνληεο m νη
νπνίνη απεηθνλίδνληαη σο f1,f2,……,fm νπφηε απφ ηα παξαπάλσ:

X1 = κ + ι11 F1+ ι12 F2+………+ι1m Fm + u1
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X2= κ + ι21F2+ ι22 F2+……….+ι2m Fm + u2
XJ = κ + ιj1 F1 + ιj2 F2+………..+ιjm Fm + uj

Γηα j=1,2,…p
Όπνπ m αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ , λjm ε επηβάξπλζε (loading) ηνπ fm παξάγνληα ζηελ ρj
κεηαβιεηή θαη ηέινο uj o κνλαδηθφο παξάγνληαο ε ζθάικα πνπ αληηζηνηρεί έλαο γηα θάζε αξρηθή
κεηαβιεηή . Οη κνλαδηθνί παξάγνληεο εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ησλ αξρηθψλ
κεηαβιεηψλ πνπ δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηνπο Fm παξάγνληεο (Johnson E.D 1998).Ζ (1.1)
εθθξάδεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ παξαηεξνχκε (X1…Xp) σο γξακκηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ
παξαγφλησλ F1…Fm . Γηα λα έρεη λφεκα ε παξαγνληηθή αλάιπζε πξέπεη m<p δηαθνξεηηθά δελ
πεηπραίλεηαη πεξηθνπή ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ αιιά απιά έλα κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο (Tzoufras
2001). Δπίζεο γίλεηαη ππφζεζε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο έρνπλ κέζν ίζν κε ην κεδέλ νπφηε ην κ
παξαιείπεηαη απφ ηε ζρέζε (1.1) θαη έρνπκε:
Xj = ιj1 F1 + ιj2 F2+…+ιjm Fm+ uj γηα j=1,2,…, p

(1.2)

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην κνληέιν ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: Θεσξνχκε φηη
ηζρχεη (Johnson & Wicker, 1998)







Οη Fk παξάγνληεο γηα k=1,2,….m είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, κε κέζν κ=0 θαη
δηαθχκαλζε ίζε κε ηε κνλάδα.
Οη κνλαδηθνί παξάγνληεο uj είλαη επίζεο αζπζρέηηζηνη κεηαμχ ηνπο κε κέζν κ=0 θαη
δηαθχκαλζε ίζε κε Φη γηα i=1,2,….p
Oη παξάγνληεο Fk θαη νη κνλαδηθνί παξάγνληεο uj αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο
θαηαλνκέο γηα φινπο φζνπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ j θαη k δειαδή δελ ζρεηίδνληαη
κεηαμχ ηνπο ζε θακία πεξίπησζε.
Δπίζεο κφλν γηα ηελ πεξίπησζε εθηίκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο
ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ηα δεδνκέλα καο πξνέξρνληαη απφ πνιχ-κεηαβιεηή
θαλνληθή θαηαλνκή.

Ζ δηαλπζκαηηθή κνξθή ηεο ζρέζεο (1.2) έρεη σο εμήο:

X =

ΛF + n

152

(1.3)

(ξ×1)

(ξ×m)(m×1) (ξ×1)

X=[ X1,X2,…….Xξ]
F=[F1,F2,……..Fm]
Λ=

𝜆11
⋮
𝜆𝜌1

⋯ 𝜆1𝑚
⋱
⋮
⋯ 𝜆𝜌𝑚

U=[u1,u2,……..uξ]

ε κνξθή πηλάθσλ νη παξαπάλσ ππνζέζεηο ζε κνξθή πηλάθσλ είλαη νη εμήο:
1. E(F)=0

Cov(F)=E[FF‟]=1

(m×1)
2.E(n)=0

(m×m)
Cov(n)=E[nn‟]=Φ

(ξ×1)

φπνπ Φ έλαο δηαγψληνο πίλαθαο

(ξ×ξ)

3. Cov(n,F)= E [n𝐹 𝑇 ]=0
(ξ×ξ)
Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλεηαη:
X=ΛF+u ή
=Cov(X)=Cov(ΛF+n)=Λ× Cov(F+n)×𝛬𝛵 +Φ=
ΛΗ𝛬𝛵 +Φ=𝛬𝛬𝛵 +Φ άξα = 𝛬𝛬𝛵 +Φ (1.3)
ή Var(xj) = ιj12+………ιjm2 + ς
Παξαηεξείηαη φηη ε ζπλνιηθή δηαθχκαζλε απνηειείηαη απφ δχν κέξε ηελ εηαηξηθφηεηα
(communality) ην πνζνζηφ δειαδή ηεο δηαθχκαλζεο θαη ηελ εηδηθφηεηα (specificity) ην πνζνζηφ
πνπ δελ κπνξεί δειαδή λα εξκελεπηεί απφ ην κνληέιν θαη εθθξάδεηαη απφ ηνλ κνλαδηθφ
παξάγνληα u. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ
επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη ηεο εηαηξηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζρέζε (1.4)
Πεγή[12] :[ http://www.statsoft.com/Textbook/Principal-Components-Factor-Analysis ]
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[3] ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ

Πίνακαρ3 :εκαληηθνί Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη πειάηεο
[ http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09596110510591909 ]
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[4] ΤΝΓΤΑΚΤΜΑΝΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ

Γπηη F1
θνί/
Αζηά
ηεο
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

0.0079

0.1243

0.0766

0.0079

0.0033

0.0031

0.0431

0.0572

0.0785

0.0726

0.0127

F2

0.0586

-

0.0776

0.0337

0.0062

0.0068

0.0078

0.0438

0.0168

0.0240

0.0076

0.0258

F3

0.0234

0.0064

-

0.0624

0.0176

0.0052

0.0064

0.0002

0.0944

0.0572

0.0694

0.2772

F4

0.0871

0.0073

0.0057

-

0.0075

0.0357

0.0047

0.0647

0.0137

0.0453

0.0673

0.0057

F5

0.0562

0.0067

0.0072

0.1672

-

0.0031

0.0172

0.0671

0.0934

0.0284

0.0252

0.0192

F6

0.0365

0.0621

0.0063

0.0671

0.0052

-

0.0015

0.0589

0.0745

0.0063

0.0542

0.0005

F7

0.0594

0.0086

0.0089

0.0536

0.0033

0.0069

-

0.0228

0.1621

0.0709

0.0611

0.0641

F8

0.0047

0.0582

0.0069

0.1582

0.0071

0.0027

0.0257

-

0.0268

0.0647

0.0086

0.0717

F9

0.0043

0.0539

0.0157

0.0549

0.0498

0.0226

0.0628

0.0604

-

0.0284

0.0056

0.0449

F10

0.0127

0.0481

0.0573

0.0435

0.0507

0.0182

0.0443

0.0059

0.0525

-

0.0523

0.0078

F11

0.0419

0.0545

0.0485

0.0816

0.0357

0.0590

0.0554

0.0178

0.0272

0.0596

-

0.0181

F12

0.0147

0.0426

0.0681

0.0458

0.0153

0.0035

0.0297

0.0556

0.0460

0.0282

0.0526

-

Πίνακαρ4 : πλδηαθχκαλζε ηνπ δείγκαηνο
[ http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09596110510591909 ]
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