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0. εισαγωγή
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Μαθηματικού -Δρα Στατιστικής

καί
Ήλία Νικολακόπουλου

’Ερευνητή στό ΕΚΚΕ

0.1 Ή συλλογή δεδομένων, άπαραίτητη στίς 
περισσότερες έπιστήμες, όδηγεϊ συχνά σέ ογκώδη 
άρχεΐα πρωτογενών παρατηρήσεων, πού συστημα
τοποιούνται σέ πίνακες μεγάλων διαστάσεων πλού
σιους σέ πληροφορίες, τούς όποιους όμως δύσκολα 
μπορούμε νά έπεξεργαστοΰμε μέ τίς παραδοσιακές 
μεθόδους τής στατιστικής. ’Έτσι, γιά τή συνθετική 
παρουσίαση μεγάλων πινάκων άριθμητικών δεδομέ
νων, έχουν άναπτυχθεΐ τά τελευταία χρόνια διάφο
ρες μέθοδοι καί τεχνικές, οί όποιες ανήκουν στήν 
«’Ανάλυση Δεδομένων», κλάδο πού μερικοί προτι
μούν νά ονομάζουν «πολυδιάστατη (ή πολυμεταβλη- 
τή) στατιστική άνάλυση», ώστε νά τονίζουν τή 
σχέση της μέ τίς μεθόδους τής κλασικής περιγραφι
κής στατιστικής, τής όποιας άποτελεϊ γενίκευση. 'Η 
χρησιμοποίηση των μεθόδων αυτών, έξαιτίας τού 
όγκου τών στοιχείων καί τής πολυπλοκότητας τών 
ύπολογισμών, συμβαδίζει μέ τή γενίκευση τής χρή
σης τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών, καί γι’ αύτό 
πολλές τεχνικές τής ’Ανάλυσης Δεδομένων άναπτύ- 
χθηκαν καί διαδόθηκαν χάρη σ’ αύτούς. Οί διάφορες 
μέθοδοι τής ’Ανάλυσης Δεδομένων στηρίζονται σέ 
ένα κοινό κορμό βασικών ιδεών καί επιδιώκουν γε
νικά νά παραμείνουν όσο τό δυνατόν πλησιέστερα 
στά δεδομένα, ελαχιστοποιώντας, σέ μιά πρώτη δι
ερευνητική φάση, τίς a priori ύποθέσεις, γεγονός 
πού διευκολύνει τή χρησιμοποίησή τους άπό διάφο
ρους επιστημονικούς κλάδους (π.χ. κοινωνιολογία, 
ψυχολογία, οικονομικές έπιστήμες, ιατρική, φυσι
κές έπιστήμες κτλ.). Στίς κοινωνικές έρευνες οί μέ
θοδοι τής ’Ανάλυσης Δεδομένων προσφέρουν και
νούργιες δυνατότητες γιατί—έκτος τού ότι έπιτρέ- 
πουν τή γρήγορη έπεξεργασία καί εύχρηστη παρου
σίαση ενός μεγάλου πλήθους άριθμητικών δεδομέ
νων—μπορούν νά χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τή 
διαδικασία έπαλήθευσης ύποθέσεων όσο καί κατά 
τή διαδικασία διατύπωσής τους, στό μέτρο πού τίς 
περισσότερες φορές ή έφαρμογή τους δέν προϋποθέ
τει τήν ύπαρξη ένός ολοκληρωμένου συστήματος 
ύποθέσεων.1

0.2. Τό άρθρο αύτό άποσκοπεΐ στό νά παρουσι
άσει τίς βασικές έννοιες μιας άπό τίς μεθόδους τής 
’Ανάλυσης Δεδομένων, τής Παραγοντικής Άνάλυ-

1. Γιά μιά έκλαϊκευμένη, άλλά άρτια, περιληπτική παρουσί
αση τών βασικόν Ιδεών καί μεθόδων τής ’Ανάλυσης Δεδομένων, 
βλ. E. Diday καί L. Lebart, L’analyse des données, στό περιοδικό 
La recherche, τεΟχ. 74 (’Ιανουάριος 1977), σ. 15-25. Γιά μιά πλήρη 
μαθηματική παρουσίαση τής ’Ανάλυσης Δεδομένων μέ συγκε
κριμένες πρακτικές έφαρμογές, βλ. Benzecri J.-P., Analyse des 
données; tome I: La taxinomie; II: L’analyse des correspondances, 
Dunod, Παρίσι, 1973. ’Επίσης F. Cailliez et J.-P Pagès, Introd
uction à l’analyse des données, Smash, Παρίσι 1976, Anderson, 
T.W., Introduction to Multivariate Statistical Analysis, Wiley, N. 
Ύόρκη 1958 καί W. Cooley καί P. Lohnes, Multivariate Data 
Analysis, Wiley, N. Ύόρκη 1971.
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σης ’Αντιστοιχιών (ΠΑΑ), καί νά δείξει, πάνω σέ 
ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τόν τρόπο, τίς δυνα
τότητες καί τά δρια τής χρησιμοποίησής της στήν 
άνάλυση κοινωνικών δεδομένων.

Τό άρθρο χωρίζεται σέ δύο μέρη: Στό πρώτο γίνε
ται, σέ δύο έπίπεδα, μιά γενική παρουσίαση τής με
θόδου. Στίς παραγράφους 1.1. καί 1.3. δίνονται, μέ 
τρόπο πού δέν προϋποθέτει καμιά ιδιαίτερη μαθημα
τική παιδεία, οί τελείως απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά μέ τήν ΠΑΑ. 'Η άνάγνωση αύτών τών δύο 
παραγράφων άρκει γιά τήν κατανόηση του δευτέρου 
μέρους αύτοϋ τοϋ άρθρου, μέ εξαίρεση μερικές ύπο- 
σημειώσεις. Στήν παράγραφο 1.2. γίνεται μιά πιό 
λεπτομερειακή παρουσίαση τής μεθόδου—όχι βέ
βαια αυστηρά μαθηματική—γιά τήν κατανόηση τής 
οποίας είναι χρήσιμο ό άναγνώστης νά διαθέτει με
ρικές βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής.

Στό δεύτερο μέρος ή ΠΑΑ έφαρμόζεται στή με
λέτη πινάκων πού άφοροϋν τήν κατάταξη τών φοι
τητών τών ΑΕΙ ως πρός τή σχολή (ή τό τμήμα) στήν 
όποια σπουδάζουν καί ώς πρός τό επάγγελμα τοϋ 
πατέρα τους. 'Η άνάλυση τών πινάκων αύτών, μέ τή 
βοήθεια τής ΠΑΑ, οδηγεί στήν έξαγωγή μιας σειράς 
συμπερασμάτων ώς πρός τήν ταξινόμηση τών σχο
λών σέ σχέση μέ τήν προέλευση τών φοιτητών τους 
καί ώς πρός τίς σχέσεις πού υπάρχουν άνάμεσα στήν 
κοινωνικοεπαγγελματική προέλευση καί τή σχολή 
φοίτησης.

1. ή παραγοντική άνάλυση άντιστοιχιών

1.1. Γενικές έννοιες

'Η Παραγοντική ’Ανάλυση ’Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) 
ανήκει στίς παραγοντικές μεθόδους άνάλυσης δεδο
μένων,2 οί όποιες μπορεί νά θεωρηθοϋν ότι προέρ
χονται άπό τήν Παραγοντική ’Ανάλυση τών ψυχο
λόγων. ’Επιδίωξη τών ψυχολόγων ήταν νά προσδι
ορίσουν, μέ βάση τή βαθμολόγηση μιας σειράς ατό
μων σέ διάφορα τέστ, μιά ή περισσότερες έρμηνευ- 
τικές μεταβλητές (π.χ. ευφυΐα) καί νά ταξινομήσουν 
τά άτομα ώς πρός αύτές. 'Ιστορικά, ή πρώτη άπάν- 
τηση σ’ αυτό τό πρόβλημα δόθηκε τό 1904 άπό τόν 
Ch. Spearman.3 'Η βασική ύπόθεση τοϋ μοντέλου 
τοϋ Spearman έκφράζεται άπό ενα σύστημα έξισώ- 
σεων:

Zjj= ajFj+ejj (i=l,..., η καί j = 1m)

2. Γιά μιά όλοκληρωμένη μελέτη τοβ θέματος τής Παραγοντι- 
κής Άνάλυσης, βλ. Harman, Η.Η., Modern Factor Analysis, Uni
versity Press, Σικάγο, 1960.

3. Ch.Spearman, «General Intelligence Objectively Determined
and Measured», American Journal of Psychology, voi. 15, 1904.

όπου Zij συμβολίζει τό βαθμό έπιτυχίας τοϋ άτόμου ί 
στό τέστ j, ενώ τά Fj.a; καί e^ —πού προέρχονται άπό 
τή λύση τοϋ συστήματος—δέν είναι ποσότητες πού 
μποροϋν νά παρατηρηθούν. Τά F( όρίζουν μιά υποθε
τική μεταβλητή—λέγεται επίσης καί παράγον
τας—τήν όποια ό Spearman έρμήνευε ώς ευφυΐα καί 
ή όποια είναι κοινή γιά όλα τά τέστ j (j = 1,..., m) καί 
καθορίζει γιά κάθε άτομο ί, τό βαθμό έπιτυχίας του 
σ’ αυτά. Οί συντελεστές α; μετράνε τή σημασία τής 
μεταβλητής αύτής γιά κάθε τέστ j καί οί όροι e^ τήν 
ικανότητα τοϋ άτόμου ί σέ σχέση μέ τούς ιδιαίτε
ρους παράγοντες έπιτυχίας τοϋ τέστ j. Τό θεωρητικό 
ένδιαφέρον τοϋ μοντέλου τοϋ Spearman είναι ότι 
μπορεί, κατ’ άρχήν, νά έφαρμοστεϊ όχι μόνο στήν 
ψυχομετρία άλλά καί σέ κάθε περίπτωση, όπου έπι- 
διώκουμε νά ταξινομήσουμε άτομα γιά τά όποια 
έχουν οριστεί ενα σύνολο ποσοστικών χαρακτηρι
στικών. Γι’ αύτό καί άποτελεϊ τό πρότυπο όλων σχε
δόν τών παραγοντικών μοντέλων πού προτάθηκαν 
αργότερα γιά τή λύση τοϋ προβλήματος κατασκευής 
τυπολογιών.

Μέ τόν καιρό ή Παραγοντική ’Ανάλυση τών ψυ
χολόγων πλουτίστηκε καί διαφοροποιήθηκε σημαν
τικά,4 οδηγώντας βαθμιαία στή διαμόρφωση τών κυ- 
ριότερων παραγοντικών μεθόδων τής σημερινής 
Άνάλυσης Δεδομένων (’Ανάλυση σέ Κύριες Συνι
στώσες, ΠΑΑ, κτλ.). Έξαιτίας τής ιδιομορφίας τοϋ 
πρώτου πεδίου έφαρμογής της, ή Παραγοντική 
’Ανάλυση άναπτύχθηκε γιά άρκετά χρόνια μέ τρόπο 
αυτόνομο, γεγονός πού έξηγεΐ τήν ίδιάζουσα όρολο- 
γία πού χρησιμοποιούν καί σήμερα οί παραγοντικές 
μέθοδοι τής ’Ανάλυσης Δεδομένων. Στή σημερινή 
της μαθηματική μορφή ή Παραγοντική ’Ανάλυση 
’Αντιστοιχιών άρχισε νά διαμορφώνεται γύρω στό 
1940 άπό τίς έργασίες τοϋ R. A. Fisher, άλλά όλο- 
κληρώθηκε καί έμφανίστηκε ώς αύτόνομη μέθοδος 
κυρίως χάρη στίς έργασίες τοϋ J. P. Benzecri (1964- 
65) πού, συστηματοποιώντας τό σύνολο τών άλγε- 
βρικών ιδιοτήτων τής μεθόδου, άπόδειξε τό ένδια
φέρον καί τήν πολύπλευρη χρησιμότητά της.5

Ή ΠΑΑ έφαρμόζεται κυρίως, όταν τά δεδομένα 
πού έχουν συλλέγει, δηλαδή τά δεδομένα άπό τήν 
άνάλυση τών όποιων περιμένουμε πληροφορίες γιά 
τή δόμηση τής πραγματικότητας πού μελετάμε, συγ
κεντρώνονται σ’ έναν πίνακα συχνοτήτων ώς πρός 
δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή σ’ έναν πί
νακα διπλής εισόδου τής έξής μορφής:

4. Ή άνάπτυξη τής Παραγοντικής Άνάλυσης έγινε μέ άξονα 
τό περιοδικό Psychometrika, γύρω άπό τό όποίο διαμορφώθηκε 
κυρίως ή άμερικανική σχολή τής Άνάλυσης Δεδομένων.

5. Γιά τήν Ιστορία τής ΠΑΑ, καί γενικότερα τής Άνάλυσης 
Δεδομένων, βλ. J.-P. Benzecri, «Histoire et préhistoire de l’ana
lyse des données», Les cahiers de l’analyse des données, έκδ. 
Dunod, Παρίσι 1967.
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παραγοντική ανάλυση δεδομένων

1.2. Παρουσίαση τής μεθόδου1

1.2.1. Τό πρώτο βήμα γιά τήν άνάλυση τού άρχικού πίνακα 
δεδομένων (βλ. παραγρ. 1.1.) μέ τήν ΠΑΑ είναι ή μετατροπή του 
άπό πίνακα άπόλυτων συχνοτήτων (k··) σέ πίνακα σχετικόν συ
χνοτήτων (fjj),

k„

Σ Σ*„
i=l i=l

γιά κάθε i καί j.

Προφανώς έχουμε

Σ Σ f.i = 1
i=l i=l

Τά άθροίσματα κάθε γραμμής καί κάθε στήλης τού νέου πίνακα.

Στήν τομή τής γραμμής ί καί τής στήλης j βρίσκε
ται ή άπόλυτη συχνότητα kij, δηλαδή ό άριθμός των 
άτόμων τού πληθυσμού πού άνήκουν ταυτόχρονα 
στήν τάξη Α; τού χαρακτηριστικού A καί στήν τάξη 
Bj τού χαρακτηριστικού Β. "Ενα παράδειγμα πίνακα 
συχνοτήτων ώς πρός δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά 
άποτελεΐ ό πίνακας πού άναλύεται στήν § 2.

Παρόλο πού οί περισσότερες έφαρμογές της άφο- 
ροΰν πίνακες συχνοτήτων ώς πρός δύο ποιοτικά χα
ρακτηριστικά, ή ΠΑΑ μπορεί νά έφαρμοστεΐ καί 
όταν τά χαρακτηριστικά είναι ποσοτικά καί γενικό
τερα σέ κάθε περίπτωση πίνακα διπλής είσόδου 
μέσω τού όποιου έρχονται σέ άντιστοιχία δύο σύν
ολα Α= (Aj,...,Aj,...,Am) καί B=(Bi,...,Bj...Bm) έτσι
ώστε κάθε στοιχείο τού A (π.χ. τό Aj) νά περιγράφε- 
ται άπό μιά γραμμή τού πίνακα (τήν ίοστή) καί νά 
είναι έπομένως γνωστό μέσω m «πληροφοριών» 
(π.χ. τών kjlv.., kÿ,..., k^), ένώ άντίστοιχα κάθε στοι
χείο τού Β νά περιγράφεται άπό μιά στήλη καί νά 
είναι γνωστό μέσω η «πληροφοριών». Τά σύνολα A 
καί Β μπορεί, τό ένα άπ’ αύτά ή καί τά δύο, νά είναι 
οί τάξεις ένός χαρακτηριστικού (ποιοτικού ή ποσο
τικού), τό σύνολο τών τάξεων περισσότερων χαρα
κτηριστικών ή τά άτομα ένός πληθυσμού καί ό πίνα
κας διπλής είσόδου μπορεί νά είναι ένας πίνακας 
μετρήσεων6 (όπου τό kÿ έκφράζει τό άποτέλεσμα τής 
μέτρησης Bj τού στοιχείου Aj), ένας πίνακας προτι
μήσεων (όπου τό k^ έκφράζει τό βαθμό προτίμησης 
τού Bj άπό τό Aj), ένας πίνακας συμπτώσεων (όπου τό 
ICjj παίρνει μόνο τίς τιμές 1 καί 0 άνάλογα μέ τό άν τό 
χαρακτηριστικό Bj έμφανίζεται ή όχι στό στοιχείο 
Aj) κτλ.

6. Στούς πίνακες μετρήσεων έφαρμόζεται τίς περισσότερες φο
ρές ή Άνάλυση σέ Κύριες Συνιστώσες, τής όποιας ο! κυρτότερες 
διαφορές άπό τήν ΠΑΑ έπισημαίνονται στήν §1.2.

f,.= Σ f,i
1 = 1

γιά κάθε i=i,...,n

καί f.j — Σ f j j γιά κάθε j = l,...,m

λέγονται περιθωριακές συχνότητες τής τάξης Aj καί τής τάξης Bj 
άντίστοιχα καί όρίζουν τίς όνομαζόμενες περιθωριακές κατανο
μές ώς πρός τά χαρακτηριστικά A καί Β άντίστοιχα.

’Επίσης γιά κάθε ί τά πηλίκα

fi = 0=1.-, m)

όρίζουν τίς σχετικές ύπό συνθήκη συχνότητες τών τάξεων Bj 
0=1,..., m) ώς πρός τήν τάξη Ai. Μέ άντίστοιχο τρόπο όρίζονται, γιά 
κάθε j, οί σχετικές ύπό συνθήκη συχνότητες

fj=-jü— (i=l,.„,n)

τών τάξεων A j (i= Ι,.,.,η) ώς πρός τήν τάξη Bj. 
Γιά κάθε γραμμή ί, τό m-διάστατο διάνυσμα

Ρ,=
i = 1, ... , m

ονομάζεται προφίλ τής γραμμής ί (ή τής τάξης A j ή τού στοιχείου 
ί). Τό P, όρίζει αύτό πού όνομάζεται ύπό συνθήκη κατανομή τών 
τάξεων τού χαρακτηριστικού Β ώς πρός τήν τάξη Aj. Ή συχνό
τητα ή. όνομάζεται μάζα τής γραμμής ί. Έπομένως κάθε γραμμή

7. Ή παρουσίαση τής μεθόδου γίνεται γιά τήν περίπτωση ένός 
πίνακα συχνοτήτων ώς πρός δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
'Όμως, όλα τά συμπεράσματα Ισχύουν, χωρίς καμιά άλλαγή, καί 
γιά τά άλλα είδη πινάκων στούς όποίους, όπως σημειώσαμε πιό 
πάνω, μπορεί νά έφαρμοστεΐ ή ΠΑΑ. Απλώς, τά μεγέθη πού όρί- 
ζονται δέν έχουν, σ’αύτή τήν περίπτωση, τήν ίδια στατιστική 
σημασία.
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τοΟ πίνακα (f ÿ) μπορεί νά παρασταθεϊ, στό χώρο τών m διαστά
σεων, άπό iva σημείο—τό όποιο όρίζεται άπό τό διάνυσμα 
P i —έφοδιασμένο μέ μία μάζα (f;.). Μ’ αυτό τόν τρόπο, οί η γραμ
μές του αρχικού πίνακα παριστάνονται, στό χώρο τών m διαστά
σεων, άπό ενα νέφος η σημείων έφοδιασμένων μέ μάζες.8

Γιά τόν υπολογισμό τών αποστάσεων μεταξύ τών σημείων 
τού νέφους χρησιμοποιείται στην ΠΑΑ, ή -απόσταση (ήχ2 - 
μετρική) σύμφωνα μέ τήν όποια ή άπόσταση δύο γραμμών ί καί ί' 
είναι ϊση μέ

d
V V _!

(1)

γραμμές, μ’ αυτή πού άκολουθεΐται στή μέθοδο τής παλινδρόμη
σης.10 Γιά κάθε ύποχώρο όρίζουμε τό μέγεθος

iw = Σ f;. IIβ.

όπου II β,II είναι ή άπόσταση τού σημείου Pj άπό τό χώρολΥ. Τό 
μέγεθος αυτό, κατ’ άναλογία πρός τή Μηχανική, ονομάζεται 
ροπή άδρανείας τού νέφους των η σημείων ώς πρός τόν ύποχώρο 
W. ‘Από τούς διάφορους ύποχώρους W μιας συγκεκριμένης διά
στασης ώς «άριστο» ύποχώρο Wo θεωρούμε αυτόν πού έλαχιστο- 
ποιει τό μέγεθος Iw. "Οπως άποδεικνύεται (μέ βάση τό θεώρημα 
Huygens), ένας τέτοιος ύποχώρος, άσχετα άπό τή διάστασή του, 
περνάει άπό τό σημείο

Μέ τόν ίδιο τρόπο πού όρίζονται γιά τίς γραμμές ί (ί= Ι,.,.,η) 
οί έννοιες ύπό συνθήκη συχνότητα, προφίλ καί μάζα, ορίζονται οί 
ίδιες έννοιες καί γιά τίς στήλες j (j = l,...,m). 'Επομένως οί m 
στήλες τού άρχικοΰ πίνακα μπορούν νά παρασταθούν άπό ένα 
νέφος m σημείων εφοδιασμένων μέ μάζες, στό χώρο τών η δια
στάσεων αύτή τή φορά. "Οπως καί προηγούμενα, οί αποστάσεις 
μεταξύ τών σημείων αυτών ύπολογίζονται άπό τή χ2-μετρική.9 
’Έτσι, ή άπόσταση τών στηλών j καί j' είναι ίση μέ

V - f (' ‘ )2 (2)

1.2.2. Ή παράσταση τών γραμμών τού πίνακα πού όρίσαμε 
πιό πάνω μάς έπιτρέπει νά εκτιμήσουμε, μέ βάση τήν άπόσταση 
(1), τίς μεταξύ τους γειτνιάσεις πού προσδιορίζουν τήν όμοιότητα 
άνάμεσα στις διάφορες τάξεις τού χαρακτηριστικού Α, σέ σχέση 
πάντα πρός τό χαρακτηριστικό Β. Ή μορφή τού νέφους, καθορι
σμένη άπό τίς θέσεις τών σημείων του, τίς μάζες τους καί τίς 
μεταξύ τους άποστάσεις, έκφράζει τό σύνολο τής «πληροφορίας» 
πού περιέχει ό άρχικός πίνακας. "Ομως, έπειδή ή παράσταση τού 
νέφους γίνεται σ’ ενα χώρο πολλών διαστάσεων, ή κεντρική Ιδέα 
τών παραγοντικών μεθόδων, καί ειδικότερα τής ΠΑΑ, είναι ό 
καθορισμός ένός ύποχώρου μικρότερης διάστασης στόν όποιο, 
άν προβληθεί τό νέφος τών σημείων, νά «παραμορφώνεται» τό 
λιγότερο δυνατό.

Ό προσδιορισμός τού «άριστου», μέ τήν προηγούμενη έν
νοια, ύποχώρου γίνεται μέ μιά διαδικασία άντίστοιχη, σέ γενικές

8. ’Επειδή Γ·' ' ' τό νέφος τών η σημείων βρίσκεται

σ’ έναν ύποχώρο, τό πολύ m -1 διαστάσεων.
9. Ή χ2- άπόσταση έχει τό έξής βασικό προτέρημα («ισοδυ

ναμία κατανομής»): άν δύο σημεία ταυτίζονται στό χώρο τών m 
(άντιστ. η) διαστάσεων, μπορούν νά άντικατασταθοΰν άπό ένα 
σημείο μέ μάζα τό άθροισμα τών δύο μαζών, χωρίς αύτό νά έπη- 
ρεάζει καθόλου τό ύπόλοιπο νέφος. Γιά μιά άναλυτική παρουσί
αση τών Ιδιοτήτων τής χ2 - άπόστυση, καί μιά θεωρητική αιτι
ολόγηση τής χρησιμοποίησής της στήν ΠΑΑ, μπορεί κανείς νά 
συμβουλευτεί τό: Benzecri J.-P., Analyse des données, tome II: 
Analyse des correspondances, σσ. 133-166, Dunod, Παρίσι, 1973. 
Στήν ’Ανάλυση σέ Κύριες Συνιστώσες, όπου οί μάζες όλων τών 
γραμμών καί τών στηλών θεωρούνται ίσες μέ 1, δηλαδή δέν ύπάρ- 
χει στάθμιση, ή χ2- άπόσταση ταυτίζεται μέ τήν εύκλείδεια.

9 = Σ fi. Pi
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τού όποιου οί συντεταγμένες είναι

γιά κάθε j = l,...,m

δηλαδή είναι ίσες μέ τίς μάζες τών στηλών τού πίνακα. Τό σημείο 
g, κατ’ άναλογία πρός τή Μηχανική, όνομάζεται κέντρο βάρους 
τού νέφους τών η σημείων, έννοια πού άντιστοιχεϊ στήν έννοια 
τού μέσου όρου.

Άποδεικνύεται ότι ό προσδιορισμός τού «άριστου» ΰποχώ- 
ρου Wo μιάς συγκεκριμένης διάστασης - δηλαδή αύτού πού για 
τούς χώρους τής ίδιας διάστασης έχει τή μικρότερη ροπή άδρα
νείας—γίνεται, όπως καί στήν ’Ανάλυση σέ Κύριες Συνιστώσες, 
άκολουθώντας τήν έξής διαδικασία: στήν άρχή προσδιορίζεται ή 
«άριστη» ευθεία ut, δηλαδή αύτή πού δίνει τήν «πιστότερη εικό
να» τού νέφους σέ μονοδιάστατο χώρο καί ή όποια όνομάζεται 
πρώτος παραγοντικός άξονας· στή συνέχεια προσδιορίζεται ή 
«άριστη» εύθεία u2 άπό τίς εύθείες τίς κάθετες στήν u, καί ή όποια 
ονομάζεται δεύτερος παραγοντικός άξονας κ.ο.κ.11 Οί δύο πρώτοι 
παραγοντικοί άξονες όρίζουν τό «άριστο» έπίπεδο, οί τρείς πρώ
τοι τόν «άριστο» τρισδιάστατο χώρο κτλ.

Ή ροπή άδρανείας τού νέφους τών η σημείων ώς πρός τό 
κέντρο βάρους τους, δηλαδή τό μέγεθος

I

=Σ
f..

(3)

ονομάζεται όλική άδράνεια τού νέφους καί τό μέγεθος

λ 1 I

10. Γιά μιά όλοκληρωμένη μαθηματική παρουσίαση τών θεμά
των πού πραγματεύεται αύτή ή ύποπαράγραφος, βλ. F. Cailliez et 
J.-P. Pages, ό.π., σσ. 221-250 καί 423-455.

11. Οί εύθείες Uj. u, κτλ. καθορίζονται άπό τά ίδιοδιανύσματα 
πού άντιστοιχούν στήν πρώτη, δεύτερη κ.ο.κ. κατά φθίνουσα 
τάξη μεγέθους—μέ έξαίρεση τό 1—ίδιοτιμή τής μήτρας τών συν- 
διακυμάνσεων τού πίνακα (fij).
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παραγοντική άνάλυση δεδομένων

ονομάζεται ποσοστό έρμηνευόμενης άδράνειας άπό τόν πρώτο 
παραγοντικό άξονα· άντίστοιχα τό μέγεθος

λί =

όνομάζεται ποσοστό έρμηνευόμενης άδράνειας άπό τόν ίοστό 
παραγοντικό άξονα12 καί, γενικότερα, γιά ένα όποιοδήποτε χώρο

W, τό μέγεθος ------------

ονομάζεται ποσοστό έρμηνευόμενης άδράνειας άπό τό χώρο W. 
Άποδεικνύεται δτι

λ, > λ2 > > λ. > > λ
καί ότι τό ποσοστό έρμηνευόμενης άδράνειας άπό τό k-διάστατο 
χώρο Wo πού όρίζουν οί k πρώτοι παραγοντικοί άξονες είναι ϊσο

μέ Σ λί
i = 1

Τό μέγεθος αυτό λέγεται καί ποιότητα τής παράστασης τού νέ
φους τών η σημείων άπό τό χώρο Wo.

Ή κεντρική έπομένως έπιδίωξη τής ΠΑΑ είναι ό προσδιορι
σμός ένός μικρού άριθμού παραγοντικών άξόνων, δηλαδή ένός 
χώρου λίγων διαστάσεων ό όποιος νά «έρμηνεύει» ένα άρκετά 
Ικανοποιητικό ποσοστό τής όλικής άδράνειας τού νέφους. Κι αυ
τό, γιατί ή όλική άδράνεια I μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένα μέτρο τής 
διασποράς γύρω άπό τό κέντρο βάρους, όπως ή διακύμανση μπο
ρεί νά θεωρηθεί ώς ένα μέτρο τής διασποράς γύρω άπό τό μέσο 
όρο.13 Στην περίπτωση πού όλα τά σημεία τού νέφους ταυτίζονται 
μέ τό κέντρο βάρους του, ή όλική άδράνεια είναι ίση μέ τό μηδέν 
καί άντίστροφα. Σ’ αύτήν όμως τήν περίπτωση έχουμε (άπό τόν 
τύπο (3)) γιά κάθε ί καί j:

f = f. f.
11 I. η

δηλαδή τήν άνεξαρτησία μεταξύ γραμμών καί στηλών τού πίνα
κα. Έπομένως, ή άδράνεια μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένα μέτρο τής 
άπόκλισης τών δεδομένων άπό τήν ύπόθεση τής άνεξαρτησίας 
μεταξύ γραμμών καί στηλών τού πίνακα (ύπόθεση Ho).14 Ή ΠΑΑ 
έχει σάν σκοπό νά έντοπίσει κατά ποιές κύριες διευθύνσεις τά 
δεδομένα άποκλίνουν άπ’ αύτή τήν ύπόθεση· οί διευθύνσεις αυτές 
άντιστοιχοΰν στούς παραγοντικούς άξονες καί προσδιορίζονται 
μέ τή διαδικασία πού περιγράφτηκε πιό πάνω.
1.2.3. Μιά τελείως συμμετρική διαδικασία μ’ αύτήν πού άκολου- 
θεΐται γιά τήν παράσταση τού νέφους τών σημείων πού άντιστοι- 
χούν στίς γραμμές τού πίνακα (νέφος I), άκολουθεΐται καί γιά τήν 
παράσταση τού νέφους τών σημείων πού άντιστοιχοΰν στίς στή
λες τού πίνακα (νέφος J). "Ετσι, τό κέντρο βάρους τού νέφους τών 
m αύτών σημείων, πού παριστάνονται στό χώρο τών η διαστά
σεων άπό τά διανύσματα προφίλ τους

12. Άποδεικνύεται ότι τά λ; είναι ’ίσα μέ τίς ίδιοτιμές τού πί
νακα τών συνδιακυμάνσεων.

13. Στήν Άνάλυση σέ Κύριες Συνιστώσες, όπου οί μάζες 
γραμμών καί στηλών θεωρούνται ίσες μέ τή μονάδα, ή άδράνεια 
ταυτίζεται μέ τή διακύμανση. Αύτό έπομένως πού διακρίνει τήν 
ΠΑΑ άπό τήν Άνάλυση σέ Κύριες Συνιστώσες, είναι ότι ή δεύ
τερη εξετάζει τό νέφος μόνο άπό σκοπιά σχετικών άποστάσεων, 
ένώ ή πρώτη θεωρεί τά σημεία έφοδιασμένα καί μέ μάζες.

14. Ή άδράνεια I είναι άκριβως τό χ2- τέστ αύτής τής ύπόθε-
σης.

είναι τό σημείο πού όρίζεται άπό τό διάνυσμα

(Μ

'Η όλική άδράνεια τού νέφους J δίνεται, όπως άποδεικνύεται, 
άπό τόν ίδιο άκριβώς τύπο (3) πού μάς δίνει τήν όλική άδράνεια 
τού νέφους I. 'Η τελευταία αύτή ιδιότητα άποτελεί ένα βασικό 
προτέρημα τής ΠΑΑ, γιατί μάς έπιτρέπει τήν παράλληλη καί 
συμμετρική έπεξεργασία τών γραμμών καί τών στηλών τού πίνα
κα. Άποδεικνύεται πιό συγκεκριμένα ότι οί παραγοντικοί άξονες, 
στούς οποίους καταλήγουμε μέ τήν άνάλυση τού ένός νέφους, 
είναι είκόνες (μέ γραμμικό μετασχηματισμό) τών παραγοντικών 
άξόνων, στούς όποιους καταλήγουμε μέ τήν άνάλυση τού άλλου 
νέφους, καί ότι ή κατανομή τής όλικής άδράνειας στούς παραγον- 
τικούς άξονες γίνεται άκριβώς κατά τόν ίδιο τρόπο γιά τό νέφος I 
καί γιά τό νέφος J.IS Αύτό δικαιολογεί τή δυνατότητα ταύτισης 
τών παραγοντικών άξόνων τού νέφους I καί τού νέφους J καί 
σύγχρονης παράστασης γραμμών καί στηλών τού πίνακα σ’ ένα 
κοινό διάγραμμα.

Άπό τά παραπάνω βγαίνει τό συμπέρασμα ότι ή άνάλυση τού 
νέφους I καί ή άνάλυση τού νέφους J δέν άποτελούν δύο ξεχωρι
στά προβλήματα, άλλά ή λύση τού ένός προέρχεται άπό τή λύση 
τού άλλου. Οί παραγοντικοί άξονες—δηλαδή οί σύνθετες μετα
βλητές—πού έρμηνεύουν τή διασπορά τού νέφους J δέν είναι 
παρά ή μετάφραση, σέ όρους πού άντιστοιχούν στίς στήλες τού 
πίνακα, τών σύνθετων μεταβλητών πού έρμηνεύουν τή διασπορά 
τού νέφους I, καί άντίστροφα. Τό γεγονός αύτό διευκολύνει τήν 
έρμηνεία τών άξόνων, ή όποια είναι κοινή είτε γίνει μέ βάση τό 
νέφος I είτε μέ βάση τό νέφος J. Βέβαια, παρόλα αύτά, ή έρμηνεία 
τών άξόνων δέν είναι πάντα προφανής καί συχνά άποτελεί ένα 
δύσκολο καί λεπτό πρόβλημα, πού ή όρθή άντιμετώπισή του 
έξαρτάται άπό τήν πείρα στό χειρισμό τής ΠΑΑ καί τήν καλή 
γνώση τού άντικειμένου τής άνάλυσης.16

Ή κοινή παράσταση τού νέφους I καί τού νέφους J μάς έπιτρέ- 
πει έπίσης νά έντοπίσουμε τίς σχέσεις άντιστοιχίας πού ύπάρ- 
χουν άνάμεσα στίς γραμμές καί τίς στήλες τού πίνακα. Άποδει- 
κνύεται συγκεκριμένα ότι ή προβολή κάθε σημείου ί τού νέφους I 
σ’ έναν όποιοδήποτε άξονα, είναι ή συνισταμένη (έπί μία σταθερά 
πού έξαρτάται άπό τό ποσοστό έρμηνευόμενης άδράνειας άπό τόν 
συγκεκριμένο άξονα) τών προβολών στόν ίδιο άξονα τών σημείων 
τού νέφους J, σταθμισμένων σύμφωνα μέ τό προφίλ τού ί. "Ετσι, 
κάθε σημείο ί βρίσκεται πλησιέστερα πρός έκεΐνα τά σημεία τού 
νέφους J γιά τά όποια οί άντίστοιχες συνιστώσες τού προφίλ του 
είναι μεγαλύτερες. Τό γεγονός αύτό, τό όποίο έπίσης ισχύει συμ
μετρικά καί γιά τά σημεία τού νέφους J, διευκολύνει σημαντικά 
τήν έρμηνεία τών άποτελεσμάτων. Δέν πρέπει όμως νά μάς δια
φεύγει ότι, ένώ ή γειτνίαση (ορισμένη μέ τή χ2- μετρική) δύο 
σημείων τού νέφους I (άντίστ. τού νέφους J) άντανακλά μιά όμοι- 
ότητα τών προφίλ τους, ή γειτνίαση ένός σημείου τού νέφους I 
καί ένός σημείου τού νέφους J δέν μπορεί νά έρμηνευτεϊ μέ τόν 
ίδιο τρόπο, γιατί δέν εχει όριστεΐ καμιά άπόσταση μεταξύ γραμ
μών καί στηλών τού πίνακα.

15. Γιά τίς έξισώσεις μεταφοράς, βλ. Benzecri J.-P., ό.π., tome 
II, σσ. 35-42, καί γενικότερα γιά τό δυϊκό σχήμα (schema de dua
lité) μεταξύ νέφους I καί νέφους J, βλ. Cailliez, F. καί Pages, J.-P., 
ό.π., σσ. 431-442.

16. Ή έρμηνεία τών άξόνων άποτελεί έπίσης καί ένα έπιστη- 
μολογικό πρόβλημα, ή παρουσίαση όμως τού όποιου ξεφεύγει 
άπό τά πλαίσια αύτοΰ τού άρθρου. Σχετικά μέ τό πρόβλημα αύτό, 
καί γενικότερα μέ τά έπιστημολογικά προβλήματα πού προκύ
πτουν άπό τή χρησιμοποίηση τών παραγοντικών μεθόδων στίς 
κοινωνικές έπιστήμες, βλ. Boudon, R., V analyse mathématique 
des faits sociaux, Plon, σσ. 201-248, Παρίσι, 1970.
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1.3. Σύνοψη
Ή ΠΑΑ οδηγεί σέ μιά συνθετική παρουσίαση 

τών βασικών ιδιοτήτων ένός πίνακα διπλής εισόδου. 
Σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού ακολουθείται γιά τήν 
ανάλυση ένός πίνακα δεδομένων, κάθε στοιχείο i τού 
συνόλου A—δηλαδή κάθε γραμμή τοϋ πίνακα 
—μπορεί νά παρασταθεΐ άπό ενα σημείο (Pj) στό 
χώρο των m διαστάσεων. Μ’ αυτό τόν τρόπο τό σύν
ολο A των η γραμμών τοϋ πίνακα έμφανίζεται σάν 
ενα νέφος η σημείων στό χώρο τών m διαστάσεων. 
Ή σχετική θέση τών σημείων αυτών, έρμηνευόμενη 
άπό τίς μεταξύ τους άποστάσεις, εκφράζει τήν ομοι
ότητα ή άνομοιότητά τους σέ άναφορά πάντοτε πρός 
τό άλλο σύνολο Β. Ή βασική Ιδέα τών παραγοντι- 
κών μεθόδων άνάλυσης είναι ή άναζήτηση ένός χώ
ρου δσο τό δυνατό μικρότερης διάστασης πού ή 
εικόνα-προβολή τών η σημείων πάνω σ’ αυτόν 
παραμορφώνει (αλλοιώνοντας τίς μεταξύ τών ση
μείων του νέφους άποστάσεις) τό λιγότερο δυνατό 
τή μορφή τοϋ νέφους. Οί άξονες τοϋ νέου αύτοϋ χώ
ρου ονομάζονται «παράγοντες» καί άποτελοϋν τίς 
νέες μεταβλητές (πολύ λιγότερες άπό τίς παλιές), 
πού μποροϋν νά έρμηνεύσουν συνοπτικά τό μεγαλύ
τερο μέρος τής «πληροφορίας», δηλαδή τής μετα
βλητότητας, τοϋ πίνακα τών δεδομένων. Γιά τήν 
άνεύρεση αύτοϋ τοϋ χώρου, ό πρώτος άξονας άντι- 
στοιχεί στήν καλύτερη μονοδιάστατη προσέγγιση 
τοϋ νέφους, ό δεύτερος παρέχει πάλι τήν καλύτερη 
δυνατή μονοδιάστατη προσέγγιση άπό τίς εύθειες 
τίς κάθετες στόν πρώτο παραγοντικό άξονα κ.ο.κ. 
Μέ τελείως συμμετρικό τρόπο πραγματοποιείται ό 
προσδιορισμός τοϋ χώρου πού «προσεγγίζει» καλύ
τερα τό νέφος τών m σημείων—πού άντιστοιχοΰν 
στίς στήλες τοϋ πίνακα. Στήν ΠΑΑ άποδεικνύεται 
ότι οί δύο αύτοί χώροι μπορεί νά ταυτισθοΰν, πρά
γμα πού δίνει δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής 
τών δύο νεφών, δηλαδή τών γραμμών καί τών στη
λών τοϋ άρχικοϋ πίνακα, σέ κοινό διάγραμμα.

Τά διαγράμματα αύτά δίνουν τίς καλύτερες δυνα
τές προσεγγίσεις-προβολές τών πολυδιάστατων νε
φών σέ χώρους δύο διαστάσεων (έπίπεδα). Ή ποι
ότητα τής προσέγγισης πού δίνει ό κάθε παραγοντι- 
κός άξονας, ή μορφή τής προβολής, ή γειτνίαση τών 
διάφορων σημείων τοϋ κάθε νέφους χωριστά καθώς 
καί ή σχετική θέση τών δύο νεφών στά διαγράμματα, 
έπιτρέπουν—σέ συνδυασμό μέ μία γενικότερη 
γνώση τοϋ έκάστοτε συγκεκριμένου θέματος—τήν 
άπόδοση νοήματος, στίς σύνθετες μεταβλητές- 
«παράγοντες» καί τόν έντοπισμό τών σχέσεων άντι- 
στοιχίας, πού ύπάρχουν άνάμεσα στίς γραμμές καί 
στίς στήλες τοϋ πίνακα.

2. κοινωνικο-επαγγελματική προέλευση 
τών φοιτητών τών ΑΕΙ

2.1. Τά δεδομένα

Τό θέμα πού έπιλέξαμε γιά τήν παρουσίαση τής 
μεθόδου τής ΠΑΑ είναι ή μελέτη τών πινάκων πού 
άφοροϋν τήν κατάταξη τών φοιτητών ’Ανώτατης 
’Εκπαίδευσης ώς πρός τή σχολή (ή τμήμα) στήν 
όποια σπουδάζουν καί ώς πρός τό επάγγελμα τοϋ 
πατέρα τους. Οί πίνακες αύτοί δημοσιεύονται άπό 
τήν ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία τής Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ) στίς Στατιστικές Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως 
πού έκδίδονται κάθε χρόνο.17 'Ο βασικός πίνακας 
τόν όποιο άναλύουμε άφορά τούς σπουδαστές τών 
ΑΕΙ κατά σχολή (ή τμήμα) καί έπάγγελμα πατρός 
σύμφωνα μέ τά πιό πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, 
δηλαδή γιά τήν άκαδημαϊκή χρονιά 1973-74.18 Πρό
κειται γιά ενα πίνακα συχνοτήτων, τοϋ όποιου οί 
γραμμές άντιστοιχοΰν στίς διάφορες σχολές (ή τμή
ματα σχολών) καί οί στήλες στίς διάφορες επαγγελ
ματικές κατηγορίες. Στήν τομή τής γραμμής i καί 
τής στήλης j υπάρχει ό άριθμός τών φοιτητών τής 
σχολής ή τοϋ τμήματος ί, τών όποιων ό πατέρας 
άνήκει στήν επαγγελματική κατηγορία j.

'Η ονοματολογία τών έπαγγελμάτων πού χρησι
μοποιεί στούς συγκεκριμένους πίνακες ή ΕΣΥΕ δέν 
παραμένει άμετάβλητη άπό χρονιά σέ χρονιά. Γιά 
τόν πίνακα τής άκαδημαϊκής χρονιάς 1973-74, ή 
ονοματολογία αύτή άποτελεΐται άπό τίς έξής εντεκα 
κατηγορίες:19

1) ’Ελευθέρια έπαγγέλματα, τεχνικά καί ετερα 
συναφή

2) Έπαγγέλματα διευθύνσεως καί διοικήσεως
3) ’Επαγγέλματα άπασχολήσεως γραφείων καί 

έτερα συναφή

17. Στατιστικές Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως, γιά τήν προπολε
μική περίοδο, έχουν έκδοθεΐ γιά τά άκαδημαϊκά έτη 1926-27 έως 
καί 1938-39. Γιά τή μεταπολεμική περίοδο, οί Στατιστικές Άνω
τάτης Έκπαιδεύσεως έκδίδονται συνεχώς άπό τό άκαδημαϊκό 
έτος 1955-56 καί μετά. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες καί γενικό
τερα γιά μιά βιβλιογραφία τών Στατιστικών Έκπαιδεύσεως στήν 
Ελλάδα, βλ. Μ. Χουλιαράκη, Στατιστική Βιβλιογραφία περί Ελ
λάδος (1821-1971), σσ. 46-49, έκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1971.

18. Βλ. Στατιστική τής Έκπαιδεύσεως 1973-74, πίνακας 49, σσ. 
154-156, έκδ. ΕΣΥΕ, Αθήνα 1977.

19. Οί κυριότερες κατηγορίες αύτής τής όνοματολογίας παρα
μένουν άμετάβλητες άπό τή Στατιστική Έκπαιδεύσεως τού 1956-57 
καί μετά. Οί διαφορές πού παρατηρούνται στή διάρκεια αύτής τής 
περιόδου άφορούν τήν κατηγορία «όρφανοί πατρός», πού ύπήρχε 
άπό τό 1956-57 ώς καί τό 1968-69 καί έξαφανίζεται μετά, καί τήν 
κατηγορία 6 ή όποια ώς καί τό 1969-70 ήταν «τεχνϊται έργαζόμε- 
νοι είς έργασίας μεταποιήσεως έν γένει καί έργάται μ.ά.ά.», γιατί 
ύπήρχαν άλλες δύο συγγενείς κατηγορίες («άπασχολούμενοι είς 
ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία καί γεωτρήσεις» καί «άπασχολού- 
μενοι είς μεταφοράς καί έπικοινωνίας»), οί όποιες δέν ύπάρχουν 
άπό τό 1970-71 καί μετά. Ή όνοματολογία πού έχει χρησιμοποι
ηθεί γιά τίς προηγούμενες άκαδημαϊκές χρονιές παρουσιάζει ού- 
σιαστικές διαφορές, καί γι’ αύτό είναι δύσκολα συγκρίσιμη.
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4) ’Έμποροι, πωληταί καί ετερα συναφή έπαγγέλ- 
ματα

5) Γεωργικά, άλιευτικά καί δασικά επαγγέλματα
6) Τεχνΐται καί έργάται (εκτός γεωργίας) καί χει- 

ρισταί μεταφορικών μέσων
7) Προσωπικαί ύπηρεσίαι καί ψυχαγωγίας
8) Έργάται μή δυνάμενοι νά ταξινομηθούν κατ’ 

επάγγελμα
9) ’Ένοπλοι δυνάμεις

10) Συνταξιούχοι εν γένει, είσοδηματίαι, άνάπηροι 
κτλ.

11) Μ ή δηλώσαντες
Γιά τό θέμα πού μάς ενδιαφέρει, δηλαδή γιά τήν 

ταξινόμηση των σχολών ώς πρός τήν προέλευση 
τών φοιτητών τους καί γιά τίς σχέσεις πού ύπάρχουν 
ανάμεσα στήν κοινωνικοεπαγγελματική προέλευση 
καί τή σχολή φοίτησης, ενα βασικό πρόβλημα είναι 
ή ορθότητα καί ή λειτουργικότητα τών κατηγοριών 
πού άπαρτίζουν τήν ονοματολογία πού χρησιμοποι
είται, γιατί είναι φανερό πώς ή προσέγγιση τής πρα
γματικότητας πού προσφέρει ή ΠΑΑ είναι μεγαλύ
τερη καί πιστότερη, αν οί κατηγορίες αυτές δέν απο
τελούν άμάλγαμα αλλά άνταποκρίνονται σέ σημαί- 
νουσες μεταβλητές.20 Είναι πιθανόν ότι, αν ή κατά
ταξη τών φοιτητών είχε γίνει ώς πρός κοινωνικές 
κατηγορίες καί όχι ώς πρός επαγγελματικές ομάδες, 
τά άποτελέσματα τής άνάλυσης θά ήταν λεπτομερέ
στερα καί ούσιαστικότερα. Στό συγκεκριμένο όμως 
παράδειγμα ή διαφοροποίηση τών σχολών ώς πρός 
τήν κοινωνικοεπαγγελματική προέλευση τών φοιτη
τών τους είναι τόσο έντονη, ώστε νά μειώνει σημαν
τικά τίς ενδεχόμενες άτέλειες τής ονοματολογίας 
πού χρησιμοποιεί ή ΕΣΥΕ.21

2.2. Ή άνάλυση τοΰ πίνακα

2.2.1. Γιά τήν εφαρμογή τής ΠΑΑ, ή κατηγορία 
8, πού αφορούσε ελάχιστα άτομα (127 συνολικά), 
συγχωνεύτηκε μέ τήν κατηγορία 6, πού θεωρήθηκε 
ώς ή πιό συγγενής, καί έτσι ό πίνακας τόν όποιο 
τελικά αναλύουμε είναι ένας πίνακας 10x75 (βλ. πί
νακα). Επίσης ή κατηγορία 11 («μή δηλώσαντες») 
πάρθηκε ώς «συμπληρωματική»,22 ώστε νά άποφευ-

20. ’Αντίστροφα, ή ΠΑΑ μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν 
προσδιορισμό τών κατηγοριών μιδς νέας όνοματολογίας, πιό λει
τουργικής ώς πρός τό συγκεκριμένο φαινόμενο, στό βαθμό πού 
επιτρέπει τήν ταξινόμηση τών διαφόρων κατηγοριών καί τόν έν- 
τοπισμό τών μεταξύ τους σχέσεων.

21. Δέν θά έπεκταθούμε σ’ αυτό τό θέμα γιατί, 1) ή ΠΑΑ άρχί- 
ζει άπό τή στιγμή πού έχει ήδη κατασκευαστεί ό βασικός πίνακας 
δεδομένων καί, 2) δέν διαθέταμε τήν άναλυτικότερη κατάταξη τών 
φοιτητών σέ έπαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. μέ διψήφιο κωδι
κό), ώστε νά έχουμε δυνατότητα ριζικής άναμόρφωσης τοδ άρχι- 
κοδ πίνακα.

22. Αυτό σημαίνει ότι γιά τήν άνάλυση ή κατηγορία 11 θεωρή
θηκε έφοδιασμένη μέ μάζα 0. Άφοϋ θεωρήθηκε ή κατηγορία «μή
δηλώσαντες» ώς συμπληρωματική, τό ποσοστό τών φοιτητών
μιας σχολής γιά κάθε έπαγγελματική κατηγορία ύπολογίστηκε ώς

χθεΐ ή περίπτωση ή κατηγορία αύτή νά άλλοιώσει 
τή μορφή τής προβολής τοΰ νέφους. Τό προφίλ μιας 
γραμμής (δηλαδή μιας σχολής ή ενός τμήματος) εί
ναι επομένως ή σειρά τών 9 ποσοστών τών φοιτητών 
τής συγκεκριμένης σχολής πού άνήκουν (δηλαδή ό 
πατέρας τους) σέ κάθε μιά άπό τίς διάφορες έπαγ
γελματικές κατηγορίες. Μέ βάση τό προφίλ της, 
κάθε σχολή παριστάνεται στό χώρο τών 9 διαστά
σεων άπό ενα σημείο. Δύο σχολές θά παριστάνονται 
άπό τό ίδιο σημείο, αν τά προφίλ τους είναι ακριβώς 
τά ίδια, δηλαδή αν ή κατανομή τών φοιτητών, πού 
δήλωσαν επάγγελμα πατρός, στίς διάφορες έπαγ
γελματικές κατηγορίες είναι ή ίδια, άσχετα άπό τό 
συνολικό άριθμό τών φοιτητών τής κάθε σχολής.23 
Γιά νά μετρήσουμε τήν ομοιότητα ή τήν άνομοι- 
ότητα τών προφίλ δύο σχολών, δηλαδή τήν άπό- 
σταση τών δύο σημείων πού τίς παριστάνουν, χρη
σιμοποιούμε τόν τύπο (1) τής § Ι.2.24

"Οπως ορίζονται τά προφίλ τών σχολών καί οί 
άποστάσεις μεταξύ τους, μέ τόν ίδιο τρόπο όρίζονται 
καί τά προφίλ τών έπαγγελματικών κατηγοριών καί 
οί αποστάσεις μεταξύ τους. Τέλος, μέ βάση τή δια
δικασία πού περιγράφτηκε στήν § 1.2., γίνεται, δια
δοχικά, ό υπολογισμός τών παραγοντικών αξόνων.25

2.2.2. ’Από τή θέση τών έπαγγελματικών κατηγο
ριών στό επίπεδο πού ορίζουν οί δύο πρώτοι άξονες, 
όπως δίνεται στό διάγραμμα τοΰ σχήματος 1, φαίνε
ται ή έντονη διαφοροποίησή τους. Τό σχήμα 1 μάς 
επιτρέπει επίσης μιά πρώτη ταξινόμηση τών έπαγ
γελματικών κατηγοριών ώς πρός τό συγκεκριμένο 
φαινόμενο. Μία τελείως ξεχωριστή ομάδα άποτε- 
λοΰν τά «γεωργικά κτλ. έπαγγέλματα» πού δέν γει-

πρός τό σύνολο τών φοιτητών τί)ς σχολής πού δήλωσαν τό έπάγ- 
γελμα τοΰ πατέρα τους καί όχι ώς πρός τό γενικό σύνολο τών 
φοιτητών τής σχολής. "Ετσι, εξαλείφονται οί διακυμάνσεις τών 
ποσοστών πού οφείλονται στό μεγαλύτερο ή μικρότερο άριθμό 
στήν κατηγορία «μή δηλώσαντες». Συνολικά, ή κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει 1.063 άτομα, δηλαδή ποσοστό 1,3%.

23. Μ’ άλλα λόγια, δύο γραμμές (άντιστ. στήλες) τού άρχικού 
πίνακα θεωρούμε ότι ταυτίζονται, όταν είναι άνάλογες. 'Υπάρ
χουν άλλες μέθοδοι τής Άνάλυσης Δεδομένων, δπου δύο γραμμές 
τού πίνακα θεωρούνται ότι ταυτίζονται μόνο όταν είναι άκριβώς 
ίσες. Ή χρησιμοποίηση τής μιάς ή τής άλλης μεθόδου έξαρτάται 
άπό τό άντικείμενο καί τό στόχο τής μελέτης.

24. Χάρη στήν Ιδιότητα τής «ισοδυναμίας κατανομής» (βλ. § 
1.2.2.) ή χ2 - άπόσταση έχει τό προτέρημα νά μειώγει τίς συνέ
πειες πού πιθανόν έχει μιά αύθαιρεσία τής όνοματολογίας. ’Επί
σης, σταθμίζοντας κάθε όρο της μέ τό άντίστροφο τού βάρους τής 
άντίστοιχης στήλης έχει τό πλεονέκτημα, σέ άντίθεση πρός τήν 
εύκλείδεια άπόσταση, νά μειώνει τίς συνέπειες πού έχουν οί με
γάλες διαφορές μεταξύ τών μαζών τών διαφόρων στηλών, δηλαδή 
τών διαφόρων έπαγγελματικών κατηγοριών. Βλ. Benzecri, J.-P., 
ό.π., τόμ II, σσ. 133-166.

25. Ό πρώτος άξονας στή συγκεκριμένη περίπτωση έρμηνεύει 
τό 70,3% τής συνολικής άδράνειας, ό δεύτερος τό 14,4%, ένώ ό 
τρίτος μόνο τό 4,3% καί οί ύπόλοιποι άκόμα λιγότερο. 'Επομέ
νως, τό έπίπεδο πού όρίζουν οί δύο πρώτοι άξονες έρμηνεύει τό 
84,7% τής συνολικής άδράνειας τού άρχικού πίνακα, ποσοστό 
άρκετά Ικανοποιητικό, ώστε, γιά μιά πρώτη μελέτη τού φαινομέ
νου, νά μπορούμε νά άρκεστοΰμε στήν προσέγγιση αύτή, δηλαδή
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ΕΠΑΓΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΕΠΑΓΓ. ΓΡΑΦΕΙΠΝ

ΕΜΠΟΡΟΙ/ΠΩΛΗΤΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. καί ΨΥΧΑΓ.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓ.

I ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ κτλ.

φ ΕΡΓΑΤΕΣ κτλ.

ΣΧΗΜΑ 1

τονεύουν μέ καμιά άλλη επαγγελματική κατηγορία 
καί άπέχουν σημαντικά άπό τήν τομή τών αξόνων 
(πού άντιστοιχεΐ στό μέσο όρο ώς πρός όλες τίς

στήν προβολή σχολών καί έπαγγελμάτων στό έπίπεδο πού όρί- 
ζουν οί δύο πρώτοι άξονες. ’Αναλυτικά, γιά τούς διάφορους 
παραγοντικούς άξονες εχουμε:

"Αξονας
Ποσοστό 

έρμηνευόμενης 
άδράνειας λι

’Αθροιστικό
ποσοστό

Σλι

1 70,259 70,259
2 14,436 84,695
3 4,343 89,039
4 3,240 92,278
5 2,471 94,750
6 2,120 96,869
7 1,760 98,629
8 1,371 100,000

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓ.

σχολές). Μία άλλη ομάδα άποτελοϋν τά «έλευθέρια 
επαγγέλματα», τά όποια άπέχουν έπίσης σημαντικά 
άπό τήν τομή τών άξόνων καί πρός τά όποια μοι
άζουν—πάντα ώς πρός τό συγκεκριμένο φαινόμε
νο—οί «ένοπλες δυνάμεις» καί, λιγότερο, τά «επαγ
γέλματα διευθύνσεως καί διοικήσεως». Οί ύπόλοιπες 
έπαγγελματικές κατηγορίες πλησιάζουν περισσό
τερο πρός τό κέντρο τού διαγράμματος άλλά χωρί
ζονται σαφώς σέ τρεϊς όμάδες. Ή πρώτη άποτελεΐ- 
ται μόνο άπό τούς «εργάτες», ή δεύτερη άπό τά 
«έπαγγέλματα γραφείου» καί τούς «έμπορους καί 
πωλητές»—δύο έπαγγελματικές κατηγορίες πού πα
ρουσιάζουν έντονη όμοιότητα—, καί ή τρίτη άπό τίς 
«προσωπικές ύπηρεσίες» καί τούς «συνταξιούχους 
κτλ.»— δύο κατηγορίες πού βρίσκονται πολύ κοντά 
στό κέντρο τού διαγράμματος καί έπομένως παίζουν 
πολύ μικρό ρόλο στή διαφοροποίηση τών σχολών 
ώς πρός τίς έπαγγελματικές κατηγορίες.
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Ή ταξινόμηση αύτή των έπαγγελματικών κατη
γοριών καί ή σχετική θέση τους ώς πρός τούς άξονες 
μάς επιτρέπουν μιά πρώτη ερμηνεία τών άξόνων, σέ 
σχέση μέ τίς επαγγελματικές κατηγορίες, έρμηνεία 
που θά συμπληρωθεί στή συνέχεια (βλ. § 2.2.3.) μέ 
βάση τό κοινό διάγραμμα σχολών καί έπαγγελματι
κών κατηγοριών.

Ό πρώτος άξονας εκφράζει κυρίως τήν αντίθε
ση—ώς πρός τό συγκεκριμένο φαινόμενο—μεταξύ 
«άγροτών» καί «έλευθερίων έπαγγελμάτων», ενώ οί 
ύπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες ελάχιστα πα
ρεμβαίνουν στή διαμόρφωσή του. Αύτό σημαίνει ότι 
ή κυριότερη διαφοροποίηση τών σχολών, ώς πρός 
τήν κοινωνικοεπαγγελματική προέλευση τών φοιτη
τών τους, άφορά τό ποσοστό φοιτητών άγροτικής 
προέλευσης, τό όποιο είναι αρνητικά συσχετισμένο 
μέ τό ποσοστό τών φοιτητών πού προέρχονται άπό 
«έλευθέρια επαγγέλματα» καθώς επίσης καί μέ τό 
ποσοστό τών φοιτητών πού προέρχονται άπό τίς 
επαγγελματικές κατηγορίες 2, 3, 4, καί 9. Ό δεύτε
ρος άξονας εκφράζει τήν αντίθεση μεταξύ «έργα- 
τών» καί «έλευθερίων έπαγγελμάτων» καί σέ μικρό
τερο βαθμό μεταξύ «έργατών» καί «άγροτών». Επο
μένως, συνολικά, μπορούμε νά πούμε ότι οί κυριότε- 
ρες διαφοροποιήσεις τών σχολών ώς πρός τήν κοι- 
νωνικοεπαγγελματική προέλευση τών φοιτητών 
τους άφοροΰν τούς «άγρότες», τά «έλευθέρια επαγ
γέλματα» καί τούς «εργάτες» καί, σέ αισθητά μικρό
τερο βαθμό, τίς κατηγορίες 3 καί 4.Άπό τίς ύπόλοι- 
πες κατηγορίες οί 2 καί 9 συμβαδίζουν σχετικά μέ τά 
«έλευθέρια επαγγέλματα», ένώ άντίθετα οί 7 καί 10 
δέν παίζουν σχεδόν κανένα ρόλο στίς διαφοροποι
ήσεις πού ύπάρχουν μεταξύ τών σχολών.

’Αξίζει έπίσης νά σημειώσουμε ότι οί διαφορο
ποιήσεις αύτές τών έπαγγελματικών κατηγοριών 
παρουσιάζουν μιά έντυπωσιακή διαχρονική σταθε
ρότητα. ’Από τίς αναλύσεις τών αντίστοιχων πινά
κων γιά τίς άκαδημαϊκές χρονιές 1959/60, 1964/65 
καί 1969/7026—καί τών όποιων τά διαγράμματα δέν 
είναι δυνατόν νά παρουσιαστούν στά πλαίσια αυτού 
τού άρθρου—, προκύπτει ότι ό πρώτος παραγοντικός 
άξονας έκφράζει πάντα τήν ί'δια άντίθεση μεταξύ 
«άγροτών» καί «έλευθερίων έπαγγελμάτων», καί ότι 
ή θέση τών διαφόρων έπαγγελματικών κατηγοριών, 
ώς πρός τούς δύο άξονες καί μεταξύ τους, παραμένει 
σέ γενικές γραμμές άμετάβλητη. Ή κυριότερη άλ- 
λαγή πού παρατηρεΐται άφορά τίς έπαγγελματικές 
κατηγορίες 2 καί 9, οί όποιες, ένώ τό 1959/60 καί τό 
1964/65 μπορούν νά ταξινομηθούν στήν ίδια όμάδα

26. Βλ. Στατιστική τής Έκπαιδεύσεως κατά τό σχολικόν έτος
1969-70, Άνωτάτη Έκπαίδευσις, πίνακας 5, σσ. 27-29, έκδ. 
ΕΣΥΕ, Άθήναι 1971. Στατιστική τής Έκπαιδεύσεως κατά τό ακα
δημαϊκόν έτος 1964-65, Άνωτάτη Έκπαίδευσις, πίνακας 5, σσ. 
52-55, έκδ. ΕΣΥΕ, Άθήναι 1967. Στατιστική τής Έκπαιδεύσεως 
κατά τό ακαδημαϊκόν £τος 1959-60, Άνωτάτη Έκπαίδευσις, πίνα
κας 8, σσ. 44-45, έκδ. ΕΣΥΕ, Άθήναι 1962.

μέ τίς κατηγορίες 3 καί 4, τό 1969/70 καί τό 1973/74 
άπομακρύνονται σημαντικά άπ’ αύτή τήν όμάδα 
έπαγγελμάτων καί προσεγγίζουν (κυρίως ή κατηγο
ρία 9) τά «έλευθέρια επαγγέλματα». Αύτό σημαίνει 
ότι οί φοιτητές πού προέρχονται άπ’ αύτές τίς έπαγ
γελματικές κατηγορίες σπουδάζουν όλο καί περισ
σότερο σέ σχολές πού χαρακτηρίζονται άπό έντονη 
παρουσία «έλευθερίων έπαννελυάτων».27

2.2.3. Τό κοινό διάγραμμα σχολών (ή τμημάτων) 
καί έπαγγελματικών κατηγοριών (βλ. σχήμα 2) δεί
χνει τίς έντονες διαφοροποιήσεις πού ύπάρχουν 
μεταξύ σχολών (ή τμημάτων) καί τήν αισθητή δια
φορά μεταξύ ’Αθήνας καί έπαρχίας (συμπεριλαμβα- 
νόμενης καί τής Θεσσαλονίκης ) τόσο συνολικά όσο 
καί συγκριτικά άνάμεσα στίς άντίστοιχες σχολές, 
όπως φαίνεται άπό τό γεγονός ότι όλες άνεξαιρέτως 
οί σχολές (ή τμήματα) τής ’Αθήνας έχουν, ώς πρός 
τόν πρώτο άξονα, συντεταγμένες μεγαλύτερες άπό 
τίς άντίστοιχες σχολές τής έπαρχίας. ’Επίσης τό 
κοινό διάγραμμα μάς έπιτρέπει μιά ταξινόμηση καί 
όμοδοποίηση τών σχολών (ή τμημάτων), ώς πρός 
τήν προέλευση τών φοιτητών τους, καθώς καί τό συ
σχετισμό τους μέ τίς διάφορες έπαγγελματικές κα
τηγορίες.

Μιά πρώτη όμάδα σχολών (βλ. σχ. 3), πού διαφο
ροποιείται έντονα άπό τίς ύπόλοιπες, είναι οί σχο
λές τού ΕΜΠ, καί τά τμήματα τών Πολυτεχνικών 
Σχολών Θεσσαλονίκης καί Πατρών. Ή όμάδα αυ
τών τών σχολών βρίσκεται στήν κορυφή τού νέφους 
καί, ώς πρός τόν πρώτο ιδιαίτερα άξονα, διαφορο
ποιούνται αισθητά άπό όλες σχεδόν τίς ύπόλοιπες 
σχολές (μέ τίς έξαιρέσεις πού σημειώνουμε στή συν
έχεια). Ώς πρός τίς έπαγγελματικές κατηγορίες, οί 
σχολές (ή τμήματα) τών τριών Πολυτεχνείων άπέ- 
χουν σημαντικά άπό τίς κατηγορίες 5 («άγρότες») 
καί 6 («έργάτες»), ένώ άντίθετα χαρακτηρίζονται 
άπό μιά γειτνίαση μέ τά «έλευθέρια έπαγγέλματα» 
καί τίς άλλες δύο έπαγγελματικές κατηγορίες («ένο
πλες δυνάμεις» καί «έπαγγέλματα διευθύνσεως καί 
διοικήσεως») πού μοιάζουν μ’ αυτά. Τό φαινόμενο 
αύτό είναι πιό έντονο γιά τίς σχολές τού ΕΜΠ καί 
λιγότερο γιά τίς Πολυτεχνικές Θεσσαλονίκης καί 
Πατρών, πού γειτονεύουν έπίσης μέ τίς έπαγγελμα
τικές κατηγορίες 3 καί 4.

Ή γειτνίαση μιας σχολής μέ μιά ή περισσότερες 
έπαγγελματικές κατηγορίες δέν μπορεί νά έρμηνευ- 
τεΐ μέ τόν ίδιο τρόπο πού έρμηνεύεται ή γειτνίαση 
δύο σχολών (δηλαδή σάν όμοιότητα τών άντίστοι- 
χων προφίλ), άλλά σέ γενικές γραμμές καί κάτω άπό 
συγκεκριμένους όρους έκφράζει τήν «ύπεραντιπρο- 
σώπευση» αυτών τών έπαγγελματικών κατηγοριών

27. Στό βαθμό πού οί σχολές αύτές, όπως θά δούμε, θεωρούνται 
γενικά ώς «καλύτερες», τό φαινόμενο πού παρατηρεΐται γιά τίς 
κατηγορίες 2 καί 9 θά μπορούσε νά θεωρηθεί ώς ένδειξη «κοινω
νικής άνόδου».
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Χημικοί ΕΜΠ

Μηχανολόγοι-Ήλεκτρολόγοι ΕΜΠ®

’Αρχιτεκτονική Άθ.

(’Αρχιτεκτονική θεσ.

φΑ.Σ. Καλών Τεχνών

Πολιτικοί Μηχ. ΕΜΠ( ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓ. I
φ Ναυπηγοί ΕΜΠ

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΠΑΓΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Χημικοί Πολυτεχν. θεσ.

i Μηχανολόγοι Πατρ.

’Ηλεκτρολόγοι Πατρ. ▲

■Μηχανολόγοι-Ήλεκτρολόγοι θεσ.

Μεταλλειολόγοι ΕΜΠ

φΤοπογράφοι ΕΜΠ

ΕΠΑΓΓ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ

• iΠολιτικοί Μηχ. Πατρ.
Τοπογράφοι θεσ.

I Πολιτικοί Μηχ. θεσ.

ΕΜΠΟΡΟΙ/ΠΩΛΗΤΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. καί ΨΥΧΑΓ.φ

φ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ κτλ.

φ ΕΡΓΑΤΕΣ κιλ.

φ σχολές (ή τμήματα) ΕΜΠ καί ΑΣΚΤ 
φ τμήματα Πολυτεχνικής Θεσσαλονίκης 
Α τμήματα Πολυτεχνικής Πατρών ΣΧΗΜΑ 3

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓ.

μεταξύ των φοιτητών τής σχολής (βλ. § 1.2.3.). 'Ο 
όρος «ύπεραντιπροσώπευση» (άντιστ. «ύποαντιπρο- 
σώπευση») σημαίνει δτι ή άναλογία των φοιτητών 
πού προέρχονται άπό μιά έπαγγελματική κατηγορία 
είναι μεγαλύτερη (άντιστ. μικρότερη) άπό τόν μέσον 
όρο γιά τό σύνολο τών ΑΕΙ. Στό βαθμό βέβαια πού 
αύτός ό μέσος όρος άντανακλά τήν άνισότητα, γιά 
τίς διάφορες έπαγγελματικές κατηγορίες, τών εύκαι- 
ριών πρόσβασης στά ΑΕΙ, οί όροι «ύπεραντιπροσώ-

πευση» καί «ύποαντιπροσώπευση» έκφράζουν τίς 
διαφοροποιήσεις παίρνοντας ώς βάση αύτό τό βαθ
μό άνισότητας.

Οί σχολές (ή τμήματα) τών τριών Πολυτεχνείων, 
παρόλο πού μπορούμε νά θεωρήσουμε ότι άποτελοΰν 
μιά ένιαία ομάδα, παρουσιάζουν καί μεταξύ τους 
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οί σχολές τού ΕΜΠ 
εμφανίζουν μεγαλύτερη συνάφεια πρός τίς όμάδες 
τών έπαγγελματικών κατηγοριών 1, 2 καί 9 άπ’ ο,τι
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Βιολογικό Άθ.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓ.

Βιολογικό Θεσ.
■

·Γεωλογικό Άθ.

Χημικό Άθ.· φ ΕΠΑΓΓ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΙ/ΠΩΛΗΤΑΙ

Οίκονομικό Άθ.φ
Φαρμακευτικό Θεσ. 

Φυσιογνωστικό Άθ. φ Φυσικό Άθ.

Φαρμακευτικό Άθ.

οΔημ. Διοικ. καί Πολιτών Έπιστ. Άθ.

Φιλοσοφικό Άθ.

ο
οΒυζαντινών καί Νεοελλ. 
Σπουδών Φιλοσ. Άθ.

Ο Αρχαιολογικό Άθ.
φ Ο Νομικό Άθ.
I ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ κτλ.

Μαθηματικό Άθ φ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. καί ΤΥΧΑΓ.

Φυσικό Θεσ. ■ φ ΕΡΓΑΤΕΣ κτλ.
□Φιλοσοφικό Θεσ.

Συνδιδασκαλία Φιλοσ. Άθ.
Λ °, I

A Φυσικό Ιωαν. Βυζαντινών καί Νεοελ.
Α ^ Σπουδών Φιλοσ. Θεσ.
A Βιολογικό Πατρ.

■ Χημικό Θεσ
Γεωλογικό Θεσ. g

Οίκονομικό Θεσ. ^

Μαθηματικό Θεσ.

A Χημικό Πατρ.
I

A Μαθηματικό Πατρ.
Νομικό Θεσ. □

g A Φυσικό Πατρ.
Συνδιδασκαλία Φιλοσ. Θεσ.

Γλωσσολογίας καί Ψυχολογίας - 
Παιδαγωγικής Θεσ.

Φυσιογνωστικό Θεσ. Μαθηματικό Ίωαν.

□ Πολιτικό-Οίκονομικό Θεσ.

□ Αρχαιολογικό Θεσ. 

ΟΦιλολογικό Άθ.

□ Φιλολογικό Θεσ.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓ.

φ τμήματα Φυσικομαθηματικής ’Αθηνών 
φ τμήματα Φυσικομαθηματικής Θεσσαλονίκης 
A τμήματα Φυσικομαθηματικής Πατρών καί Ίωαννίνων 
Ο τμήματα Φιλοσοφικής καί Νομικής ’Αθηνών 
□ τμήματα Φιλοσοφικής καί Νομικής Θεσσαλονίκης 
A Φιλοσοφική Ίωαννίνων

Δ
Φιλοροφικό ’Τωαν.

ΣΧΗΜΑ 4
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παραγοντική ανάλυση δεδομένων

τά άντίστοιχα τμήματα των Πολυτεχνικών Θεσσα
λονίκης καί Πατρών, καί διακρίνονται, μέ βάση τίς 
μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, σέ τρεις όμάδες: τήν 
πρώτη άποτελει μόνη της ή ’Αρχιτεκτονική, 
τή δεύτερη οί σχολές Πολιτικών Μηχανικών, 
Μηχανολόγων-Ήλεκτρολόγων, Ναυπηγών καί Χη
μικών, καί τήν τρίτη οί σχολές Μεταλλειολόγων καί 
Τοπογράφων. Μεταξύ τών τμημάτων τών Πολυτε
χνικών Θεσσαλονίκης καί Πατρών δέν φαίνεται νά 
ύπάρχει μιά άντίστοιχη ομαδοποίηση ούτε μιά αντί
στοιχη ιεράρχηση—μέ εξαίρεση τήν ’Αρχιτεκτο
νική Θεσσαλονίκης πού μοιάζει μέ τήν ’Αρχιτεκτο
νική ’Αθηνών περισσότερο άπ’ ο,τι ή τελευταία μέ 
τίς ύπόλοιπες σχολές τού ΕΜΠ, έτσι ώστε νά μπορεί 
νά θεωρηθεί πώς αύτές οί δύο σχολές, μαζί μέ τήν 
ΑΣΚΤ, αποτελούν μιά τελείως ξεχωριστή όμάδα. Οί 
παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στήν ύπόθεση 
ότι, συνολικά, τό σχήμα 3 μάς δίνει μιά είκόνα 
ιεράρχησης τών σχολών (ή τμημάτων) τών τριών 
Πολυτεχνείων πού φαίνεται νά αντανακλά τήν (εμ
πειρικά γνωστή) κλίμακα προτιμήσεων τών ύποψη- 
φίων, μέ ιδιαίτερα τονισμένη τήν ιδιομορφία τών 
’Αρχιτεκτονικών σχολών.

Μιά δεύτερη έντονα διαφοροποιούμενη όμάδα 
άποτελοΰν τά τμήματα ξένων γλωσσών τών Φιλοσο
φικών Σχολών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης—μέ έξ- 
αίρεση τό τμήμα ’Ιταλικών τής Θεσσαλονίκης—πού 
βρίσκονται επίσης στήν κορυφή τού νέφους παρου
σιάζοντας σύνθεση επαγγελματικής προέλευσης 
παρόμοια μ’αύτή τών Πολυτεχνείων καί σημαντικά 
διαφορετική άπό τά υπόλοιπα τμήματα τών Φιλοσο
φικών Σχολών. Μιά ύπόθεση γιά τήν έρμηνεία αυ
τής τής ιδιομορφίας τών τμημάτων ξένων γλωσσών 
μπορεί νά είναι ότι, γιά ενα σημαντικό μέρος τών 
φοιτητών καί Ιδιαίτερα τών φοιτητριών τους, τά 
τμήματα αυτά δέν άποτελοΰν άπαραίτητη βαθμίδα 
γιά τή μεταγενέστερη επαγγελματική τους ένταξη, 
καθώς έπίσης καί ότι γιά τήν εισαγωγή στά τμήματα 
αυτά προαπαιτεϊται ή γνώση, ώς ένα βαθμό, τής 
αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

Μιά τρίτη όμάδα άποτελοΰν ή ’Ιατρική καί ή 
’Οδοντιατρική ’Αθηνών, πού γειτονεύουν μεταξύ 
τους καί μέ τά «ελευθέρια έπαγγέλματα»· κοντά στίς 
δύο αυτές σχολές βρίσκεται καί τό Φαρμακευτικό 
τμήμα τής Φυσικομαθηματικής ’Αθηνών. 'Η ’Ιατρι
κή, ’Οδοντιατρική καί τό Φαρμακευτικό Θεσσαλο
νίκης γειτονεύουν έπίσης μεταξύ τους άλλά βρί
σκονται σ’ άρκετή άπόσταση άπό τίς άντίστοιχες 
σχολές τών ’Αθηνών καί πρός τό κέντρο τού δια
γράμματος.

Οί σχολές πού άναφέραμε ώς τώρα, μαζί μέ τό 
Βιολογικό τής Φυσικομαθηματικής ’Αθηνών καί τό 
τμήμα Δημόσιας Διοίκησης τής Νομικής ’Αθηνών, 
άποτελοΰν τήν κορυφή του νέφους. Σέ άντίθεση 
πρός αύτές ύπάρχει μία όμάδα σχολών, πού είναι 
δυνατό νά χαρακτηριστούν ώς βάση τοΰ νέφους, καί

πού γειτονεύουν μέ τά «γεωργικά έπαγγέλματα». Τήν 
όμάδα αύτή άποτελοΰν οί δύο Θεολογικές Σχολές 
(’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης), μερικά τμήματα τής 
Φιλοσοφικής καί Νομικής Θεσσαλονίκης, τό τμήμα 
Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής ’Αθηνών, όλο σχεδόν 
τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, ενα τμήμα τής Φυσι
κομαθηματικής τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών, μερι
κές σχολές μέ «άγροτικό» άντικείμενο σπουδών 
(Γεωπονική ’Αθηνών, Γεωπονοδασολογική Θεσσα
λονίκης, Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης), καθώς καί 
δύο μαζικές σχολές, ή Πάντειος καί ή Βιομηχανική 
Θεσσαλονίκης. Γιά τίς δύο τελευταίες είναι χαρα
κτηριστικό ότι διαφοροποιούνται αισθητά άπό τήν 
ΑΣΟΕΕ καί τή Βιομηχανική Πειραιώς, οί όποιες 
βρίσκονται σέ άρκετή άπόσταση άπό τούς «άγρό- 
τες» καί γειτονεύουν βασικά μέ τούς «έργάτες», κα
θώς καί μέ τίς έπαγγελματικές κατηγορίες 3 καί 4.

Τά ύπόλοιπα σημεία τοΰ διαγράμματος—δηλαδή 
τά περισσότερα τμήματα τών Νομικών, Φιλοσοφι
κών καί Φυσικομαθηματικών σχολών—βρίσκονται 
σχετικά κοντά στήν τομή τών άξόνων καί άποτελοΰν 
κατά κάποιο τρόπο τό κέντρο τοΰ διαγράμματος. Οί 
μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, ώς πρός τόν πρώτο 
άξονα, έκφράζουν τήν ιεράρχηση άνάμεσα στά διά
φορα τμήματα κάθε σχολής καί τή συνολική δια
φορά μεταξύ ’Αθήνας καί έπαρχίας (συμπεριλαμβα- 
νόμενης καί τής Θεσσαλονίκης). Πράγματι, όπως 
φαίνεται στό σχήμα 4—όπου παριστάνονται τά τμή
ματα τών Νομικών, Φιλοσοφικών καί Φυσικομαθη
ματικών σχολών μέ έξαίρεση τά τμήματα ξένων 
γλωσσών—, όλα τά τμήματα τών τριών σχολών τής 
’Αθήνας έχουν θετικές συντεταγμένες ώς πρός τόν 
πρώτο άξονα (μέ έξαίρεση τό Φιλολογικό καί τό 
τμήμα συνδιδασκαλίας τής Φιλοσοφικής), ένώ όλα 
τά τμήματα τών άντίστοιχων σχολών τής έπαρχίας 
έχουν άρνητικές συντεταγμένες (μέ έξαίρεση τό 
Φαρμακευτικό καί τό Βιολογικό Θεσσαλονίκης). 
Στό έσωτερικό κάθε σχολής—ιδιαίτερα στήν ’Αθή
να—οί διαφοροποιήσεις μεταξύ τών τμημάτων μάς 
δίνουν έπίσης μιά είκόνα ιεράρχησής τους, πού φαί
νεται νά άντανακλά τήν κλίμακα προτιμήσεων τών 
υποψηφίων. 'Ως πρός τό δεύτερο άξονα, οί διαφο
ροποιήσεις μεταξύ τών τμημάτων άντανακλοΰν κυ
ρίως τήν άντίθεση μεταξύ θετικών καί θεωρητικών 
σχολών.

Οί παραπάνω παρατηρήσεις, σχετικά μέ τήν ταξι
νόμηση τών σχολών (ή τμημάτων) καί τή θέση τους 
ώς πρός τούς δύο άξονες, έπιτρέπουν μία νέα έρμη
νεία τών άξόνων πού συμπληρώνει αύτήν πού δό
θηκε στήν § 2.2.2. 'Ο πρώτος άξονας—πού σέ όρους 
έπαγγελματικών κατηγοριών έξέφραζε κυρίως τήν 
άντίθεση μεταξύ «άγροτικών» καί «έλευθερίων 
έπαγγελμάτων»— άντανακλά έπίσης μία ιεράρχηση 
τών σχολών σύμφωνα μέ τήν κοινωνική τους άκτι- 
νοβολία καί τίς προτιμήσεις τών ύποψηφίων (ιεράρ
χηση πού έμπεριέχει τή διαφοροποίηση μεταξύ
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’Αθήνας καί έπαρχίας). 'Η ταύτιση τών δύο έρμη- 
νειών είναι Ιδιαίτερα σαφής γιά τήν κορυφή καί τή 
βάση τού νέφους, πού αποτελούνται άντίστοιχα άπό 
τίς σχολές πού γειτονεύουν μέ τά «ελευθέρια» καί τά 
«άγροτικά» έπαγγέλματα. "Οσον άφορά τό δεύτερο 
άξονα, ή διπλή του έρμηνεία μάς προσφέρει μιά ση
μαντική ένδειξη γιά τό συσχετισμό σχολών καί 
έπαγγελματικών κατηγοριών στό βαθμό πού, σέ έπί- 
πεδο επαγγελμάτων, διαφοροποιεί τίς κατηγορίες 3, 
4 καί 6 άπό τίς κατηγορίες 1 καί 5, ένώ σέ έπίπεδο 
σχολών διαφοροποιεί, μέ μερικές έξαιρέσεις, τίς θε
τικές άπό τίς θεωρητικές.

2.3. Συμπεράσματα
Τά βασικά συμπεράσματα πού άπορρέουν άπό τήν 

άνάλυση τού πίνακα τών δεδομένων άφορούν τήν 
έντονη διαφοροποίηση/ίεράρχηση τών σχολών, ως 
πρός τήν προέλευση τών φοιτητών τους, καί τίς 
σχέσεις πού ύπάρχουν άνάμεσα στήν κοινωνικο- 
επαγγελματική καταγωγή καί τή σχολή φοίτησης, 
(λόγω εκλογής τού ύποψηφίου ή/ καί λόγω έπιλογής 
μέσω τού συστήματος τών εξετάσεων). Οί σχέσεις 
αύτές προσφέρουν επίσης ορισμένες ενδείξεις όσον 
άφορά τήν άνισότητα τών εύκαιριών πρόσβασης 
στίς διάφορες σχολές τών ΑΕΙ, άν καί βασική επιδί
ωξη αυτού τού άρθρου δέν είναι ή μελέτη αυτής τής 
άνισότητας άλλά ό εντοπισμός τού τρόπου κατανο
μής καί τών διαφοροποιήσεών της κατά σχολή.28

"Οπως διαπιστώθηκε, μιά σειρά σχολές (π.χ. σχο
λές Πολυτεχνείων—καί κυρίως ’Αρχιτέκτονες καί 
Πολιτικοί Μηχανικοί—’Ιατρική, ’Οδοντιατρική, 
Φαρμακευτική κτλ.) πού όδηγοΰν στήν άναπαρα- 
γωγή ελευθερίων έπαγγελμάτων, χαρακτηρίζονται 
έπίσης καί άπό μιά ύπεραντιπροσώπευση τών φοιτη
τών, πού προέρχονται άπ’ αυτή τήν έπαγγελματική 
κατηγορία. Φυσικά, μιά λεπτομερέστερη άνάλυση 
ώς πρός τό είδος τού έλευθέριου επαγγέλματος, θά 
μπορούσε νά προσφέρει μερικές πολύ πιό συγκεκρι
μένες ένδείξεις σχετικά μέ τή διαδικασία ένδογενοΰς 
άναπαραγωγής αύτών τών έπιστημονικοεπαγγελμα- 
τικών ομάδων. ’Αντίθετα, μιά σειρά σχολές, πού 
έχουν άμεση σχέση μέ τήν άγροτική παραγωγή (π.χ. 
Γεωπονική, Κτηνιατρική κτλ.) καί μέ τήν έπίδραση 
τής κυρίαρχης, στίς άγροτικές περιοχές, Ιδεολογίας 
(Θεολογικές) ή άποτελοΰν εύκολη διαδικασία εντα-

28. Σχετικά μέ τήν άνισότητα τών εύκαιριών πρόσβασης στήν
’Ανώτατη ’Εκπαίδευση, βλ. ένδεικτικά Ί. Λαμπίρη-Δημάκη, 
Πρός μίαν 'Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν τής Παιδείας, 2 τόμοι, έκδ.
ΕΚΚΕ, Άθήναι 1974, Μ. Ήλιού, «Γεωγραφική κατανομή έκπαι- 
δευτικών εύκαιριών», Επιθεώρηση Κοινωνικών ‘Ερευνών, τεΟχ. 28,
σσ. 259-274, καί Κ. Τσουκαλά, «Ό κοινωνικός ρόλος τής έκπαι- 
δεύσεως στή Νεώτερη Ελλάδα», Μαθηματική Επιθεώρηση, τεδχ. 
6 (Ίούνης 1977), σσ. 44-74. Σχετικές μελέτες γίνονται έπίσης καί 
στά πλαίσια τού τρίτου έκπαιδευτικοΟ προγράμματος τού 'Υπ. 
Παιδείας.

ξης στήν κρατική μηχανή (Πάντειος, σχολές 
«παραγωγής» καθηγητών μέσης έκπαίδευσης, όπως 
π.χ. οί Θεολογικές καί τά Φιλολογικά τμήματα), χα
ρακτηρίζονται άπό μιά ύπεραντιπροσώπευση τών 
γεωργικών επαγγελμάτων.29 Οί σχέσεις αύτές καί οί 
διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολών καθώς καί μεταξύ 
τών τμημάτων κάθε σχολής, καί συνολικά μεταξύ 
’Αθήνας καί έπαρχίας, όπως λεπτομερέστερα πα
ρουσιάστηκαν στήν § 2.2., όδηγοΰν σέ μιά ιεράρ
χηση τών σχολών, πού φαίνεται νά άντανακλά, σέ 
γενικές γραμμές, μιά ιεράρχηση30 πού εκφράζεται 
άπό τήν άντικειμενική κοινωνική θέση τών άποφοί- 
των τους καί καθορίζει τή γενικότερη κοινωνική 
άκτινοβολία κάθε σχολής, όπως αύτή ύλοποιεΐται 
στήν (εμπειρικά γνωστή) κλίμακα προτιμήσεων τών 
υποψηφίων.31

Φυσικά, πολλά άπό τά συμπεράσματα πού διατυ
πώθηκαν, μέ βάση τήν άνάλυση τού άρχικοΰ πίνακα 
δεδομένων, είνιη γνωστά (τουλάχιστον εμπειρικά) 
σ’αυτούς πού έχουν άσχοληθεΐ έπιστημονικά ή /καί 
πρακτικά μέ τό συγκεκριμένο θέμα. "Οπως καί όποι- 
αδήποτε άλλη μέθοδος τής Περιγραφικής Στατιστι
κής, ή ΠΑΑ δέν προσθέτει πρωτογενείς «πληροφο
ρίες» άλλά άναλύει καί έπεξεργάζεται τήν «πληρο
φορία» πού περιέχεται στόν πίνακα δεδομένων, 
προσφέροντας μιά συνθετική εικόνα της. Μέ τόν 
τρόπο αύτό, διευκολύνει τών εντοπισμό τών σχέ
σεων καί τή διατύπωση τών ύποθέσεων, πού θά άπο- 
τελέσουν τό άπαραίτητο υπόβαθρο μιας γενικότερης 
έρμηνείας.

29. Τό ’ίδιο ισχύει, καί σέ μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό, γιά τίς 
Παιδαγωγικές Άκαδημίες, όπως προκύπτει άπό μιά άνάλυση τής 
επαγγελματικής καταγωγής τών σπουδαστών τους.

30. Θά πρέπει νά τονιστεί ότι γιά τούς συγγραφείς τού άρθρου 
ή Ιεράρχηση αύτή δέν έχει καμιά άπολύτως άξιολογική έννοια. 
Είναι όμως γνωστό ότι ή Ιεράρχηση τών σχολών (όπως καί ή 
Ιεράρχηση τών έπαγγελμάτων) άντιστοιχει, στίς άτομικές καί 
συλλογικές παραστάσεις, μέ μία άξιολογική ιεράρχηση. 'Η έρ
μηνεία, οί έπιπτώσεις καί ή διαδικασία άναπαραγωγής αύτής τής 
άντιστοιχίας ξεφεύγουν προφανώς άπό τά πλαίσια αύτού τού άρ
θρου.

31. Τά συμπεράσματα αΰτοΟ τού άρθρου άφορούν τή σχολή 
όπου φοιτά ό φοιτητής καί όχι, φυσικά, τή σχολή όπου θά έπιθυ- 
μοϋσε νά φοιτήσει. Κι αύτό γιατί, έκτος τών άλλων, δέν έχουν 
δημοσιευτεί τά άντίστοιχα στοιχεία. Τά στοιχεία όμως αύτά 
ύπάρχουν άπό τό 1964 καί μετά καί είναι ή σειρά προτίμησης τών 
διαφόρων σχολών, όπως τήν καθορίζουν οί όποψήφιοι. Ή άνά
λυση αύτών τών προτιμήσεων θά μπορούσε νά προσφέρει μερικά 
χρήσιμα συμπεράσματα ώς πρό τήν Ιεράρχηση πού έχουν οί διά
φορες σχολές στίς προτιμήσεις/έπιθυμίες τών ύποψηφίων, δη
λαδή ώς πρός τήν εικόνα πού έχει τό κοινό γιά τίς διάφορες 
σχολές. Καί κυρίως μιά άνάλυση αύτών τών προτιμήσεων σέ 
σχέση μέ τήν κοινωνικοεπαγγελματική καταγωγή θά έδειχνε ίσως 
τό βαθμό άναπαραγωγής, στήν Ιδεολογία τών διαφόρων κοινωνι
κών στρωμάτων, μιάς συγκεκριμένης μορφωτικής (καί έπομένως 
επαγγελματικής) Ιεράρχησης καθώς έπίσης καί τήν πορεία πού 
θεωρείται πιό πρόσφορη (καί βατή) γιά κοινωνική άνοδο.
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