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Streszczenie: W pracy podjęto próbę aplikacji metody analizy korespondencji do identyfikacji 
czynników decydujących o jakości życia i planach zawodowych studentów. Dane zostały uzyskane 
w badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym w latach 2012-2013 wśród grupy studentów 
kierunku zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz kierunku zdrowie publiczne Uniwersytetu 
Medycznego w  Łodzi, studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, stacjonarnych 
i niestacjonarnych (186 osób).
Zbudowano kwestionariusz ankiety audytoryjnej z pytaniami zamkniętymi, jednokrotnego 
i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi. Pytania dotyczyły: planów życiowych 
i zawodowych na aktualnym i projektowanym etapie edukacji; stosunku do nauki; preferowanego 
stylu życia i form rekreacji; wyboru najważniejszych celów życia; cenionych cech człowieka; typów 
zachowań w relacjach interpersonalnych; samooceny; przygotowania do pracy zawodowej, 
kompetencji zawodowych; satysfakcji z codziennego życia oraz oceny własnej jakości życia 
w 5-punktowej skali Likerta. Do analizy odpowiedzi zastosowano metodę eksploracyjną danych -  
analizę korespondencji, wskaźniki struktury i test losowości próby. Uzyskiwane profile osobowości, 
typy kompetencji i preferencji zawodowych ankietowanych studentów mogą stanowić użyteczne 
narzędzie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w polityce personalnej przedsiębiorstwa, zarówno 
w modelu sita, jak i modelu kapitału ludzkiego oraz modeli mieszanych. Dostarczają informacji
0 absolwentach uczelni technicznej i medycznej wstępujących na rynek pracy w sytuacji niepewności
1 braku stabilności społeczeństwa ryzyka.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczeństwo ryzyka, ankieta audytoryjna, analiza 
korespondencji, jakość życia, plany życiowe

KATEGORIE NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

W ekonomii i teorii decyzji niepewność definiowana jest ogólnie jako 
nieprzewidywalność przyszłych zdarzeń z powodu niedostatecznych informacji
0 warunkach ich przebiegu'^^. Niepewność jest immanentną cechą każdego 
ludzkiego postrzegania otaczającego świata, zarówno subiektywnego, 
jednostkowego, jak i dążącego do obiektywności poznania naukowego. 
Nieprzewidywalność zdarzeń, wynikając ze złożoności i wielości możliwych 
aspektów świata, „Utrudnia określenie wariantów działania, ich skutków
1 dokonanie wyboru”'̂ .̂ Niemożliwość ogarnięcia wszystkich aspektów

A. Wawiemia, Taksonomia niepewności, „Zarządzanie i Finanse. Journal o f  Management and 
Finance” 2013, Vol. 11, nr 1, cz. 3, s. 445-454.

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. 765.

30



rzeczywistości, którą próbuje organizować i zarzadzać człowiek, skutkuje 
niepewnością pojawiającą się zawsze w  sytuacji istnienia więcej niż jednego 
możliwego wyniku podjętej decyzji'’̂  Jest to subiektywny rys niepewności. 
Drugim jest ujęcie niepewności jako zjawiska obiektywnego wypływającego 
z przypadkowości zacłiodzenia zjawisk fizycznycłi we wszecliświecie. Próba 
zdefiniowania pojęcia „niepewność” według K. Jędralskiej powinna uwzględniać 
takie rodzaje opisów, jak: parametryczny -  fomiułowany na podstawie obserwacji 
empirycznycłi; morfologiczny -  ustalający poszczególne składniki struktury 
niepewności; strukturalno-funkcjonalny -  określający zależności występujące 
pomiędzy wyodrębnionymi składnikami morfologicznymi; stmkturalno- 
behawioralny -  uwzględniający wpływ podmiotu podejmującego decyzje^'’. 
Encyklopedia organizacji i zarządzania definiuje termin „niepewność” jako 
oznaczający sytuację, w której nie można określić ani jakie elementy na nią się 
składają, ani ustalić ich wartości i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 
Niepew'ność może być subiektywna, tj. odczuwana jedynie przez podejmującego 
decyzję, zobiektywizowana, tj. określona w stosunku do rzeczywistości, w której 
podejmowane są działania i która ze względu na przyjmowane do jej analizy cechy 
może charakteryzować się różnym stopniem pewności^°.

W działalności przedsiębiorstw niepewność pojawia się na dwu poziomach: 
ograniczonej przewidywalności i wieloznaczności zachowań ludzi w otoczeniu 
przedsiębiorstwa oraz w jego podsystemach regulacyjnych. J. Penc wyróżnił: 
niepewność informacji, na podstawie której podejmujemy działania, oraz niepewność 
efektów podjętej decyzji''. Wielorakie strategie zabezpieczenia przed niepewnością co 
do skutków podjętej decyzji i następujących w jej wyniku działań wykorzystują 
metody wypracowane przez teorie lyzyka. Zdaniem niektórych ekonomistów, np. 
R. Skidelsky’ego, zabezpieczenie przed niepewnością a nie lepsze zarządzanie, jest 
skuteczniejszym sposobem uniknięcia ryzyka błędnej decyzji w permanentnym 
chaosie społeczeństwa ryzyka niż strategie lepszego zarządzania^”.

Zdaniem wielu badaczy precyzyjne zdefiniowanie pojęcia „ryzyko” jest 
niemożliwe, gdyż jest to termin z wieloma zmiennymi, definiowany na gruncie 
wielu dziedzin nauki i teorii, m.in. filozofii, ekonomii, psychologii, statystyki, 
prawa, teorii prawdopodobieństwa, modelach ubezpieczeń^^ Wczesne

W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE. Warszawa 1998, s. 323.
K. Jędralska, Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i lyzykownych, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992, s. 16-23.
Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa 1982, s. 456.
J. Penc, Niepewność w zarządzaniu, Wydawnictw'0 Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, 

s. 162-164.
M. Sołtysiak, Niepewność jako  element procesów gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Politechniki 

Rzeszowskiej” nr 260, Zarządzanie i Marketing, z. 16(3/09), s. 203-211; R. Skidelsky, Ryzykowne 
zarządzanie rydzykiem, tłum. S. Kowalski, „Gazeta Wyborcza” 10.09.2008, dostęp: 
http://wyborcza.p1/l,76842,6907338,Ryzykowne_zarzadzanie_ryzykiem.html

P. Wust, Niepewność i lyzyko. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995; U, Beck. 
Społeczeństwo lyzyka. W drodze do innej rzeczywistości. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2002; R. Studenski, Ryzyko i lyzykowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
Katowice 2004.
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ekonomiczne teorie ryzyka (A.H. Vviiieta 190i i  F.K. Kirlghta 192i"\\ sep^rnjace 
pojęcia niepewności i ryzyka skupiały sią na kategorii mierzalności 
i niemierzalności prawdopodobieństwa nast^ien ia jakichś zdarzeń zależnych od 
decyzji podmiotu działającego bądź od niego niezależnych. Ryzyko odnosi sią do 
stopnia niepewności wystąpienia określonego zdarzenia, a nie do 
prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Knight niepewność mierzalną nazwał 
ryzykiem, zaś niemierzalną niepewnością sensu stricto^*’. Ogólne teorie ryzyka 
wyróżniają; ryzyko właściwe związane z działaniem prawa wielkich liczb 
odnoszące się do zjawisk typu katastroficznego; ryzyko obiektywne cechujące 
absolutną niepewność i nieprzewidywalność przebiegu różnych zjawisk w świecie; 
ryzyko subiektywne wynikłe z ograniczoności ludzkiego poznania i subiektywizmu 
w ocenie prawdopodobieństwa następstw swych decyzji, wyborów i działań"^

W funkcjonowaniu przedsiębiorstwa można mówić o r>'zyku stałym, 
związanym z funkcjonowaniem całego systemu gospodarki w skali lokalnej 
i globalnej (poziom bezrobocia, inflacja, zmiany ekonomiczne, monetarne, 
polityczne, klimatyczne itp.). Ryzyko to nie poddaje się kontroli i wpływom 
przedsiębiorstwa. Drugi typ lyzyka ma charakter zmienny i związany jest 
z działalnością danego przedsiębiorstwa (np. strajki załogi, zagrożenia upadłością 
itp.), na które to czynniki ma ono wpływ. Jest to ryzyko specyficzne, wewnętrzne, 
obejmujące obszar działania danego podmiotu i może być przezeń kontrolowane 
w całości lub częściowo. Za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się takie 
elementy jak: zarządzanie firmą, konkurencja, dostępność surowców, płynność 
finansowa, świadome lub sprowokowane bankructwo firmy. Kategoria ryzyka 
szczególnie wyraźnie została określona ŵ dziedzinie ubezpieczeń, w której saldo 
zysków i strat jest niezwykle wrażliwe na zmienne rynkowe^*. Toteż ten segment 
gospodarki, który niebywale rozwinął się od lat 60. w USA, jest wzorcowym 
w stosowaniu metod redukcji negatywnych efektów ryzyka. W celu redukowania 
negatywnych skutków występowania różnych rodzajów ryzyka w strategiach rynku 
stosuje się metodę rozkładania ryzyka^^.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Efektywność funkcjonowania organizacji we współczesnych społeczeństwach 

zglobalizowanego świata uzależniona jest w znacznym stopniu od czynnika 
ludzkiego*. Wiedza na temat potrzeb, oczekiwań i aspiracji zawodowych stanowi 
niejednokrotnie klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

A.H. Wiłlet, The economic theoiy o fr isk  and insurance, dostęp: 
https;/7archive.org/details/cu31924030405579 

F.H. Knight, dostęp: http://'ww\v.econlib.org'librar\-'/Knight%nRUP.htrnl 
Za: R. Studenski, Ryzyko ..., op. cit.;

Encyklopedia zai-ądzania. dostęp: http;.'/mfi]es.p!/'pl''index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 
' Za: Encrklcpedia zarządzania, dostęp: http:/ /rnfiles.pl/Dl/index.php/Ryzyko

Za: Ubezpieczenia. Rynek i .yzykc, red W. Ronka-Chmielovvicc. PWE, Warszawą 2002; «vr. Ac 
>1- dziatainości przedsiębiorstw. Wybrane a^pekiy, red. A. Ficrla, Oficyna W'ydawnicza SGK. 
Warszawa 2009.
■ ' i i t tp :  i -n f i les .p i  p i ' i n d c x , p h p  % Tctcd}’j ' ^ a ” T ' J ^ a c ’! _ n ' ? v k ! e m



Warunkiem jej osiągnięcia jest postrzeganie zasobów ludzkich w organizacji jako 
źródła sukcesu firmy, dzięki efektywnemu spożytkow^aniu potencjału tkwiącego 
w ludziacti, a nie tylko księgowej strony kosztów ich zatrudnienia*^'. Jednym 
z elementów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest strategia 
personalna, której typ zależy od przyjętej w przedsiębiorstwie strategii ogólnej. 
W praktyce przedsiębiorstw i w teorii ZZL spotyka się d\\'a modele budowania 
strategii; model Michigan i model harvardzki. Koncepcja modelu Michigan 
opracowana została na Uniwersytecie Michigan przez grupę b a d a c z y . W tym 
modelu zasobami ludzkimi oraz strukturą organizacji należy zarządzać w sposób 
zgodny ze strategią firmy*". Model harvardzki opiera się na założeniu, że ludzie 
mogą wpływać na wyniki przyjętej strategii poprzez włączenie ich w proces 
decyzyjny, właściwe motywowanie, tworzenie poczucia wspólnoty i wzajemnego 
zaufania. Jest to model kapitału ludzkiego, którego podstawowym założeniem jest 
przyjęcie tezy, iż człowiek uczy się przez całe życie i jest zasobem firmy, w który 
ona może i powinna inwestować, gdyż zmiany technologiczne na światowym 
rynku pociągają za sobą konieczność permanentnej edukacji personelu na każdym 
szczeblu organizacyjnym przedsiębiorstwa^". Zatem jakość kadry pracowniczej 
stanowi kluczowy element sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa. Pracownik 
posiada więc kwalifikacje, po£v/iadczone odpowiednimi certyfikatami, oraz 
kompetencje odnośnie realizacji określonych zadań na stanowisku pracy. 
Kompetencje uzależnione są od osobistych predyspozycji w zakresie wiedzy, 
umiejętności i postaw^^ W praktyce działów HR przedsiębiorstw w ocenie 
predyspozycji aplikującego na konkretne stanowisko pracy stosuje się metody 
testów''klasycznych (psychologicznych) i testów sytuacyjnych, które mogą 
pojawiać się w działalności zawodowej. Do takich testów sytuacyjnych można 
zaliczyć następujące narzędzia: testy grupowe itp. centra oceny Assessment lub 
Development Center ~ przeznaczone do oceny potencjału, zalet, a nawet zdolności 
rozwoju indywidualnego^'’. Poznanie mocnych i słabych stron pracownika jest 
elementem strategii personalnej firmy, ale także źródłem jej przewagi 
w konkurencyjnej grze tynkowej społeczeństwa ryzyka. Nakreślone tutaj pobieżnie 
modele ZZSL odwołują się do wiedzy o indywidualnych, jednostkowych 
przypadkach osób aplikujących do pracy w przedsiębiorstwie. Wydaje się, iż 
poznanie preferencji zawodowych, kompetencji i potencjału osobowości grup 
przyszłych pracowników rekrutujących się spośród absolwentów uczelni wyższych 
byłoby użytecznym instrumentem w zarządzaniu kapitałem ludzkim. 
Przeprowadzane wśród studentów badania ankietować mogą stanowić bazę wiedzy 
dla przedsiębiorstw, z jakim „materiałem” ludzkim przyjdzie się im zmierzyć

Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, PoItext, Ŵ ârszawa 2011.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
A. Baron, M. Amistrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki 

ludziom, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Ibidem.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami..., op. cit., s. 74-87.
A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ... op. cit.; Encyklopedia zarządzania, dostęp;

http://mfiles.pl/pl/index.pbp/Assessment center
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w permanentnej dla globalnego rynku sytuacji niepewności i ryzyka oraz 
opracować skuteczne strategie zarządzania nim, ab> stanowił on wartość dodaną 
i był księgowany po stronie zysków, a nie strat.

EKSPLORACJA DANYCH ANKIETOWYCH
W prezentowanej pracy do opisania i oceny czynników decydujących

0 subiektywnej jakości życia i planów zawodowych badanej grupy studentów 
została zastosowana analiza korespondencji. Analiza korespondencji należy do, 
jednej z wielu, wyspecjalizowanych metod eksploracji danych*’̂ . Metodę 
charakteryzuje szeroki zakres zastosowań oraz możliwość graficznej prezentacji 
wyników badań. Otrzymane przy jej wykorzystaniu wwniki są przejrzyste, co 
ułatwia ich interpretację. Poza tym umożliwia ona trafne rozpoznanie 
współwystępowania kategorii zmiennych lub obiektów, zmierzonych na skali 
nominalnej i porządkowej^^.

Celem pracy jest prezentacja zastosowania analizy korespondencji do 
eksploracji danych piewotnych pochodzących z kwestionariusza ankiety, 
zmierzonych na skali nominalnej i porządkowej, poprzez identyfikację struktury 
powiązań między badanymi zmiennymi oraz poprzez prezentację, bez 
zniekształceń w dwuwymiarow'ej przestrzeni, oryginalnych konfiguracji punktów 
reprezentujących badane zmienne. Celem pracy jest również wyszukiwanie metod 
statystycznych umożliwiających opracowanie wyników badań otrzymanych na 
podstawie analizy korespondencji. W przeprowadzonych badaniach oprócz analizy 
korespondencji wykorzystano: wskaźniki struktury -  odsetki i frakcje, metody 
wnioskowania statystycznego, takie jak: test serii do badania losowości próby.

Pytania ankietowe dotyczyły; planów życiowych i zawodowych na aktualnym
1 projektowanym etapie edukacji; stosunku do nauki; preferowanego stylu życia 
i form rekreacji; wyboru najważniejszych celów życia; cenionych cech człowieka; 
typów zachowań w relacjach interpersonalnych; samooceny; przygotowania 
do pracy zawodowej, kompetencji zawodowych; satysfakcji z codziennego życia 
oraz oceny własnej jakości życia w 5-punktowej skali Likerta. Opracowywane 
w ankiecie dane dotyczą studentów z lat 2012-2015. W budowaniu ankiety 
przyjęto następującą definicję jakości życia: jakość życia to stopień satysfakcji 
człowieka (społeczeństwa) z całej swojej egzystencji, suma indywidualnego lub 
zbiorowego odczucia istniejących warunków, a jednocześnie ich ocena, często 
uwzględniająca aspekt medyczny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHOQOL 
Group -  World Health Organization Quality o f  Life Group) określa jakość życia 
jako „sposób postrzegania przez jednostki swoich pozycji w życiu w kontekście 
kultury i systemu wartości, w któr^^ch egzystują w powiązaniu z własnymi celami, 
oczekiwaniami, standardami i obawami; jest to szeroko pojęta koncepcja, na którą 
w sposób kompleksowy wpływają zdrowie fizyczne jednostki, jej stan psychiczny.

D.T. Larose. Metody i modele eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
M. Greenacre, Theory and appiications o f  correspondence anaiysis, Academic Press. London ! 984; 

A. Stanimir, Analiza korespondencji jako  narządzie do badania zjawisk ekonomicznych. 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wroctaw 2005.
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relacje społeczne, stopień niezależności oraz jej stosunek do znaczących cech 
otaczającego środowiska”^̂ .

Uzyskana w analizach prezentowanych w niniejszej pracy wiedza może znaleźć 
zastosowanie m.in. w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi, budowaniu 
profilu zawodowego i osobowościowego potencjalnych pracowników, 
przygotowaniu przedsiębiorstw do efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

MATERIAŁ I WYNIKI BADAŃ

Pomiar jakości życia, planów zawodowych i życiowych przeprowadzono 
w latach 2012-2013 wśród studentów kierunku zarządzanie Politechniki Łódzkiej 
oraz kierunku zdrowie publiczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ankietowani 
byli studentami studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Narzędziem 
badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Do badania wylosowano 186 osób 
spośród 350 studentów. W doborze próby posłużono się metodą bez zwracania^*. 
Do sprawdzenia założenia dotyczącego losowego charakteru próby zastosowano 
test serii losowości próby, w którym sprawdzano hipotezę zerową, przyjmującą, że 
próba ma charakter losowy, wobec hipotezy alternatywnej, która mówi, iż próba 
nie ma charakteru losowego*’̂ . Dla wylosowanej próby na poziomie istotności 
a -  0,05 nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, że próba ma charakter 
losowy (p>0,05), zatem można było przyjąć założenie o losowości próby.

Na wstępie dokonano prezentacji tabelarycznej badanych zmiennych w tabeli 1.

Tabela 1. Prezentacja struktury badanej próby ze względu na pleć oraz uczelnię

Uczelnia Wyszczególnienie
Pleć

Razem
Kobieta Mężczjzna

Politeclinika Łódzka
Liczba 41 43 84

% z całości 22,04% 23,12% 45,16%

Uniwersytet Medyczny 
w  Łodzi

Liczba 33 69 102

% z całości 17,74% 37,10% 54,84%

RAZEM
Liczba 74 112 186

% z całości 39,78% 60,22%

Źródło: Opracowanie własne

Na potrzeby analizy korespondencji utworzono cechy dychotomiczne 
z analizowanych wariantów zmiennych. Badanych studentów rozpatrywano ze 
względu na następujące zmienne:

67 WHOQOL Group, Study protocol fo r  the World Health Organization project to develop a guality 
oflife  assessment instrument (WHOQOL), “Quality Life Researcłi” 1993, Vol. 2, s. 153-159. 

Wykorzystano generator liczb pseudolosowych w programie Excel.
Cz. Domański, Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1999.
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Uczelnia -  Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2.4 -  Pana/Pani stosunek do nauki (poszerzam swoją wiedzę wszędzie, gdzie to 
możliwe);
2.6 -  Pana/Pani stosunek do nauki (traktuję wiedzę i samokształcenie jako 
podnoszenie swoich kompetencji);
3.1 -  najważniejsze dla Pana/Pani cele w życiu (odnieść sukces zawodowy);
3.5 -  najważniejsze dla Pana/Pani cele w życiu (sumiennie pracować);
3.7 -  najważniejsze dla Pana/Pani cele w życiu (nieustannie rozwijać się
i doskonalić);
4.5 -  najbardziej cenione przez Pana/Panią cechy człowieka (pracowitość);
4.9 -  najbardziej cenione przez Pana/Panią cechy człowieka (dokładność, 
punktualność);
4.14 -  najbardziej cenione przez Pana/Panią cechy człowieka (zdyscyplinowanie); 
j.ż. -  ocena obecnej jakości życia (1-5; gdzie 1 oznacza najgorszą możliwą jakość 
życia, a 5 najlepszą).

W pierwszym etapie za pomocą analizy korespondencji dokonano identyfikacji 
struktury powiązań pomiędzy stosunkiem do nauki a najważniejszymi celami 
w życiu ankietowanych, uwzględniając podział na uczelnie. Analizowane dane 
zapisano w macierzy Burta, tabela 2.

Tabela 2. Macierz Burta dla stosunku do nauki i najważniejszych celów w życiu 
u studentów z podziałem na uczelnie

T a;5 i3 : 
Tacela v

:30:s.
ve;sc.

ite s to s c i;
rairs:5"»:oi,; : 14x ' l4 iTa:3l.eutl3:

UCZELNIA, : 
UM

UC7FINiA
PŁ

2.4 : 
1

2.4 :
2 ^

2.5 . 
0 '

2.5 : 
1

2.5 ; 
2

3.1
0

3.1  ̂
1 ■

3.1
2

3.5 
0 :

3.5
1

3,7
0

3.7
1

Razem

UCZELNIAUli! 84 0 iiC 19 0 33 1 25 58 0 47 37 58 50-i
UC2ELfJLA;PŁ 0 102 59 43 3 92 32 59 1 80 22 55 612

2.4:1 DD 59 124 0 1 121 .i 32 92 u 75 ■:9 37 87: ?4 i

2,4:2 19 43 0 62 2 54 5 25 35 1 52 10 35 27 372
2.6:0 0 3 1 2 3 0 0 2 1 0 2 1 0 18

2.5:1 92 121 w “ 0 175 0 51 123 1 120 55 110 1050

2.6:2 1 7 2 0 0 3 5 V- z y 1 43
3.1:0 26 i  2 32 26 2 51 53 0 0 ( "T

■*1 11 29 29 348
3.1:1 :*8 59 92 35 1 123 '4•j 0- 127 0 79 48 -̂ 2 85 762
3.1:2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 f:

3.5:0 47 80 75 52 2 120 47 79 1 127 0 53 69 752
3.5:1 37 22 49 10 1 55 3 11 iS 0 0 59 14 354
3.7:0 26 45 37 35 0 65 7 29 i2 1 53 14 i 0 432
3.7:1 53 55 87 27 3 110 1 29 85 0 59 45 0 114 6S4

Razem 504 612 744 372 18 1050 43 348 75-2 5 752 354 432 684 6696

Źródło: Opracowanie własne

Następnie w celu ustalenia liczby wymiarów, jakie powinna mieć poszukiwana 
przestrzeń, posłużono się kryterium osypiska. Znaleziono punkt, gdzie spadek 
wartości własnych przechodzi do poziomu. Na rysunku 1 widać, że osypisko 
zaczyna się od drugiego wymiaru, zatem wykres sugeruje przyjęcie do analizy 
przestrzeni dwuwymiarowej.

36



Wykres wartości własnych 

Tabela wejść. (wiersze*kol.); 14 x 14 

Łączna bezwt.=1,3333

Liczba wynniarów

Rys. 1. Wykres osypiska wartości własnych

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki analizy korespondencji wraz z uogólnionymi wartościami osobliwymi, 
wartościami własnymi zestawion5 w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki analizy korespondencji (wartości osobliwe i własne)

Łączna bezwladność=l,3333
Liczba Wartości Wartości Procent Procent

wymiarów osobliwe własne bezwładności skumulowany X

1 0,5592 0,3127 23,46 23,46 398,56
2 0,4305 0,1853 13,90 37,35 236,14
3 0,4238 0,1796 13,47 50,82 228,89
4 0,4062 0,1650 12,37 63,20 210,23
5 0,3969 0,1576 11,82 75,01 200,80
6 0,3500 0,1225 9,19 84,20 156,11
7 0,3367 0,1134 8,50 92,70 144,48
8 0,3119 0,0973 7,30 100,00 124,00

Źródło; Opracowanie własne

Na podstawie powyższych wyników można zauważyć, że kolejne wymiary 
(które są ortogonalne do pozostałych) wyjaśniają coraz mniejsze części ogólnej 
wartości statystyki chi-kwadrat (a więc bezwładności). Pierwszy wymiar pozwala 
na odtworzenie 23,46% całkowitej bezwładności, a uwzględniony drugi wymiar 
zwiększa procent wyjaśnionej bezwładności do 37,35% całkowitej bezwładności. 
Zatem na postawie tego kryterium wskazane jest usytuowanie profili w przestrzeni 
dwuwymiarowej. Po ustaleniu liczby wymiarów w następnym kroku wyliczono 
współrzędne profili kolumnowych w nowym ortonormalnym układzie
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współrzędnych, \̂ '5'znaczonym przez wektoiy osobiiwe. W ceiu inlerprctacji 
współrzędnych punktów reprezentujących kolumny zastosowano metodę 
standaryzacji wierszowo-kolumnowej, gdzie współrzędne wyliczane są z macierzy 
profili kolumn. Standaryzacja ta pozwoliła na uzyskanie jednocześnie 
współrzędnych punktów reprezentujących stosunek do nauki oraz najważniejsze 
cele w życiu u studentów badanych uczelni.

W ykres 2 W  współrzędnych kolumn; wym iar 1 x 2 

Tabela vvejśc. (wiersze*ko!.): 14 x 14 (Tabl.Burta)

W ym iar 1; W . w łasna: ,31274  (23 ,46%  bezwładn. )

Rys. 2. Wykres 2W współrzędnych kolumn dla struktury powiązań 
pomiędzy stosunkiem do nauki a najważniejszymi celami 

w życiu ankietowanych, uwzględniający podział na uczelnie

Źródło; Opracowanie własne

Oś pozioma ma największy (23,46%) udział w bezwładności. Należy zatem do 
najważniejszego wymiaru wyjaśniającego większość zróżnicowania pomiędzy 
kolumnami. Na wykresie ta oś wyróżnia dwie grupy.

Na lewo względem środka tej osi znajdują się studenci UM, którzy: poszerzają 
swoją wiedzę wszędzie, gdzie to możliwe, oraz traktują wiedzę, samokształcenie 
jako podnoszenie swoich kompetencji. Najważniejszymi dla nich celami w życiu 
są: odnieść sukces zawodowy; sumiennie pracować oraz nieustannie rozwijać się
i doskonalić. Natomiast na prawo od tej osi znajdują się studenci PŁ, którzy nie 
wskazali w kwestionariuszu, że: poszerzają swoją wiedzę wszędzie, gdzie to 
możliwe, oraz traktują wiedzę, samokształcenie jako podnoszenie swoich 
kompetencji. Ponadto nie wskazali, że najważniejszym dla nich celem w życiu jest 
odniesienie sukcesu zawodowego. W przypadku drugiej osi pionowej usytuowanie 
studentów UM i PŁ blisko środka tej osi oznacza to. że profil dla tych kolumn jest 
zbliżony do profilu przeciętnego.
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Tabela 4. Współrzędne kolumn i statystyki jakości rozwiązania

E i- 
p

o. s a B ee

B  -o
■S-S

I f
< .5 
o E

UM - 0 , 5 7 4 ! - 0,3160 0,0753 0,3537 0.0685 0,0793 0,2715 0 ,0406 0,0822

PŁ 0,4728 0,2602 0.0914 0,3537 0.0565 0.0653 0.2715 0.0334 0.0822
2.4:1 - 0.4771 - 0.0496 0,1111 0.4601 0.0417 0,0809 0.4552 0.0015 0.0049
2.4:2 0,9541 0.0993 0,0556 0.4601 0,0833 0 , 16 1 / 0,4552 0.0030 0 ,0049
2.6:0 0,8808 6,7699 0,0027 0,7641 0.1230 0.0067 0.0127 0,6649 0.7513
2.6:1 - 0,1077 - 0,0688 0,1568 0,2596 0,0074 0.0058 0.1844 0.0040 0,0752

2.6:2 2,0245 - 1,0345 0,0072 0,2323 0,1196 0,0939 0,1842 0 ,0414 0,0481
3.1:0 0,6577 0,1790 0,0520 0,2105 0,0860 0.0719 0.1960 0,0090 0,0145
3.1:1 - 0,3227 - 0,0664 0,1138 0,2336 0,0397 0,0379 0,2241 0,0027 0 ,0095

3.1:2 10 2,8304 - 1,9450 0,0009 0,0638 0,1243 0,0230 0,0433 0,0183 0 ,0204

3.5:0 11 0,3869 0,0494 0,1138 0,3275 0,0397 0,0545 0,3222 0.0015 0,0053
3.5:1 12 - 0,8328 - 0,1063 0.0529 0,3275 0,0853 0,1172 0,3222 0,0032 0,0053
3.7:0 13 0,7745 - 0,5575 0,0645 0,5751 0,0766 0,1237 0,3788 0,1082 0,1963
3.7:1 14 - 0,4891 0,3521 0,1022 0,5751 0 ,0484 0,0782 0,3788 0 ,0684 0 ,1963

Źródło; Opracowanie własne

Wśród wszystkich kolumn najbardziej ważne okazały się kolumny 
reprezentujące studentów, którzy: poszerzają swoją wiedzę wszędzie, gdzie to 
możliwe, oraz najważniejszym celem w życiu jest dla nich odniesienie sukcesu 
zawodowego.

Najlepiej odwzorowane w przestrzeni dwuwymiarowej są wskazania 
studentów, którzy uważają za najważniejsze cele w życiu; nieustannie rozwijać się 
i doskonalić, ponieważ jakość tej kolumny jest bliska jedności. Studenci, którzy nie 
wybrali odniesierua sukcesu zawodowego jako'najważniejszego celu w życiu, mają 
największy udział w ogólnej bezwładności w pierwotnej wielowymiarowej 
przestrzeni wśród kolumn. Do zdefiniowania pierwszego wymiaru w największym 
stopniu przyczynili się studenci, którzy: nie poszerzają swojej wiedzy wszędzie, 
gdzie to możliwe, oraz ci, dla których najważniejszym celem w życiu jest 
sumiennie pracować, o czym świadczą najwyższe absolutne udziały tych kolumn 
w bezwładności pierwszego wymiaru.

Pierwszy wymiar w największym stopniu jest opisywany przez punkty 
reprezentujące studentów poszerzających swoją wiedzę wszędzie, gdzie to 
możliwe, oraz ci, dla których najważniejszym celem w życiu jest nieustannie 
rozwijać się i doskonalić, o czym świadczy wysoka wartość absolutnego udziału 
pierwszego wymiaru w bezwładności tych kolumn. Do zdefiniowania drugiego 
wymiaru w największym stopniu przyczynili się studenci, dla których 
najważniejszym celem w życiu jest nieustannie rozwijać się i doskonalić oraz nie 
traktujący wiedzy, samokształcenia jako sposobu podnoszenia swoich kompetencji,
0 czym świadczą najwyższe absolutne udziały tych kolumn w bezwładności 
drugiego wymiaru. Drugi wymiar w największym stopniu jest opisywany przez 
studentów, dla których najważniejszym celem w życiu jest nieustannie rozwijać się
1 doskonalić, o czym świadczy wysoka wartość absolutnego udziału drugiego 
wymiaru w bezwładności.

39



w  drugim etapie, za pomocą analizy korespondencji, dokonano identyfikacji 
struktuiy powiązań pomiędzy najważniejszymi celami w życiu a najbardziej 
cenionymi cechami człowieka u studentów analizowanych uczelni.

Analizowane dane zapisano w macierzy Burta, tabela 5.

Tabela 5. Macierz Burta dla najbardziej cenionych cech człowieka a najważniejszych 
celów w życiu u studentów z podziałem na uczelnie

Tabela zaobs. (Częstości)
Tabela weiśc. (wiers2e*kol.): 1 5 x 1 5  (Tabl.Burta)
UCZELNIA

UM
UC7FI NIA 

PŁ
3.1 
0 :

3.1
1

3.1
2

3.5
0

3.5
1

3.7
0

3.7
1

4.5
0

4.5
1

4.9
0

4.9
1

4.14
0

4.14
1

Razem

UCZELNIAiUM 84 0 26 58 0 47 37 26 58 20 64 38 46 43 41 588
UCŹELN1A;PŁ 0 102 32 69 1 80 22 46 56 44 58 48 54 81 21 714
3.1:0 26 32 58 0 0 47 11 29 29 20 38 34 24 45 13 406

i i ; ! 58 69 0 127 0 79 48 42 85 44 83 52 75 78 49 889
3.1:2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 7
3.5:0 47 80 47 79 1 127 0 58 69 54 73 68 59 96 31 889
3.5:1 37 22 11 48 0 0 59 14 45 10 49 18 41 28 31 413
3.7;0 26 46 29 42 1 58 14 72 0 39 33 46 26 58 14 504
3.7:1 58 56 29 85 0 69 45 0 114 25 89 40 74 66 48 798
4.5:0 20 44 20 44 0 54 10 39 25 64 0 44 20 55 9 448
4.5:1 64 58 38 83 1 73 49 33 89 0 122 42 80 69 53 854
4.9:0 38 48 34 52 0 68 18 46 40 44 42 86 0 71 15 602
479:1........ 46 54 24 75 1 59 41 26 74 20 80 0 100 53 47 700
‘♦•14:0 43 81 45 78 1 96 28 58 66 55 69 71 53 124 0 868
4,14:1 41 21 13 49 0 31 31 14 48 9 53 15 47 0 62 434
Razem 588 714 406 889 7 889 413 504 798 448 854 602 700 868 434 9114

Żródlo; Opracowanie własne

Następnie w celu ustalenia liczby wymiarów, jaką powinna mieć poszukiwana 
przestrzeń, poshiżono się kryterium osypiska. Znaleziono punkt, gdzie spadek 
wartośoj własnych przechodzi do poziomu. Na rysunku 3 widać, że osypisko 
zaczyna się od drugiego wymiaru, zatem wykres sugeruje przyjęcie do analizy 
przestrzeni dwuwymiarowej.

Wykres wartości własnych 
Tabela wejść. (wiersze*koL): 1 5 x 1 5  

Łączna bezwł.=1,1429

Liczba wymiarów

Rys. 3. Wykres osypiska wartości własnych
Źródło; Opracowanie własne
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Wyniki analizy korespondencji wraz z uogólnionymi wartościami osobliwymi, 
Yy^artościami własnymi zestawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Wyniki analizy korespondencji (wartości osobliwe i własne)

Liczba
wvmiaróv^

Łączna bezwladność=l,1429

8

Wartości
osobliwe

N^artości
własne

Procent - 
bezwładności

Procent
skumulowany r

0 .572 " 0.3280
0,40 ] 0.1612

28.■’o
ł.lO

0.3866
0.3654
0.3260
0.3221
0,2858
0.2810

0,1495
0.1335
0,1063
0.1038
0.0817
0.0790

i3 .U iS

28 ■() 545,88
42.80

11.69
9.30
9.08
7.15
6,91

55,88
67.57
:̂ 6.87
85,95
93,09
100,00

248.80
222.27
176,86
172.68
135,93
131.40

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie powyższych wyników można zauważyć, że kolejne wymiary, 
(które są ortogonalne do pozostałych) wyjaśniają coraz mniejsze części ogólnej 
wartości statystyki chi-kwadrat (a więc bezwładności). Pierwszy wymiar pozwala 
na odtworzenie 28,7% całkowitej bezwładności, a uwzględniony drugi wymiar 
zwiększa procent wyjaśnionej bezwładności do 42,8% całkowitej bezwładności. 
Zatem na podstawie tego kryterium wskazane jest usytuowanie profiii 
w przestrzeni dwuwymiarowej. Po ustaleniu liczby wymiarów w następnym kroku 
wyliczono współrzędne profili kolumnowych w nowym ortononnalnym układzie 
współrzędnych, wyznaczonym przez wektory osobliwe. W celu interpretacji 
współrzędnych punktów reprezentujących kolumny zastosowano metodę 
standaryzacji wierszowo-kolumnowej, gdzie współrzędne wyliczane są z macierzy 
profili kolumn. Standar>feacja ta pozwoliła na uzyskanie jednocześnie 
współrzędnych punktów reprezentujących najbardziej cenione cechy człowieka 
a najważniejsze cele w życiu wskazane przez studentów badanych uczelni.

Oś pozioma ma największy (28,7%) udział w bezwładności. Należy zatem do 
najważniejszego wymiaru wyjaśniającego większość zróżnicowania pomiędzy 
kolumnami. Na wykresie ta oś wyróżnia dwie grupy. Na lewo względem środka tej 
osi znajdują się studenci UM, którzy uważają, że najważniejszymi dla nich celami 
w życiu są; odniesienie sukcesu zawodowego; sumiennie pracować oraz 
nieustannie rozwijać się i doskonalić. Najbardziej cenionymi dla nich cechami 
człowieka są pracowitość, dokładność i punktualność. Natomiast na prawo od tej 
osi znajdują się studenci PŁ, którzy nie wskazali w kwestionariuszu, że: 
najważniejszym dla nich celem w życiu jest odnieść sukces zawodowy, sumiennie 
pracować oraz nieustannie rozwijać się i doskonalić. Ponadto nie wskazali oni, że 
najbardziej cenionymi przez nich cechami człowieka są: pracowitość, dokładność, 
punktualność) oraz zdyscyplinowanie. W przypadku drugiej osi pionowej, 
usytuowanie studentów UM i PŁ blisko środka tej osi oznacza to, że profil dla tych 
kolumn jest zbliżony do profilu przeciętnego.
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Wykres 2W współrzędnych kolumn; wymiar 1 x 2
Tabela wejść. (wiersze*kol.); 15 x 15 (Tabl.Burta)

Wymiar 1; W. w łasna: ,32799 (28,70% bezw ladn .)

Rys. 4. Wykres 2W współrzędnych kolumn dła struktury powiązań pomiędzy 
najważniejszymi celami w życiu a najbardziej cenionymi cechami człowieka u studentów

analizowanych uczelni

Źródł^; Opracowanie własne

Tabela 7. Współrzędne kolumn i statystyki jakości rozwiązania

S  03

I I

A
Sfi
1  S
o  J

2— a -o "S o. S
i i

«!
s a

es . e -a ■o «

f  i
•8 "Z
R  S9

n
' "  rł « T5 '2 « « 

S 1  
aa ^

n  
i; < .2

® i  U | .

UM 1 -0.4968 0,6433 0,0645 0,5441 0,0685 0,0486 0,2033 0,1656 0,3408

PŁ 2 0,4092 -0,5298 0,0783 0,5441 0,0565 0,0400 0,2033 0,1364 0,3408

3.1:0 3 0,4773 0,4391 0,0445 0,1906 0,0860 0,0309 0,1032 0,0533 0,0874

3.1:1 4 -0,2243 -0,1289 0,0975 0,1440 0,0397 0,0150 0,1083 0,0101 0,0358

3.1:2 5 0,8025 -9,1006 0,0008 0,4512 0,1243 0,0015 0,0035 0,3946 0,4477

3.5:0 6 0,4109 -0,0991 0,0975 0,3845 0,0397 0,0502 0,3634 0,0059 0,0211

3.5:1 7 -0,8844 0,2133 0,0453 0,3845 0,0853 0,1081 0,3634 0,0128 0,0211

3.7:0 8 0,7694 0,0632 0,0553 0,3764 0,0766 0,0998 0,3739 0,0014 0,0025

3.7:1 9 -0,4860 -0,0399 0,0876 0,3764 0,0484 0,0630 0,3739 0,0009 0,0025

4.5:0 10 0,8945 0,1565 0,0492 0,4326 0,0820 0,1199 0,4197 0,0075 0,0129

4.5:1 11 -0,4692 -0,0821 0,0937 0,4326 0,0430 0,0629 0,4197 0,0039 0,0129

4.9:0 12 0,6518 0,5053 0,0661 0,5850 0,0672 0,0856 0,3654 0,1046 0,2196

4.9:1 13 -0,5605 -0,4346 0,0768 0,5850 0,0578 0,0736 0,3654 0,0900 0,2196
4.14:0 14 0,4803 -0,0857 0,0952 0,4761 0,0417 0.0670 0,4614 0,0043 0,0147

4.14:1 15 -0,9606 0,1715 0,0476 0,4761 0,0833 0.1340 0,4614 0,0087 0.0147

Źródło: Opracowanie własne

Wśród wszystkich kolumn najbardziej ważną okazała się kolumna 
reprezentująca studentów, dla których najważniejszym celem w życiu jest
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odniesienie sukcesu zawodowego, gdyż masa tej kolumny jest największa. 
Najlepiej odwzorowane w przestrzeni dwuwymiarowej są wskazania studentów, 
którzy najbardziej cenią takie cechy człowieka, jak dokładność i punktualność, 
ponieważ jakość tej kolumny jest bliska jedności. Studenci, którzy nie wskazali za 
najważniejszy dla nich cel w życiu: odnieść sukces zawodowy, mają największy 
udział w ogólnej bezwładności w pierwotnej wielowymiarow'ej przestrzeni wśród 
kolumn. Do zdefiniowania pierv\'szego wymiaru w najw'iększym stopniu 
przyczynili się studenci, którzy uważają zdyscyplinowanie za najbardziej cenioną 
cechę człowieka, o czym świadczy najwyższy absolutny udział tej kolumny 
w bezwładności pierwszego wymiaru.

Pierwszy wymiar w największym stopniu jest opisywany przez punkty 
reprezentujące studentów, którzy uznają zdyscyplinowanie za najbardziej cenioną 
cechę człowieka, o czym świadczy wysoka wartość absolutnego udziału 
pierwszego wymiaru w bezwładności kolumn. Do zdefiniowania drugiego 
wymiaru w największym stopniu przyczynili się studenci, którzy nie uważają, że 
najważniejszym celem w życiu jest odnieść sukces zawodowy, o czym świadczą 
najwyższe absolutne udziały tej kolumny w bezwładności drugiego wymiaru. 
Drugi wymiar w największym stopniu jest opisywany przez studentów, dla których 
sukces zawodowy nie jest najważniejszym celem w życiu, o czym świadczy 
wysoka wartość absolutnego udziału drugiego wymiaru w bezwładności.

W trzecim etapie za pomocą analizy korespondencji dokonano identyfikacji 
struktury powiązań pomiędzy oceną obecnej jakości życia a uczelnią, na której 
student obecnie studiuje. Analizowane dane zapisano w macierzy Burta, tabela 8.

Tabela 8. Macierz Burta dla obecnej jakości tycia a uczelnia studenta
-------- ---------1—

Tabela zaobs. (Częstości) 
Tabela wejść. (wiersze*koi ,):6 X 6 (Tabl.Burta)
UCZELNIA j UCZELNIA i j.z. j.z. j . z .  i j.z. i Razem

UM i PŁ 2 3 4 1 5 i

UCZELNIA: UM 84 0 1 23 55 5 168
UCZELNIA:PŁ 0 102 5 41 49 7 204

..... 1 5 6 0 0 0 12
i.z.:3 23 41 0 64 0 0 128
i.z.:4 55 49 0 0 104 0 208
i.z.:5 5 7 0 0 0 12 24
Razem 168 204 12 128 208 24 744

Źródło: Opracowanie własne

Następnie w celu ustalenia liczby wymiarów, jaką powinna mieć poszukiwana 
przestrzeń, posłużono się kryterium osypiska. Znaleziono punkt, gdzie spadek 
wartości własnych przechodzi do poziomu. Na rysunku 5 widać, że osypisko 
zaczyna się od drugiego wymiaru, zatem wykres sugeruje przyjęcie do analizy 
przestrzeni dwuwymiarowej.
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W y k res w arto śc i w łasnych  
T a b e la  w ejść . (w ie rsze ’ kol.): 6 x 6  

Ł ą c z n a  b ezw t.= 2 ,0 0 0 0

L iczba w ym iarów

Rys. 5. Wykres osypiska wartości własnych

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki analizy korespondencji wraz z uogólnionymi wartościami osobliwymi, 
wartościami własnymi zestawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Wyniki analizy korespondencji (wartości osobliwe i własne)

Łączna bezwła(iność=2,0000
Liczba

wymiarów
W artości
osobliwe

W artości
własne

Procent - 
bezwładności

Procent
sl4umulowanv

I 0,7714 0,5951 29,76 29,76 225,38
2 0,7071 0,5000 25,00 54,76 189,36
3 0,7071 0,5000 25,00 79,76 189,36
4 0,6363 0,4049 20,24 100,00 153,34

Źródło; Opracowanie własne

Na podstawie powyższych wyników można zauważyć, że kolejne wymiary (które 
są ortogonalne do pozostałych) wyjaśniają coraz mniejsze części ogólnej wartości 
statystyki chi-kwadrat (a więc bezwładności). Pierwszy wymiar pozwala na 
odtworzenie 29,76% całkowitej bezwładności, a uwzględniony drugi wymiar zwiększa 
procent wyjaśnionej bezwładności do 54,76% całkowitej bezwładności. Zatem na 
podstawie tego kryterium wskazane jest usytuowanie profili w przestrzeni 
dwuwymiarowej. Po ustaleniu liczby wymiarów w następnym kroku wyliczono 
współrzędne profili kolumnowych w nowym ortonormalnym układzie współrzędnych, 
wyznaczonym przez wektory osobliwe. W celu interpretacji współrzędnych punktów 
reprezentujących kolumny zastosowano metodę standaryzacji wierszowo-kolumnowej, 
gdzie współrzędne wyliczane są z macierzy profili kolumn. Standaryzacja ta pozwoliła 
na uzyskanie jednocześnie współrzędnych punktów reprezentujących ocenę obecnej 
jakości życia studentów według rodzaju uczelni, na której obecnie studiują.
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Wykres 2W współrzędnych kolumn; wymiar 1 x 2
Tabela wejść. (wiersze*kol.): 6 x 6  (Tabl.Burta)

-0 .5  O 0.5 1 1.5 2

W ym iar 1; W. w łasna : ,59511 (29 ,76%  bezw ładn . )

2.5

Rys. 6. Wykres 2 W współrzędnych kolumn dla struktuty powiązań pomiędzy oceną
obecnej jakości życia a uczelnią

Żródlo; Opracowanie własne

OŚ pozioma ma największy (29,76%) udział w bezwładności. Należy zatem do 
najważniejszego wymiaru wyjaśniającego większość zróżnicowania pomiędzy 
kolumnami. Na wykresie ta oś wyróżnia dwie grupy. Na lewo względem środka tej 
osi znajdują się studenci UM, którzy oceniają swoją obecną jakość życia na 
4. Natomiast na prawo od tej osi znajdują się studenci PŁ, którzy oceniają swoją 
obecną jakość życia na 2, 3 i 5. Druga oś, pionowa, sytuuje studentów UM i PŁ 
blisko środka tej osi z oceną jakości życia 4 i 3, oznacza to, że profil dla tych 
kolumn jest zbliżony do profilu przeciętnego.

Tabela 10. Współrzędne kolumn i statystyki jakości rozwiązania

C3 

1 t
n
e  ss 
e  A  
S  N
5  «
o

a  i
^  >»

a  i
os
«

s

-u
O
s<-)

SJ . 
=  -O
■a 55 
i i - T
N 2

■6 u  
es !S

1 S
qS ^  co ^

r i  % ■6 U
R a  

CO ^

r . 5

U M 1 -0,8501 0,0000 0,2258 0,5951 0,1371 0,2742 0,5951 0,0000 0,0000

PŁ 2 0,7001 0,0000 0,2742 0,5951 0,1129 0,2258 0,5951 0,0000 0,0000
i.ż .;2 3 2,3222 4,3337 0,0161 0,8058 0,2419 0,1461 0,1797 0,6058 0,6260

j.ż .:3 4 0,7517 -0,6642 0,1720 0,5278 0,1640 0,1633 0,2964 0,1518 0,2314
i.ż .:4 5 -0,6294 0,3485 0,2796 0,6564 0,1102 0,1861 0,5024 0,0679 0,1540
i,ż .:5 6 0,2848 -1,6446 0,0323 0,1921 0,2339 0,0044 0,0056 0,1745 0,1865

Źródło: Opracowanie własne
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Wśród wszystkich kolumn najbardziej ważną okazała się kolumna 
reprezentująca studentów, którzy oceniają swoją obecną jakość życia na 4, gdyż 
masa tej kolumny jest największa. Najlepiej odwzorowane w przestrzeni 
dwuwymiarowej są wskazania studentów, którzy oceniają swoją obecną jakość 
życia na 2, ponieważ jakość tej kolumny jest bliska jedności. Studenci, którzy 
wskazali ocenę swojej obecnej jakości życia na 2, mają największy udział 
w ogólnej bezwładności w pierwotnej wielowymiarowej przestrzeni wśród 
kolumn. Do zdefiniowania pierwszego wymiaru w największym stopniu 
przyczynili się studenci UM, o czym świadczy najwyższy absolutny udział tej 
kolumny w bezwładności pierw^szego wymiaru.

Pierwszy wymiar w największym stopniu jest opisywany przez punkty 
reprezentujące studentów UM i PŁ, o czym świadczy wysoka wartość absolutnego 
udziału pierwszego wymiaru w bezwładności kolumn. Do zdefiniowania drugiego 
wymiaru w największym stopniu przyczynili się studenci, którzy oceniają swoją 
obecną jakość życia na 2, o czym świadczy najwyższy absolutny udział tej 
kolumny w bezwładności drugiego wymiaru. Drugi wymiar w największym 
stopniu jest opisywany przez studentów, którzy oceniają swoją obecną jakość życia 
na 2, o czym świadczy wysoka wartość absolutnego udziału drugiego wymiaru 
w bezwładności.

PODSUMOWANIE
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na możliwość zastosowania metody 

analizy korespondencji do identyfikacji czynników decydujących o jakości życia 
i planach zawodowych studentów. Dostarczyły wielu informacji o strukturze 
powiązań między badanymi zmiennymi. Na podstawie przeprowadzonego badania 
okazało się, że oryginalne konfiguracje punktów reprezentujących badane zmienne 
przedstawione zostały bez zniekształceń w dwuwymiarowej przestrzeni. Spośród 
analizowanych zmiennych najlepiej odwzorowana została w przestrzeni 
dwuwymiarowej grupa, w której znajdują się studenci uznający za najważniejsze 
cele w życiu; nieustanny rozwój i doskonalenie, oraz najbardziej ceniący takie 
cechy człowieka jak; dokładność i punktualność; jednocześnie oceniający swoją 
obecną jakość życia na 2. Uzyskana z danych ankietowych wiedza może być 
wykorzystana do kreślenia profili predyspozycji osobowościowych i zawodowych 
studentów w zależności od typu uczelni i kierunku studiów. Zastosowana do 
określania strategii zarządzania zasobami ludzkimi na etapie poprzedzającym 
wejście na rynek pracy absolwentów szkół i uczelni wyższych pozwala na 
osiągnięcie większej korzyści ze współpracy pracodawcy i pracobiorcy. Wiedza 
pozyskana może przyczynić się do zmniejszenia fluktuacji kadr 
w przedsiębiorstwach, a tym samym zabezpieczenia przed niepewnością 
inwestowania w zasoby ludzkie. Może stanowić także wskazówkę, jakie są 
oczekiwania młodych ludzi wobec własnej przyszłości i potencjalnego 
pracodawcy, aby ich ocena jakości życia w naszym kraju nie wypadała wciąż na 2.
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CORRESPONDENCE ANALYSIS METHOD 
AS A TOOL FOR BUILDING A HUMAŃ 

RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY UNDER 
UNCERTAINTY RISK SOCIETY

Abstract: In this paper an atteinpt o f  application o f correspondence analysis method has been made 
to identify the factors determining the quality o f  life and career plans o f  students. Data were obtained 
with the ąuestionnaire conducted in 2012-2013 among groups o f  students o f  management at the 
Technical University o f Lodz and students o f  public Health field o f study at the Medical University of 
Lodz, for both Bachelor, Master's, full-time and extramural studies (jointly 186 people).
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