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ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παραγοντική ανάλυση είναι μία στατιστική μέθοδος που έχει σαν σκοπό να 

περιγράψει τις σχέσεις συνδιακύμανσης μεταξύ πολλών παρατηρημένων 

μεταβλητών σε όρους λιγότερων μεταβλητών (παραγόντων), οι οποίες είναι 

λανθάνουσες και μη παρατηρήσιμες  . Ξεκίνησε στις αρχές του εικοστού αιώνα 

από  τους Karl Pearson, Charles Spearman και άλλους, σε μία προσπάθεια να 

οριστεί και να μετρηθεί η νοημοσύνη. 

Με την παραγοντική ανάλυση μπορούμε να πετύχουμε: 

 

• Μείωση των διαστάσεων ενός προβλήματος. Αυτό διότι μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε τις αρχικές μεταβλητές με λιγότερες. 

• Αναγνώριση μη μετρήσιμων παραγόντων όπως η νοημοσύνη, η πολιτική 

τοποθέτηση ως λανθανόντων αιτιών οι οποίες οδηγούν στις 

παρατηρηθήσες συσχετίσεις. 

• Να εξηγήσουμε τις συσχετίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα δεδομένα μας  

με  βάση αυτές τις λανθάνουσες μεταβλητές 

 



Η παραγοντική ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί σαν μία προέκταση της ανάλυσης 

σε κύριες συνιστώσες (principal component analysis) καθώς έχει και αυτή σαν 

στόχο να προσεγγίσει τον πίνακα συνδιακυμάνσεων των αρχικών μεταβλητών 

μας. 

 

Οι διαφορές της παραγοντικής ανάλυσης με την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες 

είναι ότι: 

 

• Στην  παραγοντική ανάλυση υπάρχει ένα δομημένο μοντέλο και κάποιες 

υποθέσεις. Είναι δηλαδή μία στατιστική τεχνική ενώ οι ανάλυση σε κύριες 

συνιστώσες είναι απλά ένας μαθηματικός μετασχηματισμός 

• Στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες κυρίως στόχος είναι να εξηγηθεί η 

διακύμανση των μεταβλητών ενώ στην παραγοντική ανάλυση στόχος είναι 

να εξηγηθεί η συνδιακύμανση των μεταβλητών. 

 

ΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

Το ορθογώνιο παραγοντικό μοντέλο είναι και το πιο διαδεδομένο. 

Το παρατηρημένο διάνυσμα Χ με p στοιχειά, έχει μέσο μ και πίνακα 

συνδιακύμανσης τον Σ. Το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης υποθέτει ότι το 

Χ είναι γραμμικά εξαρτώμενο από ορισμένες μη παρατηρημένες μεταβλητές 

F1,F2...Fm, οι οποίες ονομάζονται κοινοί παράγοντες, και από p επιπλέον πηγές 

διαφοροποίησης ε1,ε2....εp, οι οποίες ονομάζονται λάθη η συγκεκριμένοι 



παράγοντες. Συνεπακόλουθα, το παραγοντικό μοντέλο σχηματοποιείται ως εξής: 

 

Χ1-μ1=l11F1+l12F2+...+l1mFm+ε1

Χ2-μ2=l21F1+l22F2+...+l2mFm+ε2

      . 

      . 

      . 

 

Χ1-μ1=l11F1+l12F2+...+l1mFm+ε1

 

Lij καλείται η επιβάρυνση του παράγοντα Fi στην μεταβλητή Χi

μi είναι ο μέσος της μεταβλητής Χi

 

Σε σημειολογία πινάκων το μοντέλο απεικονίζεται ως εξής: 

 

Χ(px1)-μ=L(pxm)F(mx1)+ε(px1)

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

• Η προσδοκητή τιμή του πίνακα F είναι ίση με το μηδενικό πίνακα. 

 Ε(F)=0(mx1) , συνεπώς οι κοινοί παράγοντες έχουν μέσες τιμές μηδέν. 



• Ο πίνακας συνδιακύμανσης του F είναι μοναδιαίος.  

Cov(F)=I(mxm), συνεπώς οι κοινοί παράγοντες είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους. 

• Η προσδοκητή τιμή του πίνακα ε είναι ίση με το μηδενικό πίνακα. 

 Ε(F)=0(px1), συνεπώς οι μοναδικοί παράγοντες έχουν μέσες τιμές μηδέν. 

• O πίνακας συνδιακύμανσης του ε είναι διαγώνιος. 

Cov(ε)=Ψ(pxp), συνεπώς οι μοναδικοί παράγοντες είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους. 

 

• Οι πίνακες F και ε είναι ανεξάρτητοι. 

Cov(ε,F)=E(εF')=0(pxm)

 

Από τις παραπάνω υποθέσεις μπορεί να δειχθεί ότι: 

 

Σ=Cov(X)=Cov(LF+e)=LCov(F)L'+Cov(ε)=LL'+Ψ 

 

Παρατηρούμε ότι ο πίνακας συνδιακύμανσης μπορεί να διασπαστεί σε δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος το οποίο ερμηνεύουν οι κοινοί παράγοντες καλείται 

εταιρικότητα(communality). Το δεύτερο μέρος το οποίο ερμηνεύουν οι ειδικοί 

παράγοντες καλείται ιδιαιτερότητα(specific variance). 

 

Στην παραγοντική ανάλυση σκοπός μας είναι να εκτιμήσουμε τους πίνακες 

L και Ψ. 

 



ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

1)Τα αρχικά δεδομένα πρέπει να ελεγχθούν όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ 

τους. Αν αυτές κριθούν σημαντικές, μπορούμε να προχωρήσουμε στην 

παραγοντική ανάλυση. 

 

2)Προχωράμε σε εύρεση του αριθμού των παραγόντων   

 

3) Εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου 

 

4)Περιστροφή του μοντέλου με την οποία θέλουμε να πετύχουμε μία 

ικανοποιητική ερμηνεία των παραμέτρων 

 

5)Εκτίμηση των σκορ των παραγόντων για περαιτέρω στατιστική χρήση του 

μοντέλου 

 

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

 

Για να έχει νόημα η παραγοντική ανάλυση θα πρέπει οι συσχετίσεις μεταξύ των 

δεδομένων μου να είναι ικανοποιητικές. Χωρίς να υπάρχει απόλυτο κριτήριο 

σημαντικότητας μπορούμε να πούμε ότι όταν έχουμε συσχετίσεις μικρότερες του 

0.4 δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Επίσης ασυσχέτιστες μεταβλητές καλό είναι 

να παραλείπονται από την ανάλυσή μας. 



Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω στατιστικές μέθοδοι: 

 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης  

Η: ρ=0 
 έναντι της εναλλακτικής 
Η1:ρ≠0 

χρησιμοποιούμε την ελεγχοσυνάρτηση 
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η οποία ακολουθεί την t κατανομή με ν-2 βαθμούς ελευθερίας. Απορρίπτουμε 

την μηδενική υπόθεση αν η απόλυτη τιμή της t είναι μεγαλύτερη από το α% 

(διάστημα εμπιστοσύνης) ποσοστιαίο σημείο της t με ν-2 βαθμούς ελευθερίας.  

Για  να ελέγξουμε υποθέσεις της μορφής  

Η: ρ=ρ0

 έναντι της εναλλακτικής 
Η1:ρ≠ρ0

χρησιμοποιούμε την ελεγχοσυνάρτηση 
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Όπου z(a)=0.5ln
)1(
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−
+ (μετασχηματισμός Fischer) 

Η παραπάνω ελεγχοσυνάρτηση ακολουθεί προσεγγιστικά την τυποποιημένη 

κανονική κατανομή και απορρίπτουμε την υπόθεση όταν παίρνει τιμές 

μεγαλύτερες από το α% ποσοστιαίο σημείο της κανονικής κατανομής. 

Μπορούμε να ελέγξουμε εάν υπάρχουν συσχετίσεις στα δεδομένα μας 

χρησιμοποιώντας τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett. Σε αυτήν την 

περίπτωση ελέγχεται η υπόθεση 

Η0:Σ=σ2Ιp 

έναντι της εναλλακτικής 

Η1:Σ≠σ2Ιp 

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η παρακάτω στατιστική συνάρτηση: 
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για την αποδοχή ή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης.΄ 

S είναι ο πίνακας δειγματικής διακύμανσης και si η δειγματική διακύμανση της i 

μεταβλητής. 

Σε περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε έναν πίνακα συσχέτισης, ο έλεγχος 

παίρνει την μορφή: 

Η0:R=Ιp 

έναντι της εναλλακτικής 

Η1:R≠Ιp 



Σε αυτήν την  περίπτωση χρησιμοποιούμε την ελεγχοσυνάρτηση: 
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Οι παραπάνω ελεγχοσυναρτήσεις ακολουθούν την Χ2 κατανομή με p(p-1)/2 

βαθμούς ελευθερίας. 

• Μία άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση του προβλήματος έχει να κάνει με τους 

συντελεστές συσχέτισης. Ουσιαστικά, η χρήση των απλών συντελεστών 

συσχέτισης μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες των δεδομένων. Αυτό διότι 

με την χρήση των απλών συντελεστών συσχέτισης μπορεί κάποιες 

μεταβλητές να εμφανίζονται συσχετισμένες μεταξύ τους ενώ είναι από κοινού 

εξαρτημένες με μία τρίτη μεταβλητή. Έτσι, απαιτείται η χρήση ενός 

συντελεστή συσχέτισης ο οποίος να αφαιρεί την επίδραση τρίτων 

μεταβλητών. Αυτή την σκοπιμότητα εξυπηρετεί ο μερικός συντελεστής 

συσχέτισης ο οποίος υπολογίζεται με την βοήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Ένας τρόπος για να ελέγξουμε την πραγματική συσχέτιση των μεταβλητών μας 

είναι το μέτρο Kaiser-Meyer-Olkin 
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όπου rij και αij είναι οι δειγματικοί συντελεστές συσχέτισης και μερικής 

συσχέτισης αντίστοιχα. 

Τιμές κάτω από 0.5 θεωρούνται πολύ κακές, γύρω στο 0.8 θεωρείται ότι έχει 



νόημα να συνεχίσουμε. 

Τέλος για να εξετάσουμε μία-μία τις μεταβλητές ως προς την συσχέτιση είναι το 

μέτρο δειγματικής καταλληλότητας(measure of sampling adequacy). 
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με ικανοποιητικές τιμές αυτές που είναι κοντά στην μονάδα. 

 

2.ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Καταρχήν, υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι εκτίμησης του παραγοντικού μοντέλου. 

Η μέθοδος των κυρίων συνιστωσών  και η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. Από την μέθοδο την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε 

εξαρτάται και ο αριθμός των παραγόντων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Πολλές φορές για να πάρουμε μία αρχική εκτίμηση του αριθμού των 

παραγόντων, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάλυση σε κύριες 

συνιστώσες(είναι διαφορετικό πράγμα από την μέθοδο των κυρίων 

συνιστωσών για την παραγοντική ανάλυση). 

Με την μέθοδο των κυρίων συνιστωσών ο αριθμός των παραμέτρων μπορεί να 

είναι και ίσος με τον αριθμό των μεταβλητών. Σε αυτήν βέβαια την περίπτωση 

δεν κερδίζουμε τίποτα απλά μετασχηματίζουμε τα δεδομένα μας. 

Αντιθέτως με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας υπάρχει ένας μέγιστος 

αριθμός παραγόντων ο οποίος μπορεί να εκτιμηθεί. 

Αυτός δίνεται από την σχέση [(p-q)2 –(p+q)/2]≥0 



Όπου p ο αριθμός των αρχικών μεταβλητών και q ο αριθμός των κοινών 

παραγόντων. 

Μία εικόνα του αριθμού των κοινών παραγόντων συναρτήσει του αριθμού των 

αρχικών μεταβλητών δίνεται από τον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1.1 
 

Αριθμός 

Μεταβλητών(p) 
3 4 5 7 10 12 15 20 30 

Μέγιστος 

αριθμός 

Παραγόντων(q) 

1 2 2 3 5 6 7 10 15 

 

Ακόμη, με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας μπορούμε να κάνουμε την 

τελική επιλογή μοντέλου καθώς υπάρχουν πληροφοριακά κριτήρια βάση των 

οποίων μπορούμε να βρούμε ποιος αριθμός παραγόντων μας δίνει το καλύτερο 

αποτέλεσμα.  

Για αυτόν το σκοπό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο κριτήρια. 

1)Το Akaike Information Criterion: 
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Όσο χαμηλότερη η τιμή του κριτηρίου τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο μας. 

2)To Κριτήριο του Schwartz: 
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Όσο χαμηλότερη η τιμή του κριτηρίου τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο μας 

Για τα παραπάνω κριτήρια  λ είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα S σε φθίνουσα σειρά 

και r είναι ο αριθμός των παραγόντων του μοντέλου. 

 

 

3.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Με δεδομένες τις παρατηρήσεις x1,x2,…,xn σε p γενικά συσχετισμένες 

μεταβλητές, η παραγοντική ανάλυση σκοπεύει να απαντήσει στην εξής ερώτηση: 

Είναι το ορθογώνιο μοντέλο που προαναφέρθηκε (με μικρό αριθμό παραγόντων) 

ικανοποιητική προσέγγιση των δεδομένων μας; 

Όταν ο πίνακας συνδιακύμανσης Σ διαφέρει σημαντικά από ένα διαγώνιο πίνακα 

τότε η παραγοντική ανάλυση έχει νόημα. 

Το αρχικό πρόβλημα στην παραγοντική ανάλυση είναι η εκτίμηση των 

επιβαρύνσεων των παραγόντων lij , και των ειδικών διακυμάνσεων ψι. 

Δύο από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους εκτίμησης των παραμέτρων είναι: 

 

Α)Η μέθοδος των κυρίων συνιστωσών 

Η φασματική αποδόμηση του πίνακα συνδιακύμανσης Σ μας δίνει μία πρώτη 

παραγοντοποίηση του. Έστω τα ζεύγη (λi,ei) ιδιοδιανυσμάτων-ιδιοτιμών του 

πίνακα Σ με λ1≥λ2≥…≥λp≥0. 

 

Σ=λ1e1e’1+ λ2e2e’2+ …+ λpepe’p 
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Αυτή η απεικόνιση ταυτίζεται με το μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης(LL’+Ψ) 

έχοντας πλήθος παραγόντων ίσο με το πλήθος των αρχικών μας 

μεταβλητών(m=p) και ειδικούς παράγοντες ψi=0 για όλα τα i. 

Δηλαδή έχουμε: 

)()()()(
0'
pxppxppxppxp

LL +=Σ  

Μία τέτοια ανάλυση δεν μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς δεν εξασφαλίζουμε 

κάποιο από τα οφέλη τα οποία αποτελούν στόχο της παραγοντικής ανάλυσης. 

Μία εναλλακτική προσέγγιση όταν οι τελευταίες p-m ιδιοτιμές είναι μικρές είναι να 

αγνοήσουμε την συνεισφορά των λ1em+1e’m+1+ …+ λpepe’p στον πίνακα Σ. Έτσι 

παίρνουμε την σχέση: 
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Εδώ πάλι θεωρούμε ότι η επίδραση της ιδιαίτερης διακύμανσης είναι μικρή. Εάν 

ιδιαίτεροι παράγοντες συμπεριληφθούν στο μοντέλο τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι 

οι διακυμάνσεις τους είναι τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα Σ-LL’. 

Έτσι έχουμε: 
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όπου ψi=σii-  ∑
=

m

j
ijl

1

2

H εταιρικότητα δίνεται από την σχέση: 

h i
 2 = l i1 2+ l i2 2+… l im 2

 

Αυτή είναι και η λύση με την μορφή των κυρίων συνιστωσών. 



Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουμε την δυνατότητα να ξεκινήσουμε είτε με τον 

πίνακα δειγματικής συνδιακύμανσης S είτε με τον πίνακα συσχετίσεων R. 

Για να εφαρμόσουμε αυτήν την προσέγγιση σε ένα σύνολο μεταβλητών 

x1,x2,…,xn πρέπει αρχικά να «κεντράρουμε» τις μεταβλητές αφαιρώντας των 

μέσο τους ix .Οι «κεντραρισμένες» μεταβλητές xij - ix  έχουν τον ίδιο πίνακα 

συνδιακύμανσης S με τις αρχικές μεταβλητές. 

Σε περιπτώσεις  όπου οι μεταβλητές δεν είναι ίσης κλίμακας είναι προτιμότερο να 

δουλέψουμε με τις κανονικοποιημένες μεταβλητές  
ii

iij

s
xx −

. Με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγουμε την αδικαιολόγητη επιρροή μίας μεταβλητής με μεγάλη 

διακύμανση στις επιβαρύνσεις των κοινών παραγόντων. 

Ακόμη, όσον αφορά των αριθμό των παραγόντων, όταν αυτός δεν καθορίζεται 

από προηγούμενη έρευνα η κάποια θεωρία, τότε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις ευρεθείσες ιδιοτιμές για τον υπολογισμό του. 

Ας θεωρήσουμε τον υπολειμματικό πίνακα  

S-(LL’+Ψ)  

ο οποίος προκύπτει από την λύση των κυρίων συνιστωσών. 

Τα διαγώνια του στοιχεία είναι μηδέν. Εάν και τα υπόλοιπα του στοιχεία είναι 

επίσης μικρά, μπορούμε υποκειμενικά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το 

παραγοντικό μοντέλο με m παράγοντες  είναι το κατάλληλο. 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η αναλογία της συνολικής διακύμανσης του δείγματος 

που οφείλεται στο j-οστό παράγοντα είναι: 



 

 
pp

j

sss +++ ...2211

λ

για μία παραγοντική ανάλυση του πίνακα συνδιακύμανσης του δείγματος S 

και 

p
jλ

 

για παραγοντική ανάλυση του πίνακα συσχετίσεων R. 

Μία άλλη σύμβαση που χρησιμοποιείται σε πακέτα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

είναι να θέσουμε το m ίσο με τον αριθμό των ιδιοτιμών του R οι οποίες είναι 

μεγαλύτερες της μονάδας. Στην περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 

τον πίνακα συνδιακύμανσης S τότε παίρνουμε το m ίσο με τον αριθμό των 

θετικών ιδιοτιμών. 

Αυτά τα κριτήρια όμως δεν είναι απόλυτα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

άκριτα. Παραδείγματος χάριν το m=p όταν ο κανόνας του S ακολουθείται για 

μεγάλο μέγεθος δείγματος. Όπως προαναφέρθηκε, όταν έχουμε ίδιο αριθμό 

κοινών παραγόντων με μεταβλητές, έχουμε απλό μετασχηματισμό των 

δεδομένων μας. Γενικά, είναι προτιμότερο να κρατάμε λίγους παράγοντες οι 

οποίοι δίνουν μία ικανοποιητική προσαρμογή στον S ή στον R. 

 

Β)Η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας 

Εάν οι κοινοί παράγοντες F και οι ειδικοί παράγοντες ε μπορεί να υποτεθεί ότι 

είναι κανονικά κατανεμημένοι, τότε μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση των 



επιβαρύνσεων με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. 

Όταν τα Fj και εj προέρχονται από κανονική κατανομή οι παρατηρήσεις 

Χj –μ=LFj+εj

κατανέμονται επίσης κανονικά. 

Η συνάρτηση που δίνει την πιθανοφάνεια τότε είναι: 
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Η παραπάνω παράσταση εξαρτάται από το L και το Ψ μέσω της σχέσης 

Σ=LL’+Ψ 

Το μοντέλο όμως δεν είναι ακόμα πλήρως ορισμένο λόγω του πλήθους των 

λύσεων οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν με ορθογώνιους 

μετασχηματισμούς(βλέπε παρακάτω παράγραφο). Για να οριστεί συνεπώς 

μονοσήμαντα ο πίνακας L επιβάλλουμε την παρακάτω συνθήκη: 

L’Ψ-1L=Δ  

Ο συμβολισμός Δ χρησιμοποιείται για να δείξει έναν διαγώνιο πίνακα. 

Ως προς τον αριθμό των αγνώστων της εξίσωσης έχουμε: 

Πίνακας L:mxp άγνωστοι 

Πίνακας Ψ: p(διαγώνιος) άγνωστοι 

Κοινοί παράγοντες:κ 

Σύνολο (m+1)p+κ άγνωστοι 

Επίσης ο αρχικός πίνακας Σ έχει )1(
2

+pp  στοιχεία 



Άρα, θα πρέπει να βάλουμε έναν περιορισμό ως προς τον αριθμό των 

παραγόντων που μπορούμε να εκτιμήσουμε. 

Αποδεικνύεται εύκολα ότι ο αριθμός των παραγόντων που μπορούμε να 

εκτιμήσουμε είναι [p/2], δηλαδή το ακέραιο μέρος του p/2. 

Έτσι, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε μεγιστοποίηση της σχέσης της 

πιθανοφάνειας με την βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Από αυτήν την μεγιστοποίηση, προκύπτουν τα ζητούμενα L και Ψ της 

παραγοντικής ανάλυσης. 

Στην συνέχεια, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο καλής προσαρμογής 

του  ορθογώνιου μοντέλου. 

Η μηδενική υπόθεση η οποία ελέγχουμε είναι η εξής: 

Η0:Σ=LL’+Ψ 

Η1:Δεν υπάρχει περιορισμός στην μορφή του πίνακα Σ. 

Η ελεγχοσυνάρτηση που χρησιμοποιείται για αυτόν το σκοπό είναι η εξής: 

LR=n(trD-ln|D|-p) 

Όπου D=(LL’+Ψ)-1S 

Ζητούμενο είναι η ελεγχοσυνάρτηση να παίρνει την τιμή μηδέν. 

Άλλες μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων, είναι ονομαστικά οι παρακάτω: 

• Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

• Γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

• Μέθοδος των κυρίων αξόνων  

• Image Factoring 

 



 

 

4.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

Η περιστροφή των παραμέτρων ενός ορθογώνιου μοντέλου παραγοντικής 

ανάλυσης έχει όπως προαναφέρθηκε ως σκοπό να αυξήσει την ερμηνευτική 

ικανότητα των παραμέτρων. Βασίζεται στις ιδιότητες των ορθογωνίων πινάκων. 

Έτσι, αν ο πίνακας συσχετίσεων μπορεί να προσεγγιστεί με την μορφή LL'+Ψ και 

G ένας ορθογώνιος πίνακας τότε ισχύει: (LG)(LG)'=LGG'L'=LL' συνεπώς και ο 

πίνακας (LG)' αποτελεί έναν πίνακα επιβαρύνσεων που ικανοποιεί την σχέση 

που διέπει το ορθογώνιο μοντέλο. 

Έτσι, χρησιμοποιώντας ορθογώνιους πίνακες μπορώ να παίρνω 

τροποποιημένες λύσεις έως ότου  καταλήξω σε κάποια λύση με ικανοποιητική 

ερμηνεία. Μια τέτοια λύση είναι συνήθως κάποια στην οποία η κάθε μεταβλητή 

έχει υψηλές επιβαρύνσεις σε έναν παράγοντα και χαμηλές ή μέτριες 

επιβαρύνσεις στους υπόλοιπους. 

Οι βασικότερες μέθοδοι περιστροφής είναι: 

• Varimax.Προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει των αριθμό των μεταβλητών που 

έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις για κάθε παράγοντα. 

• Quartimax.Προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει των αριθμό των παραγόντων 

που εξηγούν μία μεταβλητή. 

• Equimax.Συνδυασμός Varimax και Equimax. 

• Oblique.Mη ορθογώνια περιστροφή. Οι άξονες που προκύπτουν δεν είναι 



ορθογώνιοι μεταξύ τους. 

Στο πρόβλημα της περιστροφής των παραγόντων υπάρχει και η δυνατότητα της 

γραφικής επίλυσης, ειδικότερα όταν έχουμε  δύο κοινούς παράγοντες. Οι 

ασυσχέτιστοι κοινοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σύστημα 

κάθετων αξόνων  στο οποίο τα ζεύγη επιβαρύνσεων(li1,li2) αποτελούν σημεία. 

Οι κάθετοι άξονες τότε μπορούν να περιστραφούν κατά μία γωνία φ και οι νέες 

επιβαρύνσεις l*ij να καθοριστούν από τις σχέσεις: 

TLL xpxpx )22()2(
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όπου για «ωρολογιακή» περιστροφή έχουμε: 
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και για «αντιωρολογιακή» περιστροφή έχουμε: 
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Σε σύστημα δύο κοινών παραγόντων είναι συνήθως προφανές ποιοι είναι οι 

παράγοντες και η παραπάνω ανάλυση σπανίως χρησιμοποιείται. 

 

5.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Συνήθως στην παραγοντική ανάλυση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτελεί η 

εύρεση των παραμέτρων του μοντέλου. Όμως οι συγκεκριμένες τιμές  των 

κοινών παραγόντων, που φέρουν την ονομασία σκορ των παραγόντων είναι 

πολλές φορές απαραίτητες. Αυτό παραδείγματος χάρη συμβαίνει στην 

περίπτωση που θέλουμε να αναπαράγουμε τα στοιχεία αυτών των μη 



παρατηρηθέντων μεταβλητών βασιζόμενοι σε στοιχεία από παρατηρηθήσες 

μεταβλητές. 

Ο υπολογισμός των σκορ περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι μη παρατηρήσιμες 

ποσότητες fj και ej είναι περισσότερες από τις παρατηρημένες xj. 

Έχουν αναπτυχθεί δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό των σκορ των κοινών 

παραγόντων οι οποίες έχουν δύο κοινά σημεία: 

Α)Χρησιμοποιούν τις επιβαρύνσεις των παραγόντων lij και τις ειδικές 

διακυμάνσεις τους ψi σαν πραγματικές(υπαρκτές) τιμές. 

Β)Χρησιμοποιούν γραμμικούς μετασχηματισμούς των αρχικών δεδομένων, 

πιθανόν «κεντροποιημένων» ή «κανονικοποιημένων» Επίσης είναι συνήθης 

πρακτική να χρησιμοποιούνται «περιστρεμμένες» επιβαρύνσεις στους 

υπολογισμούς των δύο μεθόδων. 

Η Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων με ειδικά βάρη 

Η εξίσωση που περιγράφει την παραγοντική ανάλυση είναι: 

 

εμ
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FLX +=−  

 

Ας υποθέσουμε ότι στο παραπάνω μοντέλο, τα μ,L,Ψ και ε είναι γνωστά. 

Επιπρόσθετα, ας θεωρήσουμε τα ε=[ε1,ε2…εn] σαν λάθη. Εφόσον οι 

διακυμάνσεις Var(εi)=ψi,I=1,2…,p δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσες, ο Bartlett 

πρότεινε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με ειδικά βάρη για να 

υπολογίσει τα σκορ των παραγόντων.  

Προκύπτει μετά από μαθηματική επεξεργασία ότι  τα σκορ των παραγόντων 



δίνονται από την εξής εξίσωση: 

Fi=(L’Ψ-1L)-1L’Ψ-1(xj-xμ) 

Όταν οι πίνακες L και Ψ καθορίζονται με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας 

τότε πρέπει να ικανοποιούν και την συνθήκη της μοναδικότητας  

L’Ψ-1L=Δ 

Όταν οι επιβαρύνσεις των κοινών παραγόντων υπολογίζονται με την μέθοδο των 

κυρίων συνιστωσών, συνηθίζεται να υπολογίζουμε τα σκορ των παραγόντων 

χρησιμοποιώντας μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων χωρίς ειδικά βάρη. Αυτό 

συνεπάγεται ότι τα ψi
 είναι ίσα ή σχεδόν ίσα. 

Τα σκορ των παραγόντων είναι τότε: 

Fi=(L’L)-1L’(xj-xμ) 

Η μέθοδος της παλινδρόμησης 

Ξεκινώντας και πάλι από το αρχικό παραγοντικό μοντέλό, θεωρούμε τα Ψ και L 

σαν γνωστά. Όταν οι κοινοί παράγοντες F και οι ειδικοί παράγοντες ε 

κατανέμονται κανονικά και έχουν μέσους και συνδιακυμάνσεις που 

περιγράφονται από το ορθογώνιο μοντέλο, ο γραμμικός συνδυασμός Χ-μ=LF +ε 

Ακολουθεί την κατανομή Νp(0,LL’+Ψ). 

Με κάποια μαθηματική επεξεργασία προκύπτει ότι η υπό συνθήκη κατανομή του 

F|x είναι πολυμεταβλητή κανονική με μέσο 

L’(LL’+Ψ)-1(x-μ) 

Και συνδιακύμανση 

I-L’(LL’+Ψ)-1L 

Οι ποσότητες L’(LL’+Ψ)-1 είναι οι συντελεστές της πολυμεταβλητής 



παλινδρόμησης των παραγόντων των μεταβλητών.  Ισχύει η ταυτότητα: 

L’(LL’+Ψ)-1=(Ι+L’Ψ-1L)-1L’Ψ-1 

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού των σκορ των παραγόντων είναι δημιούργημα του 

Anderson. 

Σε μία προσπάθεια να μειώσουμε τα αποτελέσματα του ατελούς καθορισμού του 

αριθμού των παραγόντων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αρχικό πίνακα 

συνδιακυμάνσεων S αντί για το LL’+Ψ. 

Τότε οι παράγοντες ισούνται με: 

Fj=L’S-1(xj-xμ) 

ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την διενέργεια παραγοντικής ανάλυσης σε 

κατηγορικά δεδομένα.  

Η προσέγγιση της απόκρισης αντικειμένου(item response) 

Η πρώτη προσέγγιση είναι να συμπεριφερθούμε στις κατηγορικές μεταβλητές 

σαν να είναι (ψευδο)συνεχείς. Εάν ο αριθμός των  κατηγοριών είναι αρκετά 

μεγάλος(περισσότερες από έξι η εφτά για παράδειγμα) τότε μπορούμε να 

συμπεριφερθούμε σε αυτές της μεταβλητές σαν να είναι συνεχείς και να 

προχωρήσουμε σε κανονική παραγοντική ανάλυση. Στην πράξη έχει διαπιστωθεί 

ότι ακόμα και όταν οι κατηγορίες είναι μόνο τρεις ή τέσσερις μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε αυτήν την μέθοδο. 

Έστω οι κατηγορικές μεταβλητές x1,x2…xp. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν mi 

κατηγορίες για κάθε μεταβλητή xi. Τώρα πρέπει να καθορίσουμε την πιθανότητα 



της κάθε απάντησης. Ας θεωρήσουμε πi(s)(y) την πιθανότητα ότι δεδομένου του 

y (διάνυσμα των λανθανόντων μεταβλητών) μία απάντηση πέφτει στην 

κατηγορία  s για την μεταβλητή  i. 

Έτσι έχουμε: 

Κατηγορίες 1 2 … s … mi 

Πιθανότητα 

απόκρισης 

πi(1)(y) πi(2)(y) … πi(s)(y) πi(s)(y) πi(mi)(y) 

 

Αν χωρίσουμε τις κατηγορίες σε δύο ομάδες, την (1,2..s) και την (s+1,s+2,…,mi) 

τότε για κάθε απόκριση μπορούμε να καθορίσουμε σε πια από τις δύο ομάδες 

κατηγοριών έπεσε. Οι πιθανότητες η απόκρισή μας να πέσει στην πρώτη ή 

δεύτερη ομάδα είναι: 

γi(s)(y)=Pr(xi≤s)= πi(1)(y)+ πi(2)(y)+…+ πi(s)(y), 

και 

 1-γi(s)(y)=Pr(xi>s)= πi(s+1)(y)+ πi(s+2)(y)+…+ πi(mi)(y), 

Οι παραπάνω πιθανότητες αναφέρονται σαν αθροιστικές πιθανότητες 

απόκρισης. Οι παραπάνω ανάλυση είναι εφικτή διότι έχουμε διατεταγμένα 

κατηγορικά δεδομένα. 

Συνεπώς η πιθανότητα μία απόκριση να πέσει στην κατηγορία s για την xi 

μεταβλητή είναι: 

πi(s)(y)= γi(s)(y)- γi(s-1)(y) για s=2…..mi 

Επίσης ισχύει ότι γi(1)(y)= πi(s)(y) και γi(mi)(y)=1 

Το παραγοντικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση είναι: 
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όπου αij είναι οι επιβαρύνσεις των παραγόντων y  και τα αis σταθερές οι οποίες 

δηλώνουν το «κατώφλι» της κάθε κατηγορίας. 

Φυσικά ισχύει ότι: 

αi(1)< αi(2)<…< αi(mi)

Οι επιβαρύνσεις των μεταβλητών μας παραμένουν οι ίδιες για όλες της 

κατηγορίες μίας συγκεκριμένης μεταβλητής. Συνεπώς η ερμηνευτική δύναμη του 

μοντέλου δεν εξαρτάται από το σημείο στο οποίο χωρίζονται οι κατηγορίες. 

Συνοπτικά, οι υποθέσεις οι οποίες γίνονται στην μέθοδο item response function 

και οι οποίες είναι κοινές στα άλλα παραγοντικά μοντέλα είναι: 

1)Οι λανθάνουσες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και κανονικά κατανεμημένες με 

μέσο μηδέν και μεταβλητότητα ένα 

2)Οι αποκρίσεις στα διατεταγμένα κατηγορικά αντικείμενα είναι ανεξάρτητες 

δεδομένων  των λανθανόντων μεταβλητών(κατά συνθήκη ανεξαρτησία) 

Προσαρμοστικότητα του μοντέλου 
 
Για την επίλυση του μοντέλου χρησιμοποιείται η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας βάση της οποίας κρίνεται και η καλή ή όχι προσαρμοστικότητά 

του. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανάλυσή μας είναι η διασπορά των δεδομένων 

μας. Για τέσσερις μεταβλητές με τέσσερις κατηγορίες η κάθε μία παίρνουμε 256 



δυνατούς συνδυασμούς αποκρίσεων. Μία λύση σε αυτήν την περίπτωση είναι ο 

συνδυασμός των μοτίβων αποκρίσεων ή ακόμα προτιμότερα η ενοποίηση 

ορισμένων κατηγοριών για τις μεταβλητές μας.. 

Η προσέγγιση της υποκείμενης μεταβλητής(underlying variable approach) 

Η βασική υπόθεση η οποία κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα 

παραγοντικής ανάλυσης στο οποίο απλά παρατηρούμε εάν η κάθε μεταβλητή 

υπερβαίνει ένα όριο. Υποθέτουμε ότι η κατηγορία στην οποία μία μεταβλητή 

εμφανίζεται εξαρτάται από το που οι παρατηρηθείσα μεταβλητή πέφτει σε σχέση 

με μία σειρά από όρια. 

Δηλαδή έχουμε: 

Α)Τις παρατηρηθείσες μεταβλητές x1,x2…xp 

Β)Τις ατελώς παρατηρηθείσες υποκείμενες μεταβλητές x*1,x*2…x*p 

Για την μεταβλητή xi με τις mi κατηγορίες υπάρχουν mi-1 παράμετροι ορίων. 

Έστω τα όρια για την μεταβλητή xi  

Τi(1), Τi(2),…, Τi(mi-1)

Αυτό διαιρεί την κλίμακα της υποκείμενης μεταβλητής σε mi τμήματα. Η σύνδεση 

της διατεταγμένης κατηγορικής μεταβλητής xi με την υποκείμενη μεταβλητή x*i 

είναι η εξής: 

xi =s εάν Τi(s-1)< x*i< Τi(s)    (s=1,2,…,mi) 

Οι ακραίες άνω και κάτω παράμετροι ορίων είναι: 

Τi(0)=-∞ και Τi(mi)=+∞ 

Ο μέσος του x*I θεωρείται ίσος μηδέν και η μεταβλητότητα του  ίση με ένα 

Το μοντέλο το οποίο επιχειρούμε να προσαρμόσουμε  είναι το κλασικό γραμμικό 



μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης: 

x*i=a*i1y1+ a*i2y2+…+ a*iqyq+ei               (i=1,2,…,p) 

όπου ei είναι ο υπολειπόμενος όρος και  x*I είναι μία μη παρατηρηθείσα 

υποκείμενη μεταβλητή η οποία είναι μόνο μερικώς παρατηρήσιμη μέσω της  x*i. 

Συνεπώς, έχουμε τρείς ομάδες παραμέτρων να υπολογίσουμε: 

Α)Τα όρια (thresholds) 

Β)Τις «πολυχωρικές»(λόγω των πολλών κατηγοριών) συσχετίσεις των 

υποκείμενων μεταβλητών 

Γ)Τις επιβαρύνσεις των υποκείμενων μεταβλητών 

Ο υπολογισμός των παραπάνω παραμέτρων δίνεται σε τρία βήματα με την 

βοήθεια λογισμικού όπως το LISREL, το MPLUS και το EQS. 

Στο πρώτο βήμα υπολογίζονται τα όρια από τα μονομεταβλητά εύρη  των 

παρατηρηθέντων μεταβλητών. Στο δεύτερο βήμα, υπολογίζονται οι 

«πολυχωρικές» συσχετίσεις από τα διμεταβλητά όρια των παρατηρηθέντων 

μεταβλητών για δεδομένα όρια. Στο τρίτο βήμα, το παραγοντικό μοντέλο 

υπολογίζεται από τις «πολυχωρικές» συσχετίσεις με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων με συντελεστές βαρύτητας (weighted least squares method). Οι 

διαφορετικοί συντελεστές λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας 

των εκτιμηθέντων συσχετίσεων. 

Σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει μόνο να έχουμε ικανοποιητικές εκτιμήσεις για 

τις παραμέτρους μας, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας οποιοσδήποτε θετικά 

ορισμένος πίνακας επιβαρύνσεων. 

Σε περίπτωση όμως που μας ενδιαφέρει να έχουμε ασυμπτωτικώς ορθές με 



έλεγχο Χ2 εκτιμήσεις καλής προσαρμογής του μοντέλου μας, καθώς και τυπικές 

αποκλίσεις για τις εκτιμήσεις των παραμέτρων μας, τότε πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος πίνακας. 

Ο ασυμπτωτικός πίνακας συσχετίσεων είναι συχνά ασταθής σε μικρά δείγματα 

για αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μεγάλα δείγματα. 

Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό, προτιμάται η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. 

Οι υποθέσεις οι οποίες γίνονται κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, είναι: 

Α)Οι λανθάνουσες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και κανονικά κατανεμημένες με 

μέσο ίσο με το μηδέν και μεταβλητότητα ίση με την μονάδα. 

Β)Οι υπολειμματικοί όροι(residuals) είναι ανεξάρτητοι και κανονικά 

κατανεμημένοι με μέσο ίσο με το μηδέν και μεταβλητότητα ίση με σi
2. 

Γ)Οι υποκείμενες μεταβλητές x*i είναι κανονικά κατανεμημένες σε μονομεταβλητό 

και διμεταβλητό επίπεδο. Οι υπόθεση περί διμεταβλητής κανονικότητας μπορεί 

να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας έλεγχο καλής προσαρμογής Χ2 ή την αναλογία 

πιθανοφάνειας μεγάλου δείγματος σε κάθε διβάθμιο πίνακα ορίων. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Για τον υπολογισμό όσων προαναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται στατιστικά πακέτα 

όπως το LISREL(Linear Structural  Relationships) ή το S.P.S.S.(Statistical 

Package for the Social Sciences). 

Θα παρατεθούν  παραδείγματα χρήσης αυτών των πακέτων σε διάφορες 

εφαρμογές της παραγοντικής ανάλυσης. 

 

Παράδειγμα 1:Παραγοντική ανάλυση συνεχών μεταβλητών 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  S.P.S.S. 

Πέντε ερασιτέχνες «σκιέρ» κλήθηκαν να βαθμολογήσουν παράγοντες οι οποίοι 

είναι για αυτούς σημαντικοί στην επιλογή ενός χιονοδρομικού κέντρου. 

Οι παράγοντες τους οποίους βαθμολόγησαν ήταν: 

• Το κόστος του εισιτηρίου του κέντρου(COST) 

• Ο τύπος του lift που διαθέτει το χιονοδρομικό κέντρο(LIFT) 

• Το βάθος του χιονιού(DEPTH) 

• Ο τύπος του χιονιού(POWDER) 

Έτσι προέκυψαν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

       

ΣΚΙΕΡ COST LIFT DEPTH POWDER

Σ1 32 64 65 67 

Σ2 61 37 62 65 

Σ3 59 40 45 43 



Σ4 36 62 34 35 

Σ5 62 46 43 40 

 

Οι υψηλές βαθμολογίες σημαίνουν μεγάλη σημασία του συγκεκριμένου 

παράγοντα. 

Ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

1. Εισάγουμε  τα στοιχεία στο S.P.S.S. 

2. Ορίζουμε της μεταβλητές από το παράθυρο Variable view 

3. Επιλέγουμε παραγοντική ανάλυση(Analyze>Data reduction>Factor) 

Αρχικά, παίρνουμε κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία για δείγμα μας, όπως τους 

μέσους και τις τυπικές αποκλίσεις. 

 Descriptive Statistics 

 

  Mean Std. Deviation Analysis N 

COST 50,00 14,714 5

LIFT 49,80 12,498 5

DEPTH 49,80 13,217 5

POWDER 50,00 14,900 5

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μεταβλητές μας έχουν περίπου ίδιος μέσους 

καθώς και πολύ κοντινές τυπικές αποκλίσεις. Σε περίπτωση που είχαμε μεγάλη 

διαφορά στις τυπικές αποκλίσεις, θα αποκλείαμε τον πίνακα διακυμάνσεων ως 

εργαλείο για την παραγοντική ανάλυση των δεδομένων μας.  Τα παραπάνω 

βέβαια έχουν σημασία όταν ακολουθούμε την μέθοδο των κυρίων συνιστωσών, 

διότι με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας καταλήγουμε στο ίδιο 



αποτέλεσμα ανεξαρτήτως του πίνακα που χρησιμοποιούμε. 

Επίσης όσον αφορά τα δεδομένα μας χρήσιμο είναι να παραθέσουμε το 

στατιστικό Kaiser-Meyer-Olkin καθώς και τον έλεγχο σφαιρικότητας του 

Bartlett, 

 

 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,360

Approx. Chi-Square 13,463

df 6

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,036

 

 

Βλέπουμε ότι το στατιστικό Kaiser-Meyer-Olkin είναι πολύ χαμηλό. 

Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett μας δείχνει ότι η μηδενική υπόθεση (ότι η 

συσχετίσεις των δεδομένων είναι μηδενικές), απορρίπτεται. 

Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας συσχετίσεων 

 Correlation Matrix(a) 

 

  COST LIFT DEPTH POWDER 

Correlation COST 1,000 -,953 -,055 -,130

  LIFT -,953 1,000 -,091 -,036

  DEPTH -,055 -,091 1,000 ,990

  POWDER -,130 -,036 ,990 1,000

Sig. (1-tailed) COST  ,006 ,465 ,417

  LIFT ,006  ,442 ,477



  DEPTH ,465 ,442  ,001

  POWDER ,417 ,477 ,001  

a  Determinant = ,001 

 

 

Compone

nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance

Cumulative 

% 

1 2,016 50,408 50,408 2,016 50,408 50,408 2,003 50,067 50,067

2 1,942 48,538 98,945 1,942 48,538 98,945 1,955 48,879 98,945

3 ,038 ,945 99,891        

4 ,004 ,109 100,000        

Βλέπουμε ότι οι μεταβλητές SCORE και LIFT σχετίζονται ισχυρά, όπως και οι 

μεταβλητές DEPTH και POWDER. Επίσης φαίνεται ότι οι μεταβλητές DEPTH και 

LIFT όπως και η POWDER και LIFT είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις p-τιμές του ελέγχου της υπόθεσης ότι οι 

συσχετίσεις των δεδομένων μας είναι μηδενικές. 

 Προχωράμε στην ανάλυση μας και βρίσκουμε(αφού επιλέξαμε την μέθοδο της 

ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες) τον παρακάτω πίνακα ιδιοτιμών. 

  

  

Total Variance Explained. 

 

 

 

 

 



 Extraction Method: Principal Component Analysis 

 

Έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε μόνο τις ιδιοτιμές οι οποίες έχουν τιμή 

υψηλότερη της μονάδας. Έτσι καταλήγουμε σε παραγοντική ανάλυση με δύο 

παράγοντες. 

Παρατηρούμε επίσης από τον παραπάνω πίνακα ότι το ποσοστό της 

διακύμανσης των μεταβλητών μας που εξηγείται με τους δύο πρώτους 

παράγοντες αγγίζει το 99% 

Αυτό φαίνεται γραφικά και από το διάγραμμα scree-plot το οποίο θέσαμε ως 

επιλογή στο πρόγραμμα. 
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Ο πίνακας επιβαρύνσεων ο οποίος προκύπτει από το S.P.S.S. είναι ο 

παρακάτω: 

 Component Matrix(a) 

 

Component 

  1 2 

COST -,500 ,856



LIFT ,357 -,925

DEPTH ,891 ,449

POWDER ,919 ,390

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a  2 components extracted. 

 

Ο πίνακας επιβαρύνσεων είναι ένας πίνακας συσχετίσεων μεταξύ των 

παραγόντων και των μεταβλητών μας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο πρώτος 

παράγοντας παρουσιάζει μεγάλη συσχέτιση με το βάθος του χιονιού και τον τύπο 

του χιονιού, δηλαδή είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται με τις συνθήκες 

χιονιού. Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τις μεταβλητές κόστος εισιτηρίου 

και lift, συνεπώς είναι ο παράγοντας ο οποίος αντανακλά τις συνθήκες στο 

χιονοδρομικό κέντρο. 

Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι οι παραγοντές μας συσχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με όλες τις μεταβλητές. Συνήθως ένας παράγοντας είναι πιο ερμηνεύσιμος 

όταν συσχετίζεται με λίγες μεταβλητές. 

Στην συνέχεια παίρνουμε έναν υπολογισμό για τον εκτιμώμενο πίνακα 

διακυμάνσεων από τα στοιχεία που υπολογίσαμε. Ο υπολογισμός βασίζεται στην 

σχέση: 

S=LL’  

Καθώς και την σχέση: 

Rres=S-R 

Όπου Rres ο πίνακας των καταλοίπων. 

Τα παραπάνω  αποτελούν ένα μέτρο καλής προσαρμοστικότητας του μοντέλου, 

χωρίς όμως να υπάρχει απόλυτος κανόνας για αυτό. Στο κάτω μέρος του πίνακα 



μπορεί να δει κανείς τα κατάλοιπα, ενώ στην διαγώνιο του πίνακα υπάρχουν οι 

εταιρικότητες. Οι εταιρικότητες μας δείχνουν ποσοστιαία πόση από την 

διακύμανση μίας μεταβλητής εξηγείται με τους παράγοντες. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduced Correlations 

 
  COST LIFT DEPTH POWDER 

Reproduced Correlation COST ,983(b) -,970 -,061 -,127 

  LIFT -,970 ,983(b) -,098 -,033 

  DEPTH -,061 -,098 ,995(b) ,994 

  POWDER -,127 -,033 ,994 ,997(b) 

Residual(a) COST  ,017 ,006 -,003 

  LIFT ,017  ,006 -,004 

  DEPTH ,006 ,006  -,004 

  POWDER -,003 -,004 -,004   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a  Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 0 (,0%) nonredundant 

residuals with absolute values greater than 0.05. 



b  Reproduced communalities  

 

 

Όπως προείπαμε, οι παράγοντες μας σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με όλες τις 

μεταβλητές. Είναι προτιμότερο για λόγους ερμηνευσιμότητας των παραγόντων 

να  μεγιστοποιούμε τις μεγάλες συσχετίσεις και να ελαχιστοποιούμε τις μικρές. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ορθογώνια περιστροφή της λύσης του 

μοντέλου. Από τους τύπους περιστροφής επιλέγουμε την QUARTIMAX 

περιστροφή, καθώς αυτή ελαχιστοποιεί το αριθμό των παραγόντων που εξηγούν 

μία μεταβλητή. 

Προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: 

  

 

 Rotated Component Matrix(a) 

 

Component 

  1 2 

COST -,087 -,988

LIFT -,072 ,989

DEPTH ,997 -,026

POWDER ,998 ,040

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

  Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 3 iterations. 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν οι εξισώσεις: 

 



 
COST=(-0,087)F1+(-0,988)F2 

 
LIFT=(-0,072)F1+(-0,989)F2 

DEPTH=(0,997)F1+(-0,026)F2 

POWDER=(0,998)F1+(-0,040)F2 

Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές COST και LIFT σχετίζονται με τον παράγοντα F2 

o οποίος μπορεί να θεωρηθεί «υλιστικός» παράγοντας, ενώ οι μεταβλητές 

DEPTH και POWDER έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις στον παράγοντα F1 που είναι 

προφανώς παράγοντας που έχει να κάνει με την «εμπειρία» του σκι. 

Τα παραπάνω μπορούν και να απεικονιστούν σε διάγραμμα του S.P.S.S. 
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Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε ότι αν αυξήσουμε τον αριθμό των 

παραγόντων οι επιβαρύνσεις και οι ερμηνείες των πρώτων παραγόντων δεν θα 

αλλάξουν. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο των κυρίων 

συνιστωσών. 

Τέλος, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έλεγχο σημαντικότητας επειδή το 

μοντέλο μας είναι «μη παραμετρικό», δηλαδή δεν εμπεριέχει κάποια υπόθεση για 

των πληθυσμό των δεδομένων μας. 

Σημείωση: Ο παραπάνω πληθυσμός(5) θεωρείται μικρός για την διενέργεια 

Factor Analysis. Στην πράξη συνίσταται πληθυσμός δείγματος της τάξης του 

100. 

Παράδειγμα 2: Παραγοντική ανάλυση διατεταγμένων κατηγορικών 

μεταβλητών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα LISREL 

Έχουμε το αρχείο δεδομένων pasurvey.sav το οποίο περιέχει στοιχεία από μία 

έρευνα η οποία έγινε το 1973 με 1975 και η οποία αφορά απόψεις σε σχέση με 

το πολιτικό γίγνεσθαι σε σύγχρονες κοινωνίες. 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν με μία κλίμακα από το 1 έως το 4 

τις  παρακάτω διαπιστώσεις. 

NOSAY- «Οι άνθρωποι σαν και εμένα δεν μπορούν να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις της κυβέρνησης» 

COMPLEX- «Μερικές φορές η πολιτική και η κυβέρνηση μοιάζουν τόσο 

μπερδεμένα που νομίζω ότι ένας άνθρωπος σαν και εμένα δεν μπορεί να 

καταλάβει τι συμβαίνει» 



VOTING-«Οι ψηφοφόροι δεν έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση για να 

ψηφίσουν σωστά» 

NOCARE- «Δεν νομίζω ότι οι κυβερνώντες ενδιαφέρονται για το τι πιστεύουν οι 

άνθρωποι σαν και εμένα» 

TOUCH- «Γενικά, αυτοί οι οποίοι εκλέγονται στο Κογκρέσσο στην Ουάσιγκτον 

χάνουν πολύ γρήγορα την επαφή με τον απλό κόσμο» 

INTEREST- «Γενικά, οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για την γνώμη των πολιτών, 

αλλά για την ψήφο τους» 

Η κλίμακα των απαντήσεων είναι από το ένα(1) έως το 4(τέσσερα) και 

υποδηλώνει: 

1:Συμφωνώ σχεδόν απόλυτα με την διαπίστωση 

2: Συμφωνώ με την διαπίστωση 

3:Διαφωνώ με την διαπίστωση 

4:Διαφωνώ σχεδόν απόλυτα με την διαπίστωση 

8:Δεν γνωρίζω 

9:Δεν απαντώ 

Επίσης υπάρχουν και τρεις δημογραφικές μεταβλητές(συνεχείς) στην έρευνα οι 

οποίες είναι οι παρακάτω: 

AGE-Ηλικία των ερωτηθέντων 

GENDER-Φύλο των ερωτηθέντων 

EDUCATION-Μόρφωση των ερωτηθέντων 

 

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 



 

Α)Εισαγωγή των δεδομένων στο LISREL 

 

Για να εισάγουμε δεδομένα από κάποιο άλλο πρόγραμμα (π.χ. S.P.S.S.) 

επιλέγουμε με το ποντίκι τα παρακάτω μενού: 

  

File>Import Data>pasurvey.sav(όνομα αρχείου) 

 

Ταυτόχρονα μας ζητείται να σώσουμε τα εισαχθέντα δεδομένα με κάποιο όνομα 

σε κωδικοποίηση αρχείου δεδομένων LISREL(με κατάληξη .psf δηλαδή) 

 

Β)Καθορισμός των μεταβλητών 

Επιλέγουμε Data>Define Variables 

Στην φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε  την μεταβλητή AGE και επιλέγοντας το 

κουμπί Variable Τype εμφανίζεται μία ακόμη φόρμα στην οποία επιλέγουμε 

Continuous. 

Εφόσον η προεπιλογή του Variable Type είναι Ordinal στο LISREL δεν 

χρειάζεται να δηλώσουμε κάποιο άλλο τύπο για τις μεταβλητές μας. 

Γ) Ορισμός ταμπέλων σε κάθε κατηγορία απάντησης 

 Επιλέγουμε Data>Define Variables και στην φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε  

πρώτα τις μεταβλητές των  απαντήσεων οι οποίες έχουν τις ίδιες κατηγορίες 

απαντήσεων και κατόπιν επιλέγουμε το κουμπί Category Labels. 

Αντιστοιχίζουμε τις εξής ταμπέλες στις απαντήσεις μας 



1=SA(Strongly Agree) 

2=A(Agree) 

3=D(Disagree) 

4=DS(Disagree Strongly) 

8=DK(Don’t Know) 

9=NA(No Answer) 

Δ) Ο χειρισμός των τιμών που λείπουν 

Επιλέγουμε Data>Define Variables και στην φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε  

πρώτα τις μεταβλητές οι οποίες μας ενδιαφέρουν και κατόπιν επιλέγουμε το 

κουμπί Missing Values. 

Στα πρώτα δύο κενά πεδία της φόρμας που εμφανίζεται θέτουμε τις τιμές 8 και 9. 

Επίσης φροντίζουμε να είναι επιλεγμένο το κουμπί Listwise Deletion. H επιλογή 

αυτή αφαιρεί όλες τις απαντήσεις ενός ερωτηθέντα από το δείγμα εάν δεν 

υπάρχει η μία από αυτές. Εάν επιλέγαμε την επιλογή Pairwise Deletion ο 

πίνακας συνδιακυμάνσεων ή συσχετίσεων θα δημιουργούνταν με βάση  όλες τις 

υπάρχουσες απαντήσεις και όχι μόνο αυτές οι οποίες έχουν τιμή σε όλες τις 

μεταβλητές. 

Πατώντας ΟΚ αφαιρούνται όλα τα ελλιπή δεδομένα από το αρχικό δείγμα μας. 

Εάν θέλουμε να σώσουμε τα δεδομένα σε αυτή την μορφή μπορούμε να το 

κάνουμε ως εξής: 

Επιλέγουμε Statistics>Output options και κατόπιν Save the transformed data 

to file. Τέλος δίνουμε το όνομα του αρχείου στο κενό πεδίο ακριβώς από κάτω. 

Επίσης μπορούμε να προβούμε σε Imputation by matching. 



Αυτό σημαίνει ότι αντί να σβήσουμε τα ελλιπή δεδομένα μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε με τιμές οι οποίες παίρνονται από κάποιο άλλη με παρόμοιο 

μοτίβο απαντήσεων. 

Για να πραγματοποιήσουμε τα παραπάνω φορτώνουμε το αρχικό αρχείο 

δεδομένων μας και κατόπιν επιλέγουμε Statistics> Impute the missing values. 

Στην φόρμα που εμφανίζεται αντιστοιχίζουμε τις μεταβλητές από τις οποίες θα 

γίνει εξαγωγή των ελλιπών τιμών. 

 

Ε) Υπολογισμός πινάκων  

Ο πίνακας συσχετίσεων και ο εκτιμηθέντας ασυμπτωτικός πίνακας των 

συσχετίσεων υπολογίζονται ως εξής: 

Επιλέγουμε Statistics>Output options  και στην επιλογή Moment Matrix 

επιλέγουμε Covariances. Επίσης επιλέγουμε το Save  to file και δίνουμε το 

όνομα του αρχείου στο οποίο θέλουμε να σωθεί ο πίνακας ακριβώς από κάτω. 

Επίσης επιλέγουμε το Save to file στο Asymptotic Covariance Matrix και        

δίνουμε το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλουμε να σωθεί ο πίνακας ακριβώς 

από κάτω. 

ΣΤ) Διενέργεια Παραγοντικής Ανάλυσης 

Επιλέγουμε Statistics>Factor analysis 

Στην φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε τις μεταβλητές οι οποίες μας 

ενδιαφέρουν για Παραγοντική Ανάλυση και επιλέγοντας το κουμπί Select τις 

τοποθετούμε στην λίστα Select a subset of variables(Optional). Οι μεταβλητές 

οι οποίες μας ενδιαφέρουν είναι οι: 



 

NOSAY 

COMPLEX 

NOCARE 

TOUCH 

INTEREST 

Επιλέγουμε το ML Factor Analysis και την επιλογή Factor Scores. 

Επιλέγοντας το κουμπί Run παίρνουμε τα αποτελέσματα της Factor Analysis. 
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 The following lines were read from file C:\Documents and Settings\User\_ά _ήή±ά_- 

ΉΎΫ\pasurveyIBM1.PR2: 

 

 !PRELIS SYNTAX: Can be edited 

 SY='C:\Documents and Settings\User\_ά _ήή±ά_- ΉΎΫ\pasurveyIBM1.PSF' 

   

 SE 1 2 3 4 5 6 

 FA FS 

 OU MA=KM SM=aaa.mm ME= SD= AC=aaa.acm AV= BT XM 

 

  

 Total Sample Size =    739 

 

 

 

Το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει το πρόγραμμα είναι οι μονομεταβλητές 

παράμετροι των περιθωρίων (margins) όπου και φαίνονται τα όρια των 

μεταβλητών. 



 

            Univariate Marginal Parameters 

    Variable        Mean  St. Dev.     Thresholds 

   NOSAY1       0.000    1.000  -1.415  -0.377   1.444 

  VOTING1       0.000    1.000  -0.979   0.070   1.729 

  COMPLEX1   0.000    1.000  -1.013   0.607   1.729 

   NOCARE1     0.000    1.000  -1.186   0.056   1.760 

   TOUCH1        0.000    1.000  -1.083   0.406   2.211 

   INTERES1     0.000    1.000  -1.102   0.207   2.048 

 

 Univariate Distributions for Ordinal Variables  

Παρακάτω ακολουθούν οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων για κάθε 

μεταβλητή. 

   NOSAY1 Frequency Percentage      

      1                58                 7.8     

      2               203               27.5     

      3               423               57.2     

      4                 55                7.4     

  VOTING1 Frequency Percentage  

      1                  121          16.4     

      2                  269          36.4     

      3                  318          43.0     

      4                   31           4.2     

 

 COMPLEX1 Frequency Percentage  

      1                       115        15.6     

      2                        423        57.2     

      3                        170        23.0     



      4                         31         4.2     

  NOCARE1 Frequency Percentage  

      1                    87                11.8     

      2                   299              40.5     

      3                   324              43.8     

      4                    29                3.9     

TOUCH1 Frequency Percentage  
 
      1                 103        13.9     

      2                 383        51.8     

      3                 243        32.9     

      4                  10         1.4     

 INTERES1 Frequency Percentage  

      1                  100        13.5           

      2                  330        44.7          

      3                  294        39.8     

      4                   15         2.0     

Στην συνέχεια το πρόγραμμα αριθμεί τα πιθανά μοτίβα απαντήσεων  

(271) και μας εμφανίζει τα είκοσι πιο συχνά εμφανιζόμενα από αυτά: 

 

 There are 271 distinct response patterns, see FREQ-file. 

 The 20 most common patterns are : 

      47         3    3    2    3    3    3 

      42         2    2    2    2    2    2 

      27         3    3    3    3    3    3 

      25         3    2    2    3    3    3 

      23         3    3    2    2    2    2 

      19         3    2    2    2    2    2 



      19         3    3    2    3    2    2 

      16         3    3    2    3    2    3 

      11         1    1    1    1    1    1 

      10         3    3    3    3    2    3 

       9         3    3    3    2    2    2 

       9         3    2    2    3    2    2 

       9         2    2    1    2    2    2 

       8         3    3    2    2    3    3 

       8         3    3    2    2    2    3 

       8         2    3    2    2    2    2 

       8         3    2    2    3    2    3 

       8         3    3    2    3    3    2 

       7         3    2    3    3    3    3 

       7         3    3    2    2    3    2 

 

Παρακάτω γίνονται έλεγχοι Χ2 για να διαπιστωθεί η καλή προσαρμογή ή όχι του 

μοντέλου. Οι κανόνες με τους οποίους συνήθως ελέγχουμε την καλή 

προσαρμογή συνήθως είναι εμπειρικοί. 

Ο πρώτος κανόνας είναι ότι τα υπολειμματικά αθροίσματα Χ2 δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερα από (4x4x4)=64 δηλαδή (4xαριθμός κατηγοριώνxαριθμός 

κατηγοριών).Βλέπουμε ότι μόνον ένα άθροισμα υπερβαίνει το 64. Θεωρούμε ότι 

έχουμε καλή προσαρμογή. 

Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι τα υπολειμματικά αθροίσματα Χ2 δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερα από το επάνω σημείο 1% της κατανομής Χ2 με 4x4-1=15 

βαθμούς ελευθερίας(30.58) . Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά ζευγάρια 

μεταβλητών που υπερβαίνουν την τιμή ελέγχου. Μολαταύτα, το στατιστικό τεστ  



Χ2 έχει την βέλτιστη αποδοτικότητα σε δείγματα μεγέθους 150-200. Σε 

μεγαλύτερα δείγματα σχεδόν πάντα δίνει τιμές στατιστικής σημαντικότητας. 

Επίσης από τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι έχουμε ικανοποιητικές 

συσχετίσεις των μεταβλητών μας ώστε να έχει νόημα η διενέργεια παραγοντικής 

ανάλυσης. 

Το στατιστικό R.M.S.E.A. σημαίνει Root Mean Square  Approximation  και 

τιμές κάτω του 0.5 δείχνουν καλή προσαρμογή για αυτό το μέτρο. 

 

                         Correlations and Test Statistics 

            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 

                                        Test of Model         Test of Close Fit 

   Variable vs. Variable         Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value RMSEA  P-Value 

  VOTING1 vs.   NOSAY1        0.455 (PC)    65.828       8     0.000        0.099   0.508 

  COMPLEX1 vs.   NOSAY1    0.440 (PC)    21.894       8     0.005        0.048   1.000 

  COMPLEX1 vs.  VOTING1    0.322 (PC)   22.697       8     0.004        0.050   1.000 

   NOCARE1 vs.   NOSAY1      0.676 (PC)   22.378       8     0.004        0.049   1.000 

   NOCARE1 vs.  VOTING1     0.321 (PC)   22.874       8     0.004        0.050   1.000 

   NOCARE1 vs. COMPLEX1  0.417 (PC)   32.199       8     0.000        0.064   0.995 

   TOUCH1 vs.   NOSAY1        0.505 (PC)   39.150       8     0.000        0.073   0.974 

   TOUCH1 vs.  VOTING1       0.281 (PC)   38.566       8     0.000        0.072   0.977 

   TOUCH1 vs. COMPLEX1    0.347 (PC)   45.961       8     0.000        0.080   0.919 

   TOUCH1 vs.  NOCARE1      0.674 (PC)   27.229       8     0.001        0.057   0.999 

   INTERES1 vs.   NOSAY1     0.551 (PC)   24.353       8     0.002        0.053   1.000 

   INTERES1 vs.  VOTING1    0.320 (PC)   24.844       8     0.002        0.053   0.999 

   INTERES1 vs. COMPLEX1  0.378 (PC)  30.393        8     0.000        0.062   0.997 

   INTERES1 vs.  NOCARE1    0.693 (PC)  63.286        8    0.000        0.097   0.572 

   INTERES1 vs.   TOUCH1  0.764 (PC)  39.823           8    0.000        0.073   0.970 



 

           Percentage of Tests Exceeding 0.5% Significance Level:  0.0% 

           Percentage of Tests Exceeding 1.0% Significance Level:  0.0% 

           Percentage of Tests Exceeding 5.0% Significance Level:  0.0% 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το παραγοντικό μοντέλο 

με ένα παράγοντα αντιπροσωπεύει επαρκώς τα δεδομένα. 

Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας συσχετίσεων:  

 

 Correlation Matrix                   

                        NOSAY1    VOTING1   COMPLEX1  NOCARE1     TOUCH1   INTERES1 

   NOSAY1        1.000 

  VOTING1       0.455        1.000 

 COMPLEX1    0.440        0.322             1.000 

  NOCARE1      0.676        0.321             0.417              1.000 

   TOUCH1        0.505        0.281             0.347              0.674                1.000 

 INTERES1      0.551        0.320             0.378              0.693                 0.764             1.000 

 

Όσον αφορά τους μέσους των μεταβλητών έχουμε: 

 

 Means 

              NOSAY1    VOTING1   COMPLEX1    NOCARE1     TOUCH1   INTERES1 

 

                0.000             0.000              0.000               0.000               0.000            0.000 

Παρακάτω το  πρόγραμμα δίνει τις τυπικές αποκλίσεις: 

 Standard Deviations 

 

           NOSAY1    VOTING1   COMPLEX1    NOCARE1     TOUCH1   INTERES1 



 

                1.000              1.000              1.000               1.000              1.000              1.000 

 

 

  

Παρατηρούμε ότι καταλήγουμε σε ένα παραγοντικό μοντέλο με έναν παράγοντα. 

Οι επιβαρύνσεις του παράγοντα σε σχέση με την κάθε μεταβλητή φαίνονται 

παρακάτω: 

MINRES Factor Analysis for 1 Factor 

    Unrotated Factor Loadings 

                   Factor 1  Unique Var 

    NOSAY1          0.751      0.436 

   VOTING1         0.446      0.802 

   COMPLEX1     0.510      0.740 

   NOCARE1        0.850      0.277 

   TOUCH1          0.778      0.395 

   INTERES1       0.823      0.323 

 

    The Problem used     10392 Bytes (= 0.0% of available workspace) 

 

Ο παραπάνω κοινός παράγοντας βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερες επιβαρύνσεις 

στις μεταβλητές NOSAY1,NOCARE1,INTEREST1 και TOUCH1. Οι παραπάνω 

μεταβλητές έχουν σχέση(με βάση των ορισμό τους) με μία «κυνική» 

αντιμετώπιση της πολιτικής και των πολιτικών και εκφράζουν την πεποίθηση ότι 

δεν εφαρμόζονται αυτά τα οποία θα επιθυμούσαν οι ψηφοφόροι . Συνεπώς αυτός 



ο κοινός παράγοντας είναι μία έκφραση της πεποίθησης ότι το πολιτικό σύστημα 

δεν εξυπηρετεί τους ψηφοφόρους. 
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