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ANALIZA CZYNNIKOWA I ANALIZA SKUPIEŃ – NOTA METODOLOGICZNA 

W analizie czynnikowej wykorzystano zestaw kilkudziesięciu stwierdzeń, które przez respondentów oceniane 

były na kilkupunktowej skali. Celem przeprowadzenia analizy było sprawdzenie, czy w odpowiedziach 

na analizowane pytania nie kryje się struktura ukryta – pewne wymiary (czynniki), których manifestacją jest 

właśnie odpowiedź na dane stwierdzenie. Założenie analizy czynnikowej jest bowiem takie, iż liczbę stwierdzeń 

można ograniczyć do kilku najważniejszych wymiarów – czynników, które wpływają na udzielane przez 

respondentów odpowiedzi. Odnalezione „ukryte” czynniki są jednak związane nie tylko z pytaniami, na 

podstawie których zostały wyodrębnione, ale wykazują związki także z innymi zmiennymi charakteryzującymi 

respondentów.  

W drugim kroku wykorzystano analizę skupień. Dzięki niej na podstawie pewnych zmiennych, kryteriów, 

podzielono badanych na grupy (skupienia, segmenty, typy, klasy). Analiza skupień została przeprowadzona w 

oparciu o czynniki wyodrębnione w analizie czynnikowej. W efekcie otrzymano podział badanej populacji 

na segmenty maksymalnie podobne wewnątrz, i jednocześnie maksymalnie zróżnicowane między sobą (pod 

względem zmiennych wykorzystywanych do grupowania). 

 

Do analizy czynnikowej wykorzystano dane dotyczące samooceny respondenta oraz dane dotyczące tego na co 
respondent by się zgodził, aby uzyskać pracę. 

Dane te były zbierane za pomocą dwóch pytań składających się z szeregu stwierdzeń, które respondent oceniał 
za pomocą skali. 

W efekcie zastosowania analizy czynnikowej udało się zredukować obszerne baterie stwierdzeń do kilku 
czynników: 

 

SAMOOCENA RESPONDENTA NA RÓŻNYCH WYMIARACH – CZYNNIKI (w pytaniu 23 stwierdzenia) 

 Przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus umiejętności miękkie 
 Przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus predyspozycje do wykonywania pracy 

fizycznej 
 Przygotowanie do wykonywania pracy umysłowej 
 Umiejętności zarządzania oraz doświadczenie 

 
WARUNKI NA JAKIE ZGODZONO BY SIĘ, ABY PODJĄĆ PRACĘ

1
  (w pytaniu 13 stwierdzeń) 

 Zainwestowanie w szkolenie/dojazdy/wyjazdy zagraniczne 
 Zwiększenie dyspozycyjności 
 Przeprowadzka 
 Podjęcie pracy niskopłatnej/na czarno/niezgodnej z kwalifikacjami 

 
 

                                                 
1
 Respondenci obecnie pracujący pytani byli o to na co skłonni byliby się zgodzić, aby podjąć pracę w sytuacji 

gdyby stracili pracę obecną. 
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Tabela 1: Wyniki analizy czynnikowej z wykorzystaniem pytania I2: „Jak z punktu widzenia możliwości znalezienia pracy, ocenia Pan(i) siebie pod względem kompetencji, które odczytam? 

Swoje odpowiedzi proszę umieścić na skali od 1 do 9, zamieszczonej na tej karcie, gdzie 1 oznacza oceniam bardzo źle, a 9 oceniam bardzo dobrze. Oczywiście może Pan(i) użyć dowolnej 

cyfry od 1 do 9   SKALA:  bardzo źle   1  2   3   4    5   6  7  8   9 bardzo dobrze  

 Przygotowanie do 

wykonywania 

konkretnego 

zawodu plus 

umiejętności 

miękkie 

Przygotowanie do 

wykonywania 

konkretnego 

zawodu plus 

predyspozycje do 

wykonywania 

pracy fizycznej 

Przygotowanie do 

wykonywania 

pracy umysłowej 

Umiejętności 

zarządzania / 

doświadczenie 

I2.Zdolność do postępowania zgodnie z poleceniami i wymogami  ,783    

I2.Spokój i opanowanie, umiejętność zapanowania nad emocjami  ,782    

I2.Umiejętność pracy z ludźmi, w zespole  ,762    

I2.Odporność na stres  ,749    

I2.Systematyczność i konsekwencja  ,677 ,436   

I2.Umiejętność uczenia się/nabywania nowych kwalifikacji  ,668    

I2.Umiejętność autoprezentacji, przedstawiania swoich zalet  ,664    

I2.Elastyczność, umiejętność dostosowania się do nowych zadań/zmian  ,662 ,452   

I2.Wytrzymałość, odporność na zmęczenie  ,626 ,539   

I2.Zdolności komunikacyjne/umiejętność nawiązywania dobrych relacji z ludźmi  ,552    

I2.Mobilność, możliwość dojazdu do pracy  ,548 ,502   

I2.Ogólne predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej   ,658   

I2.Prawo jazdy, umiejętność prowadzenia samochodu   ,589 ,424  

I2.Konkretne przygotowanie do jakiegoś zawodu/umiejętności i kwalifikacje w tym zakresie  ,408 ,565   
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 Przygotowanie do 

wykonywania 

konkretnego 

zawodu plus 

umiejętności 

miękkie 

Przygotowanie do 

wykonywania 

konkretnego 

zawodu plus 

predyspozycje do 

wykonywania 

pracy fizycznej 

Przygotowanie do 

wykonywania 

pracy umysłowej 

Umiejętności 

zarządzania / 

doświadczenie 

I2.Dyspozycyjność, możliwość pracy w różnych godzinach  ,507 ,534   

I2.Umiejętność planowania pracy/zadań/organizowania sobie pracy      

I2.Znajomość języków obcych    ,827  

I2.Ogólne predyspozycje do wykonywania pracy umysłowej    ,717  

I2.Znajomość obsługi komputera    ,697  

I2.Ogólna wiedza, znajomość świata i różnej problematyki, co może być przydatne w pracy    ,560  

I2.Umiejętności zarządzania zespołem     ,869 

I2.Umiejętności zarządzania projektem     ,853 

I2.Posiadane doświadczenie zawodowe     ,686 
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Tabela 2: Wyniki analizy czynnikowej z wykorzystaniem pytania H1. W PRZYPADKU OSÓB OBECNIE PRACUJĄCYCH: Gdyby stracił(a) Pan(i) pracę to na jakie warunki zatrudnienia był(a)by 

Pan(i) skłonny(a) się zgodzić aby dostać stałą pracę? Czy zgodził(a) by się Pan(i)…:W PRZYPADKU OSÓB OBECNIE NIEPRACUJĄCYCH: Na jakie warunki zatrudnienia był(a)by Pan(i) skłonny(a) 

się zgodzić, aby dostać stałą pracę? Czy zgodził(a) by się Pan(i)…: 

  Zainwestowanie w 

szkolenie/dojazdy/wyjazdy 

zagraniczne 

Zwiększenie 

dyspozycyjności 

Przeprowadzka Podjęcie pracy 

niskopłatnej/na 

czarno/niezgodnej z 

kwalifikacjami 

 Codzienne dojeżdżać do pracy ponad 1 godzinę w jedną stronę  ,748    

 Szkolić się dodatkowo na własny koszt  ,657    

 Wyjechać za granicę  ,650    

 Całkowicie zmienić sposób ubierania się, wyglądu  ,636 ,440   

 Wyjeżdżać służbowo co najmniej raz w tygodniu  ,552 ,464   

 Podjąć pracę w systemie zmianowym   ,778   

 Pracować we wszystkie soboty, niedziele i święta   ,680   

 Być dyspozycyjnym 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu  ,404 ,597   

 Przeprowadzić się wraz z rodziną    ,873  

 Samodzielnie wynająć mieszkanie/pokój w nowym miejscu pracy i dojeżdżać 

do rodziny  

  ,791  

 Podjąć pracę niskopłatną – np. płatną 5 zł za godzinę     ,818 

 Zmienić zawód, całkowicie się przekwalifikować     ,667 

 Podjąć pracę bez umowy, „na czarno”     ,634 

 


