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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηζηήκεο ησλ Γεδνκέλσλ θαη θπξίσο, ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Οδπζζέα Μνζρίδε γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα, ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

 Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζπλερψο δίπια κνπ, κε ζηεξίδνπλ, κε εκςπρψλνπλ θαη κε ζπκβνπιεχνπλ. 

 Δπηπιένλ, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) θαη ζηελ 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ), θαζψο ε νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Η.Κ.Τ. ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πξψηνπ θχθινπ (Master) ζηελ Διιάδα κε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) θαη ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ), αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-2019. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ 

πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα 

επηηχρνπλ ηε δηεχξπλζή ηνπο, επηβάιιεηαη ε αζθαιήο γλψζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

πειαηψλ γηα ηηο παξερφκελεο απφ απηά ππεξεζίεο θαη πξντφληα. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη, λα πξνζδηνξίζεη θαη λα ηεξαξρήζεη ηηο θπξίαξρεο 

ηάζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζρεκαηηδφκελσλ νκάδσλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο ζην πιαίζην ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ κειέηε εμεηάδεη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο. Με ηε 

ρξήζε δνκεκέλνπ αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 505 Έιιελεο πνιίηεο εξσηήζεθαλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ζπγθεθξηκέλα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηηο γλψζεηο 

πνπ θαηέρνπλ ζρεηηθά κε απηά θαη ηελ πηζηφηεηα – αθνζίσζή ηνπο. Δπίζεο, εξσηήζεθαλ γηα ηελ 

εμάξηεζή ηνπο απφ ην ηξαπεδηθφ σξάξην θαη ηηο ππεξεζίεο εληφο απηνχ, ην επίπεδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ – ξίζθνπ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ, ηηο νηθνλνκηθέο - 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ πξφζεζε ηνπο λα θαηαβάινπλ κεληαία ζπλδξνκή γηα 

εμαηνκηθεπκέλε ππεξεζία παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεζφδνπο ηεο Γηεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ (MCA) θαη ηελ Αληνχζα Ηεξαξρηθή 

Σαμηλφκεζε (CAH). Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Αληίζεηα, νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ, φπσο είλαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ είηε κέζσ θάπνηνπ ηξαπεδηθνχ ζηειέρνπο, είηε κέζσ 

θάπνηαο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο εθαξκνγήο, φπσο επίζεο θαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηά ηε δηεπζέηεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, απνηεινχλ παξάγνληεο 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο σο πξνο ηελ αλάδεημε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Δπνκέλσο, ζεσξείηαη πσο είλαη αλαγθαίν ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο λα ζηεξίμνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο απνθάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θξίζηκνπο απηνχο παξάγνληεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

1.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

 

Ζ ιηαληθή ηξαπεδηθή απνηειεί κία εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή αγνξά. Γεδνκέλνπ φηη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηάθνξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, είλαη ζεκαληηθφ θαζέλα απφ απηά λα 

αθνινπζήζεη έλα ζηξαηεγηθφ θαη δπλακηθφ πιάλν δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ο ζηφρνο 

απηφο ζα δηαζθαιηζηεί κφλν εάλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αθνινπζήζνπλ θαη εθαξκφζνπλ ηηο ηάζεηο 

θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ αγνξά. Μία απφ ηηο θχξηεο αλεζπρίεο θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη λα 

βειηηψζεη ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ, θαζψο απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή δηαηήξεζή ηνπο θαη 

ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ.  

Έηζη ινηπφλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, θάλνληαο ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο – ηερλνινγίαο, δελ 

είλαη δχζθνιν λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο απεπζείαο απφ ηα δεδνκέλα έξεπλαο φπσο επίζεο θαη απφ αξρεία βάζεσλ δεδνκέλσλ 

πνπ δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απηνχο. Ζ θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Μπνξνχλ ζπλεπψο λα νδεγεζνχλ ζε πην απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ 

ιηαληθήο ησλ ηξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, είλαη πην πηζαλφ 

λα νδεγήζνπλ ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε παξνρή ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο.   

 ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, ε χπαξμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε πειάηε δελ είλαη εθηθηή εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο αιιά 

θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη. Έηζη ζε θάπνην βαζκφ ε ηππνπνίεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ 
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απφθιηζε κεηαμχ ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

εμνκαιπλζεί κέζσ ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζχκθσλα κε πνιπδηάζηαηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Μέζσ ηεο νκαδνπνίεζεο απηήο, 

πξνζδηνξίδνληαη νκνγελείο νκάδεο πειαηψλ θαη ζπλεπψο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνζεγγίδνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πξνζθέξνληάο ηνπο παξάιιεια πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο πνπ ζε θάπνην βαζκφ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξνζσπνπνηεκέλα 

(Machauer A., Morgner S., 2001). 

Ζ νκαδνπνίεζε είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο ηερληθέο ζηελ αλάιπζε ηνπ κάξθεηηλγθ. Έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

απνζαθήληζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνθίι θάζε πηζαλνχ πειάηε. Έηζη ινηπφλ κέζσ ηεο 

νκαδνπνίεζεο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηνπο κε 

βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

αλάγθεο, επηζπκίεο θιπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πην ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο έηζη ψζηε κε ζηνρεπκέλεο πιένλ ελέξγεηεο λα πξνζεγγίζνπλ 

ηνπο δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο (Μπαιηάο Γ., Ρεπνχζεο Π., 

2018) . 

Ζ νκαδνπνίεζε απνηειεί κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγία κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάιπζεο 

ηεο αγνξάο, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνθίι ησλ δπλεηηθψλ 

θαη πθηζηάκελσλ πειαηψλ θαζψο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα 

ζηνρεπκέλσλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

(Moscato P., De Vries Ν. J., 2019). 

 

 

1.2 θνπόο 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εληνπίζεη ηηο νκάδεο πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο 
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απέλαληη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη λα εμεηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νκάδσλ πειαηψλ. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα πξνηείλεη κία πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηεο νκαδνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη κία 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  

 

 

1.3 Γνκή  

 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάδεη θαη παξαζέηεη ζρεηηθέο 

εξεπλεηηθέο αλαθνξέο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο αθαδεκατθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκφλσλ, ην νπνίν 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. 

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κεζφδνπ ηεο Παξαγνληηθήο 

Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ (MCA), κέζνδνο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή ζηε κέζνδν, ζηε ζπλέρεηα 

αλαθέξεηαη πσο επηηπγράλεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηη είλαη ν πίλαθαο ινγηθήο 

πεξηγξαθήο, ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχνληαη νη ηδηφηεηεο ηεο κεζφδνπ. 

 Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε δεχηεξε κέζνδν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία είλαη ε Αληνχζα Ηεξαξρηθή Σαμηλφκεζε 

(CAH). Πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή ζηε κέζνδν, πεξηγξάθεηαη ν αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

θαζψο επίζεο παξνπζηάδνληαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, αιιά θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά 

ηεο κε ηε κέζνδν ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ (MCA).  

 ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εληνλφηεξσλ αιιεινεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πειαηψλ απηψλ βάζεη ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηφζν δεκνγξαθηθψλ, φζν θαη ζπκπεξηθνξηθψλ. ε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην, ζπιιέρζεθαλ νη απαληήζεηο 505 αηφκσλ πνπ εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλνιηθή ζπλαιιαγκαηηθή εκπεηξία αιιά θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ππεξεζίεο θαη 

πξντφληα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Σν έθην θεθάιαην απνηειεί ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εληνλφηεξσλ 

αιιεινεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ, αιιά θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πειαηψλ απηψλ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξψηε θάζε ε Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ 

Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ (MCA) θαη ζηε ζπλέρεηα ε Αληνχζα Ηεξαξρηθή Σαμηλφκεζε (CAH). 

Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη παξάζεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ. 

 Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

2.1 Δηζαγωγή 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε δχν 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη εμεηάδεη ηφζν ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο, φζν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο 

ηκεκαηνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ. θνπφο ηεο αλαθνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ 

είλαη ε θαηαλφεζε αθελφο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηκεκαηνπνίεζεο θαη αθεηέξνπ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ. Δλψ, ζηε 

δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.  

 

 

2.2 Σκεκαηνπνίεζε ηωλ Πειαηώλ ηωλ Σξαπεδώλ 

 

  

Ο Smith (1956) ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ηκεκαηνπνίεζεο, δειψλνληαο πσο 

είλαη «ε πξνβνιή κίαο εηεξνγελνχο αγνξάο σο έλαο αξηζκφο κηθξφηεξσλ νκνγελψλ αγνξψλ». Οη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα νκαδνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο πξνζδηνξίδνληαο νκάδεο αηφκσλ 

κε ζχλνιν αλαγθψλ πνπ είλαη φζν ην δπλαηφ πην νκνηνγελείο ζε θάζε νκάδα θαη ζεκαληηθά 

εηεξνγελείο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.  

Κάζε κία απφ ηηο νκάδεο απηέο πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: λα είλαη 

κεηξήζηκε, πξνζβάζηκε θαη λα έρεη ζεκαληηθφ κέγεζνο πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 

αληηκεησπηζηεί κε κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε αιιά θαη ηππνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Κάζε 

νκάδα πξέπεη λα είλαη εχθνια κεηξήζηκε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζφο ηεο θαη ν ηχπνο ησλ 
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αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Δπίζεο, φιεο νη νκάδεο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ θάπνηαο 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, θαζψο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκεο, νη επηρεηξήζεηο δελ 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

πνπ πξνζθέξνπλ. Σέινο, θάζε νκάδα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθφ κέγεζνο πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε 

λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο (Kotler, 1980). πγθεθξηκέλα, ν Kotler αλαθέξεη φηη «έλα ηκήκα 

πξέπεη λα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή νκνηνγελή νκάδα πειαηψλ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε 

λα έρεη νηθνλνκηθά νθέιε εάλ ην πξνζεγγίζεη κε κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ». 

ηελ ίδηα ινγηθή θηλήζεθαλ θαη νη απφςεηο ησλ Wedel θαη Kamakura (2012), νη νπνίνη ζεκείσζαλ 

φηη «αθφκα θαη εάλ κία αγνξά κπνξεί λα ηκεκαηνπνηεζεί ζε νκνηνγελή ηκήκαηα, ε ηκεκαηνπνίεζε 

απηή ζα είλαη ρξήζηκε κφλν εάλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κάξθεηηλγθ επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηηο δηαθξηηέο νκνηνγελείο νκάδεο 

πειαηψλ». 

ε κειέηεο άιισλ εξεπλεηψλ, Frank et al. (1972), Loudon θαη Della Bitta (1984), Baker 

(2014), Hiam θαη Schewe (1993), επηπιένλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

γίλεηαη ιφγνο θαη γηα θάπνηα αθφκε θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ζπλαληψληαη πξνθεηκέλνπ ε 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη θαη’ επέθηαζε ε πηνζέηεζε εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ λα είλαη βηψζηκε. Σα θξηηήξηα απηά είλαη: ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, λα ππάξρεη 

αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ θαη γεληθφηεξα ην ηκήκα λα είλαη ελεξγφ. 

 χκθσλα κε ηνλ Wind (1978), ζηφρνο είλαη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζσπηθέο επηζπκίεο 

θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε ην βέιηηζην ηξφπν, λα εληνπηζηνχλ επθαηξίεο ζηελ αγνξά θαη λα 

εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. 

Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ, 

λα εληζρχζεη ηελ αθνζίσζή ηνπο (Weinstein, 2002), λα απμήζεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

(Harrison and Ansell, 2002) θαη λα δεκηνπξγήζεη καθξνρξφληεο ζρέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο (Martenson, 2008; Williams and Naumann, 2011). 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο κεηαβιεηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

ηκεκαηνπνηεζεί ε αγνξά, θαζψο ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νπνηεζδήπνηε κεηαβιεηέο ζεσξνχλ θαηάιιειεο. 

πλεπψο, φια ηα δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε κειέηε ησλ αγνξψλ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξα θξηηήξηα ηκεκαηνπνίεζεο: 
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1) Γεσγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη 

ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

2) Γεκνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο φπσο ε ειηθία, 

ην θχιν, ην εηζφδεκα θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 

 

3) Φπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν 

ηξφπνο δσήο, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη αμίεο. 

 

 

4) Καη ε ζπκπεξηθνξηθή ηκεκαηνπνίεζε, πνπ ιακβάλεη ππφςε θάζε ζηνηρείν πνπ 

εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε.  

 

 

2.2.1 Παξαδνζηαθέο Πξνζεγγίζεηο Σκεκαηνπνίεζεο ηωλ Πειαηώλ ηωλ 

Σξαπεδώλ 

 

 

Ζ νκαδνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αθφκε θαη ζήκεξα πεξηνξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε δηάθξηζε ζε πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο. Οη 

επηρεηξεκαηηθνί πειάηεο δηαρσξίδνληαη βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο δξαζηεξηνπνίεζεο ή 

βάζεη ηνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή νηθνλνκηθά θξηηήξηα φπσο ην επάγγεικα, ε ειηθία, ην εηζφδεκα ή ν πινχηνο 

απνηεινχλ ζπλήζσο ηηο κεηαβιεηέο βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε νκαδνπνίεζε (Meidan, 

1984; Harrison, 1994). ε κία ηέηνηα δηαδηθαζία φπνπ ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ πιεζπζκφ ησλ πειαηψλ θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, θαη κέζσ έξεπλαο αμηνινγνχληαη ηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε ηκεκαηνπνίεζε νλνκάδεηαη «a priori» (Green, 1977). 

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ ηκεκαηνπνίεζε πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Χζηφζν, ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα απνηεινχλ απινχο δείθηεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Δάλ έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα ιάβεη σο θξηηήξην ην 

«επάγγεικα» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε κία ηππνπνηεκέλε πνιηηηθή κάξθεηηλγθ, ίζσο λα κελ 

θαηαθέξεη λα παξέρεη πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζηα δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο γηαηξφο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, είλαη 

άξηηα ελεκεξσκέλνο φζνλ αθνξά ηα πξφηππα αζθαιείαο ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνηηκά λα επελδχεη ζε 

μέλνπο ηίηινπο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζπλεηδεηά επηιέγεη λα είλαη ξηςνθίλδπλνο αλαθνξηθά κε ην 

κέιινλ ηνπ. Χζηφζν, γηαηξφο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη απηφο πνπ πξνηηκά ηελ πξνζσπηθή επαθή 

κε έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν ζε έλα ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο, εθθξάδεη ηελ ακθηβνιία σο 

πξνο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, πξνηηκά λα αγνξάδεη απνηακηεπηηθά νκφινγα ρακεινχ θηλδχλνπ 

θαη λα εμαζθαιίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ κέζσ αζθάιεηαο δσήο (Machauer 

and Morgner, 2001). 

Παξνκνίσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεγφκελε πξνζέγγηζε ηνπ «ζηαδίνπ δσήο», δειαδή 

ππνζέηνληαο φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ δηαθέξνπλ θαζψο απηνί βαδίδνπλ 

ζηνλ θχθιν δσήο, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην ςπρνινγηθφ ηνπο ζπλαίζζεκα 

σο πξνο ηελ ειηθία, ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηε βηνινγηθή ηνπο ειηθία. Οη Speed θαη Smith 

(1992) θαη νη Stanley et al. (1985) παξέρνπλ κία εκπεηξηθή κειέηε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ 

ηκεκαηνπνίεζεο.  

 

 

2.2.2 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο Σκεκαηνπνίεζεο ηωλ Πειαηώλ ηωλ Σξαπεδώλ 

 

 

Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηκεκαηνπνίεζεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ νκάδσλ 

πειαηψλ αλαδξνκηθά, θαη νλνκάδνληαη «post hoc» πξνζεγγίζεηο. Έηζη, εμεηάδεηαη έλαο εηεξνγελήο 

πιεζπζκφο θαη ηα ηκήκαηα ησλ πειαηψλ θαζνξίδνληαη βάζεη νκνηνγελψλ κνηίβσλ εξσηεκάησλ 

πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ν πιεζπζκφο. Ο εξεπλεηήο επηδηψθεη λα εληνπίζεη παξάγνληεο πνπ 

νκαδνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ζε δπλεηηθά θεξδνθφξεο θαη κνλαδηθέο νκάδεο (Gwin and Lindgren, 

1982). 
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 Οξηζκέλεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ απαληήζεηο πειαηψλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, νη Burnett θαη Chonko (1984) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηέζζεξηο νκάδεο πειαηψλ κε 

παξφκνηεο ζπλήζεηεο ρξήζεσλ ησλ πξντφλησλ.  

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ «post hoc» πξνζεγγίζεηο ηκεκαηνπνίεζεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνπο ςπρνινγηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ πειαηψλ, θαη γηα 

απηφ ε ηκεκαηνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη ιακβάλεη ηελ νλνκαζία ςπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε ή 

ηκεκαηνπνίεζε νθέινπο. ηελ ςπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη αμίεο, νη πεπνηζήζεηο θαη ν ηξφπνο δσήο (Ziff, 1971). 

ηελ ηκεκαηνπνίεζε νθέινπο, νη δπλεηηθνί πειάηεο νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκεηή ή 

αλακελφκελε σθέιεηα απφ ηελ θαηαλάισζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο (Haley, 1968). 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Haley (1968) ππνζηεξίδεη φηη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ χπαξμε πξαγκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ζηελ αγνξά είλαη ηα νθέιε πνπ επηδηψθνπλ νη άλζξσπνη απφ ηελ θαηαλάισζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηκεκαηνπνίεζεο νθέινπο απνδείρζεθε ζηηο 

θαηαλαισηηθέο αγνξέο (Haley, 1968; Myers, 1976), ζηηο αγνξέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 

(Moriarty and Reibstein, 1986), φπσο επίζεο θαη ζηηο αγνξέο ππεξεζηψλ (Calantone and Sawyer, 

1978; Soutar and McNeil, 1991). 

 Ο Harrison (1994) παξνπζηάδεη έλα πνηνηηθφ παξάδεηγκα ςπρνγξαθηθήο ηκεκαηνπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί κεηαβιεηέο φπσο ε αηνκηθή γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηα άηνκα θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ην επίπεδν ελδηαθέξνληνο (ζπκκεηνρή) ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. ηε κειέηε απηή, βάζεη ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο σξηκφηεηαο ησλ πειαηψλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε 

κία απφ ηηο νκάδεο απηέο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζηάζε ηεο σο πξνο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, θαη ιακβάλεη κία μερσξηζηή νλνκαζία. Οη νλνκαζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο: «ρξεκαηννηθνλνκηθά κπεξδεκέλνη», «απαζείο κηληκαιηζηέο», 

«επηθπιαθηηθνί επελδπηέο» θαη «ζπζζσξεπηέο θεθαιαίνπ». 

 Οη McDougall θαη Levesque (1994) εμεηάδνπλ ηελ ηκεκαηνπνίεζε νθέινπο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο κεηαβιεηέο ζηε κειέηε ηνπο ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηε 

ιηαληθή ηξαπεδηθή. Με ηελ αλάιπζε ζε νκάδεο, πξνζδηνξίδνπλ δχν νκάδεο πειαηψλ: κία νκάδα 

πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ απφδνζε θαη κία πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ δηεπθφιπλζε. Γηα ηνπο πειάηεο 
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πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ απφδνζε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη ε ηξάπεδα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν απφ ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ 

πειάηε, θαη φηη πξνθαλψο απαζρνιεί ηθαλά ζηειέρε. Οη πειάηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα 

πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε, εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο βνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηξάπεδαο, ηε βνιηθή ηνπνζεζία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηελ χπαξμε ATMs. Ζ κειέηε απηή 

πξνζδηνξίδεη μερσξηζηέο νκάδεο πειαηψλ κε αξθεηά δηαθνξεηηθέο αλάγθεο σο πξνο ηελ 

παξερφκελε απφ ηελ ηξάπεδα ππεξεζία, σζηφζν νη παξαηεξνχκελεο νκάδεο δελ ζα είραλ πξνθχςεη 

εάλ νη εξεπλεηέο είραλ βαζηζηεί κφλν ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, νη Elliot θαη Glynn (1998) ζπκθσλνχλ φηη φηαλ νη έξεπλεο 

εζηηάδνπλ ζε ζπκπεξηθνξηθνχο δείθηεο φπσο είλαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ζε αληίζεζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηφηε είλαη πην πηζαλφ φηη νη νκάδεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ. 

 Μία άιιε κειέηε πνπ εμεηάδεη επίζεο ηελ ηκεκαηνπνίεζε νθέινπο είλαη απηή ησλ 

Machauer θαη Morgner (2001), ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηελ ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνζδηνξίζηεθαλ 

ηέζζεξηο νκάδεο πειαηψλ. Σελ πξψηε νκάδα απνηεινχλ «απηνί πνπ αληηηίζεληαη ζηελ 

ηερλνινγία», εθηηκνχλ ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε ζην παξαδνζηαθφ ππνθαηάζηεκα θαη 

ακθηβάιινπλ σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηε δεχηεξε νκάδα εληάζζνληαη «απηνί πνπ 

εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο», εθηηκνχλ δειαδή ηηο ππεξεζίεο 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο. Δπφκελε νκάδα είλαη απηή ζηελ νπνία «νη πειάηεο εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξά 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ζπλαιιαγέο», δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

θαη ζπκβνπιψλ θαη εθηηκνχλ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Σέινο, ηελ ηέηαξηε 

νκάδα απνηεινχλ «απηνί πνπ επηδεηθλχνπλ έλα γεληθφ ελδηαθέξνλ», θαζψο ελδηαθέξνληαη εμίζνπ 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ.  

 Ζ ηκεκαηνπνίεζε βάζεη ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ εμεηάδεηαη ζηε 

κειέηε ησλ Fünfgeld & Wang (2009). ηε κειέηε απηή, κέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

πξνέθπςαλ πέληε θχξηεο ζπληζηψζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πειαηψλ: αλεζπρία, ελδηαθέξνλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, ελζηηθηψδεο ιήςε απνθάζεσλ, 

αλάγθε γηα πξνιεπηηθή απνηακίεπζε θαη ηάζε γηα δαπάλεο. Βάζεη απηψλ ησλ ζπληζησζψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηκεκαηνπνίεζε, απφ ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ρσξίζηεθαλ 
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ζε πέληε ππννκάδεο. ηελ πξψηε ππννκάδα εληάζζνληαη νη ιεγφκελνη «ινγηθνί πειάηεο», νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, αηζζάλνληαη 

ζίγνπξνη (ρακειφ επίπεδν αλεζπρίαο), ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε αλαιπηηθφ ηξφπν, δηαβάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα απφ ζπγθξίζεηο πξντφλησλ θαη εκθαλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή 

απνηακίεπζε. Σε δεχηεξε ππννκάδα απνηεινχλ νη απνθαινχκελνη «κπσπηθνί πειάηεο», νη νπνίνη 

δελ εκθαλίδνληαη αλήζπρνη, δειψλνπλ κέηξην ελδηαθέξνλ γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα θαη 

εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά ρακειή αλάγθε γηα πξνιεπηηθή απνηακίεπζε. Δπφκελε ππννκάδα είλαη 

απηή ζηελ νπνία ππάγνληαη νη απνθαινχκελνη «αλήζπρνη απνηακηεπηέο», ησλ νπνίσλ θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε αλάγθε γηα πξνιεπηηθή απνηακίεπζε, επίζεο, πξνηηκνχλ έλαλ 

αλαιπηηθφ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ θαη δελ ηνπο αξέζνπλ νη απζφξκεηεο δαπάλεο, ηείλνπλ λα 

αλεζπρνχλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα θαη παξνπζηάδνπλ ρακειφ ελδηαθέξνλ πξνο απηά. Σελ 

ηέηαξηε ππννκάδα απνηεινχλ νη απνθαινχκελνη «παξνξκεηηθνί πειάηεο», ησλ νπνίσλ θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο άιισζηε νξίδεη θαη ε νλνκαζία ηεο ππννκάδαο, είλαη ν απζφξκεηνο ηξφπνο 

ιήςεο απνθάζεσλ, επηπξφζζεηα, δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, ρσξίο 

βέβαηα απηφ λα ηνπο θάλεη λα αλεζπρνχλ, ελψ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή 

απνηακίεπζε. Σέινο, ζηελ πέκπηε ππννκάδα εληάζζνληαη νη απνθαινχκελνη «αλήζπρνη 

θαηαλαισηέο», νη νπνίνη αηζζάλνληαη αλαζθαιείο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, θαηά θχξην 

ιφγν δελ ελδηαθέξνληαη γηα απηά, δειψλνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή απνηακίεπζε, αιιά 

ηαπηφρξνλα απνιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο, ελψ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ είλαη απζφξκεηεο.  

 Με άιια ιφγηα, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη επνκέλσο νη νκάδεο θαζνξίδνληαη απφ θάπνηνπο νπζηψδεηο παξάγνληεο. Ζ 

ηκεκαηνπνίεζε νθέινπο βνεζά ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ (Mäenpää, 2006).  

 

 

2.3 πκπεξάζκαηα 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

νκαδνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Όπσο είλαη 
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πξνθαλέο, νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηξαπεδψλ (a priori 

segmentation approaches) είλαη αλεπαξθείο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηκεκάησλ ησλ πειαηψλ πνπ 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα κε ηελ ηξάπεδα. 

 πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαίν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ (post hoc segmentation 

approaches), πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Θα αλαθεξζνχκε ζε δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ 

πειαηψλ κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Κάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα 

αλακελφκελα νθέιε, ελψ άιιεο έρνπλ έκκεζν απνηέιεζκα ζηα αλακελφκελα νθέιε. πλεπψο, ε 

πξνζέγγηζε ηκεκαηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κία κνξθή ηκεκαηνπνίεζεο νθέινπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΧΝ 

 

 

3.1 Δηζαγωγή  

 

 

Ζ Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ (Analyse des Correspondances Multiples 

ζηε γαιιηθή νξνινγία θαη Multiple Correspondence Analysis ζηελ αγγιηθή νξνινγία, βι. J.-P. 

Benzécri, 1973, 1980b, L. Lebart, A. Morineau, N. Tabard, 1977, L. Lebart, A. Morineau, M. 

Piron, 1995, B. Escofier, J. Pagès, 1988) επηηξέπεη ηε κειέηε ελφο ζπλφινπ αηφκσλ ή 

παξαηεξήζεσλ σο πξνο έλα ζχλνιν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. 

 Κιαζηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απνηεινχλ νη πίλαθεο δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηψλ εξσηήζεσλ. Οη 

γξακκέο ησλ πηλάθσλ απηψλ αληηζηνηρνχλ ζηα άηνκα θαη νη ζηήιεο αληηζηνηρνχλ ζηηο εξσηήζεηο. 

 Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

Αληηζηνηρηψλ απφ πίλαθεο ζπρλνηήησλ ζε πίλαθεο ινγηθήο πεξηγξαθή, δειαδή πίλαθεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ σο ηηκέο κφλν ην 0 θαη ην 1. Ζ εθαξκνγή φκσο απηή έρεη εμεηδηθεπκέλεο ηδηφηεηεο 

θαη εμεηδηθεπκέλνπο αιγνξίζκνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά. Ο φξνο Analyse 

des Correspondances Multiples αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ L. Lebart (1975a), ελψ ν J.-P. 

Benzécri δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν απηφ. 

 Θεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηε κέζνδν απηή βξίζθνπκε ζε εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ησλ 

Guttman (1941), Burt (1950), Hayashi (1956). 

 Ζ Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ αλαθέξεηαη επίζεο σο 

Homogeneity Analysis (Gifi, 1990), θαζψο επίζεο σο Dual Scaling (Nishisato, 1980). 

(Μπερξάθεο, 1999)   

 



14 

 

3.2 Κωδηθνπνίεζε  

 

 

Αλαθέξζεθε ήδε φηη ε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη νη πίλαθεο 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγην. Αθνχ ζπιιερζνχλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, κεηά απφ θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ, πεξλάκε ζηνπο πίλαθεο 

δεδνκέλσλ. 

 Αλ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη εμαξρήο κε κνξθή θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ, δειαδή 

κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ρσξίδνπλ ην δείγκα ζε θαηεγνξίεο, γηα παξάδεηγκα δπλαηέο απαληήζεηο ζε 

κία θιεηζηή εξψηεζε, ε θσδηθνπνίεζε δε δεκηνπξγεί θαλέλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Αλ κία 

εξψηεζε q έρεη m δπλαηέο απαληήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ην θάζε άηνκν πξέπεη λα επηιέμεη κφλν κία, 

νη απαληήζεηο απηέο θσδηθνπνηνχληαη κε έλαλ αθέξαην αξηζκφ απφ 1 σο m. Έηζη, αλ έλα άηνκν i 

έρεη επηιέμεη ζηελ εξψηεζε q ηε δεχηεξε απάληεζε, ηφηε ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ζηε 

δηαζηαχξσζε ηεο γξακκήο i θαη ηεο ζηήιεο q ζα έρνπκε ηελ ηηκή 2.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κία εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, δειαδή κία εξψηεζε γηα 

ηελ νπνία έλα άηνκν κπνξεί λα επηιέμεη πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο, ηφηε κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε θάζε απάληεζε σο κία δηαθνξεηηθή εξψηεζε, ε νπνία έρεη 2 δπλαηέο απαληήζεηο, ην 

«λαη» θαη ην «φρη» θαη λα αλαρζνχκε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε 

κία εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο κε 5 δπλαηέο απαληήζεηο, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ, αληί λα έρνπκε 1 εξψηεζε κε 5 απαληήζεηο, ζα έρνπκε 5 εξσηήζεηο κε 2 απαληήζεηο ε 

θαζεκία. Οη απαληήζεηο απηέο ζα είλαη «λαη», αλ ην άηνκν έρεη επηιέμεη ηελ αληίζηνηρε αξρηθή 

απάληεζε θαη «φρη», αλ ην άηνκν δελ ηελ έρεη επηιέμεη. 

 Αλ ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (γηα παξάδεηγκα ειηθία, 

εηζφδεκα), είλαη πξνηηκφηεξν νη κεηαβιεηέο απηέο λα κεηαηξαπνχλ ζε θαηεγνξηθέο. Ζ κεηαηξνπή 

απηή γίλεηαη κε ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ζην νπνίν κεηαβάιιεηαη ε πνζνηηθή κεηαβιεηή 

ζε ππνδηαζηήκαηα μέλα κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κία θνηλσληθή έξεπλα ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή «ειηθία» κπνξνχκε λα ηελ 

κεηαηξέςνπκε ζε θαηεγνξηθή, γηα ηελ νπνία ε πξψηε θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα 

«18-24», ε δεχηεξε θαηεγνξία ζην δηάζηεκα «25-34» θ.ιπ. 

 Ζ κεηαηξνπή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε θαηεγνξηθέο έρεη δηπιή ζεκαζία. Αθελφο καο 

επηηξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, δειαδή 
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θαηεγνξηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο καδί, θαη αθεηέξνπ καο επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε γηα 

ηελ χπαξμε ζρέζεσλ κε γξακκηθψλ κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (Μπερξάθεο, 1999). 

 ηελ παξνχζα εξγαζία, ζην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηέζεθε ζηνπο 

εξσηψκελνπο θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

παξαηεξνχληαη ηφζν θαηεγνξηθέο φζν θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. Ο ρεηξηζκφο ησλ θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ χπαξμε δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ ζηηο πηζαλέο απαληήζεηο, 

ελψ θαη νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο κεηαηξάπεθαλ ζε θαηεγνξηθέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο 

αλαθέξεη θαη ε ζεσξία, δεκηνπξγήζεθαλ ππνδηαζηήκαηα μέλα κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ 

ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε 

ζπλαιιαθηηθή εκπεηξία ησλ πειαηψλ κε ηελ ηξάπεδα, παξαηεξνχληαη κφλν θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρεηξηζκφο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ χπαξμε 

δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ ζηηο πηζαλέο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.  

    

 

3.3 Πίλαθαο Λνγηθήο Πεξηγξαθήο  

 

 

Μεηά ηελ θσδηθνπνίεζε νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζπιιέμεη κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ζε έλαλ αξηζκεηηθφ πίλαθα ηνπ ηχπνπ 

(άηνκα x θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο). ηε δηαζηαχξσζε ηεο γξακκήο i θαη ηεο ζηήιεο q ηνπ πίλαθα 

απηνχ έρνπκε ηελ ηηκή ηνπ αηφκνπ i γηα ηε κεηαβιεηή q, δειαδή ηελ θσδηθνπνηεκέλε απάληεζε 

ηνπ αηφκνπ i ζηελ εξψηεζε q. Ο πίλαθαο απηφο δελ είλαη επεμεξγάζηκνο, γηαηί ηα αζξνίζκαηα ησλ 

γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ ηνπ δελ έρνπλ λφεκα. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο λα παξνπζηάζνπκε ηα ίδηα δεδνκέλα είλαη κε έλαλ πίλαθα ινγηθήο 

πεξηγξαθήο. Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα απηνχ αληηζηνηρνχλ ζηα άηνκα ηνπ αξρηθνχ πίλαθα ησλ 

δεδνκέλσλ, ελψ νη ζηήιεο αληηζηνηρνχλ ζηηο δπλαηέο απαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ο πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη κφλν κεδέλ (0) θαη έλα (1) θαη ζηε 

δηαζηαχξσζε ηεο γξακκήο i θαη ηεο ζηήιεο j έρνπκε 1, αλ ην άηνκν i επέιεμε ηελ απάληεζε j θαη 0, 

αλ ην άηνκν i δελ έρεη επηιέμεη ηελ απάληεζε j. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε γεληθή 

κνξθή ελφο ινγηθνχ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 3.1: 

 

(Μνζρίδεο, 2003) 

 

 Ζ θσδηθνπνίεζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ην ιφγν φηη ζε έλαλ ηέηνην πίλαθα, φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ, ελψ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα θαηεγνξηθέο ή πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, φζν θαη γηα ηηο πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηαπηφρξνλα ηηο κεηαβιεηέο ζην 

ζχλνιφ ηνπο. 

 ηνλ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο κπνξνχκε λα αληηζηνηρήζνπκε έλα πίλαθα ζπρλνηήησλ, 

ηνλ νπνίν νλνκάδνπκε πίλαθα ηνπ Burt. Ο πίλαθαο απηφο δηαζηαπξψλεη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ. ηε δηαζηαχξσζε κηαο γξακκήο j θαη κηαο ζηήιεο j΄ ηνπ 

πίλαθα απηνχ έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ επέιεμαλ ηφζν ηελ απάληεζε j ζε κηα εξψηεζε 

q, φζν θαη ηελ απάληεζε j΄ ζε κηα εξψηεζε q΄. 

 Ζ βαζηθή ηδηφηεηα ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ είλαη φηη ε 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο είλαη ηζνδχλακε κε ηελ 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα ηνπ Burt: έρνπκε ηνπο ίδηνπο 

παξαγνληηθνχο άμνλεο, ελψ αλ ιΒ θαη ι νη ηδηνηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα 

ηνπ Burt θαη ηνπ πίλαθα ηεο ινγηθήο πεξηγξαθήο αληίζηνηρα, ηζρχεη: 

 

 ιΒ = ι
2 
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 Ζ ηδηφηεηα απηή δηθαηνινγεί ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ 

Αληηζηνηρηψλ απνηειεί επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

Αληηζηνηρηψλ απφ πίλαθεο ζπρλνηήησλ ζε πίλαθεο ινγηθήο πεξηγξαθήο, αθνχ ν πίλαθαο ηνπ Burt 

είλαη έλαο πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη ε Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ δεκηνπξγήζεθε, θαη’ 

αξρήλ, γηα ηελ αλάιπζε πηλάθσλ ζπρλνηήησλ (L. Lebart, A. Morineau, N. Tabard, 1977, L. Lebart, 

θ.ά, 1995, J.-P. Benzécri, 1980b, B. Escofier, J. Pagès, 1988). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ είλαη ε εθαξκνγή ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

Αληηζηνηρηψλ ζε πίλαθεο ινγηθήο πεξηγξαθήο (Μπερξάθεο, 1999). 

 

 

3.4 Ιδηόηεηεο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ηωλ Πνιιαπιώλ Αληηζηνηρηώλ  

 

 

Οη ηδηφηεηεο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ έρνπλ κειεηεζεί ζε 

πνιιά εγρεηξίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κέζνδν, φπσο J.-P. Benzécri (1980b), L. Lebart, A. 

Morineau, M. Piron (1995), L. Lebart θ.ά. (1977), B. Escofier, J. Pagès (1988). 

 

 

3.4.1 Ιδηόηεηεο ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο  

 

 

Οη πίλαθεο ινγηθήο πεξηγξαθήο πξνέξρνληαη απφ ηελ θσδηθνπνίεζε θαηεγνξηθψλ ή πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη πίλαθεο ζπρλνηήησλ είλαη απνηέιεζκα κεηξήζεσλ ζπρλνηήησλ. Μεηαμχ ησλ 

δχν απηψλ ηχπσλ πηλάθσλ δελ ππάξρεη δηαθνξά κφλν σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνέιεπζήο ηνπο αιιά, 

επίζεο, θαη σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο ηδηφηεηεο. 

 Αλ ζπκβνιίζνπκε κε n ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, κε s ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ θαη κε p ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ, ηφηε ην άζξνηζκα ki κηαο γξακκήο i ηνπ 

πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο K(I,J) είλαη: 

 

  ki = ∑    
 
    = s 
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Γειαδή, επεηδή νη ηηκέο ζηνπο πίλαθεο ινγηθήο πεξηγξαθήο είλαη κφλν ην 0 θαη ην 1 θαη επίζεο 

θάζε άηνκν επηιέγεη κία θαη κφλν κία απάληεζε γηα θάζε εξψηεζε, ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ γηα 

θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα είλαη ζηαζεξφ θαη ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, αθνχ 

ζα έρνπκε ηφζα 1 φζεο θαη εξσηήζεηο. 

 Σν άζξνηζκα kj κηαο ζηήιεο ηνπ πίλαθα K(I,J) είλαη: 

 

  kj = ∑    
 
    

 

θαη αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ απάληεζε j ζηελ εξψηεζε q. 

 Σν νιηθφ άζξνηζκα k ηνπ πίλαθα K(I,J) κπνξνχκε λα βξνχκε, αλ πξνζζέζνπκε είηε ηα ki 

είηε ηα kj. Έηζη, αλ πξνζζέζνπκε ηα ki = s έρνπκε: 

 

  kj = ∑       
    

 

 

3.4.2 Βάξε  

 

 

Σν βάξνο fi κηαο γξακκήο i, σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο γξακκήο πξνο ην νιηθφ άζξνηζκα, 

είλαη ζηαζεξφ: 

 

  fi  
  
 

  
 

  
  

 

 
 

 

 Σν βάξνο fj κηαο ζηήιεο j, σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο ζηήιεο πξνο ην νιηθφ 

άζξνηζκα, είλαη: 

 

  fj  
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3.4.3 Πξνθίι  

 

 

Σα πξνθίι ησλ γξακκψλ πξνθχπηνπλ αλ δηαηξέζνπκε ηηο ηηκέο θάζε γξακκήο κε ην άζξνηζκά ηεο, 

ην νπνίν φκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο είλαη ζηαζεξφ γηα φιεο ηηο 

γξακκέο. Σν πξνθίι κηαο γξακκήο i νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο: 

 

{
   
 

, j = 1, …, p} 

 

Δπεηδή ν πίλαθαο ινγηθήο πεξηγξαθήο πεξηιακβάλεη κφλν 0 θαη 1, ην πξνθίι κηαο γξακκήο 

πεξηιακβάλεη κφλν 0 θαη 1/s. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνθίι γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο, ιφγσ ηνπ φηη γηα φιεο ηηο γξακκέο 

δηαηξνχκε κε ζηαζεξφ αξηζκφ, δελ αιινηψλεη νπζηαζηηθά ηελ απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ ζην ρψξν 

ησλ p δηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην αλ νη ζπληεηαγκέλεο απηέο πξνζδηνξίδνληαλ απφ ηηο αξρηθέο 

ηηκέο ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζέζε ελφο αηφκνπ ζην ρψξν 

ησλ p δηαζηάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έρεη επηιέμεη. 

Σα πξνθίι ησλ ζηειψλ πξνθχπηνπλ αλ δηαηξέζνπκε ηηο ηηκέο θάζε ζηήιεο κε ην άζξνηζκά 

ηεο. Σν πξνθίι κηαο ζηήιεο j νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο: 

 

  {
   
  

, i = 1, …, n} 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο δελ ηζρχεη ε ηδηφηεηα ησλ 

ζηαζεξψλ αζξνηζκάησλ ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχεη γηα ηηο γξακκέο ηνπ ίδηνπ πίλαθα. Κάζε ζηήιε έρεη 

έλα δηαθνξεηηθφ άζξνηζκα, ην νπνίo κπνξνχκε λα ζπκβνιίδνπκε κε kj. Σα αζξνίζκαηα kj δίλνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ απάληεζε j. Δπεηδή ν πίλαθαο ινγηθήο πεξηγξαθήο 

κπνξεί λα πάξεη κφλν ηηο ηηκέο 0 θαη 1, ην πξνθίι κηαο ζηήιεο j κπνξεί λα έρεη κφλν δχν ηηκέο, ηελ 

ηηκή 0 θαη ηελ ηηκή 1/kj. 
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3.4.4 Κέληξα βάξνπο 

 

 

Όπσο γλσξίδνπκε, ην θέληξν βάξνπο ηνπ λέθνπο ησλ γξακκψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξνθίι ηεο 

πεξηζψξηαο γξακκήο. 

 Έηζη, ην θέληξν βάξνπο ηνπ λέθνπο ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο νξίδεηαη 

απφ ηηο ηηκέο: 

 

{ fj  
  
  

            

 

Σν πξνθίι ηεο πεξηζψξηαο γξακκήο ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο, φκσο, δίλεη ηα πνζνζηά, 

πνιιαπιαζηαζκέλα επί ηε ζηαζεξά 1/s, ησλ δηάθνξσλ απαληήζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

Με ηελ έλλνηα απηή, αλ έλα άηνκν έρεη πξνθίι παξφκνην κε ην πξνθίι ηεο πεξηζψξηαο γξακκήο, 

δειαδή έρεη 1 ζηηο απαληήζεηο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ην άηνκν απηφ αληηζηνηρεί ζην κέζν άηνκν ηνπ δείγκαηνο. Χο ην κέζν άηνκν ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξνχκε κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα θαληαζηηθφ άηνκν, ην νπνίν ζε θάζε εξψηεζε επηιέγεη 

ηελ απάληεζε κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

 Όπσο γλσξίδνπκε, ην θέληξν βάξνπο ηνπ λέθνπο ησλ ζηειψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

πξνθίι ηεο πεξηζψξηαο ζηήιεο. Έηζη, ην θέληξν βάξνπο ηνπ λέθνπο ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα 

ινγηθήο πεξηγξαθήο νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο: 

 

{ fi  
  
  

  
 

 
             

 

 Όιεο νη ηηκέο ηνπ πξνθίι ηεο πεξηζψξηαο ζηήιεο ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο, φκσο, 

είλαη ίζεο. Όπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κία απάληεζε ζα είλαη 

γεηηνληθή ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ λέθνπο ησλ απαληήζεσλ, αλ έρεη πςειφ πνζνζηφ ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο, αλ, δειαδή, είλαη κία ζπλεζηζκέλε απάληεζε. Μία ηέηνηα απάληεζε αληηζηνηρεί 

ζην κέζν άηνκν. Αληίζεηα, κία απάληεζε ζπάληα ζα είλαη απνκαθξπζκέλε απφ ην θέληξν βάξνπο 

ηνπ λέθνπο ησλ απαληήζεσλ θαη ζα αληηζηνηρεί ζε κία εηδηθή νκάδα αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο. 
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3.4.5 Κέληξν βάξνπο ηωλ απαληήζεωλ κηαο εξώηεζεο 

 

 

Γλσξίδνπκε φηη ην θέληξν βάξνπο g ελφο ζπλφινπ m ζεκείσλ κε ζπληεηαγκέλεο x1, …, xm θαη 

βάξε f1, …, fm είλαη ε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

 

g  
    

 
           

 
  

       
 

  
∑      

∑  
  

 

 

Αλ ∑     = 1, ηφηε έρνπκε: 

 

  g = ∑        

 

 Αλ ζεσξήζνπκε κία εξψηεζε q κε m απαληήζεηο, ηφηε ν ππνπίλαθαο (Πίλαθαο 3.2) ηνπ 

πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο δηαζηάζεσλ n x m, φπνπ n ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη m ν αξηζκφο ησλ 

απαληήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, έρεη νιηθφ άζξνηζκα ίζν κε n, αθνχ θαζέλα απφ ηα n 

άηνκα επηιέγεη κία θαη κφλν απάληεζε Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ m απαληήζεσλ δίλνληαη απφ ηα 

πξνθίι ηνπο. Κάζε πξνθίι απάληεζεο έρεη n ζπληεηαγκέλεο. Ζ i ζπληεηαγκέλε ηνπ πξνθίι κηαο 

απάληεζεο j ηεο εξψηεζεο q είλαη: 

 

      /     

 

 Σν βάξνο κηαο απάληεζεο j γηα ηελ εξψηεζε q ζην πιαίζην ηνπ ππνπίλαθα (n x m), δειαδή 

γηα ην ππνλέθνο πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε q, είλαη: 
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  kj / n 

 

 Ηζρχνπλ νη ηζφηεηεο 

 

  ∑
  
 

 
    = 1 

 

δειαδή ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ ζηειψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο m απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο q 

είλαη 1 θαη επίζεο  

 

  ∑    
 
    = 1 

 

δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ κηαο γξακκήο ηνπ ππνπίλαθα (n x m) ηζνχηαη κε 1. 

 Σν θέληξν βάξνπο ησλ m απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο q είλαη ε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ησλ 

πξνθίι ησλ απαληήζεσλ απηψλ εθνδηαζκέλα κε βάξε, φπσο ηα νξίζακε παξαπάλσ. Σν θέληξν 

βάξνπο ησλ m απαληήζεσλ βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ n δηαζηάζεσλ. Ζ i ζπληεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ 

βάξνπο ησλ m απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο q ηζνχηαη κε: 

 

  gqi = ∑
  
 

 
    

   
  

 = 
 

 
 ∑    

 
     

 

 
    

 

 Γειαδή ην θέληξν βάξνπο ησλ απαληήζεσλ κηαο εξψηεζεο q είλαη ην ίδην κε ην θέληξν 

βάξνπο ηνπ λέθνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνδεηθλχεηαη φηη γηα θάζε εξψηεζε ην θέληξν βάξνπο ησλ απαληήζεψλ ηεο ηαπηίδεηαη κε ην 

θέληξν βάξνπο ηνπ λέθνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ. 
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   Πίλαθαο 3.2:        Πίλαθαο 3.3: 

 

(Μνζρίδεο, 2003) 

 

 

3.4.6 Απνζηάζεηο  

 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν πνπ νξίδεη ηελ απφζηαζε γηα δχν γξακκέο i θαη i΄ ζηελ Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ, θαη πξνζαξκφδνληάο ηνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκψλ ελφο πίλαθα 

ινγηθήο πεξηγξαθήο έρνπκε: 

 

d2(i, i΄) = ∑
 

  
    

   
  

  
  ΄ 
  ΄

 2 = ∑
  

  
    

   
 

  
  ΄ 
 

 2 =  
 

 
 ∑

 

  
        

    ΄  
2   

 

 Ζ πνζφηεηα      
    ΄  

2
 είλαη ή 0 ή 1, αλάινγα κε ην αλ ηα δχν άηνκα έρνπλ επηιέμεη ηελ 

ίδηα απάληεζε ή φρη. Ζ απφζηαζε είλαη κεγάιε εθφζνλ ηα άηνκα έρνπλ επηιέμεη δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο, ελψ είλαη κηθξή, φηαλ ηα άηνκα έρνπλ επηιέμεη ηηο ίδηεο 

απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο κε βάζε ην 

ζπληειεζηή 1/    , δειαδή κε ηελ αληίζηξνθε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ 
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δείγκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κία ζπάληα απάληεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο απνκαθξχλεη 

πεξηζζφηεξν ηα άηνκα πνπ ηελ επέιεμαλ απφ φια ηα ππφινηπα άηνκα. Αληίζεηα, κία ζπρλή 

απάληεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο δελ απνκαθξχλεη ζηνλ ίδην βαζκφ ηα άηνκα πνπ ηελ 

επέιεμαλ απφ φια ηα ππφινηπα. 

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ δχν απαληήζεσλ πξνθχπηεη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηχπν πνπ νξίδεη 

ηελ απφζηαζε γηα δχν ζηήιεο j θαη j΄ ζηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ, θαη ηνλ 

πξνζαξκφζνπκε ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηειψλ ελφο πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο  

 

d2(j, j΄)=∑
 

  
    

   
  

  
   ΄
  ΄

 2 =  ∑    
   
  

  
   ΄
  ΄

 2  

 

 Με βάζε ηελ απφζηαζε απηή πξνθχπηεη φηη δχν απαληήζεηο ζπκπίπηνπλ, φηαλ επηιέγνληαη 

απφ ηα ίδηα άηνκα, ελψ είλαη απνκαθξπζκέλεο, φηαλ επηιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. Καηά 

ζπλέπεηα, δχν δπλαηέο απαληήζεηο γηα ηελ ίδηα εξψηεζε είλαη ελ γέλεη κεηαμχ ηνπο 

απνκαθξπζκέλεο, αθνχ ηα άηνκα γηα θάζε εξψηεζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κία κφλν απάληεζε. 

Δπίζεο νη ζπάληεο απαληήζεηο είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ φιεο ηηο ππφινηπεο. 

 

 

3.4.7 Αδξάλεηα  

 

 

Ζ αδξάλεηα ηνπ λέθνπο ησλ απαληήζεσλ θαη νη πξαθηηθέο ηεο ζπλέπεηεο έρνπλ κειεηεζεί 

ζπζηεκαηηθά (L. Lebart, A. Morineau, M. Piron, 1995, L. Lebart, θ.ά., 1977, J.-P. Benzécri, 1980b, 

1981, M. Greenacre, 1984). 

 Ζ απφζηαζε κηαο απάληεζεο j απφ ην θέληξν βάξνπο g ηνπ λέθνπο ησλ απαληήζεσλ, γηα ην 

νπνίν φιεο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ είλαη 1/n, πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηεο απφζηαζεο γηα δχν 

απαληήζεηο j θαη j΄, αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην j΄ κε ην g. Έηζη, έρνπκε:  
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 d2(j, g) = n ∑  
   
  

  
 

 
  

   
2
 = n ∑

                  

    
 

 
    = 

= 
 

 
 
  ∑    

 
   

2
 - 

 

 
 
 ∑    

 
    + ∑

 

 

 
    = 

 

 
 
 - 1    

 Όζν ην kj είλαη κηθξφηεξν, φζν δειαδή, ε απάληεζε j είλαη ζπαληφηεξε, ηφζν ε απφζηαζε 

ηεο απάληεζεο j απφ ην θέληξν βάξνπο είλαη κεγαιχηεξε. 

 Ζ αδξάλεηα Ij κηαο απάληεζεο j είλαη: 

 

  Ij = fj x d
2
(j, g)  

 

φπνπ fj = (kj / ns) ην βάξνο ηεο j θαη d
2
(j, g) ε απφζηαζε ηεο j απφ ην θέληξν βάξνπο. Άξα αλ ζηνλ 

παξαπάλσ ηχπν αληηθαηαζηήζνπκε ηνπο δχν φξνπο ηνπ γηλνκέλνπ κε ηα ίζα ηνπο, ε αδξάλεηα ηεο 

απάληεζεο j είλαη: 

 

Ij  
  
  

 (
 

  
 – 1) = 

   

    
 

  
  

  
 

 
 

  
  

  
 

 
   

  
 
   

 

Άξα ε αδξάλεηα κηαο απάληεζεο j είλαη ηφζν κεγαιχηεξε, φζν ην kj είλαη κηθξφηεξν, δειαδή φζν ε 

απάληεζε j είλαη ζπαληφηεξε. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε λα απνθεχγνπκε ηηο 

πνιχ ζπάληεο απαληήζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα αιινηψζνπλ ηελ αλάιπζε. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη εκθαλήο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ κία ζπάληα 

απάληεζε θαζνξίδεη έλαλ άμνλα, πξέπεη είηε εάλ είλαη δπλαηφ λα νκαδνπνηνχκε ηε ζπάληα 

απάληεζε κε άιιε απάληεζε ηεο ίδηαο εξψηεζεο είηε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν δε ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ αμφλσλ. Σε δπλαηφηεηα απηή δίλνπλ 

νξηζκέλα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πνζνζηνχ, ην νπνίν ιακβάλεηαη 

σο φξην, έηζη ψζηε νη απαληήζεηο κε πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θάησ ηνπ νξίνπ απηνχ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε σο ζπκπιεξσκαηηθέο. Γηα πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε ησλ ζπάλησλ 

απαληήζεσλ πνπ αιινηψζνπλ ηελ αλάιπζε (Moschidis, O. (2009)).  

 Ζ αδξάλεηα Iq κηαο εξψηεζεο q κε m δπλαηέο απαληήζεηο είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο 

αδξαλεηψλ ησλ απαληήζεψλ ηεο. Έηζη, ε αδξάλεηα κηαο εξψηεζεο q είλαη:   
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Iq = ∑   
      = ∑   

   
 

 
     

  
 
  = 

 

 
 (  

 

 
)  

 

 
         

 

Απηφ δείρλεη φηη ε αδξάλεηα κηαο εξψηεζεο q εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεψλ ηεο. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αδξάλεηα ηεο εξψηεζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, αλ ζέινπκε φιεο νη εξσηήζεηο λα έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηελ αλάιπζε, πξέπεη 

λα θξνληίδνπκε ψζηε νη εξσηήζεηο λα έρνπλ θαηά ην δπλαηφ παξφκνην αξηζκφ απαληήζεσλ. 

 Ζ νιηθή αδξάλεηα I ηνπ λέθνπο ησλ απαληήζεσλ είλαη:  

 

I = ∑           
    = ∑

  
  

 
    

 

  
    = ∑

   
    

 
    - ∑

  
  

 
    = 

 

 
    

 

 Βιέπνπκε φηη ε νιηθή αδξάλεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ 

Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαληήζεσλ. 

 

 

3.4.8 Παξαγνληηθνί Άμνλεο  

 

 

Απνηέιεζκα ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ, είλαη ε εχξεζε ελφο 

ρψξνπ κηθξήο δηάζηαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηαο επζείαο ή ελφο επηπέδνπ, έηζη ψζηε ε πξνβνιή 

ησλ ζεκείσλ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ρψξνπ πάλσ ζην ρψξν κηθξήο δηάζηαζεο λα δίλεη κία πηζηή 

απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ. 

 Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: απφ ηνλ αξρηθφ πίλαθα δεκηνπξγνχληαη ηα 

δχν λέθε ζεκείσλ πξνθίι. Καζέλα απφ απηά βξίζθεηαη ζε έλα πνιπδηάζηαην ρψξν. ηνλ ρψξν 

απηφ ππνινγίδνληαη νη παξαγνληηθνί άμνλεο, νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ βέιηηζηα ην λέθνο ησλ 

ζεκείσλ. ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεηαη ην λέθνο ησλ ζεκείσλ ζε έλαλ ρψξν δχν δηαζηάζεσλ 

(επίπεδν), παξαγφκελν απφ δχν απφ ηνπο άμνλεο απηνχο. Σν επίπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ δχν 

παξαγνληηθνχο άμνλεο νλνκάδεηαη παξαγνληηθφ επίπεδν θαη ε απεηθφληζή ηνπ παξαγνληηθφ 
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δηάγξακκα. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξαγνληηθνί άμνλεο, ρξεζηκνπνηείηαη κία 

ηδηφηεηα ηεο αδξάλεηαο: γηα έλα λέθνο ζεκείσλ θαη κία επζεία, ε νπνία πεξλά απφ ην θέληξν 

βάξνπο ηνπ, ε νιηθή αδξάλεηα ηνπ λέθνπο κπνξεί λα αλαιπζεί ζηελ αδξάλεηα θαηά κήθνο ηεο 

επζείαο θαη ζηελ αδξάλεηα θαζέησο ζηελ επζεία. 

 Γεληθά, σο πξψην παξαγνληηθφ άμνλα επηιέγνπκε ηελ επζεία πνπ πεξλά απφ ην θέληξν 

βάξνπο g ηνπ λέθνπο θαη γηα ηελ νπνία ε αδξάλεηα θαηά κήθνο ηεο επζείαο είλαη κέγηζηε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε αδξάλεηα θαζέησο ζηελ επζεία ειάρηζηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη φηη ν 

πξψηνο παξαγνληηθφο άμνλαο είλαη ε πιεζηέζηεξε ζην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ επζεία θαη 

ηαπηφρξνλα είλαη ε επζεία εθείλε θαηά κήθνο ηεο νπνίαο εθθξάδεηαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

βαζκφ ε αδξάλεηα ηνπ λέθνπο. 

 ηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο πξνβάιινληαη ηα ζεκεία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ 

ζπληεηαγκέλεο γηα ηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο. Σν ζχλνιν ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ πξνβνιψλ ησλ 

ζεκείσλ ελφο λέθνπο πάλσ ζε έλαλ απφ ηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο νλνκάδεηαη παξάγνληαο. Οη 

παξάγνληεο δειαδή είλαη ζχλνιν ζπληεηαγκέλσλ πάλσ ζηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο θαη φρη νη 

άμνλεο θαζαπηνί. 

 Γεδνκέλνπ φηη ε αδξάλεηα θαηά κήθνο ηνπ πξψηνπ παξαγνληηθνχ άμνλα είλαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή, αθνινπζνχκελε απφ ηελ αδξάλεηα ηνπ δεχηεξνπ άμνλα, ηνπ ηξίηνπ άμνλα, 

θ.ν.θ., γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην παξαγνληηθφ επίπεδν ησλ δχν πξψησλ αμφλσλ είλαη ην βέιηηζην, 

δηφηη πξνζεγγίδεη βέιηηζηα ην λέθνο θα ην εθθξάδεη ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαζπνξά ηνπ.    

ηελ πεξίπησζε ηνπ πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πίλαθα απηνχ, 

απνδεηθλχεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ παξαγνληηθψλ αμφλσλ είλαη ην πνιχ p-s, φπνπ p ν αξηζκφο ησλ 

απαληήζεσλ θαη s ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ. 

 Οη βαξπθεληξηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο ζηνπο παξαγνληηθνχο 

άμνλεο ησλ γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ ελφο πίλαθα, παίξλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ιφγσ 

ηνπ φηη ηα kij είλαη 0 ή 1, ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

Fa(i) = 
 

√  
 ∑   

 

   
  

        = 
 

√  
 ∑   

 

   
 
        = 

 

√  
∑         ⁄   
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φπνπ ki ην άζξνηζκα κίαο γξακκήο i, Fa(i) ε ζπληεηαγκέλε ελφο αηφκνπ i ζηνλ άμνλα a, Ga(j) ε 

ζπληεηαγκέλε κηαο απάληεζεο j ζηνλ ίδην άμνλα θαη ιa ε ηδηνηηκή ηνπ άμνλα απηνχ. 

 Ζ ηειεπηαία εμίζσζε ζεκαίλεη φηη θάζε άηνκν i βξίζθεηαη, θαηά πξνζέγγηζε ελφο 

ζπληειεζηή 1/√  , ζην θέληξν βάξνπο ησλ απαληήζεσλ πνπ έρεη επηιέμεη, ην νπνίν ζηελ 

πεξίπησζε απηή, επεηδή νη ζπληεηαγκέλεο Ga(j) δελ είλαη ζηαζκηζκέλεο, αλάγεηαη ζηελ απιή κέζε 

ηηκή. 

 Οκνίσο, ε ζπληεηαγκέλε Ga(j) κηαο απάληεζεο j ζηνλ άμνλα a δίλεηαη ζπλαξηήζεη ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ Fa(i) ησλ αηφκσλ απφ ηνλ ηχπν:  

 

Ga(j) = 
 

√  
 ∑   

 

   
  

        = 
 

√  
∑          ⁄   

 

Γειαδή θάζε απάληεζε j βξίζθεηαη, θαηά πξνζέγγηζε ηνπ ίδηνπ ζπληειεζηή, ζην θέληξν βάξνπο 

ησλ αηφκσλ πνπ ηελ επέιεμαλ, φπνπ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ αηφκσλ δελ είλαη ζηαζκηζκέλεο θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, ην θέληξν βάξνπο αλάγεηαη ζηε κέζε ηηκή (Μπερξάθεο, 1999). 

 

 

3.5 πλεηζθνξά ηωλ ζεκείωλ ζηελ θαηαζθεπή ηωλ αμόλωλ  

 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ζεκείσλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο άμνλα κεηξηέηαη κε ηε βνήζεηα ελφο δείθηε, ν 

νπνίνο δίλεη ην πνζνζηφ ηεο αδξάλεηαο ησλ ζεκείσλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

αδξάλεηα ηνπ άμνλα. Αλ ζπκβνιίζνπκε CTRa ην δείθηε απηφ γηα έλαλ άμνλα a, ηφηε γηα έλα ζεκείν 

i (νκνίσο γηα έλα ζεκείν j) ε ζπλεηζθνξά ηνπ i ζηελ θαηαζθεπή ηνπ a είλαη: 

 

  CTRa(i) = 
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φπνπ fi F
2

a(i) ε αδξάλεηα ηνπ i θαηά κήθνο ηνπ άμνλα a θαη ιa ε ζπλνιηθή αδξάλεηα ηνπ άμνλα 

απηνχ (Μπερξάθεο, 1999). 

 

 

3.6 Πνηόηεηα απεηθόληζεο ηωλ ζεκείωλ ζηνπο άμνλεο  

 

 

Ζ πνηφηεηα απεηθφληζεο ησλ ζεκείσλ ζε έλαλ άμνλα κεηξηέηαη κε έλα δείθηε, ν νπνίνο δίλεη ην 

πειίθν ζην ηεηξάγσλν ηεο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ πάλσ ζηνλ άμνλα πξνο ηελ απφζηαζε ηνπ 

ζεκείνπ απφ ην θέληξν ησλ αμφλσλ. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε CORa(i) ην δείθηε απηφ γηα έλαλ άμνλα 

a, ηφηε γηα έλα ζεκείν i (νκνίσο θαη γηα έλα ζεκείν j) ε πνηφηεηα απεηθφληζεο ηνπ i ζηνλ a είλαη: 

 

CORa(i) = 
       

       
 = cos

2
ζ 

 

φπνπ d
2
(i,g) ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο ηνπ i απφ ην θέληξν βάξνπο g (Μπερξάθεο, 1999).    

 

 

3.7 Καλόλεο εξκελείαο ηνπ παξαγνληηθνύ δηαγξάκκαηνο 

 

 

Με βάζε ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπκε νξίζεη θαη ηνπο βαξπθεληξηθνχο ηχπνπο πξνθχπηνπλ νη εμήο 

βαζηθνί θαλφλεο εξκελείαο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ ζην παξαγνληηθφ δηάγξακκα: 

 

1. Ζ εγγχηεηα δχν αηφκσλ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ ελ γέλεη επηιέμεη ηηο ίδηεο 

απαληήζεηο ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ. 

2. Ζ εγγχηεηα δχν απαληήζεσλ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο απηέο έρνπλ ελ γέλεη επηιεγεί απφ 

ηα ίδηα άηνκα. 
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3. Γχν απαληήζεηο ηεο ίδηαο εξψηεζεο είλαη ελ γέλεη απνκαθξπζκέλεο. ηελ πεξίπησζε 

φκσο πνπ είλαη γεηηνληθέο ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ηηο έρνπλ επηιέμεη νκνηάδνπλ σο 

πξνο ηελ επηινγή ησλ απαληήζεσλ ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ 

αλάιπζε (L. Lebart, θ.ά., 1995).  

(Μπερξάθεο, 1999) 

 

   

3.8 πκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία 

 

 

χκθσλα κε ηελ ηδηφηεηα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, κπνξνχκε θάλνληαο ρξήζε ησλ 

βαξπθεληξηθψλ ζρέζεσλ, λα πξνβάινπκε ζηνπο άμνλεο ή ζην παξαγνληηθφ δηάγξακκα ζηνηρεία ηα 

νπνία δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ αμφλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα νλνκάδνπκε 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα θχξηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ αμφλσλ. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε δηάθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ζε θχξηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο, 

φηαλ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ δηαηξείηαη ζε ζέκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ρξήζε ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εξκελείαο ησλ 

αμφλσλ απφ κεηαβιεηέο πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε (Μπερξάθεο, 1999). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 

4.1 Δηζαγωγή  

 

 

Γεληθά ηαμηλφκεζε ελφο ζπλφινπ ζηνηρείσλ είλαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, έηζη 

ψζηε θάζε ζηνηρείν λα αλήθεη ζε κία θαη κφλν κία νκάδα. 

 Με ηνλ φξν Απηφκαηε Σαμηλφκεζε (Classification Automatique ζηε γαιιηθή νξνινγία θαη 

Cluster Analysis ζηελ αγγιηθή) αλαθεξφκαζηε ζε κία νηθνγέλεηα κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

κε ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, ζπλήζσο, αηφκσλ ή αληηθεηκέλσλ κε νκνεηδή 

ραξαθηεξηζηηθά, νκάδεο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα απνθαινχκε θαη ηάμεηο (classes ή clusters). 

 Όηαλ παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ έρνπκε θαη κία ηεξάξρεζε ησλ νκάδσλ, 

ηφηε ε ηαμηλφκεζε νλνκάδεηαη ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε (J.-P. Benzécri, 1981). 

 Με βάζε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ νκάδσλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο κεζφδσλ Απηφκαηεο Σαμηλφκεζεο: ηηο κεζφδνπο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο, 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηηο νκάδεο κε επαλαιεπηηθέο ελψζεηο ησλ ζηνηρείσλ αλά δχν θαη νη νπνίεο 

παξάγνπλ κία ηεξαξρία ησλ ηαμηλνκήζεσλ· ηηο κεζφδνπο Καηηνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο, νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηηο νκάδεο κε επαλαιεπηηθέο δηρνηνκήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ θαη νη 

νπνίεο παξάγνπλ επίζεο κία ηεξαξρία ησλ ηαμηλνκήζεσλ· ηηο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο ρσξίο 

ηεξάξρεζε, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηηο νκάδεο κε βάζε θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ιακβάλνληαη σο 

θέληξα. 

 Απφ ηηο κεζφδνπο απηέο νη πιένλ δηαδεδνκέλεο (Aldenderfer, Blashfield, 1984) είλαη νη 

κέζνδνη Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο. Ηζηνξηθά, απφ ηα πξψηα θείκελα πνπ γξάθηεθαλ γηα 

ηηο κεζφδνπο ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο ζεσξνχληαη ηα θείκελα ησλ Sokal θαη Sneath 

(1963).   
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 Ζ βαζηθή αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

δηαδνρηθψλ ηαμηλνκήζεσλ κε ηε ζπλέλσζε αλά δχν ησλ πιεζηέζηεξσλ ζε θάζε ζηάδην ζηνηρείσλ. 

Χο ζηνηρεία ζεσξνχληαη ηφζν ηα αξρηθά ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα ηαμηλνκήζνπκε, φζν θαη νη 

νκάδεο ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηαμηλφκεζε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

θαηά πφζν δχν ζηνηρεία είλαη θνληηλά ή καθξηλά, ρξεηαδφκαζηε δχν απνζηάζεηο. Μία απφζηαζε κε 

ηελ νπνία είλαη εθνδηαζκέλν ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζέινπκε λα ηαμηλνκήζνπκε θαη κία 

απφζηαζε ή γεληθφηεξα έλα θξηηήξην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ. Αλάινγα κε ηηο απνζηάζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε κπνξνχκε λα έρνπκε κία δηαθνξεηηθή κέζνδν Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο 

Σαμηλφκεζεο (Μπερξάθεο, 1999).  

Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκαδνπνίεζε λένπ ηχπνπ δεδνκέλσλ π.ρ. κηθηνχ 

ηχπνπ δεδνκέλσλ θιπ, παξακέλεη ακείσην (Moschidis O., (2015), Moschidis O., Chadjipadelis Σ., 

(2017), Angelos Markos, Odysseas Moschidis, Theodore Chadjipantelis,(2020)), θ.α. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Αληνχζα Ηεξαξρηθή 

Σαμηλφκεζε κε θξηηήξην ηελ αδξάλεηα (Classification Ascendante Hiérarchique, J.-P. Benzécri, 

1973, 1981, 1982b, J.-P. Benzécri, G. D. Maiti, 1992). Λφγσ ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, ε κέζνδνο έρεη 

πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ, θαη ζπλεπψο θαη κε ηελ 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Σν θξηηήξην ηεο αδξάλεηαο νλνκάδεηαη θαη γεληθεπκέλν θξηηήξην ηνπ Ward (Ward, 1963) θαη είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζε εθαξκνγέο ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο 

(Aldenderfer, Blashfield, 1984). 

 Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη κέζνδνη ηεο Απηφκαηεο Σαμηλφκεζεο βαζίδνληαη ζε κία 

αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο νη νκάδεο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα κηαο αιπζίδαο 

ινγηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο (Μπερξάθεο, 

1999). 
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4.2 Ο αιγόξηζκνο ηεο Αληνύζαο Ιεξαξρηθήο Σαμηλόκεζεο (CAH) 

 

 

Ξεθηλψληαο απφ n ζηνηρεία ηα νπνία ζέινπκε λα ηαμηλνκήζνπκε, ζπλελψλνπκε ηα δχν 

πιεζηέζηεξα ζε έλα λέν ζηνηρείν. Βξηζθφκαζηε ηφηε ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε αιιά κε (n-1) 

ζηνηρεία, αθνχ δχν απφ ηα αξρηθά ζηνηρεία έρνπλ ελσζεί ζε έλα λέν. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ (n-1) ζηνηρείσλ ζπλελψλνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα δχν πιεζηέζηεξα 

θαη έηζη ηα αξρηθά ζηνηρεία κεηψλνληαη ζε (n-2). 

 ηε ζπλέρεηα απφ ηα (n-2) ζπλελψλνπκε πάιη ηα δχν πιεζηέζηεξα θαη έηζη ηα αξρηθά 

ζηνηρεία κεηψλνληαη ζε (n-3) θ.ιπ. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ ηα 

n αξρηθά ζηνηρεία. 

 Σν απνηέιεζκα ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο είλαη έλα δελδξφγξακκα, δειαδή 

έλα δηάγξακκα κε κνξθή δέληξνπ, θεθιηκέλνπ ή αληεζηξακκέλνπ, αλάινγα κε ην πξφγξακκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, πάλσ ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη δηαδνρηθέο ελψζεηο ησλ ζηνηρείσλ. 

 Όζν πην θνληά είκαζηε ζηελ θνξπθή ηνπ δελδξνγξάκκαηνο, ηφζν νη νκάδεο είλαη πην 

γεληθέο, ελψ φζν πην θνληά είκαζηε ζηε βάζε ηνπ δελδξνγξάκκαηνο, ηφζν νη νκάδεο είλαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο. 

 Γηα ηελ Αληνχζα Ηεξαξρηθή Σαμηλφκεζε κε θξηηήξην ηελ αδξάλεηα (J.-P. Benzécri, 1973, 

1982b), ην λέθνο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη εθνδηαζκέλν κε ηελ απφζηαζε ηνπ Υ
2
, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ, ελψ ε 

απφζηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ εθθξάδεηαη κε ην θξηηήξην ηεο αδξάλεηαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, φηαλ δχν ζηνηρεία ελψλνληαη ζε έλα λέν ζηνηρείν, ην λέν ζηνηρείν έρεη βάξνο ίζν 

κε ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ πνπ ζπλελψζεθαλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ λένπ 

ζηνηρείνπ νξίδνληαη απφ ην θέληξν βάξνπο ησλ δχν ζηνηρείσλ πνπ ζπλελψζεθαλ (Μπερξάθεο, 

1999). 
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4.3 Δζωηαμηθή θαη Γηαηαμηθή Αδξάλεηα  

 

 

Έζησ Io ε νιηθή αδξάλεηα ησλ n αληηθεηκέλσλ (ζεκείσλ) σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπο g. 

Θεσξνχκε κία νκαδνπνίεζε ησλ n αληηθεηκέλσλ ζε s νκάδεο G1, G2, …, Gs. 

 Ζ θάζε νκάδα Gi έρεη θέληξν βάξνπο gi κε κάδα mi ην άζξνηζκα ησλ καδψλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο. Ζ αδξάλεηα ησλ θέληξσλ βαξψλ ησλ νκάδσλ σο πξνο ην θέληξν βάξνπο g 

ιέγεηαη δηαηαμηθή αδξάλεηα θα ζπκβνιίδεηαη κε IΓ, δειαδή: 

 

  IΓ = ∑   
 
    d2

(gi, g)  

 

Γεδνκέλνπ φηη ην θέληξν βάξνπο ησλ θέληξσλ βαξψλ είλαη ην g, ε δηαηαμηθή αδξάλεηα κεηξά ηελ 

απφθιηζε ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ απφ ην g. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ζπλεπψο ε δηαηαμηθή 

αδξάλεηα, ηφζν πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο είλαη νη νκάδεο. 

 ε θάζε νκάδα Gi ππνινγίδεηαη ε εζσηεξηθή αδξάλεηα δειαδή ε αδξάλεηα ησλ ζεκείσλ ηεο 

σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηεο gi. Ζ εζσηεξηθή αδξάλεηα κεηξά ηελ απφθιηζε ησλ ζεκείσλ ηεο απφ 

ην θέληξν βάξνπο ηεο, ζπλεπψο φζν κηθξφηεξε είλαη ε εζσηεξηθή αδξάλεηα ηφζν πεξηζζφηεξν 

ζπκπαγήο είλαη ε νκάδα. Σν άζξνηζκα ησλ εζσηεξηθψλ αδξαλεηψλ ησλ νκάδσλ ιέγεηαη εζσηαμηθή 

αδξάλεηα (IΔ). Μηθξή εζσηαμηθή αδξάλεηα ππνδειψλεη ζπκπαγείο νκάδεο. 

 Σν ζεψξεκα Huygens αλαθέξεη φηη ζε θάζε νκαδνπνίεζε ην άζξνηζκα δηαηαμηθήο θαη 

εζσηαμηθήο αδξάλεηαο παξακέλεη ζηαζεξφ. Απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ην πνζνζηφ ηεο δηαηαμηθήο θαη 

εζσηαμηθήο αδξάλεηαο. Γειαδή: 

 

  Iνι = IΓ + IΔ 

 

 Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε, φηη κηα νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ έλα κφλν ζεκείν, έρεη 

εζσηεξηθή αδξάλεηα κεδέλ θαζψο ην θέληξν βάξνπο ηεο ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν απηφ. 

  Δπνκέλσο ζεσξψληαο ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ησλ n αληηθεηκέλσλ σο κία ηεηξηκκέλε 

νκαδνπνίεζε n νκάδσλ κε έλα ζηνηρείν, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε νιηθή αδξάλεηα Iν είλαη κφλν 

δηαηαμηθή αδξάλεηα. 
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 Δπίζεο ζεσξψληαο ηα n αληηθείκελα σο κία νκάδα (ηειηθή θαηάζηαζε), ηφηε ην θέληξν 

βάξνπο ηεο ζπκπίπηεη κε ην g θαη επνκέλσο ε δηαηαμηθή αδξάλεηα ηζνχηαη κε κεδέλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε νιηθή αδξάλεηα Iν είλαη κφλν εζσηαμηθή αδξάλεηα (Μνζρίδεο, 2003). 

 

 

4.4 Κξηηήξην πλέλωζεο Οκάδωλ (Κξηηήξην Ward)  

 

 

Καηά ηε κεηάβαζε απφ κηα νκαδνπνίεζε s νκάδσλ ζηελ επφκελε νκαδνπνίεζε s-1 νκάδσλ, δχν 

νκάδεο ζπλελψλνληαη ζε κία, ελψ νη s-2 νκάδεο παξακέλνπλ αλαιινίσηεο. Απηφ πνπ δελ αιιάδεη 

απφ ηελ κία νκαδνπνίεζε ζηελ άιιε, είλαη ηα πνζνζηά ηεο εζσηαμηθήο θαη δηαηαμηθήο αδξάλεηαο, 

θαζψο ην άζξνηζκά ηνπο είλαη ζηαζεξφ. 

 πγθεθξηκέλα θαηά ηε κεηάβαζε απφ s νκάδεο ζε s-1 νκάδεο απμάλεη ε εζσηαμηθή 

αδξάλεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηζφπνζα ειαηηψλεηαη ε δηαηαμηθή αδξάλεηα. Γειαδή πεξηνξίδνληαο 

ην πιήζνο ησλ νκάδσλ, νη νκάδεο γίλνληαη ιηγφηεξν ζπκπαγείο θαη ιηγφηεξν δηαθξηηέο. 

 χκθσλα κε ην γεληθεπκέλν θξηηήξην ηνπ Ward (J.-P. Benzécri, G. D. Maiti et coll, 1992), 

«θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ s νκαδνπνίεζε ζηελ s-1 νκαδνπνίεζε, ζπλελψλνληαη εθείλεο νη δχν 

νκάδεο, ψζηε ε αχμεζε ηεο εζσηαμηθήο αδξάλεηαο λα είλαη ειάρηζηε». 

 Απνδεηθλχεηαη φηη ε αχμεζε ηεο εζσηαμηθήο αδξάλεηαο θαηά ηε ζπλέλσζε ησλ νκάδσλ Gi, 

Gj, κε κάδεο mi, mj θαη θέληξα gi,gj είλαη: 

 

    
     

d
2
(gi, gj)  

φπνπ d
2
(gi, gj) είλαη ε απφζηαζε ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ Gi, Gj (L. Lebart, 2000). 
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4.5 Γελδξόγξακκα 

 

  

Απνηέιεζκα ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο είλαη ην δελδξφγξακκα, δειαδή έλα 

δηάγξακκα κε ηε κνξθή δέληξνπ, πάλσ ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη δηαδνρηθέο ελψζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ – νκάδσλ. ην παξαθάησ δελδξφγξακκα, αξρηθά ελψλνληαη ηα αληηθείκελα α4, α5, 

δεκηνπξγψληαο ηελ νκάδα (θφκβν) G1 θαη έρνπκε ηελ νκαδνπνίεζε κε ηέζζεξηο νκάδεο ηηο {α1}, 

{α3}, {α2} θαη {α5, α4}. Αθνινχζσο ελψλνληαη ηα α1, α3 δίλνληαο ηνλ θφκβν G2 θαη ηελ δεχηεξε 

νκαδνπνίεζε κε ηξεηο νκάδεο ηηο {α1, α3}, {α2}, {α5, α4}. ηε ζπλέρεηα ελψλεηαη ην ηεξκαηηθφ α2 

κε ηνλ θφκβν G1 δεκηνπξγψληαο ηνλ θφκβν G3 θαη ηελ ηξίηε νκαδνπνίεζε κε δχν νκάδεο ηηο {α1, 

α3}, {α2, α5, α4}. Σέινο δεκηνπξγείηαη ν θφκβνο G4 απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ θφκβσλ G2, G3, πνπ 

ιέγεηαη θνξπθή ηνπ δελδξνγξάκκαηνο· είλαη ε ηέηαξηε νκαδνπνίεζε (ηειεπηαία) θαη απνηειείηαη 

απφ κηα νκάδα ηελ {α1, α2, α3, α4, α5}. 

 ηελ θιίκαθα ζ ζεκεηψλεηαη ε εζσηαμηθή αδξάλεηα θάζε θφκβνπ, δειαδή ε εζσηαμηθή 

αδξάλεηα ηεο θάζε νκαδνπνίεζεο. 

 Ζ επζεία j ραξαθηεξίδεηαη απφ επίπεδν εζσηαμηθήο αδξάλεηαο 0. 

 Ο θφκβνο G1 απφ επίπεδν εζσηαμηθήο αδξάλεηαο α. 

 Ο θφκβνο G2 απφ εζσηαμηθή αδξάλεηα β. 

 Ο θφκβνο G3 απφ εζσηαμηθή αδξάλεηα γ. 

 Καη ηέινο ν θφκβνο G4 (θνξπθή) ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηαμηθή αδξάλεηα δ = Iνι. 

 Απφ ην δελδξφγξακκα παξαηεξνχκε, φηη ε αχμεζε ΓΗΔ = γ – β ηεο εζσηαμηθήο αδξάλεηαο 

απφ ηνλ θφκβν G2 ζηνλ θφκβν G3 είλαη ζπγθξηηηθά κεγάιε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο απμήζεηο ηεο 

εζσηαμηθήο αδξάλεηαο θαη αληηζηνηρεί ζε κία απφηνκε ειάηησζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη 

δηαθξηηφηεηαο ησλ νκάδσλ ηνπ θφκβνπ G3. 

 Απηφ ζεκαίλεη γεληθά, φηη ε νκαδνπνίεζε G2 πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηνκή ε ηνπ 

δελδξνγξάκκαηνο θαη δίλεη ηηο νκάδεο {α1, α3}, {α2}, {α5, α4} είλαη κία ηθαλνπνηεηηθή ηαμηλφκεζε, 

δειαδή ηαμηλφκεζε κε ζπκπαγείο θαη δηαθξηηέο νκάδεο. 
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ρήκα 4.1: Σν δελδξόγξακκα ηεο ηεξαξρηθήο ηαμηλόκεζεο 

 

(Μνζρίδεο, 2003) 

 

 Γεληθά, φηαλ απφ ην πέξαζκα ηεο νκαδνπνίεζεο s νκάδσλ ζηελ νκαδνπνίεζε s-1 νκάδσλ 

πξνθχπηεη κεγάιε αχμεζε ηεο εζσηαμηθήο αδξάλεηαο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο απμήζεηο, ε 

νκαδνπνίεζε s αλακέλεηαη λα είλαη κία ηθαλνπνηεηηθή ηαμηλφκεζε. ε κία ηαμηλφκεζε 

επηδηψθεηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ νκάδσλ θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη δηαθξηηφηεηά 

ηνπο. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε ε ηνκή ηνπ δελδξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα (Μνζρίδεο, 2003). 

 Δίλαη δπλαηέο δχν δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ηνπ δελδξνγξάκκαηνο: 

 

α) Απφ ηα ηεξκαηηθά ζηνηρεία πξνο ηελ θνξπθή. 

β) Απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα ηεξκαηηθά ζηνηρεία 

 

Καη νη δχν απηέο αλαγλψζεηο είλαη ρξήζηκεο, εθφζνλ ε πξψηε παξέρεη ηηο πιένλ νκνηφκνξθεο 

νκάδεο, ελψ ε δεχηεξε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνκέο (Μπερξάθεο, 1999). 

   ε θάζε πεξίπησζε, ην ελδηαθέξνλ ηεο εξκελείαο πεξηνξίδεηαη κέρξη ηνπο θφκβνπο ηεο 

ηνκήο ηνπ δελδξνγξάκκαηνο. Φπζηθά, φηαλ ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη κεγάιν, λφεκα έρεη 
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ε κειέηε ησλ ηειεπηαίσλ θφκβσλ, δειαδή ησλ θφκβσλ απφ ηελ θνξπθή σο ηελ ηνκή (Μνζρίδεο, 

2003). 

 Ζ αλαδήηεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κε ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ηνπο 

έλαλ θφκβν ή ζπληεινχλ ζηε δηάζπαζή ηνπ, ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο αξρή: Γηα θάζε θφκβν, 

ππνινγίδνληαη νη κέζεο πνζνζηηαίεο ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο. Καηφπηλ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηα 

πνζνζηά απηά, εθείλα πνπ κε ην ζεκαληηθά κεγάιν ή κηθξφ κέγεζφο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

θιάζε ηνπ αληίζηνηρνπ θφκβνπ. Κάζε θφκβνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε παξνπζία θάπνησλ 

κεηαβιεηψλ, φζν θαη απφ ηελ έληνλε απνπζία θάπνησλ άιισλ (Φιψξνπ, 1997). 

 

 

4.6 πκπιεξωκαηηθόηεηα Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ηωλ Πνιιαπιώλ 

Αληηζηνηρηώλ θαη Σαμηλόκεζεο 

 

 

ην ζεκείν απηφ, νινθιεξψλνληαο θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ ηαμηλφκεζεο θαηά 

αχμνπζα ηεξαξρία, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ηαμηλφκεζε, κε ην δελδξφγξακκα ηεο ηεξάξρεζεο, 

δελ πξνζθέξεηαη γηα δηάηαμε ησλ νκάδσλ. Ζ δηάηαμε ησλ νκάδσλ σο πξνο κεξηθέο ησλ ηδηνηήησλ 

παξέρεηαη απφ ηε δηάηαμή ηνπο επί ησλ παξαγνληηθψλ επηπέδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηαπηφρξνλε 

πξνβνιή ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ, σο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεκείσλ, επί ελφο παξαγνληηθνχ άμνλα, 

πξνζδηνξίδεη ηε δηάηαμε ησλ νκάδσλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο (κεηαβιεηέο) πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ παξαγνληηθνχ άμνλα (Μνζρίδεο, 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

 

 

Γηα ηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο κε ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο (survey research). 

 

 

5.2 Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλωλ 

 

 

Ζ ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην 

νπνίν απαξηηδφηαλ απφ δχν βαζηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ζε δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα, φπνπ ν εξσηψκελνο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζεη ζην ζσζηφ πεδίν ην θχιν, ηελ ειηθία, 

ηελ εθπαίδεπζε, ην επάγγεικα, ην αηνκηθφ κεληαίν εηζφδεκα θαη ηα έηε ζπλεξγαζίαο κε 

νπνηαδήπνηε ειιεληθή ηξάπεδα. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο βάζεη ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο πεληαβάζκηα θιίκαθα δηαβάζκηζεο Likert, πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλαιιαθηηθή 

ηνπο εκπεηξία κε ηελ ηξάπεδα. 

 

 

5.3 Δπηζθόπεζε Μεηαβιεηώλ 

 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ πξνέθπςαλ θαη νη κεηαβιεηέο πξνο εμέηαζε, νη νπνίεο είλαη νη 

εμήο: 
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1) Γλψζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

2) Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ απφ ηξαπεδηθφ ζηέιερνο 

3) Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ απφ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή εθαξκνγή 

4) Πξφζεζε πιεξσκήο κεληαίαο ζπλδξνκήο 

5) Αμηνπηζηία εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα 

6) Αμηνπηζηία εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο εθαξκνγήο 

7) Αζθάιεηα 

8) Γηεπθξίλεζε φξσλ ζχκβαζεο  

9) Δχξνο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

10) Πξνζσπηθή εμππεξέηεζε 

11) Σερλνινγία 

12) Πηζηφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ν πειάηεο πξνο ηελ ηξάπεδα 

13) Βαζκφο αλεμαξηεζίαο ηνπ πειάηε απφ ην σξάξην ζπλαιιαγψλ θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο 

14) Βαζκφο πξνηίκεζεο θηλδχλνπ  

15) Δπίπεδν νηθνλνκηθψλ – ρξεκαηννηθνλνκηθψλ γλψζεσλ 

 

ηε κειέηε απηή, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηάζεο ησλ πειαηψλ 

απέλαληη ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαζψο δηαξθψο αλαπηχζζεηαη. Γηα απηφ ην ιφγν νη 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ, φπσο επίζεο θαη ηελ 

αμηνπηζηία εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ππνδηαηξνχληαη θαη ζε δχν αληίζηνηρεο πνπ νη παξαπάλσ 

ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ.  

ηελ έξεπλα επίζεο ζπκπεξηιήθζεθαλ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζηφηεηα – 

αθνζίσζε, ηελ αλεμαξηεζία, ην ξίζθν (θίλδπλν) θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή γλψζε.  

Ζ κεηαβιεηή ηεο πηζηφηεηαο – αθνζίσζεο απνηππψλεη ηε ζηάζε πνπ επηδεηθλχεη ν 

πειάηεο σο πξνο ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη.  

Ζ κεηαβιεηή ηεο αλεμαξηεζίαο ζρεηίδεηαη κε ην πφζν δεζκεπηηθφ ζεσξεί ν πειάηεο ην 

σξάξην ζπλαιιαγψλ θαη ην πφζν εμαξηάηαη ν ίδηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο. Ζ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα ηξφπν απφδεημεο απηήο ηεο αλεμαξηεζίαο, 
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σζηφζν δελ πξέπεη λα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νδεγεί απαξαίηεηα ζε πιήξε 

αλεμαξηεζία.  

Ζ κεηαβιεηή ηνπ θηλδχλνπ (ξίζθνπ) απνηειεί έλα ζεκειηψδεο θξηηήξην γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο – ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ζηε 

ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ (Constantinidis and Malliaris, 1995).  

Σέινο, κέζσ ηεο κεηαβιεηήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο γλψζεο απνηππψλεηαη ε εηθφλα πνπ 

θέξεη θάζε πειάηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξνο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. ηνλ πίλαθα 5.1 

παξέρεηαη κία επηζθφπεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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Πίλαθαο 5.1: Δπηζθόπεζε κεηαβιεηώλ πειαηώλ 

Μεηαβιεηέο Πεξηγξαθή 

Γλψζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ 

Γλψζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο  

Πιεξνθνξίεο θαη πκβνπιέο Πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζηέιερνο 

Online Πιεξνθνξίεο θαη πκβνπιέο Πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο κέζσ δηαδηθηπαθψλ 

ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ 

Μεληαία ζπλδξνκή Πξφζεζε πιεξσκήο κεληαίαο ζπλδξνκήο γηα ηελ 

παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ 

Γηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ Αμηνπηζηία δηεθπεξαίσζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζε ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα 

Online δηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ 

Αμηνπηζηία δηεθπεξαίσζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ 

Αζθάιεηα Αζθάιεηα θαη ππεπζπλφηεηα δηεθπεξαίσζεο 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

Όξνη ζχκβαζεο Γηεπθξίληζε φξσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

γηα ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ηηο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

Δχξνο ππεξεζηψλ Δχξνο θαη επειημία ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

Πξνζσπηθή εμππεξέηεζε Πξνζσπηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζην 

θαηάζηεκα πειαηείαο 

Σερλνινγία Σερληθή ππνδνκή – ηερλνινγία πνπ παξέρεηαη απφ 

ηελ ηξάπεδα γηα ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

Πηζηφηεηα Πηζηφηεηα – αθνζίσζε ηνπ πειάηε σο πξνο ηελ 

ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη 

Αλεμαξηεζία Αλεμαξηεζία ηνπ πειάηε απφ ην σξάξην 

ζπλαιιαγψλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Ρίζθν Βαζκφο πξνηίκεζεο ξίζθνπ απφ ηνλ πειάηε 
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Οηθνλνκηθέο γλψζεηο Οηθνλνκηθέο – ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο ηνπ 

πειάηε 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε κεηά απφ ζχλζεζε εξσηεκάησλ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ άιινπο εξεπλεηέο ζε 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Burnett and Chonko, 1984  McDougall and Levesque, 1994  Machauer and 

Morgner ,2001). Οη έξεπλεο απηέο εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη δεδνκέλεο ηεο ζηελήο 

ζπλάθεηαο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απνηέιεζαλ πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ 

επηθείκελε αλάιπζε. 

 

 

5.4 Γνθηκή Δξωηεκαηνινγίνπ 

 

 

Οη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην απνδείρζεθαλ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ, ηεο θαηαλφεζήο ηνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ εξσηψκελσλ. Καηφπηλ ησλ δνθηκψλ απηψλ, ζεκεηψζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο επί 

ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη γεληθφηεξα επί ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δνθηκέο εθηειέζηεθαλ ηέζζεξηο θνξέο απφ δέθα 

άηνκα ηελ θάζε θνξά. Αλάκεζα ζηηο δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο ηειηθήο ηνπ κνξθήο. 

 

 

5.5 Γείγκα Έξεπλαο 

 

 

Σν 2020, κεηαμχ 7 Μαξηίνπ θαη 15 Απξηιίνπ, εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε ελήιηθνπο πνιίηεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Δπηπιένλ 50 εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ κε ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε 
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ελέξγεηα απηή αθνξνχζε απνθιεηζηηθά άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα άλσ απηήο ηεο ειηθίαο πξνηηκήζεθε ε παξαπάλσ ηαθηηθή θαζψο ε πξνζέγγηζή ηνπο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ήηαλ απνδνηηθφηεξε. πλνιηθά, ζπγθεληξψζεθαλ 505 ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκα γηα αμηνιφγεζε.  

 εκεηψλεηαη φηη ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο κεγάιν ηκήκα ηνπ αθνξά 

ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Χζηφζν, λα ηνλίζνπκε φηη ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ 

απνηειεί ε αλάιπζε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ησλ ηδησηψλ πνιηηψλ ηεο Διιάδαο. 

Πξάγκαηη, θαη ε δνκή ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζπλήζσο δελ αληηπξνζσπεχεη έλα 

ηέηνην δείγκα. 

 ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ην 54,3% απνηειείηαη απφ 

γπλαίθεο θαη ην 45,7% απφ άλδξεο. ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 

26,3% έρεη ειηθία 18 έσο 25 έηε, ην 26,3% έρεη 26 έσο 35 έηε, ην 22,4% έρεη 36 έσο 50 έηε, ην 

14,1% έρεη 51 έσο 60 έηε θαη ην 10,9% έρεη άλσ ησλ 60 έηε. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πνζνζηφ 72,1%), ελψ αθνινπζνχλ νη 

απφθνηηνη γπκλαζίνπ – ιπθείνπ κε πνζνζηφ 27,1% θαη ηέινο νη απφθνηηνη δεκνηηθνχ κε πνζνζηφ 

0,8%. Όζνλ αθνξά ην επάγγεικα, 34,6% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, 22,6% άλεξγνη ή θνηηεηέο, 

16% δεκφζηνη ππάιιεινη, 10,9% ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 9,9% ζπληαμηνχρνη, 5% 

επηρεηξεκαηίεο θαη 1% γεσξγνί/αιηείο/θηελνηξφθνη. Σν 33,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη αηνκηθφ 

κεληαίν εηζφδεκα 0 – 580 €, ην 27,5% έρεη 581 – 999 €, ην 25,5% έρεη 1000 – 1500 € θαη ην 13,7% 

έρεη άλσ ησλ 1500 €. Σέινο, ζε πνζνζηφ 55,8% νη εξσηψκελνη δήισζαλ πσο απνηεινχλ πειάηε 

νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο ηξάπεδαο άλσ ησλ 10 εηψλ, 23,6% δήισζαλ φηη απνηεινχλ πειάηε απφ 1 

έσο 5 έηε, 17,2% απφ 6 έσο 10 έηε θαη 3,4% ιηγφηεξν ηνπ 1 έηνπο. ηνλ πίλαθα 5.2 παξέρεηαη 

ζπγθεληξσηηθά ην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ. 
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Πίλαθαο 5.2: Πξνθίι εξωηώκελωλ 

Γεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο 

Γεκνγξαθηθέο θαηεγνξίεο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Φύιν Άλδξαο 231 45,7% 

 Γπλαίθα 274 54,3% 

    

Ηιηθία 18 – 25 εηψλ 133 26,3% 

 26 – 35 εηψλ 133 26,3% 

 36 – 50 εηψλ 113 22,4% 

 51 – 60 εηψλ 71 14,1% 

 Άλσ ησλ 60 εηψλ 55 10,9% 

    

Δθπαίδεπζε Πξσηνβάζκηα 4 0,8% 

 Γεπηεξνβάζκηα 137 27,1% 

 Σξηηνβάζκηα 364 72,1% 

    

Δπάγγεικα Γεκφζηνο Τπάιιεινο 81 16% 

 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 175 34,6% 

 Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 55 10,9% 

 Δπηρεηξεκαηίαο 25 5% 

 Γεσξγφο/Αιηεχο/Κηελνηξφθνο 5 1% 

 Άλεξγνο/-ε – Φνηηεηήο/-ηξηα  114 22,6% 

 πληαμηνχρνο 50 9,9% 

    

Μεληαίν Αηνκηθό 

Δηζόδεκα 

0 – 580 € 168 33,3% 

 581 – 999 € 139 27,5% 

 1000 – 1500 € 129 25,5% 

 Άλσ ησλ 1500 € 69 13,7% 
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Υξόληα Πειαηείαο Ληγφηεξν ηνπ 1 ρξφλνπ 17 3,4% 

 1 – 5 ρξφληα 119 23,6% 

 6 – 10 ρξφληα 87 17,2% 

 Πεξηζζφηεξα ησλ 10 ρξφλσλ 282 55,8% 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

6.1 Δηζαγωγή 

 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ 

Αληηζηνηρηψλ θαη αθνινχζσο Αληνχζα Ηεξαξρηθή Σαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ 

ήηαλ αξρηθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εληνλφηεξσλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ε ηεξάξρεζή ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζχλδεζε ησλ πειαηψλ κε ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ Αληνχζα Ηεξαξρηθή Σαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκπαγψλ θαη δηαθξηηψλ νκάδσλ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, 

φπσο επίζεο θαη γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ νκάδσλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνινγηζηηθά θχιια Excel θαη ην 

ινγηζκηθφ Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ M.A.D. –Méthodes d’ Analyse des Données, version 4.0 

(Καξαπηζηφιεο, 2003). 

 

 

6.2 Κωδηθνπνίεζε Μεηαβιεηώλ θαη Καηεγνξηώλ Απαληήζεωλ 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ην ζχλνιφ ηνπο ζπγθεληξψζεθε ζε έλα 

ππνινγηζηηθφ θχιιν Excel κε 505 γξακκέο, δειαδή αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαη 21 ζηήιεο, αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπο 

απεπζχλζεθαλ. 
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 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαηαγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη φιεο νη κεηαβιεηέο πιένλ είλαη θαηεγνξηθέο. 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο κνξθήο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε 

δηαηχπσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κεηά ηε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ, ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ δηαζέζηκα λαη κελ σο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο αιιά πεξηείραλ ραξαθηήξεο, 

δειαδή ηηο πηζαλέο απαληήζεηο φπσο εκθαλίδνληαλ ζηνπο εξσηψκελνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

πηζαλέο απαληήζεηο αληηθαηαζηάζεθαλ ζην ππνινγηζηηθφ θχιιν Excel κε δηαδνρηθνχο αξηζκνχο. 

Ζ αληηζηνηρία είλαη ε αθφινπζε: 

 

 

 

Πίλαθαο 6.1: Κωδηθνπνίεζε δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ 

Γεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο 

Γεκνγξαθηθέο θαηεγνξίεο Κωδηθόο 

κεηαβιεηήο 

Κωδηθόο 

θαηεγνξίαο 

Φύιν  Γ1  

 Άλδξαο  1 

 Γπλαίθα  2 

    

Ηιηθία  Γ2  

 18 – 25 εηψλ  1 

 26 – 35 εηψλ  2 

 36 – 50 εηψλ  3 

 51 – 60 εηψλ  4 

 Άλσ ησλ 60 εηψλ  5 

    

Δθπαίδεπζε  Γ3  

 Πξσηνβάζκηα  1 

 Γεπηεξνβάζκηα  2 

 Σξηηνβάζκηα  3 
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Δπάγγεικα  Γ4  

 Γεκφζηνο Τπάιιεινο  1 

 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  2 

 Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο  3 

 Δπηρεηξεκαηίαο  4 

 Γεσξγφο/Αιηεχο/Κηελνηξφθνο  5 

 Άλεξγνο/-ε – Φνηηεηήο/-ηξηα   6 

 πληαμηνχρνο  7 

    

Μεληαίν Αηνκηθό 

Δηζόδεκα 

 Γ5  

 0 – 580 €  1 

 581 – 999 €  2 

 1000 – 1500 €  3 

 Άλσ ησλ 1500 €  4 

    

Υξόληα Πειαηείαο  Γ6  

 Ληγφηεξν ηνπ 1 ρξφλνπ  1 

 1 – 5 ρξφληα  2 

 6 – 10 ρξφληα  3 

 Πεξηζζφηεξα ησλ 10 ρξφλσλ  4 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε 

ζπλαιιαθηηθή εκπεηξία ησλ πειαηψλ κε ηελ ηξάπεδα, φπσο αλαθέξζεθε επίζεο ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, παξαηεξνχληαη κφλν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. ην ηκήκα απηφ, δελ ρξεηάζηεθε λα 

πξνβνχκε ζε λέα θσδηθνπνίεζε, θαζψο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξσηήζεσλ, ε θσδηθνπνίεζε ήηαλ 

ήδε δηαζέζηκε. Ζ θσδηθνπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  
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Πίλαθαο 6.2: Κωδηθνπνίεζε ζεκαηηθώλ κεηαβιεηώλ 

Θεκαηηθέο κεηαβιεηέο Καηεγνξίεο Κωδηθόο 

κεηαβιεηήο 

Κωδηθόο 

θαηεγνξίαο 

Γλώζε ηξαπεδηθώλ πξνϊόληωλ 

θαη ππεξεζηώλ 

 Θ1  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Πιεξνθνξίεο θαη πκβνπιέο  Θ2  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Online Πιεξνθνξίεο θαη 

πκβνπιέο 

 Θ3  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Μεληαία ζπλδξνκή  Θ4  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 
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 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Γηεθπεξαίωζε ηξαπεδηθώλ 

ζπλαιιαγώλ 

 Θ5  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Online δηεθπεξαίωζε 

ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ 

 Θ6  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Αζθάιεηα  Θ7  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Όξνη ζύκβαζεο  Θ8  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 
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 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Δύξνο ππεξεζηώλ  Θ9  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Πξνζωπηθή εμππεξέηεζε  Θ10  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Σερλνινγία  Θ11  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Πηζηόηεηα  Θ12  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 
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Αλεμαξηεζία  Θ13  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Ρίζθν  Θ14  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

    

Οηθνλνκηθέο γλώζεηο  Θ15  

 Καζφινπ  1 

 Λίγν  2 

 Μέηξηα  3 

 Πνιχ  4 

 Πάξα Πνιχ  5 

 

 

6.3 Πίλαθαο Λνγηθήο Πεξηγξαθήο 

 

 

Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν αξρηθφο πίλαθαο δεδνκέλσλ έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη 

εηζήρζε ζην ινγηζκηθφ Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ M.A.D.. Καηφπηλ, κε ην ινγηζκηθφ απηφ, 

κεηαηξέπεηαη ζε πίλαθα ινγηθήο πεξηγξαθήο 0-1, νπνίνο είλαη δηαζηάζεσλ 505 x 100.Έρεη, 

δειαδή, αξηζκφ γξακκψλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη αξηζκφ 
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ζηειψλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δπλαηψλ απαληήζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ. Ο πίλαθαο 

απηφο πεξηιακβάλεη κφλν κεδέλ (0) θαη έλα (1) θαη κέξνο ηνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 6.3: Πίλαθαο Λνγηθήο Πεξηγξαθήο 

IND 
Δ1
1 

Δ1
2 

Δ2
1 

Δ2
2 

Δ2
3 

Δ2
4 

Δ2
5 

Δ3
1 

Δ3
2 

Δ3
3 

Δ4
1 

Δ4
2 

Δ4
3 

Δ4
4 

Δ4
5 

Δ4
6 

Δ4
7 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
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6.4 Πίλαθαο Burt 

 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα Λνγηθήο Πεξηγξαθήο γίλεηαη κεηάβαζε ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ζπρλνηήησλ, ηνλ 

πίλαθα Burt. Ο πίλαθαο Burt δεκηνπξγείηαη επίζεο απφ ην ινγηζκηθφ Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

M.A.D., θαη είλαη δηαζηάζεσλ 100 x 100. Έρεη αξηζκφ γξακκψλ θαη αξηζκφ ζηειψλ ίζν κε ηνλ 

νιηθφ αξηζκφ ησλ δπλαηψλ απαληήζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ. 

 Ο πίλαθαο Burt απνηειείηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ 21 x 21 = 441 ππνπίλαθεο, 

αθνχ 21 είλαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ. Κάζε δεπγάξη εξσηήζεσλ νξίδεη έλαλ ππνπίλαθα, ν 

νπνίνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηνλ πίλαθα δηαζηαχξσζεο ησλ δχν εξσηήζεσλ. Με ηελ έλλνηα 

απηή ν πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο δπλαηνχο πίλαθεο δηαζηαχξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

21 εξσηήζεσλ αλά δχν. 

 ηνλ πίλαθα 6.4 παξνπζηάδεηαη κέξνο ηνπ Πίλαθα Burt πνπ βαζίδεηαη ζηνλ παξαπάλσ 

Πίλαθα Λνγηθήο Πεξηγξαθήο. 
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Πίλαθαο 6.4: Πίλαθαο Burt 

IND 
Δ1
1 

Δ1
2 

Δ2
1 

Δ2
2 

Δ2
3 

Δ2
4 

Δ2
5 

Δ3
1 

Δ3
2 

Δ3
3 

Δ4
1 

Δ4
2 

Δ4
3 

Δ4
4 

Δ4
5 

Δ4
6 

Δ4
7 

Δ11 
23
1 

0 48 73 44 35 31 2 62 
16
7 

41 79 24 21 2 45 19 

Δ12 
0 

27
4 

85 60 69 36 24 2 75 
19
7 

40 96 31 4 3 69 31 

Δ21 
48 85 

13
3 

0 0 0 0 0 46 87 7 34 7 1 1 83 0 

Δ22 
73 60 0 

13
3 

0 0 0 0 17 
11
6 

17 67 21 4 2 22 0 

Δ23 
44 69 0 0 

11
3 

0 0 0 31 82 24 57 19 7 0 6 0 

Δ24 35 36 0 0 0 71 0 0 25 46 28 13 7 6 2 2 13 

Δ25 31 24 0 0 0 0 55 4 18 33 5 4 1 7 0 1 37 

Δ31 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Δ32 
62 75 46 17 31 25 18 0 

13
7 

0 12 41 10 7 4 46 17 

Δ33 
16
7 

19
7 

87 
11
6 

82 46 33 0 0 
36
4 

69 
13
4 

45 18 1 68 29 

Δ41 41 40 7 17 24 28 5 0 12 69 81 0 0 0 0 0 0 

Δ42 
79 96 34 67 57 13 4 0 41 

13
4 

0 
17
5 

0 0 0 0 0 

Δ43 24 31 7 21 19 7 1 0 10 45 0 0 55 0 0 0 0 

Δ44 21 4 1 4 7 6 7 0 7 18 0 0 0 25 0 0 0 

Δ45 2 3 1 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 

Δ46 
45 69 83 22 6 2 1 0 46 68 0 0 0 0 0 

11
4 

0 

Δ47 19 31 0 0 0 13 37 4 17 29 0 0 0 0 0 0 50 

 

 

 

6.5 Σεζη Δμάξηεζεο X
2
 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ 

Αληηζηνηρηψλ ζηνλ Πίλαθα Burt, είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζηεί πξψηα ην ηεζη εμάξηεζεο X
2
, ζε 

5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Να ζεκεησζεί φηη Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ έρεη ελδηαθέξνλ λα 

εθαξκνζηεί κφλν εάλ ηθαλνπνηείηαη ν παξαπάλσ έιεγρνο, δειαδή ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 
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 Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηεζη εμάξηεζεο X
2
, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε εμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ 

αθνινπζεί. 

  

Δηθόλα 6.1: Σεζη εμάξηεζεο X
2
 

 

 

πλεπψο, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ 

Αληηζηνηρηψλ ζηνλ Πίλαθα Burt. 

 

 

6.6 Απνηειέζκαηα ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ηωλ Πνιιαπιώλ Αληηζηνηρηώλ 

(MCA) 

 

 

6.6.1 Πίλαθαο ζπλνιηθήο αδξάλεηαο – Ιζηόγξακκα ραξαθηεξηζηηθώλ ξηδώλ 

(ηδηνηηκώλ) 

 

 

ηνλ πίλαθα 6.5 απνηππψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο γηα θάζε άμνλα (πνζνζηφ 

εξκελείαο). χκθσλα κε ηνλ πίλαθα, πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 12 παξαγνληηθνί άμνλεο. 

Έηζη, ν πξψηνο παξαγνληηθφο άμνλαο εθθξάδεη ην 21,08% ηεο ζπλνιηθήο αδξάλεηαο ηνπ λέθνπο 

θαη ν δεχηεξνο παξαγνληηθφο άμνλαο ην 12,15% ηεο ζπλνιηθήο αδξάλεηαο ηνπ λέθνπο. Οη 

ππφινηπνη παξαγνληηθνί άμνλεο εθθξάδνπλ, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ρακειφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 
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αδξάλεηαο ηνπ λέθνπο, θαη ζπλεπψο ην ελδηαθέξνλ ηεο εξκελείαο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο 

δχν πξψηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο. πλνιηθά νη δχν πξψηνη παξαγνληηθνί άμνλεο εθθξάδνπλ ην 

33,23% ηεο ζπλνιηθήο αδξάλεηαο ηνπ λέθνπο. 

 

Πίλαθαο 6.5: Πίλαθαο ζπλνιηθήο αδξάλεηαο – Ιζηόγξακκα ραξαθηεξηζηηθώλ ξηδώλ 

(ηδηνηηκώλ) 

  

 

 

6.6.2 Δξκελεία Παξαγνληηθώλ Αμόλωλ 

 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ πεξηιακβάλνληαη νη ηίηινη ησλ ζηνηρείσλ, δειαδή ησλ 

ζηειψλ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα δεδνκέλσλ, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο, ε 

πνηφηεηα απεηθφληζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο παξαγνληηθνχο άμνλεο ζε πνζνζηφ (COR) θαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ αμφλσλ ζε πνζνζηφ (CTR). Λφγσ φηη ην πιήζνο 

ησλ θαηεγνξηψλ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη 100, σο ζεκαληηθά ζεκεία ιακβάλνληαη ηα ζεκεία κε CTR 

> 10, δεδνκέλνπ φηη 1000/100=10. Λακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο δείθηεο εξκελείαο, γίλεηαη 

εξκελεία ησλ αμφλσλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ ζεκείσλ κε ζεηηθέο ζπληεηαγκέλεο 
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έλαληη φζσλ έρνπλ αξλεηηθέο. Τπελζπκίδεηαη απφ ηε ζεσξία φηη ε αξρή ησλ αμφλσλ αληηζηνηρεί 

ζην κέζν πξνθίι.  

 

 

α) Δξκελεία πξώηνπ παξαγνληηθνύ άμνλα (F1) 

 

 

Οη ηίηινη ησλ ζηνηρείσλ, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζηνλ πξψην παξαγνληηθφ άμνλα, ε πνηφηεηα 

απεηθφληζεο ηνπο ζηνλ πξψην παξαγνληηθφ άμνλα ζε πνζνζηφ (COR) θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ άμνλα ζε πνζνζηφ (CTR), θαηαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πίλαθαο 6.6: πληεηαγκέλεο (FA), Πξνβνιέο (COR), πλεηζθνξέο (CTR) ηωλ ζηαηηζηηθώλ 

κνλάδωλ κε ζεηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξώηνπ παξαγνληηθνύ άμνλα (F1)    

Μεηαβιεηή 
Κωδηθόο 

Μεηαβιεηήο 
#F1 COR CTR 

Αζθάιεηα - Μέηξηα Θ73 348 409 19 

Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο - Λίγν Θ22 355 397 18 

Όξνη Σύκβαζεο- Καζόινπ Θ81 294 343 18 

Τερλνινγία - Μέηξηα Θ113 314 378 16 

Επάγγεικα - Άλεξγνο/-ε-Φνηηεηήο/-ηξηα Δ46 312 255 15 

Μεληαίν Αηνκηθό Εηζόδεκα - 0-580 € Δ51 249 245 15 

Τερλνινγία – Λίγν Θ112 476 287 14 

Πξνζωπηθή Εμππεξέηεζε – Λίγν Θ102 418 272 14 

Πξνζωπηθή Εμππεξέηεζε – Μέηξηα Θ103 248 361 14 

Εύξνο Υπεξεζηώλ – Καζόινπ Θ91 528 213 13 

Φξόληα Πειαηείαο – 1-5 ρξόληα Δ62 270 224 13 

Πηζηόηεηα – Καζόινπ Θ121 496 206 12 

Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ - Λίγν  Θ52 438 277 12 

Γλώζε Τξαπεδηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Υπεξεζηώλ - Λίγν  Θ12 242 308 12 

Online Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Λίγν Θ32 420 261 11 

Εύξνο Υπεξεζηώλ – Λίγν Θ92 281 291 11 

Ηιηθία – 18-25 εηώλ Δ21 240 171 11 
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Πίλαθαο 6.7: πληεηαγκέλεο (FA), Πξνβνιέο (COR), πλεηζθνξέο (CTR) ηωλ ζηαηηζηηθώλ 

κνλάδωλ κε αξλεηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξώηνπ παξαγνληηθνύ άμνλα (F1) 

Μεηαβιεηή 
Κωδηθόο 

Μεηαβιεηήο 
#F1 COR CTR 

Τερλνινγία – Πάξα Πνιύ Θ115 -545 739 52 

Πξνζωπηθή Εμππεξέηεζε – Πάξα Πνιύ Θ105 -637 688 52 

Αζθάιεηα – Πάξα Πνιύ Θ75 -538 713 46 

Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ – Πάξα Πνιύ Θ55 -566 685 46 

Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Πάξα Πνιύ Θ25 -971 611 45 

Εύξνο Υπεξεζηώλ – Πάξα Πνιύ Θ95 -857 505 35 

Online Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Πάξα Πνιύ Θ35 -544 497 28 

Εύξνο Υπεξεζηώλ – Πνιύ Θ94 -350 508 25 

Online Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ – Πάξα Πνιύ Θ65 -323 482 23 

Ηιηθία – Άλω ηωλ 60 εηώλ Δ25 -533 313 23 

Πηζηόηεηα – Πάξα Πνιύ Θ125 -366 375 19 

Γλώζε Τξαπεδηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Υπεξεζηώλ – Πνιύ Θ14 -383 385 19 

Επάγγεικα – Σπληαμηνύρνο Δ47 -539 284 18 

Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Πνιύ Θ24 -278 371 14 

Φξόληα Πειαηείαο – Άλω ηωλ 10 ρξόλωλ Δ64 -177 302 13 

Ηιηθία – 51-60 εηώλ Δ24 -379 295 13 

Όξνη Σύκβαζεο– Πνιύ Θ84 -454 266 13 

Μεληαίν Αηνκηθό Εηζόδεκα – 1000-1500 € Δ53 -246 241 11 

 

  Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξψηνπ παξαγνληηθνχ άμνλα πξνθχπηεη φηη ζηα θχξηα ζεκεία 

ζπγθαηαιέγνληαη 26 ζεκαηηθά θαη 9 δεκνγξαθηθά. Ο πξψηνο παξαγνληηθφο άμνλαο (ρήκα 6.1) 

δείρλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ δχν νκάδσλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ κεδέλ 

(0). 

 

ρήκα 6.1: Πξώηνο παξαγνληηθόο άμνλαο 
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 Ζ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα δηεπζέηεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Θ7.3) είηε ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ηνπο παξέρεη θάπνην 

ηξαπεδηθφ ζηέιερνο (Θ2.2). ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε 

ζπλαιιαθηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηελ ηξάπεδα.  

Δίλαη ιίγν έσο θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην εχξνο θαη ηελ επειημία ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ (Θ9.1, Θ9.2), ελψ ηαπηφρξνλα δελ εκθαλίδνληαη πηζηνί – αθνζησκέλνη σο πξνο ηελ 

ηξάπεδα κε ηελ νπνία θαηά θχξην ιφγν ζπλαιιάζζνληαη (Θ12.1). Σν ηειεπηαίν ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπηεί σο ζηνηρείν φηη δηαηεξνχλ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε πνιιέο ηξάπεδεο θαη αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε επηιέγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε εθείλνπ ηνπ νπνίνπ θάζε θνξά εμππεξεηεί θαιχηεξα 

ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα παξάδεηγκα κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πξνκεζεηψλ ή άιισλ ηξαπεδηθψλ 

εμφδσλ. Έλαο άιινο ηξφπνο εξκελείαο ηνπ παξαπάλσ, είλαη φηη πηζαλφλ θακία απφ ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο δελ έρεη θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ πειαηψλ απηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδνληαη 

πηζηνί - αθνζησκέλνη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Σειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηελ έιιεηςε πηζηφηεηαο – αθνζίσζεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ε 

δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή ειηθία. Πξάγκαηη, ζηελ πξψηε νκάδα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάπνην βαζκφ 

πειάηεο ειηθίαο 18-25 εηψλ (Γ2.1), πνπ απνηεινχλ ειηθίεο θαηά ηηο νπνίεο ε θηλεηηθφηεηα 

εξγαζίαο είλαη πνιχ έληνλε. πλεπψο, θάζε θνξά θάλνπλ ρξήζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ κε απηψλ πνπ ιακβάλνπλ ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο. Λφγσ 

φκσο ηεο έληνλεο θηλεηηθφηεηαο εξγαζίαο, ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζην νπνίν ιακβάλνπλ θάζε θνξά 

ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη.  

Λφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο είλαη θαηά 

θχξην ιφγν θνηηεηέο/-ηξηεο ή άλεξγνη (Γ4.6), πνπ απνηεινχλ πειάηε νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο 

ηξάπεδαο ηα ηειεπηαία 1-5 έηε (Γ6.2) θαη έρνπλ κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα 0-580 € (Γ5.1).  

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, νη πειάηεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ πξψηε νκάδα εκθαλίδνληαη 

ειάρηζηα έσο κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη ηελ ηερλνινγία πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ ηξάπεδα αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (π.ρ. ATM, APS, web banking, mobile 

banking, phone banking) (Θ11.2, Θ11.3). Δπίζεο, ην κεησκέλν αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ 

φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ θέξνπλ γηα 

ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάπνην 

ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο αλεπαξθή (Θ5.2).  
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Υαξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε πνπ απνιακβάλνπλ ζην θαηάζηεκα ζην 

νπνίν θαηά θχξην ιφγν εμππεξεηνχληαη απφ ιίγν έσο κέηξηα ηθαλνπνηεηηθή (Θ10.2, Θ10.3), φπσο 

επίζεο ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη θαη απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ 

πνπ απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. web banking, mobile 

banking) (Θ3.2).  

Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο ζεσξνχλ φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

δελ δηεπθξηλίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ (Θ8.1), αιιά 

θαη ηα ίδηα ηα άηνκα γλσξίδνπλ ειάρηζηα ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο (Θ1.2). 

 Ζ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη είηε 

απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα δηεπζέηεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Θ7.5), είηε 

απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ θάπνην 

ηξαπεδηθφ ζηέιερνο (Θ2.4, Θ2.5). ε γεληθέο γξακκέο, απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηελ ηξάπεδα.  

ε αληίζεζε κε ηελ πξψηε νκάδα, βξίζθνπλ ην εχξνο θαη ηελ επειημία ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθνχο παξάγνληεο (Θ9.4, Θ9.5), ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη πάξα 

πνιχ πηζηνί – αθνζησκέλνη σο πξνο ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία θαηά θχξην ιφγν ζπλαιιάζζνληαη 

(Θ12.5). Απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη ε νκάδα απηή ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απνηειείηαη απφ πειάηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ειιεληθή ηξάπεδα πεξηζζφηεξα ησλ 10 

ρξφλσλ (Γ6.4) θαη σο απνηέιεζκα λα έρνπλ θαηαιήμεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην 

πνην ηξαπεδηθφ ίδξπκα εμππεξεηεί βέιηηζηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Δπίζεο ε 

δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή επάγγεικα ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ην κεγάιν βαζκφ πηζηφηεηαο – 

αθνζίσζεο πνπ δείρλνπλ ηα άηνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο σο πξνο ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία 

θαηά θχξην ιφγν ζπλαιιάζζνληαη. Πξάγκαηη, ζηελ δεχηεξε νκάδα ζπγθεληξψλνληαη πειάηεο πνπ 

εληάζζνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην κε-ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, είλαη ζπληαμηνχρνη 

(Γ4.7). Απηφ, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πξψηε νκάδα, ίζσο λα ππνδεηθλχεη 

έλα επίπεδν απμεκέλεο ζηαζεξφηεηαο θαη λα ιεηηνπξγεί σο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πςεινχ βαζκνχ πηζηφηεηαο – αθνζίσζεο. 

 Όπσο είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζεη θαλείο απφ ηα παξαπάλσ, ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο 

έρνπλ θαηά θχξην ιφγν ειηθία κεηαμχ 51-60 εηψλ (Γ2.4) ή άλσ ησλ 60 εηψλ (Γ2.5) θαη 

απνιακβάλνπλ κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα 1000-1500 € (Γ5.3).  
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ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, νη πειάηεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ δεχηεξε νκάδα εκθαλίδνληαη 

πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη ηελ ηερλνινγία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (π.ρ. ATM, APS, web banking, mobile 

banking, phone banking) (Θ11.5). Άκεζν αληίθηππν ηεο πςειήο αζθάιεηαο πνπ αηζζάλνληαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, είλαη θαη ε πςειή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ 

νξζή εθηέιεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ είηε φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάπνην 

ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα (Θ5.5), είηε online κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. 

web banking, mobile banking) (Θ6.5).  

Υαξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε πνπ απνιακβάλνπλ ζην θαηάζηεκα ζην 

νπνίν θαηά θχξην ιφγν εμππεξεηνχληαη σο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή (Θ10.5), φπσο επίζεο πάξα 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη θαη απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ 

παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. web banking, mobile banking) 

(Θ3.5).  

Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο ζεσξνχλ φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

δηεπθξηλίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ (Θ8.4), αιιά θαη ηα ίδηα ηα άηνκα γλσξίδνπλ επίζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

(Θ1.4). 

 

 

β) Δξκελεία δεύηεξνπ παξαγνληηθνύ άμνλα (F2) 

 

 

Οη ηίηινη ησλ ζηνηρείσλ, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζηνλ δεχηεξν παξαγνληηθφ άμνλα, ε πνηφηεηα 

απεηθφληζεο ηνπο ζηνλ δεχηεξν παξαγνληηθφ άμνλα ζε πνζνζηφ (COR) θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δεχηεξνπ άμνλα ζε πνζνζηφ (CTR), θαηαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ. 
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Πίλαθαο 6.8: πληεηαγκέλεο (FA), Πξνβνιέο (COR), πλεηζθνξέο (CTR) ηωλ ζηαηηζηηθώλ 

κνλάδωλ κε ζεηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεύηεξνπ παξαγνληηθνύ άμνλα (F2) 

Μεηαβιεηή 
Κωδηθόο 

Μεηαβιεηήο 
#F1 COR CTR 

Ηιηθία – 18-25 εηώλ Δ21 294 257 29 

Φξόληα Πειαηείαο – 1-5 ρξόληα Δ62 284 247 25 

Online Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Πνιύ Θ34 195 375 21 

Μεληαίν Αηνκηθό Εηζόδεκα – 0-580 € Δ51 211 176 18 

Πξνζωπηθή Εμππεξέηεζε – Πνιύ Θ104 178 252 15 

Τερλνινγία – Πνιύ Θ114 163 278 15 

Αζθάιεηα – Πνιύ Θ74 156 298 15 

Online Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ – Πνιύ Θ64 146 248 12 

Επάγγεικα – Άλεξγνο/-ε – Φνηηεηήο/-ηξηα Δ46 205 110 11 

Όξνη Σύκβαζεο- Μέηξηα Θ83 179 191 11 

 

 

Πίλαθαο 6.9: πληεηαγκέλεο (FA), Πξνβνιέο (COR), πλεηζθνξέο (CTR) ηωλ ζηαηηζηηθώλ 

κνλάδωλ κε αξλεηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεύηεξνπ παξαγνληηθνύ άμνλα (F2) 

Μεηαβιεηή 
Κωδηθόο 

Μεηαβιεηήο 
#F1 COR CTR 

Εύξνο Υπεξεζηώλ – Καζόινπ Θ91 -784 468 51 

Όξνη Σύκβαζεο– Καζόινπ Θ81 -315 393 36 

Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Καζόινπ Θ21 -778 372 34 

Online Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Καζόινπ Θ31 -746 335 31 

Online Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ – Καζόινπ Θ61 -994 314 27 

Πηζηόηεηα – Καζόινπ Θ121 -547 250 25 

Γλώζε Τξαπεδηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Υπεξεζηώλ – Καζόινπ Θ11 -552 289 25 

Ηιηθία – Άλω ηωλ 60 εηώλ Δ25 -412 186 23 

Επάγγεικα – Σπληαμηνύρνο Δ47 -455 202 23 

Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ – Καζόινπ Θ51 -879 335 21 

Φξόληα Πειαηείαο – Άλω ηωλ 10 ρξόλωλ Δ64 -165 263 19 

Οηθνλνκηθέο γλώζεηο – Καζόινπ Θ151 -331 202 15 

Πξνζωπηθή Εμππεξέηεζε – Καζόινπ Θ101 -713 250 14 

Online Πιεξνθνξίεο θαη Σπκβνπιέο – Λίγν Θ32 -345 175 13 

Τερλνινγία – Λίγν Θ112 -327 135 12 

Online Δηεθπεξαίωζε Τξαπεδηθώλ Σπλαιιαγώλ – Λίγν Θ62 -451 164 11 

Αζθάιεηα – Λίγν Θ72 -459 167 11 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ παξαγνληηθνχ άμνλα πξνθχπηεη φηη ζηα θχξηα ζεκεία 

ζπγθαηαιέγνληαη 20 ζεκαηηθά θαη 7 δεκνγξαθηθά. Ο δεχηεξνο παξαγνληηθφο άμνλαο (ρήκα 6.2) 

δείρλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ δχν νκάδσλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ κεδέλ 

(0). 
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ρήκα 6.2: Γεύηεξνο παξαγνληηθόο άμνλαο 

 

 

Ζ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ εθαξκνγέο φπσο είλαη ην 

web banking θαη ην mobile banking (Θ3.4). ε γεληθέο γξακκέο, απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηελ ηξάπεδα. 

Δίλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξερφκελε αζθάιεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ 

επηδεηθλχεη ζην ζχλνιφ ηεο ε ηξάπεδα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Θ7.4), 

φπσο επίζεο εμίζνπ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη θαη απφ ηελ ηερληθή ππνδνκή – ηερλνινγία πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (π.ρ. ATM, APS, web 

banking, mobile banking, phone banking) (Θ11.4). 

Φαίλεηαη πσο δείρλεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην λα πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο ηξαπεδηθέο ηεο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. web banking, mobile banking), 

θαζψο εθθξάδεη ηελ αληίζηνηρε ηθαλνπνίεζε (Θ6.4). 

Δθηφο φκσο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ επηδεηθλχεη σο πξνο ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε ηξάπεδα, νη πειάηεο ηεο νκάδαο απηήο αηζζάλνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη απφ 

ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ην θαηάζηεκα απφ ην νπνίν θαηά θχξην ιφγν 

εμππεξεηνχληαη (Θ10.4). 

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο απηήο, απνηειείηαη θπξίσο απφ 

άηνκα ειηθίαο 18-25 εηψλ (Γ2.1), απνηεινχλ πειάηε νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο ηξάπεδαο ηα 

ηειεπηαία 1-5 έηε (Γ6.2) θαη ζε θάπνην βαζκφ έρνπλ κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα 0-580 € (Γ5.1).    
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Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο ζεσξνχλ φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

δηεπθξηλίδνπλ ζε κέηξην βαζκφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ 

(Θ8.3). 

Ζ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη είλαη θαζφινπ έσο ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ 

εθαξκνγέο φπσο είλαη ην web banking θαη ην mobile banking (Θ3.1, Θ3.2). ε γεληθέο γξακκέο, 

απνηειείηαη απφ πειάηεο νη νπνίνη δελ εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο 

εκπεηξία κε ηελ ηξάπεδα. 

Δίλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξερφκελε αζθάιεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ 

επηδεηθλχεη ζην ζχλνιφ ηεο ε ηξάπεδα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Θ7.2), 

φπσο επίζεο εμίζνπ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη θαη απφ ηελ ηερληθή ππνδνκή – ηερλνινγία πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (π.ρ. ATM, APS, web 

banking, mobile banking, phone banking) (Θ11.2). 

Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο νκάδαο απηήο, 

θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη θαζφινπ ηθαλνπνίεζε είηε φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάπνην 

ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα (Θ5.1), είηε φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ 

εθαξκνγψλ (π.ρ. web banking, mobile banking) (Θ6.1, Θ6.2).  

Γεληθά, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ εξκελεία ηνπ άμνλα απηνχ, νη πειάηεο πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ ελ ιφγσ νκάδα, δελ είλαη επίζεο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε 

πνπ ιακβάλνπλ ζην θαηάζηεκα ζην νπνίν θαηά θχξην ιφγν εμππεξεηνχληαη (Θ10.1), αιιά θαη απφ 

ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ θάπνην ηξαπεδηθφ 

ζηέιερνο (Θ2.1).  

Έληνλε δπζαξέζθεηα αηζζάλνληαη θαη απφ ην πεξηνξηζκέλν εχξνο πνπ θαιχπηνπλ θαη ηελ 

επειημία πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (Θ9.1), αιιά θαη απφ ηε ζηάζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηε δηεπθξίλεζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ 

(Θ8.1).   

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο απηήο, δεδνκέλσλ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξκελεία ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ παξαγνληηθνχ 

άμνλα, δελ πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, επάγγεικα θαη δηάξθεηα πειαηεηαθήο 

ζρέζεο, πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηα ελ ιφγσ άηνκα. Χζηφζν, απφ ηελ εξκελεία ηνπ 

δεχηεξνπ παξαγνληηθνχ άμνλα, πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 
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ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κε πηζηνχο – αθνζησκέλνπο πειάηεο ζηελ ηξάπεδα κε ηελ 

νπνία θαηά θχξην ιφγν ζπλαιιάζζνληαη (Θ12.1) θαη θαζφινπ άξηηα θαηαξηηζκέλνπο σο πξνο ηηο 

νηθνλνκηθέο – ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο ηνπο (Θ15.1), ελψ παξάιιεια δειψλνπλ φηη δελ 

γλσξίδνπλ ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

(Θ1.1). 

 

 

6.6.3 Πξώην παξαγνληηθό επίπεδν 2-D 

 

 

Σν πξψην παξαγνληηθφ επίπεδν 2-D (ρήκα 6.3), φπσο απηφ πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε, παξαηίζεηαη παξαθάησ. Σν πξψην παξαγνληηθφ επίπεδν εξκελεχεη ην 33,23% ηεο 

ζπλνιηθήο αδξάλεηαο θαη απεηθνλίδεη ζπλζεηηθά ηηο επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ δχν πξψησλ παξαγνληηθψλ αμφλσλ. 
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ρήκα 6.3: Πξώην παξαγνληηθό επίπεδν 2-D 

 

  

Γηα ηελ εξκελεία ηνπ παξαγνληηθνχ δηαγξάκκαηνο, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα εμήο: 

- Παξαπιήζηα ή φκνηα πξνθίι δχν ζεκεία λέθνπο γξακκψλ ή ζηειψλ δειψλνπλ 

εγγχηεηα ησλ πξνβνιψλ ηνπο ζην πξψην παξαγνληηθφ επίπεδν. 

- Όηαλ έλα ζεκείν γξακκή ή ζηήιε ηνπ παξαγνληηθνχ επηπέδνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ αξρή (θέληξν βάξνπο), ηφηε ην πξνθίι ηνπ είλαη γεληθά παξαπιήζην κε ην 

κέζν πξνθίι. 

- Απνκάθξπλζε ζεκείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ παξαγνληηθνχ επηπέδνπ ζεκαίλεη φηη 

ην ζεκείν παξεθθιίλεη απφ ην κέζν πξνθίι. Ζ κειέηε απηψλ ησλ ζεκείσλ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα πξνζδηνξίδνπλ 

ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο (ηχπνπο).  

(Μνζρίδεο, 2003; Μπερξάθεο, 1999) 
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6.7 Απνηειέζκαηα ηεο Αληνύζαο Ιεξαξρηθήο Σαμηλόκεζεο (CAH) 

 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Παξαγνληηθήο 

Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ, ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο ζην ζχλνιν ησλ 505 αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο. 

 Έηζη, αλ κε ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ θαηαζθεπάζηεθαλ 

νη παξαγνληηθνί άμνλεο θαη απεηθνλίζηεθαλ γξαθηθά νη ζρέζεηο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ 

απαληήζεσλ ζε έλα ζπλερή ρψξν, φπσο είλαη ην παξαγνληηθφ επίπεδν, κε ηελ Αληνχζα Ηεξαξρηθή 

Σαμηλφκεζε ζα πξνζδηνξηζηνχλ νκνηνγελείο νκάδεο αηφκσλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ θχξησλ 

κεηαβιεηψλ, νκάδεο γηα ηηο νπνίεο έρνπκε ζπγθεθξηκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία, φπσο ην πιήζνο 

ησλ αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλεη πνζνζηηαία θάζε νκάδα. 

 Με ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ 

θαη ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο, κεζφδσλ ζπκβαηψλ ιφγσ ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αδξάλεηαο 

ζην νπνίν βαζίδνληαη θαη νη δχν, έρνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

πνπ επεμεξγαδφκαζηε. 

 θνπφο ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο νκνηνγελψλ θαη 

ζαθψο δηαρσξηζκέλσλ νκάδσλ αηφκσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά θαη 

ζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δήισζαλ ηα 505 άηνκα ζηηο 21 ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 

 

 

6.7.1 Πίλαθαο θόκβωλ ηεο Αληνύζαο Ιεξαξρηθήο Σαμηλόκεζεο  

 

 

Ο πξψηνο πίλαθαο απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο 6.10) είλαη απηφο ησλ θφκβσλ ηεο Αληνχζαο 

Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο. Πεξηέρεη ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο θφκβνπο καδί κε νξηζκέλεο 

παξακέηξνπο, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ. 
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Πίλαθαο 6.10: Κόκβνη ηεο Αληνύζαο Ιεξαξρηθήο Σαμηλόκεζεο 

 

 

 Κφκβνο: Αλαγξάθνληαη νη λένη θφκβνη πνπ δεκηνπξγνχληαη ακέζσο κεηά ηνπο αξρηθνχο 

θφκβνπο – αληηθείκελα. Ζ αξηζκεηηθή ηνπο νλνκαζία παξαπέκπεη ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί. 

 

 A(I), B(I): Δκθαλίδνληαη νη θφκβνη ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη (ή ζηνπο νπνίνπο 

δηαζπάηαη) ν ελ ιφγσ θφκβνο. 

 

 Βάξνο: Πξφθεηηαη γηα ην βάξνο ηνπ θφκβνπ πνζνζηηαία, δειαδή ην πιήζνο ησλ αηφκσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη πνζνζηηαία ν θφκβνο. 

 

 δ: Καηαγξάθεη ηελ αχμεζε ηεο εζσηαμηθήο αδξάλεηαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ θφκβνπ (ή 

ηε κείσζε ηεο δηαηαμηθήο αδξάλεηαο αληίζηνηρα). 

 

 Ηε: Αλαγξάθεηαη ε εζσηαμηθή αδξάλεηα ηεο νκαδνπνίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θφκβν ηεο 

ίδηαο γξακκήο. 

 

 Ηδ: Αλαγξάθεηαη ε δηαηαμηθή αδξάλεηα ηεο νκαδνπνίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θφκβν ηεο 

ίδηαο γξακκήο. 
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 ιr: Δίλαη ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο δηαηαμηθήο αδξάλεηαο θαη παξάιιεια ν ζπληειεζηήο 

αχμεζεο ηεο εζσηαμηθήο αδξάλεηαο. Απφηνκε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή κείσζεο ηεο δηαηαμηθήο 

αδξάλεηαο, νδεγεί γεληθά ζε ηθαλνπνηεηηθή νκαδνπνίεζε.   

 

 πλεπψο, φπσο παξαηεξείηαη, απφηνκε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή κείσζεο ηεο δηαηαμηθήο 

αδξάλεηαο πξνθχπηεη ζην επίπεδν ηνπ ππ’ αξηζκφ 1007 θφκβνπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 

κία ηαμηλφκεζε κε 3 νκάδεο. 

 ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ην απνηέιεζκα ηεο Αληνχζαο 

Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο κέζσ ηνπ δελδξνγξάκκαηνο.  

 

 

6.7.2 Σν Γελδξόγξακκα ηεο Αληνύζαο Ιεξαξρηθήο Σαμηλόκεζεο 

 

 

ην ζρήκα 6.4 παξαηίζεηαη ην άλσ ηκήκα ηνπ δελδξνγξάκκαηνο ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο 

Σαμηλφκεζεο ησλ 505 αηφκσλ. Παξαηεξείηαη, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη παξαπάλσ, φηη ε δηαηαμηθή 

αδξάλεηα κεηψζεθε απφηνκα θαηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ νκάδσλ 1007 θαη 1005 (θξηηήξην Ward). 

πλεπψο κία ηθαλνπνηεηηθή νκαδνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο 1005, 1006 θαη 1007.  
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ρήκα 6.4: Γελδξόγξακκα ηεο Αληνύζαο Ιεξαξρηθήο Σαμηλόκεζεο 

 

 

 

6.7.3 Καηαγξαθή ηωλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθόηεξωλ κεηαβιεηώλ ηωλ νκάδωλ  

 

 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφηεξσλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη ρξήζε ελφο 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη γηα κία νκάδα c θαη κία απάληεζε j, αλ ην 

πνζνζηφ ηεο απάληεζεο j είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ζηελ νκάδα c απφ ην πνζνζηφ ηεο 

απάληεζεο j ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (A. Morineau, 1984a). 

 Ζ δηαδηθαζία εμειίζζεηαη φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θιαζηθψλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ. Ζ 

κεδεληθή ππφζεζε Ζ0 εθθξάδεη φηη ην πνζνζηφ ηεο απάληεζεο j ζηελ νκάδα c είλαη ίζν κε ην 

πνζνζηφ ηεο απάληεζεο j ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Ζ ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1 είλαη φηη ην 

πνζνζηφ ηεο απάληεζεο j είλαη κεγαιχηεξν ζηελ νκάδα c απφ ην πνζνζηφ ηεο απάληεζεο j ζην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 
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 Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθνινπζεί ηελ ηππνπνηεκέλε θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη ζε θάζε ηηκή ηνπ ειέγρνπ απηνχ αληηζηνηρεί κία πηζαλφηεηα p. Ζ αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα p είλαη ε πηζαλφηεηα λα απνξξίςνπκε ιαλζαζκέλα ηε κεδεληθή ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ πνζνζηψλ ηεο απάληεζεο ζηελ νκάδα θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

 Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο απάληεζεο j ζηελ νκάδα c, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

αληίζηνηρε πηζαλφηεηα θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

ειέγρνπ, ηφζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ πνζνζηψλ ζηελ 

νκάδα θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ππέξ ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο ηνπ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηεο απάληεζεο j ζηελ νκάδα c απφ ην πνζνζηφ ηεο ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο.  

 εκεηψλεηαη φηη επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη κνλφπιεπξνο έιεγρνο πνπ αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, νη απαληήζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p = 

5%, αλ ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1,65. Άξα γηα ηελ εξκελεία ησλ νκάδσλ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο απαληήζεηο εθείλεο κε πηζαλφηεηα θάησ ηνπ 5% ή ηηκή 

ειέγρνπ κεγαιχηεξε ηνπ 1,65 (Μπερξάθεο, 1999). 

 Έηζη, ινηπφλ, πξνθχπηνπλ φιεο νη ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο γηα θάζε νκάδα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ Αληνχζα Ηεξαξρηθή Σαμηλφκεζε. Οη ραξαθηεξηζηηθέο απηέο απαληήζεηο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 6.11) πνπ αθνινπζεί.  

 

Πίλαθαο 6.11: Πεξηγξαθή ηωλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθόηεξωλ κεηαβιεηώλ ηωλ νκάδωλ 1005, 

1006, 1007 ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p = 5% 

ΟΜΑΔΑ Δ11 Δ21 Δ22 Δ23 Δ24 Δ25 Δ31 Δ42 Δ43 Δ44 
Δ46 

1005   3,0156 6,8651    1,6962 1,8835 
  

1006 2,9756    2,9108 27,4034 9,6673   4,5498 
 

1007  3,6633        
 2,1474 
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ΟΜΑΔΑ Δ47 Δ51 Δ52 Δ53 Δ54 Δ62 Δ63 Δ64 Θ11 Θ12 
Θ13 

1005   6,4223      9,6953 4,516 
 

1006 28,6912   7,1735 11,9038   10,503 2,154 
  

1007  2,7698    2,619 1,8224   
 2,5856 

 

ΟΜΑΔΑ Θ14 Θ15 Θ21 Θ22 Θ23 Θ24 Θ25 Θ31 Θ32 
Θ34 

1005   17,5925 7,4273    18,1402 18,2579 
 

1006 10,6281 16,2613    4,7253 19,3912   
 

1007     2,5167     
3,4611 

 

ΟΜΑΔΑ Θ35 Θ41 Θ42 Θ44 Θ51 Θ52 Θ53 Θ54 Θ55 
Θ61 

1005  5,4521  1,8829 19,0199 8,3964    
10,8134 

1006 13,0133   5,373     17,1897 
 

1007   2,3257    1,9298 2,2899  
 

 

ΟΜΑΔΑ Θ62 Θ63 Θ64 Θ65 Θ71 Θ72 Θ74 Θ75 Θ81 
Θ82 

1005 15,3019 3,6491   12,5899 21,4266   19,0595 
 

1006  2,2791  7,2622    18,1255  
 

1007   2,7074    3,5005   
2,3665 

 

ΟΜΑΔΑ Θ83 Θ84 Θ85 Θ91 Θ92 Θ93 Θ94 Θ95 Θ101 
Θ102 

1005    23,9848 2,7032    11,4655 
8,9086 

1006  6,0094 8,6779    6,0602 17,6162  
 

1007 1,7075     2,1601    
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ΟΜΑΔΑ Θ103 Θ104 Θ105 Θ111 Θ112 Θ113 Θ114 Θ115 Θ121 
Θ125 

1005 3,5713   8,3155 12,0072 3,8341   16,8652 
 

1006   22,4733     19,1177  
11,5241 

1007  2,7995     2,5007   
 

 

ΟΜΑΔΑ Θ131 Θ134 Θ135 Θ141 Θ151 Θ154 
Θ155 

1005 3,8003  3,6657 2,7404 9,5942  
 

1006 1,7558 1,7037  3,2375 1,8217 4,2199 
4,2653 

1007       
 

 

 

 

6.7.4 Δξκελεία ηωλ νκάδωλ 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 6.11), γηα θάζε νκάδα επηιέγνληαη νη κεηαβιεηέο κε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ειέγρνπ. πλεπψο, πξνθχπηεη ε αθφινπζε εξκελεία γηα θάζε νκάδα. 

 

 

α) Πξώηε νκάδα (1005) 

 

 

Ζ πξψηε νκάδα κε βάξνο 17,23% πεξηιακβάλεη 87 άηνκα απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα. Δπηιέρζεθαλ νη 

κεηαβιεηέο κε ηηκή ειέγρνπ κεγαιχηεξε ηνπ 15, θαζψο νη ηηκέο ειέγρνπ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

νκάδαο απηήο θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη ζπλεπψο, δίλνπλ απνηειέζκαηα πςειήο 

εξκελεπηηθήο αμίαο.  

Καηά θχξην ιφγν, νη πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πνπ εληάζζνληαη ζηελ νκάδα απηή, δελ 

είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην εχξνο πνπ θαιχπηνπλ θαη ηελ επειημία πνπ πξνζθέξνπλ νη 
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ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (Θ9.1), φπσο επίζεο ε ίδηα έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ θάπνην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο 

(Θ2.1), φζν θαη απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ απηέο παξέρνληαη 

κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. web banking, mobile banking) (Θ3.1). 

 Αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

νκάδαο απηήο, θαίλεηαη θαηά θχξην ιφγν λα κελ ππάξρεη θαζφινπ ηθαλνπνίεζε φηαλ απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάπνην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα (Θ5.1), ελψ ιίγν απμεκέλε αιιά ζε ρακειά 

σζηφζν επίπεδα παξακέλεη θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ 

εθαξκνγψλ (π.ρ. web banking, mobile banking) (Θ6.2). 

 ε γεληθέο γξακκέο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο νκάδαο απηήο, απφ ηελ παξερφκελε 

αζθάιεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ζην ζχλνιφ ηεο ε ηξάπεδα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, είλαη πεξηνξηζκέλε (Θ7.2), ελψ ζεσξνχλ φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

δελ δηεπθξηλίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ (Θ8.1). 

 ρεηηθά ζπλεζέζηεξα, ηα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο δελ εκθαλίδνληαη πηζηνί – αθνζησκέλνη 

σο πξνο ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία θαηά θχξην ιφγν ζπλαιιάζζνληαη (Θ12.1), αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 36 – 50 εηψλ (Γ2.3) θαη έρνπλ αηνκηθφ κεληαίν εηζφδεκα 581 – 999 € (Γ5.2). 

 

 

β) Γεύηεξε νκάδα (1006) 

 

 

Ζ δεχηεξε νκάδα κε βάξνο 16,63% πεξηιακβάλεη 84 άηνκα απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα. Δπηιέρζεθαλ 

νη κεηαβιεηέο κε ηηκή ειέγρνπ κεγαιχηεξε ηνπ 15, θαζψο νη ηηκέο ειέγρνπ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

νκάδαο απηήο θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη ζπλεπψο, δίλνπλ απνηειέζκαηα πςειήο 

εξκελεπηηθήο αμίαο. 

 Καηά θχξην ιφγν, νη πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πνπ εληάζζνληαη ζηελ νκάδα απηή, είλαη 

άλσ ησλ 60εηψλ (Γ2.5), είλαη ζπληαμηνχρνη (Γ4.7) θαη γλσξίδνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηα 

ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

(Θ1.5).  

ρεηηθά ζπλεζέζηεξα, είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε 

πνπ ιακβάλνπλ απφ ην θαηάζηεκα ζην νπνίν θαηά θχξην ιφγν εμππεξεηνχληαη (Θ10.5), φπσο θαη 
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απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ θάπνην ηξαπεδηθφ 

ζηέιερνο (Θ2.5). Δπίζεο, ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

νκάδαο απηήο, θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε θάπνην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα (Θ5.5).  

Καηά θχξην ιφγν, ε ηερληθή ππνδνκή – ηερλνινγία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα 

αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (π.ρ. ATM, APS, web banking, mobile banking, phone 

banking) (Θ11.5), ε παξερφκελε αζθάιεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ζην ζχλνιφ ηεο ε 

ηξάπεδα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Θ7.5) θαη ην εχξνο θαη ε επειημία 

πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (Θ9.5), βαζκνινγνχληαη κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ηεο 

θιίκαθαο απαληήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο νκάδαο απηήο. 

 

 

γ) Σξίηε νκάδα (1007) 

 

 

Ζ ηξίηε νκάδα έρεη θαη ην κεγαιχηεξν βάξνο, 66,14% θαη πεξηιακβάλεη 334 άηνκα απφ ην 

ζπλνιηθφ δείγκα. Οη ηηκέο ειέγρνπ ησλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφηεξσλ κεηαβιεηψλ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ηξίηεο νκάδαο (1007) δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, κε απνηέιεζκα νη κεηαβιεηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ ηξίηε νκάδα (1007), λα ηελ ραξαθηεξίδνπλ κε εκθαλψο κηθξφηεξε «ηζρχ», ζε 

ζρέζε κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβιεηέο ησλ ππνινίπσλ δχν νκάδσλ.  

 ρεηηθά ζπλεζέζηεξα, νη πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πνπ εληάζζνληαη ζηελ νκάδα απηή, 

αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 – 25 εηψλ (Γ2.1) θαη δχν είλαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηελ ηξάπεδα. 

 Καηά θχξην ιφγν, είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξερφκελε αζθάιεηα θαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ζην ζχλνιφ ηεο ε ηξάπεδα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (Θ7.4). Δπίζεο, πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη θαη απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ εθαξκνγψλ 

(π.ρ. web banking, mobile banking) (Θ3.4).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 

Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο θαη ε πιεζψξα ηξφπσλ αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, έρεη νδεγήζεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα επηδηψθνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμέηαζή ηεο. 

Γεδνκέλνπ φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο ηξάπεδεο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηάθνξεο νκάδεο πειαηψλ 

αλάινγα κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο, φπσο επίζεο αλάινγα θαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα απηέο είλαη λα γλσξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηα 

ελδηαθέξνληα αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Μφλν έηζη ζα θαηαθέξνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 Ζ κειέηε απηή εζηίαζε ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζηελ νπνία ππάξρνπλ αθφκα πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ζπλεπψο ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε σο πξνο ηε ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θαη 

κειινληηθνχο πειάηεο.   

 Σα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αθφκα θαη ζήκεξα πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ε ειηθία, ην επάγγεικα θαη ην εηζφδεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

νκαδνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα λα εξκελεχζνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Πνιιαπιψλ 

Αληηζηνηρηψλ θαη ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο. Μέζσ ησλ κεζφδσλ απηψλ, 

αλαδείρζεθαλ ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα δεκνγξαθηθά, θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε πςειφηεξε εξκελεπηηθή ζεκαζία, ηα νπνία ζεσξνχκε φηη είλαη 

αλαγθαίν λα ιεθζνχλ ππφςε. Ζ νκαδνπνίεζε  ησλ πειαηψλ θαη ε εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο φηαλ βαζίδεηαη κφλν ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελδέρεηαη λα παξέρεη κία ειιηπή 
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εηθφλα ηεο αγνξάο. πλεπψο, πξνηείλεηαη ηαπηφρξνλε εμέηαζε δεκνγξαθηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ, παξέρνληαο έηζη πιήξε εηθφλα ζηε δηεξεπλεηηθή 

αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη πειάηεο κε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνθχπηεη φηη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πειαηψλ, φπσο είλαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ πνπ ιακβάλνπλ είηε κέζσ θάπνηνπ ηξαπεδηθνχ ζηειέρνπο, είηε κέζσ θάπνηαο 

δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο εθαξκνγήο, φπσο επίζεο θαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα 

θαηά ηε δηεπζέηεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ παξάγνληεο εμέρνπζαο ζεκαζίαο σο 

πξνο ηελ αλάδεημε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζεσξείηαη πσο είλαη αλαγθαίν ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο λα ζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο απνθάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θξίζηκνπο απηνχο παξάγνληεο. Με άιια ιφγηα, κία 

νκαδνπνίεζε ησλ πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ ειηθία θαη ην επάγγεικα, ζα ζρεκαηίζεη νκάδεο αηφκσλ 

κε ζεκαληηθά εηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά, θαη ζπλεπψο δελ ζα απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή 

νκαδνπνίεζε.  

 Δπηπιένλ, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, παξαηεξείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ ζπκπίπηνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Αληνχζαο Ηεξαξρηθήο Σαμηλφκεζεο, γεγνλφο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ πςειή εξκελεπηηθή αμία θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ.  

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεμήρζε ζε κφλν κία αγνξά, απηή 

ηεο Διιάδαο, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθή δνκή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνπο ηνκέα. Έλαλ αθφκα πεξηνξηζκφ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ελψ νη 

άλζξσπνη ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφςεηο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 πκπεξαζκαηηθά, ππνγξακκίδεηαη πσο ε ελ ιφγσ κειέηε κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή 

γηα έλα πιήζνο πεξαηηέξσ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δηεξεπλεηηθήο 

αλάιπζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη πειάηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Οη κειινληηθέο 

κειέηεο ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ηξαπεδηθνχο 
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πειάηεο θαη ηα νπνία ζα απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ. 
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