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1 WPROWADZENIE 

Współczesna sytuacja społeczno-gospodarcza 
stawia społeczeństwo w nierozerwalnym związ-
ku z różnego typu organizacjami. Organizacje 
oddziałują na nas: od finansowych, eduka-
cyjnych do oddziaływań społecznych i ekolo-
gicznych włącznie. Obecnie jednym z najważ-
niejszych problemów występujących w środo-
wisku pracy jest stres. Z danych Europejskiej 
Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy wynika, że stres znalazł się na drugim 
miejscu wśród problemów, na które uskarżają 
się pracownicy [8]. Stres jest konsekwencją 
wynikającą z pewnych okoliczności czy czynni-
ków, które zazwyczaj nazywane są stresorami. 
Według teorii stresu: stresory – to pewne 
czynniki, które oddziałują na ludzi, wpływają na 
ich zachowania [5]. Stres doświadczany przez 
pracowników odbija się na funkcjonowaniu 
całej organizacji. Jego przejawami są m.in.: 
zwiększona absencja (szacuje się, że 54% 
absencji jest wynikiem stresu w pracy) [7], 
zmniejszona produktywność (jakość produktów 
wytwarzanych przez pracowników obniża się), 
wzrost wypadków, wzrost kosztów związanych 
z większą zachorowalnością, duża rotacja kadr, 
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niechęć 
do wprowadzania zmian.  

Z uwagi na fakt, że każdy inaczej reaguje na 
określone bodźce, warto się zastanowić: które 
stresory najsilniej oddziałują na respondentów, 
a które najsłabiej. Czy mogą one mieć również 
wpływ na pogorszenie kondycji firm? Jeśli tak, 
to należałoby podjąć kroki ku ograniczeniu 
negatywnego wpływu rozważanych czynników 
na pracowników. Obniżenie jakości pracy, 

zwiększona liczba błędów, wypadki przy pracy, 
brak współpracy pomiędzy pracownikami, po-
mówienia, zażalenia – to wszystko stanowi istot-
ne obciążenie finansowe dla firm. Dlatego też 
ważne jest zebranie jak największej liczby infor-
macji o stresorach w celu ograniczania ich nega-
tywnego wpływu.  

2 ZAKRES I CELE BADAŃ 

Jako główną metodę pozyskiwania danych dla 
potrzeb badania wykorzystano kwestionariusz 
ankiety. Kwestionariusz składał się z 17 stwier-
dzeń poruszających różnego rodzaju kwestie, 
które mogły wzbudzać takie emocje jak: zdener-
wowanie, niezadowolenie, zestresowanie. Owe 
przyczyny negatywnych postaw zwane są w pra-
cy stresorami.  

Do analizy zebranych danych empirycznych 
oraz wizualizacji otrzymanych wyników wyko-
rzystano pakiet ltm w programie R [4] oraz pa-
kiet STATISTICA. 

Ponieważ nadrzędnym celem było ukazanie 
możliwości zastosowania wybranych modeli 
typu IRT [6] do rozwiązania problemu ekono-
micznego (najczęściej w literaturze prezentowa-
no zastosowanie tych modeli do pomiaru eduka-
cyjnego: pomiar zdolności uczniów i trudności 
zadań) oraz zaproponowanie metod służących 
poszerzeniu owej analizy, nie skupiano się na 
doborze próby reprezentatywnej do badania. An-
kieta przeprowadzona została w dwóch grupach 
respondentów. W badaniu wzięło udział 120 
osób pracujących. Ankieta została przeprowa-
dzona w jednej ze szkół dla dorosłych. W met-
ryczce zaś zawarto pytanie dotyczące faktu, czy 
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ankietowany jest osobą pracującą czy nie – co 
ułatwiło wybór danych do dalszej analizy. Res-
pondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie 
się do 17 stwierdzeń zawartych w ankiecie. Od-
powiedzi zostały zakodowane za pomocą jedy-
nek i zer, w zależności od tego, czy respondent 
zgadzał się z danym stwierdzeniem, czy też nie. 
Prezentowane w ankiecie stwierdzenia (stresory) 
poruszały różnego rodzaju kwestie, które mogły 
być ewentualną przyczyną negatywnych odczuć 
wśród ankietowanych. 

3 NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI I WNIOSKI 
Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Do rozwiązania wyżej zaprezentowanych prob-
lemów w pierwszej kolejności wykorzystany 
został dwuparametrowy model logistyczny [1]. 
Pierwszy krok analizy polegał na oszacowaniu 
siły oddziaływania stresorów na respondentów. 
Tabela 1 zawiera oszacowania parametrów j  
oraz j  (j=1,2,…17). 

Tabela 1. Oszacowania parametrów j oraz j . 

Nr stresora 
ĵ  

ĵ  
Nr stresora 

ĵ  
ĵ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6,288 

0,767 

2,170 

1,228 

4,571 

1,727 

2,908 

1,879 

1,741 

2,419 

0,142 

0,749 

2,066 

0,928 

0,275 

1,152 

0,617 

1,262 

1,201 

1,025 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1,874 

3,672 

2,364 

1,638 

2,949 

2,200 

0,634 

1,077 

0,538 

0,954 

2,450 

0,633 

1,053 

0,713 

Źródło: opracowanie własne. 

Stresory charakteryzowane są przez dwa 
rodzaje parametrów: j  oraz j . Pojawia się 
pytanie: w jaki sposób pogrupować stresory, 
uwzględniając jednoczesny wpływ owych para-
metrów? Analizę stresorów rozpoczęto od wy-
konania wykresu rozrzutu oszacowań paramet-
rów j  względem oszacowań parametrów j . 

Przeprowadzenie jakiegokolwiek podziału 
stresorów na podstawie prezentowanego powy-
żej wykresu rozrzutu jest w tym przypadku rze-
czą skomplikowaną. Głównym zadaniem będzie 
zatem znalezienie optymalnego sposobu grupo-
wania stresorów, czyli takiego, żeby stresory 

wewnątrz każdego zbioru były podobne do sie-
bie, ale jednocześnie, żeby każdy zbiór stre-
sorów był odrębny od pozostałych.  
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Rys. 1. Wykres rozrzutu parametrów ĵ  względem ĵ . Źród-
ło: opracowanie własne. 

Dzięki temu stresory zostaną uporządkowane, 
wyodrębnione zostaną pewne podgrupy (stre-
sory w tych podgrupach mogą prezentować po-
dobne problemy). W tym momencie warto zas-
tanowić się nad wykorzystaniem analizy skupień 
[3]. Posługując się jedną z aglomeracyjnych 
(hierarchicznych) metod grupowania dostępnych 
w pakiecie STATISTICA, przeprowadzono po-
dział danych na skupienia. Podziały te przedsta-
wiono na rys. 2, na którym numery punktów 
odpowiadają numerom stresorów. 
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Rys. 2. Graficzna prezentacja grupowania stresorów. Źródło: 
opracowanie własne. 

Początkowo każdy ze stresorów tworzy swoje 
własne skupienie. Następnie przy stopniowym 
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zwiększaniu granicy odcięcia można zauważyć, 
że stresory, które są „bliskie siebie”, tzn. stre-
sory, dla których obliczone odległości euklide-
sowe są niewielkie, są łączone w skupienia.  

Analizując przedstawiony dendrogram grupo-
wania, wydzielono cztery skupienia: 
 Skupienie I: stresory nr 2,4,17; 
 Skupienie II: stresory nr 6,8,9,10,11,13,16; 
 Skupienie III: stresory nr 7,12,15 
 Skupienie IV: stresory nr 3,14 

Obserwacje z numerami 1 oraz 5 wyraźnie 
odstają od wyodrębnionych trzech grup (obser-
wacje odstające) i nie przydzielono ich do żad-
nego skupienia. W celu potwierdzenia wydzie-
lonej liczby skupień zastosowano procedurę 
grupowania metodą k-średnich, której celem jest 
pogrupowanie obiektów w zadaną liczbę sku-
pień. Do wykonania potrzebnych obliczeń wy-
korzystano pakiet STATISTICA.  

Tabela 2. Grupowanie stresorów metodą k-średnich w 5 skupień. 

 Analiza wariancji 

Zmienna

Między

SS

df=k-1 Wewn.

SS

df=n-k statystyka

F

wartość

p

alfa

beta

30,04032 4 1,233383 12 73,068120,000000

3,38140 4 1,906652 12 5,32042 0,010627 

Tabela 3. Grupowanie stresorów metodą k-średnich w 4 skupienia 

 Analiza wariancji 

Zmienna

Między

SS

df=k-1 Wewn.

SS

df=n-k statystyka

F

wartość

p

alfa

beta

28,55583 3 2,717874 13 45,52894 0,000000

3,03142 3 2,256623 13 5,82116 0,009511
 

Tabela 4. Grupowanie stresorów metodą k-średnich w 3 skupienia. 

 Analiza wariancji 

Zmienna

Między

SS

df=k-1 Wewn.

SS

df=n-k statystyka

F

wartość

p

alfa

beta

26,10445 2 5,169252 14 35,349630,000003

2,23337 2 3,054682 14 5,11790 0,021463 

Porównując wartości statystyk F oraz p-
wartości z powyższych trzech tabel, wywniosko-
wano, iż najwłaściwszym podziałem stresorów 
w analizowanym przypadku jest podział na 
cztery grupy. Stresory w wydzielonych grupach 
charakteryzują się zbliżonym stopniem oddzia-
ływania na respondentów (brane są tu pod uwa-
gę wartości obydwu parametrów: j  oraz j ).  

Kolejnym problemem poruszonym w pracy 
była kwestia ewentualnego wpływu zestresowa-
nia pracowników na pogorszenie kondycji 
firmy. Postawiono pytania: czy na wszystkich 

pracowników w danej firmie oddziałują te same 
stresory, czy jednak można wyróżnić jakieś 
czynniki, które uwidaczniałyby różnice w odbio-
rze stresorów? Ponieważ do zdecydowanie 
rzadszych badań należy porównanie pracow-
ników fizycznych i pracowników umysłowych 
w zakresie postrzegania stresorów i ich wpływu 
na wymienione grupy, dlatego też przyjęte 
zostały dwa kryteria podziału ankietowanych: 
rodzaj zawartej umowy z pracodawcą (umowa 
na czas określony bądź nieokreślony) oraz ro-
dzaj wykonywanej pracy (pracownik fizyczny 
bądź umysłowy). W pierwszej kolejności posta-
nowiono zbadać, czy poziomy zestresowania 
w grupach różnią się istotnie. Po wykorzystaniu 
odpowiednich testów statystycznych dostępnych 
w pakiecie STATISTICA stwierdzono, iż te same 
stresory mają wpływ na pracowników z umową 
na czas określony i nieokreślony. Inaczej sytu-
acja przedstawiała się, gdy podzielono pracow-
ników na wykonujących prace fizyczne i umys-
łowe. Wówczas poziomy zestresowania były 
istotnie różne. W takiej sytuacji można zapropo-
nować indywidualną eliminację stresorów dla 
każdej z analizowanych grup. Zauważono, iż 
inne stresory miały negatywny wpływ na pra-
cowników fizycznych, inne zaś na pracowników 
umysłowych. Celem wprowadzania różnych 
kryteriów podziału osób pracujących było zna-
lezienie takiego czynnika, który wyraźnie 
różnicowałby grupy i miałby wpływ na odbiór 
stresorów. W tym wypadku takim czynnikiem 
byłby rodzaj wykonywanej pracy. 

W kolejnym etapie zwrócono uwagę na nas-
tępujący problem: czy przynależność do danej 
grupy respondentów może mieć wpływ na 
udzielane odpowiedzi? Czy rodzaj wykony-
wanej pracy może mieć wpływ na udzielane 
przez respondentów odpowiedzi? W przypadku 
grup osób pracujących fizycznie i umysłowo, 
jeżeli chodzi o stresory dotyczące takich zagad-
nień jak: oferowanie przez pracodawców umów 
na czas określony, częste redukcje pracowni-
ków, zajmowanie miejsc pracy przez emerytów 
i rencistów, zatrudnianie imigrantów jako „taniej 
siły roboczej”, dysproporcje w zarobkach – 
udzielane odpowiedzi zdecydowanie zależne 
były od tego, w której grupie znalazł się res-
pondent. Zbadano również, czy rodzaj umowy 
o pracę może mieć wpływ na udzielane odpo-
wiedzi, jednak po przeprowadzeniu odpowied-
niego testu statystycznego stwierdzono, iż rodzaj 
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umowy nie miał istotnego wpływu na odpo-
wiedzi w porównywanych grupach  

4 ZAKOŃCZENIE 

Praca miała na celu analizę możliwości wyko-
rzystania modeli typu IRT do badania stresorów 
społeczno–ekonomicznych oraz propozycję po-
szerzenia owych rozważań przy wykorzystaniu 
różnych metod statystycznych. Taka analiza jest 
rzadko rozpatrywana w literaturze. Okazuje się, 
że może przynieść ona wiele korzystnych 
informacji dających pełniejszy obraz problemu 
wpływu różnych niekorzystnych czynników na 
pracowników oraz umożliwić podejmowanie 
odpowiednich kroków sprzyjających uniknięciu 
negatywnych skutków stresu. W tym celu po-
mocna jest wiedza o sposobie grupowania oraz 
kolejności eliminowania stresorów. W pracy 
opisano zatem wybrane modele typu IRT, które 
później z kolei zostały wykorzystane do analizy 
danych empirycznych. Starano się również wy-
kazać przydatność różnych metod statystycz-
nych do rozwiązania problemu typowo ekono-
micznego. 
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