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Wprowadzenie 

Zgodnie z najnowszymi trendami strategie rynkowe przedsiębiorstw związane są z 

utrzymaniem relacji z różnymi podmiotami rynku, w tym klientami. Orientacja 

przedsiębiorstw na wykreowanie długotrwałych i zyskownych relacji oznacza zdolność do 

tworzenia związków oraz korzystanie z informacji pozyskanych od nich poprzez zachodzące 

interakcje rynkowe. To jednak powoduje konieczność szczegółowej analizy interakcji 

zachodzących pomiędzy firmą a jej klientami. Wiedza pochodząca z analizy tych danych ma 

ukryty, specyficzny i unikalny charakter, trudny do skopiowania przez konkurencję, zatem 

może stanowić podstawę do konstruowania przewagi rynkowej opartej o relacje rynkowe.  

Opisując zjawiska interakcji oraz relacji rynkowych można uzyskać wiele zmiennych. 

Aby wyłonić ukryte i ponadjednostkowe (emergentne) cechy relacji rynkowych, można 

wykorzystać eksploracyjną analizę czynnikową EFA (ang. exploratory factor analysis), oraz 

konfirmacyjną analizę czynnikową CFA (ang. confirmatory factor analysis).  

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników modeli czynnikowych jako metody 

identyfikacji ukrytych własności relacji rynkowych w przekroju czynników lub konstruktów. 

Warto zauważyć, że pełniejszy obraz struktury relacji rynkowych uzyskuje się w wyniku 

zastosowania analiz interakcyjnych i sieciowych
1
. 

 

 

1. Teoretyczne podstawy modeli strukturalnych 

Opisując zjawiska interakcji oraz relacji rynkowych można uzyskać wiele zmiennych. 

Aby wyłonić ukryte i ponadjednostkowe (emergentne) cechy relacji rynkowych, można 

wykorzystać eksploracyjną analizę czynnikową EFA oraz konfirmacyjną analizę czynnikową 

CFA.  
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Pierwsza z nich pozwala na przekształcenie wzajemnie skorelowanego układu 

zmiennych w nowy układ zmiennych, czynników wspólnych, wzajemnie nieskorelowany, 

lecz porównywalny z układem wyjściowym. Wyodrębnione czynniki sięgają w założeniu do 

„głębszego” poziomu badanej rzeczywistości i stanowią przyczyny leżące u podstaw 

zmiennych obserwowalnych. Zaletą analizy czynnikowej jest więc możliwość odkrycia 

optymalnej liczby zmiennych ukrytych, które wyjaśniają wzajemne powiązania między 

zmiennymi obserwowalnymi
2
. 

EFA służy do wykrywania optymalnej grupy czynników głównych, tłumacząc korelacje 

między obserwowalnymi zmiennymi. Liczba czynników i ładunki czynnikowe określane są w 

trakcie analizy. Dopiero po wyodrębnieniu czynników wspólnych następuje interpretacja 

otrzymanej struktury
3
. Metoda ta pozwala na redukcję zmiennych, wykrycie struktury i 

ogólnych prawidłowości pomiędzy zmiennymi, zweryfikowanie wykrytych prawidłowości i 

powiązań, opis i klasyfikację badanych obiektów w nowych, ortogonalnych przestrzeniach 

zdefiniowanych przez nowe, emergentne czynniki
4
. W analizie formułowane są modele 

matematyczne w postaci równań liniowych. Analiza czynnikowa dekomponuje zmienne 

obserwowalne w nowy zbiór nieskorelowanych zmiennych, wśród których występują 

czynniki wspólne i czynniki swoiste. Celem analizy czynnikowej jest zastąpienie badanych 

zmiennych mniejszą liczbą zmiennych, czynników, takich, od których badane zmienne są 

liniowo zależne i które możliwie najlepiej wyjaśniają zależności, korelacje, jakie występują 

między nimi
5
. 

Pierwszym krokiem w tworzeniu modelu czynnikowego jest zbudowanie macierzy 

korelacji między pierwotnymi zmiennymi i sprawdzenie stopnia skorelowania zmiennych 

obserwowalnych wraz ze stopniem istotności powiązań. Aby analiza czynnikowa mogła 

wykryć strukturę, obserwowalne zmienne muszą pozostawać względem siebie w określonych 

relacjach. Im wyższe korelacje między zmiennymi, tym zasadniejsze jest stosowanie analizy 

czynnikowej. Ocena macierzy korelacji może odbywać się na podstawie współczynnika 

Kaisera–Meyera–Olkina (KMO). Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału (0,1). Im 

wyższa jest wartość współczynnika, tym silniejsze podstawy do zastosowania analizy 
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czynnikowej w ocenie związków między obserwowalnymi zmiennymi. H.F. Kaiser proponuje 

następujący podział współczynnika KMO: 0,9 – bardzo wysoki, 0,8 – wysoki, 0,7 – średni, 

0,6 – umiarkowany, 0,5 – bardzo niski
6
. 

Jeśli macierz korelacji zmiennych pierwotnych jest odpowiednia do zastosowania EFA, 

można przejść do następnego etapu, czyli do wyboru modelu czynnikowego, który określa 

sposób identyfikacji czynników. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje identyfikacji: 

ortogonalną i ukośną. W identyfikacji ortogonalnej czynniki są określone w taki sposób, że 

opisujące je osie znajdują się pod kątem prostym. To oznacza, że czynniki te są wzajemnie 

niezależne. Metody czynnikowe dzieli się na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej należy 

analiza głównych składowych (ang. principal components analysis), do drugiej – metody 

analizy czynnikowej. Jedną z nich jest metoda największej wiarygodności.  

Metoda głównych składowych polega na wykorzystaniu liniowego modelu ortogonalnej 

transformacji układu (n) zmiennych wyjściowych w nowy układ wzajemnie 

nieskorelowanych (n) zmiennych. Według tej metody analiza zostaje wykonana na pierwotnej 

macierzy korelacji. Przyjmuje się 1 jako zasoby zmienności wspólnej, co oznacza, że 

wariancja jest równa 0. W metodzie składowych głównych nie bierze się zatem pod uwagę 

efektu czynnika swoistego. Czynniki składowe wyodrębnione są w taki sposób, że pierwsza 

składowa w możliwie największym stopniu wyjaśnia wariancję oryginalnych zmiennych. 

Druga składowa ortogonalna dobrana jest z pierwszą w taki sposób, by możliwie 

maksymalnie wyjaśnić zmienność niewyjaśnioną przez pierwszą. I tak dalej. Podsumowując: 

kolejna składowa jest definiowana tak, by maksymalizować zmienność, która nie została 

wyjaśniona przez poprzednią składową. Kolejne składowe są wzajemnie ortogonalne. Można 

wyodrębnić maksymalnie tyle składowych, ile występuje zmiennych wyjściowych, jednak 

zazwyczaj stosuje się mniejszą liczbę „najważniejszych” składowych. 

W metodzie największej wiarygodności zakłada się, że znana jest liczba czynników, 

którą należy podać. Program Statistica oszacuje ładunki i zasoby zmienności wspólnej w taki 

sposób, by maksymalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zaobserwowanej macierzy 

korelacji
7
.  

We właściwej analizie czynnikowej, w celu określenia liczby czynników, zostaną 

zastosowane następujące kryteria: 
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 kryterium osypiska Cattella – na wykresie liniowym należy poszukać miejsca, od 

którego na prawo wystąpi łagodny spadek wartości własnych; 

 kryterium Kaisera – wykorzystuje się tylko te czynniki, którym odpowiadają 

wartości własne większe od 1; 

 kryterium wystarczającej proporcji wariancji – przyjmuje ono, że bierzemy pod 

uwagę jedynie tyle czynników, aby wyjaśnić założony procent wariancji. Jeśli dla 

dwóch, trzech pierwszych czynników suma ich wariancji stanowi znaczną część 

wariancji wszystkich zmiennych obserwowanych, to na takiej liczbie się poprzestaje. 

Jeśli zaś nie – to dołączamy dalsze czynniki tak długo, aż suma wariancji przekroczy 

80%. 

A. Stanisz poleca stosowanie tego kryterium, którego wyniki będą lepiej poddawać się 

interpretacji. Proponuje zastosowanie kilku rozwiązań z większą i mniejszą liczbą czynników, 

a następnie wybranie tego, które jest bardziej odpowiednie do przeprowadzonego badania
8
. 

Dla poprawy czytelności i uzyskania prostej struktury czynników macierz ładunków 

czynnikowych zostanie poddana rotacji Varimax. Celem rotacji jest maksymalizacja wariancji 

surowych ładunków czynnikowych zmiennych dla każdego czynnika – jest to tzw. 

czyszczenie ładunków
9
. Polega to na takim przekształceniu ładunków czynnikowych w 

przestrzeni wymiarów, aby korelacje z jednymi czynnikami były bardzo wysokie, a z innymi 

bliskie zeru
10

. 

Drugą wykorzystywaną analizą w określeniu własności struktury relacji na poziomie 

konstruktów jest konfirmacyjna analiza czynnikowa. CFA służy do testowania hipotezy na 

temat relacji między czynnikami wspólnymi, które tłumaczą korelacje między zmiennymi 

obserwowalnymi. Decyzję o liczbie czynników wspólnych podejmuje się przed analizą
11

. 

CFA umożliwia sprawdzenie dopasowania hipotetycznego modelu czynnikowego do 

macierzy kowariancji zmiennych obserwowalnych i estymacji parametrów modelu 

czynnikowego. CFA umożliwia porównywanie różnych konkurencyjnych modeli z sobą i 

obliczanie różnych wskaźników dopasowania modelu
12

. Godne podkreślenia jest to, że CFA 

powinna być oparta na wnioskach z wcześniej przeprowadzonej eksploracyjnej analizy 

czynnikowej. Przed przystąpieniem do CFA należy określić, czy hipotetyczny model 

czynnikowy jest identyfikowalny. Opisując model, trzeba określić liczbę czynników 
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wspólnych, wartość ładunków czynnikowych. Wolne parametry są estymowane podczas 

analizy. Proces estymacji wolnych parametrów modelu wymaga założenia identyfikacji 

modelu
13

.  

Identyfikacja modelu pomiarowego jest podstawowym problemem w analizie 

konfirmacyjnej. Model jest identyfikowalny, jeśli zostały spełnione trzy założenia: 

 koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem identyfikacji jest to, by liczba 

estymowanych parametrów p nie przekraczała liczby wolnych, nieredukowalnych 

wariancji i kowariancji obserwowalnych zmiennych c; 

 każda ukryta zmienna w modelu musi być unormowana, co można osiągnąć na dwa 

sposoby: dla danego czynnika Fj należy określić skalę równą skali obserwowalnej 

zmiennej Xj, która ma ustalony ładunek czynnikowy na Fj równy 1, lub przyjąć 

wariancję czynników równą 1; 

 jeżeli jest tylko jedna zmienna X opisująca czynnik F, należy założyć, że rzetelność 

X jest perfekcyjna, co oznacza, że obserwowalna zmienna idealnie opisuje ukryte 

zależności i wariancja błędu jest równa 0; jeżeli założenie perfekcyjnej rzetelności 

jest nieuzasadnione, należy uzyskać dane przynajmniej jednej obserwowalnej 

zmiennej i włączyć ją do modelu
14

; w przypadku modelu pomiarowego 

emergentnych własności struktury relacji formalne warunki identyfikacji są 

spełnione.  

Dopasowanie hipotetycznego modelu czynnikowego do danych empirycznych jest 

rozumiane bardzo specyficznie. Przyjmuje się założenie, że każdy model stanowi 

uproszczony obraz rzeczywistości, dopasowanie polega więc na ocenie, który z 

hipotetycznych modeli najlepiej odzwierciedla strukturę wariancji kowariancji w tabeli 

danych wejściowych. Dobre dopasowanie modelu oznacza, że jest on jednym z wielu modeli, 

który jest stosunkowo dobrze dopasowany do danych. A zatem miary dobroci dopasowania 

odrzucają model teoretyczny lub informują, że model nie może być odrzucony, a tym samym 

nie potwierdzają jego poprawności
15

. Najczęściej spotykanym wskaźnikiem dobroci 

dopasowania hipotetycznego modelu do danych jest wartość statystyki chi-kwadrat. Test chi-

kwadrat dotyczy hipotezy zerowej, mówiącej, że reszty standaryzowane macierzy 

empirycznej i hipotetycznej równają się 0, co oznacza, że ograniczenia nałożone na badacza 
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wynikające z przyjętego modelu są trafne
16

. Poziom istotności chi-kwadrat niższy niż 0,05 

świadczy o tym, że hipotetyczny model nie jest dobrze dopasowany do kowariancji 

zmiennych wyjściowych. Przy czym test chi-kwadrat nie powinien być stosowany jako 

jedyny test dopasowania danych do założonego modelu. Do innych często stosowanych miar 

dobroci dopasowania hipotetycznego modelu do danych należą: indeks dopasowania 

porównawczego Bentlera (CFI); indeks Tuckera–Lewisa (TLI); pierwiastek 

średniokwadratowego błędu przybliżenia Steigera–Lindta (RMSEA); kryterium informacyjne 

Akaike (AIC); kryterium informacyjne Bayesa (BIC). Miary te przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wskaźniki dobroci dopasowania modelu CFA 

Kryterium dobroci dopasowania Interpretacja dobroci dopasowania 

chi-kwadrat χ
2 

p > 0,05 

unormowany indeks chi-kwadrat (podzielony 

przez liczbę stopni swobody) χ
2
/ss 

wartość < 3  (5) 

unormowany względny indeks dopasowania CFI 

(ang. comparative fit index), wskaźnik 

porównawczy dopasowania Bentlera 

wartość > 0,9 

TLI (ang. Tucker-Lewis index), wskaźnik 

Tuckera–Lewisa 
wartość > 0,9 

pierwiastek średniokwadratowego błędu 

aproksymacji RMSEA (ang. root mean square 

error of approximation) 

wartość < 0,08, im wartość bliższa 0, tym lepsze 

dopasowanie modelu 

górna granica powinna wynosić 0,05, 

wartość o,1 upoważnia do odrzucenia modelu 

kryterium informacyjne Akaike AIC (ang. Akaike 

Information Criterion) 

wartość bliska 0, 

im niższa wartość AIC, tym lepsze dopasowanie 

modelu 

kryterium informacyjne Bayesa BIC (ang. 

bayesian information criterion) 

wartość bliska 0, 

im niższa wartość BIC, tym lepsze dopasowanie 

modelu 

Źródło: Opracowano na podstawie M. Sztenberg-Lewadowska, Analiza czynnikowa w badaniach 

marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

W kolejnych częściach przedstawione będą modele wynikowe analizy czynnikowej EFA i 

CFA obserwacji interakcji pomiędzy usługodawcą a klientem na rynku usług telefonii 

komórkowej w Małopolsce. Pomiar interakcji zachodzący podczas kontaktu spotkaniowego 

pomiędzy usługodawcą a klientem pozwolił na uzyskanie wielopoziomowego kontekstu 
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relacji, gdyż pomiar ten obejmował występujące w diadzie zachowania i postawy dwóch stron 

relacji.  

 

 

2. Modele czynnikowe dla relacji rynkowych na rynku telefonii mobilnej 

Aby wykryć ponadjednostkowe ukryte własności relacji, analizie czynnikowej poddano dane 

pochodzące z pomiaru niewerbalnych zachowań usługodawcy podczas kontaktu 

spotkaniowego. Pierwszym etapem analitycznym było sprawdzenie stopnia skorelowania 

zmiennych obserwowalnych oraz ocena istotności powiązań.  

Tabela 2. Macierz korelacji zmiennych behawioralnych sprzedawcy podczas kontaktu 

 spojrzenie dystans ruchy 

głową 

mimika uśmiech pozycja 

ciała 

gestykulacja 

spojrzenie 1,000 0,496 0,294 0,418 0,374 0,365 0,237 

dystans 0,496 1,000 0,369 0,533* 0,439 0,529* 0,303 

ruchy głową 0,294 0,369 1,000 0,267 0,271 0,337 0,287 

mimika 0,418 0,533* 0,267 1,000 0,617* 0,433 0,451 

uśmiech 0,374 0,439 0,271 0,617* 1,000 0,596* 0,406 

pozycja ciała 0,365 0,529* 0,337 0,433 0,596* 1,000 0,423 

gestykulacja 0,237 0,303 0,287 0,451 0,406 0,423 1,000 

* oznaczone ładunki są >,500000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

W prezentowanym arkuszu danych występowała korelacja pomiędzy takimi na przykład 

zmiennymi, jak: dystans a mimika, dystans a pozycja ciała, mimika a uśmiech, uśmiech a 

pozycja ciała. W macierzy korelacji obserwowalne zmienne były skorelowane z sobą raczej w 

sposób umiarkowany i niski, niemniej jednak można stwierdzić, że istniała widoczna 

struktura, która miała wpływ na postać czynników. Dlatego też wyodrębniono wartości 

własne, które pomogły w podjęciu decyzji co do wybranej liczby czynników do analizy 

czynnikowej EFA. Przegląd wyników rozpoczął się pod kątem oceny wartości własnych. Do 

oceny umożliwiającej podjęcie decyzji co do wyboru liczby czynników przeznaczonych do 

dalszej analizy zostały wykorzystane trzy kryteria: kryterium osypiska Cattella, kryterium 



Kaisera oraz kryterium wystarczającej proporcji wariancji przez czynniki. Arkusz wartości 

własnych został zamieszczony w tabeli 3. 

Tabela 3. Wartości własne wyodrębnione metodą głównych składowych – 

relacja dwustronna, usługodawca. 

 Wartość 

własna 

% ogółu 

wariancji 

Skumulowana 

wartość własna 

Skumulowany % 

wariancji 

1 3,457 49,379 3,457 49,379 

2 0,855 12,220 4,312 61,599 

3 0,794 11,338 5,106 72,937 

4 0,609 8,701 5,715 81,638 

5 0,526 7,515 6,241 89,153 

6 0,485 6,927 6,726 96,080 

7 0,274 3,920 7,000 100,000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica.  

Rysunek 1. Test osypiska Cattella dla relacji rynkowej 

 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Podczas analizy arkusza wartości własnych i przyjęciu kryterium Kaisera, do dalszej analizy 

powinien zostać wybrany tylko czynnik pierwszy, który wyjaśniał 49,3% całkowitej 

wariancji. Przyjmując z kolei kryterium wystarczającej proporcji wariancji, pozostawione 

powinny zostać cztery czynniki, które wyjaśniały 81% całkowitej wariancji. Według 

kryterium testu osypiska Cattella (zamieszczonego na rysunku 1), powinny zostać wybrane 

dwa czynniki, które wyjaśniały 61,5% całkowitej zmienności.  

Każde kryterium wyznaczało różną liczbę czynników: jeden, dwa lub cztery. Podjęto 

zatem próbę sprawdzenia wszystkich rozwiązań –dla potrzeb artykułu przedstawione zostaną 



jedynie modele oparte na dwuczynnikowej strukturze, która poddawała się najlepszej 

identyfikacji z uwagi na teorię marketingu relacyjnego. Na podstawie przyjętego kryterium 

Cattella do dalszej analizy wybrano strukturę dwuczynnikową, której analizę przeprowadzono 

metodą głównych składowych. Procedura rozpoczęła się od przeanalizowania arkusza 

ładunków czynnikowych (zamieszczonego w tabeli 4).  

Tabela 4. Arkusz nierotowanych ładunków czynnikowych dla struktury dwuczynnikowej– 

według kryterium Cattella. 

 Czynnik 1 Czynnik 2 

spojrzenie 0,642* 0,436 

dystans 0,759* 0,281 

ruchy głową 0,539* 0,495 

mimika 0,776* -0,213 

uśmiech 0,776* -0,304 

pozycja ciała 0,765* -0,114 

gestykulacja 0,621* -0,437 

     * oznaczone ładunki są >,500000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Wyłoniony obraz struktury w arkuszu nierotowanych czynników był bardziej jednoznaczny – 

wyraźnie uwidoczniła się struktura jednoczynnikowa. Wszystkie zmienne osiągnęły wysokie 

ładunki czynnikowe z czynnikiem pierwszym. Czynnik drugi wydawał się 

nieinterpretowalny. W celu poprawy interpretacji struktury przeprowadzono rotację Varimax 

(wyniki zamieszczono w tabeli 5).  

Tabela 5. Arkusz rotowanych ładunków czynnikowych. 

 Czynnik 1 Czynnik 2 

spojrzenie 0,221 0,744* 

dystans 0,409 0,699* 

ruchy głową 0,103 0,724* 

mimika 0,736* 0,327 

uśmiech 0,793* 0,257 



pozycja ciała 0,665* 0,396 

gestykulacja 0,758* 0,055 

   * oznaczone ładunki są >,500000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Rotacja wyraźnie wpłynęła na poprawę interpretacyjną struktury czynników – zarysował się 

układ dwóch czynników. Pierwszy czynnik osiągnął wysokie ładunki czynnikowe z 

następującymi zmiennymi: mimika twarzy, uśmiech, pozycja ciała oraz gestykulacja. Drugi 

czynnik miał natomiast wysokie ładunki czynnikowe ze zmiennymi: spojrzenie, dystans oraz 

ruchy głową. Powyższa analiza głównych składowych miała na celu wstępne rozpoznanie 

struktury czynnikowej. Aby uzyskać pełniejszy obraz układu czynników, przeprowadzona 

została analiza hierarchiczna dla analizy głównych składowych. Analiza hierarchiczna może 

potwierdzić uporządkowanie czynników oraz istotność ładunków czynnikowych 

gromadzonych w czynnikach głównych. Badanie zaczęto od przeanalizowania skupień 

ładunków czynnikowych określających czynniki skośne (przedstawione w tabeli 6).  

Tabela 6. Arkusz skupień ładunków czynnikowych dla struktury dwuczynnikowej. 

 Czynnik 1 Czynnik 2 

spojrzenie 0,221 0,744* 

dystans 0,409 0,699* 

ruchy głową 0,103 0,724* 

mimika 0,736* 0,327 

uśmiech 0,793* 0,257 

pozycja ciała 0,665* 0,396 

gestykulacja 0,758* 0,055 

     * oznaczone ładunki są >,500000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Z zamieszczonego powyżej arkusza ładunków czynnikowych wynika, że czynnik pierwszy 

miał istotne ładunki czynnikowe ze zmiennymi: mimika, uśmiech, pozycja ciała oraz 

gestykulacja. Czynnik drugi osiągnął z kolei wysokie ładunki czynnikowe ze zmiennymi: 

spojrzenie, zachowanie dystansu oraz ruchy głową.  



W celu dokładnej interpretacji układu czynników i poprawnego nazwania metaczynników 

przeanalizowano również macierz korelacji ładunków czynnikowych (zamieszczoną w tabeli 

7).  

Tabela 7. Macierz korelacji ładunków czynnikowych dla struktury dwuczynnikowej. 

 Skupienie 1 Skupienie 2 

W1 0,785 0,785 

P1 0,619 0,000 

P2 0,000 0,619 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Analizując macierz ładunków czynnikowych, określono występującą korelację pomiędzy 

czynnikami skośnymi a metaczynnikami i czynnikami pierwotnymi. W strukturze istniał 

jeden czynnik drugiego stopnia, który był wysoko skorelowany ze skupieniem pierwszym i 

skupieniem drugim – objął zatem wszystkie zmienne. Czynniki pierwszego stopnia P1 i P2 

były istotnie skorelowane odpowiednio ze skupieniem pierwszym oraz skupieniem drugim.  

Niejednoznaczność interpretacji obrazu struktury wymagała przeanalizowania wyników 

ładunków czynnikowych dla zmiennych pierwotnych i wtórnych. Arkusz wyników 

zamieszczono w tabeli 8. 

Tabela 8. Arkusz wyników wtórnych i pierwotnych ładunków czynnikowych. 

 Wtórny 1 Pierwotny 1 Pierwotny 2 

spojrzenie 0,596* -0,026 0,496 

dystans 0,684* 0,125 0,415 

ruchy głową 0,511* -0,109 0,512* 

mimika 0,656* 0,463 0,055 

uśmiech 0,648* 0,524* -0,013 

pozycja ciała 0,655* 0,393 0,124 

gestykulacja 0,502* 0,549* -0,153 

      * oznaczone ładunki są >,500000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Statistica. 



W powyższym arkuszu wyników ładunków czynnikowych widać, że metaczynnik W1 był 

istotnie skorelowany z wszystkimi zmiennymi: spojrzenie, dystans, ruchy głową, mimika, 

uśmiech, pozycja ciała oraz gestykulacja. Czynnik pierwotny P1 był istotnie skorelowany ze 

zmiennymi: uśmiech i gestykulacja, natomiast czynnik pierwotny P2 był istotnie skorelowany 

ze zmienną ruchy głową.  

Aby jednak możliwe było ujawnienie „rzeczywistych”, nieobserwowalnych, ukrytych 

własności relacyjnych w przekroju konstruktów, zastosowano konfirmacyjną analizę 

czynnikową, która pozwala na maksymalizację zakresu wyjaśnianej wariancji wspólnej skali. 

W celu wyboru modelu, który byłby najlepiej dopasowany do danych empirycznych, 

czynnikowej analizie konfirmacyjnej poddano dwa modele: cztero- i dwuczynnikowy. Aby 

wybrać najlepszy model, za podstawę porównania przyjęto wskaźnik AIC (przedstawiono go 

w tabeli 9). 

Tabela 9. Ocena dopasowania dwu- i  czteroczynnikowego modelu dla relacji dwustronnej. 

 Czteroczynnikowy 

model 

Dwuczynnikowy 

model 

wartość AIC 4044,252 4040,587 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Mplus 6.0. 

Jak wynika z zamieszczonego powyżej arkusza wyników, model dwuczynnikowy osiągnął 

niższą wartość AIC, został wybrany jako najlepszy, dlatego tylko wyniki dla tego modelu 

zostaną zaprezentowane w artykule. 

Wyniki miar jakości dopasowania modelu dwuczynnikowego do danych zawarto w tabeli 10. 

Tabela 10. Miary jakości dopasowania modelu dwuczynnikowego do danych. 

Miara Wartość 

χ
2
 33,425 

stopnie swobody (ss) 13 

wartość p 0,0015 

χ
2
/ss 2,571 

CFI 0,950 

TLI 0,919 



RMSEA 0,092 

AIC 4040,587 

BIC 4088,892 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Mplus 6.0. 

W wyniku przeprowadzonej analizy CFA otrzymano następujące wartości wskaźników: 

wartość statystyki χ
2 

= 33,42; liczba stopni swobody ss = 13; poziom p = 0,0015. Wartość 

statystyki χ
2 

była istotna na poziomie p = 0,0015, stąd należało odrzucić hipotezę zerową, 

zatem model nie był dobrze dopasowany do danych. Jednak dodatkowe wskaźniki dobroci 

dopasowania wynosiły: CFI = 0,950, a RMSEA = 0,092, wskazując na lepszy, ale 

umiarkowany poziom dopasowania modelu.  

W efekcie przeprowadzonej analizy CFA uzyskano arkusz wyników zamieszczony w tabeli 

11. 

Tabela 11. Rezultaty modelu dwuczynnikowego na podstawie analizy CFA. 

 Zmienne Wartości parametrów 

standaryzowanych 

Wartość ilorazu 

krytycznego  

 

 

F1 

mimika 0,747 0,000 

uśmiech 0,783 9,607 

pozycja ciała 0,718 8,940 

gestykulacja 0,552 6,915 

 

F2 

spojrzenie 0,628 0,000 

dystans 0,787 7,266 

ruchy głową 0,476 5,286 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu Mplus 6.0. 

Podczas analizy CFA uzyskano strukturę złożoną z dwóch konstruktów, mających charakter 

ukryty, ponadjednostkowy, dotyczący własności relacji rynkowych. Pierwszą własność relacji 

nazwano otwartością na partnera interakcji (F1), drugą – zarządzaniem przestrzenią interakcji 

(F2). Zamieszczony powyżej arkusz wyników potwierdził istotność statystyczną parametrów 

modelu na poziomie p = 0,05.  



W świetle powyższych analiz można uznać, że ukrytą strukturę własności relacyjnych 

dotyczących zmiennych obserwowanych procesu interakcji zachowań behawioralnych 

usługodawcy da się opisać i wyjaśnić w przekroju czynników, metaczynników oraz 

konstruktów. W wyniku modelowania uzyskano dwa konstrukty: otwartość na partnera 

interakcji oraz zarządzanie przestrzenią interakcji. Z punktu widzenia sprzedawcy czynniki te 

ogrywają kluczowe znaczenie w procesie sprzedażowym.  

Podsumowanie 

W wymiarze strategicznym ukryte własności struktury relacji mają olbrzymie 

znaczenie w zakresie budowania rynkowej przewagi kompetencyjnej przedsiębiorstwa. 

Wiedza wynikająca z poznania ukrytej struktury relacji rynkowych przedsiębiorstwa, ich 

ponadjednostkowych własności, powinna być wykorzystywana w procesie kształtowania 

strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Ponadjednostkowe własności struktury relacji 

wpływają bowiem na dobór właściwych działań zmierzających do utrzymania i związania 

konsumentów z przedsiębiorstwem, na proces kształtowania strategii rynkowej (a ściślej – 

precyzują strategię nabywców), na proces kształtowania wartości dla klienta, na odpowiednie 

wykorzystanie zintegrowanych systemów dystrybucji czy komunikacji przy użyciu 

nowoczesnych technologii, a wreszcie na sam proces zarządzania informacją. Podejście 

badawcze mające na celu identyfikację ponadjednostkowych, ukrytych własności struktury 

relacji rynkowych pozwoli na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo istotnego źródła przewagi 

konkurencyjnej, związanej z uzyskaniem tzw. renty relacyjnej. Szczególne znaczenie w 

kształtowaniu tej dodatkowej wartości przedsiębiorstwa mają: 1) relacje dotyczące powiązań 

unikatowych, właściwych jedynie danej organizacji i jej partnerom, 2) wiedza odnosząca się 

do poziomów własności struktury relacji, 3) efekty o charakterze ponadjednostkowym, które 

we współczesnym kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa zdają się mieć 

fundamentalne znaczenie. 
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Streszczenie  

Współczesne strategie rynkowe przedsiębiorstw związane są z utrzymaniem relacji z 

różnymi podmiotami rynku, w tym klientami. Wiedza pochodząca z analizy tych danych ma 

ukryty, specyficzny i unikalny charakter, trudny do skopiowania przez konkurencję, zatem 

może stanowić podstawę do konstruowania przewagi rynkowej opartej o relacje rynkowe. 

Opisując zjawiska interakcji oraz relacji rynkowych można uzyskać wiele zmiennych. Aby 

wyłonić ukryte i ponadjednostkowe (emergentne) cechy relacji rynkowych, można 

wykorzystać eksploracyjną analizę czynnikową EFA (ang. exploratory factor analysis), oraz 

konfirmacyjną analizę czynnikową CFA (ang. confirmatory factor analysis). Celem artykułu 

jest zaprezentowanie wyników modeli czynnikowych jako metody identyfikacji ukrytych 

własności relacji rynkowych w przekroju czynników lub konstruktów. 


