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Analiza czynnikowa: fakty czy pozory* 
(Przekład pracy przyjęto do druku 15.01.1977)** 

Wstęp. W roku 1971, w ramach przedsięwzięć mających na celu zaoszczędzenie 
miejsca na dyskach pamięci bezpośredniej, Biuro Usług Komputerowych w Cornell 
University przesunęło wiele programów pakietowanych z pamięci bezpośredniej 
do pamięci autonomicznych. Tak na przykład spośród pięćdziesięciu dziewięciu 

programów wchodzących w skład pakietu BMD ([4], [5]) w pamięci operacyjnej 
I pozostawiono tylko siedem najczęściej wykorzystywanych. Znalazły się wśród nich 

cztery programy służące do prostych opisów danych 'i jeden program na regresję 
krokową wieloraką. Dwa pozostałe - to programy analizy czynnikowej. O analizie 
czynnikowej mało dotychczas pisano w czasopismach statystycznych; niewiele też 
jest podręczników statystyki, które traktowałyby serio to zagadnienie. Niemniej 
jednak okazuje się, że jest to jedna z najszerzej wykorzystywanych procedur staty-
stycznych. W moim przekonaniu jest to zarazem metoda najczęściej wykorzysty-
wana źle i bez zrozumienia. Znaleźliśmy się więc w sytuacji (nie jedynej w historii 
nauki), w której praktyka znacznie wyprzedziła teorię: procedura statystyczna, 
którą rozumie stosunkowo niewielu statystyków, stała się jedną z procedur najszerzej 
wykorzystywanych - w każdym razie w dziedzinach, w których uzyskuje się obfitość 
danych wielowymiarowych. 

W pierwszej części tego artykułu zajmiemy się teoretycznym omówieniem modelu 
analizy czynnikowej i zagadnieniem istnienia rozwiązań. W części drugiej omówimy 
wyniki testów, jakim poddano kilka najpopularniejszych programów takiej analizy. 
Rozpowszechnienie szybkich komputerów przyniosło wielkie korzyści praktyczne; 
jednocześnie jednak łatwy dostęp do ·tych urządzeń umożliwił praktycznie każdemu, 
nawet osobom nie mającym żadnego lub prawie żadnego przygotowania statystycz-
nego, analizowanie uzyskiwanych danych empirycznych za pomocą skomplikowanych 
technik wielowymiarowych. Nierzadko przy tym użytkownik ma możliwość wyboru 
jednego z kilku programów, o których twierdzi się, że przeprowadzają tę samą 

analizę statystyczną. Sytuacja ta - wykorzystywanie analiz wielowymiarowych przez 
osoby niedostatecznie przygotowane i rozpowszechnianie się programów konkuren-

* Referat wygłoszony na VII Kolokwium Matematyków Nowozelandzkich (Christchurch, 
8-10 maja 1972), opublikowany w Mathernatical Chronicie 3 (June 1974), pod tytułem Factor 
analysis: Fact of fabrication. 

** Pr.zekładu z angielskiego dokonał Tadeusz B. Iwiński. 
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cyjnych - nakłada na statystyków i ich stowarzyszenia zawodowe zupełnie nowy 
obowiązek sprawowania nadzoru nad programami statystycznymi znajdującymi się 
w bibliotekach ośrodków oblicL.eniowych. 

Wstępne omówienie metody. Zapytany o przyszłość wnioskowania statystycznego, 
L. J. Savage rozwodził się na temat roli pomysłowości i intuicji ([24], str. 147), 
wspominając przy tej okazji o „wielu fascynujących osiągnięciach: analizie czynni-
kowej, analizie skupień i innych zadziwiających metodach skalowania i dopasowy-
wania danych". Jednocześnie zaś przyczyną nikłego występowania analizy czynniko-
wej w literaturze statystycznej jest najprawdopodobniej to, że wielu statystyków 
uważa ją za metodę nie nadającą się do wykorzystywania w jakiejkolwiek odpo-
wiedzialnej analizie statystycznej. Analiza czynnikowa budziła gorące kontrowersje 
już w roku 1950, zanim jeszcze eksplozja komputerowa uczyniła z niej narzędzie 
dostępne każdemu, w czasach gdy Kendall i Babbington Smith w pracy [12] wciąż 
jeszcze mogli sugerować wykorzystywanie kart perforowanych do znajdowania 
wartości własnych macierzy 10 x 10. Kontrowersje te doskonale ilustruje przeprowa-
dzone przez G. A. Barnarda omówienie tej właśnie pracy (12]. Barnard wyjaśnia 
tam między innymi „jak niską opinię wyrobił sobie o metodzie czynnikowej". 

Rozbieżności opinii, zarówno współczesne, jak i te z roku 1950, wynikają częścio
wo z braku zgody co do znaczenia terminu „analiza czynnikowa". Większość staty-
styków zgodzi się, że analiza czynnikowa polega na przyjęciu modelu, opisanego 
w następnym paragrafie, i na estymacji parametrów tego modelu. Będą oni dostrze-
gali zasadniczą różnicę pomiędzy tą metodą analizy a metodą składowych głównych. 
Kendall i Lawley napisali nawet krótką pracę [11], której zadaniem miało być 
właśnie wyjaśnienie tej różnicy: „w rzeczywistości każdą z tych dwu metod stosuje 
się w zupełnie innym celu". Niemniej jednak to pomieszanie pojęć wciąż daje o sobie 
znać: Harman w swej książce [6], do której często odwołują się użytkownicy analizy 
czynnikowej, popełnia ten właśnie błąd, który Kendall i Lawley starali się wyelimi-
nować. 

Jednakże podstawowe kontrowersje wokół analizy czynnikowej wiążą się z inter-
pretacją estymowanych czynników jako czegoś rzeczywistego, mającego przyczynowy 
wpływ na obserwowane zjawiska. Praktyka ta, choć rozpowszechniona, nie jest 
powszechnie obowiązująca, co potwierdzają wypowiedzi kompetentnych użytkowni
ków metody: „Wydaje się nieprawdopodobne, by czynniki (takie, na przykład, jak 
otrzymywane w metodzie centroidalnej), które są po prostu średnimi i muszą ulegać 
zmianie przy każdej modyfikacji baterii testów, mogły mieć inną interpretację psycho-
logiczną niż tylko doraźna i przybliżona. A jednak nadaje im się nawet nazwy psycho-
logiczne" [22]. 

Krytyczny przegląd metod analizy czynnikowej i związanych z nią kłopotów 
znaleźć można w serii prac M. G. Kendalla [9]-[13], a Seal [21] i Morrison [15] 
poświęcają analizie czynnikowej znakomite rozdziały swych książek. Nieco szersze, 
lecz dość bezkrytyczne omówienie tych zagadnień przeprowadzają w książce [14] 
Lawleya i Maxwella. 
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1. Rozważania teoretyczne 

Model. W modelu analizy czynnikowej zakłada się, że każda z p obserwowalnych 
zmiennych charakteryzujących badaną jednostkę jest sumą pewnej kombinacji 
liniowej m nieobserwowalnych zmiennych, zwanych czynnikami, oraz błędu 

x = Af+u, 
gdzie xjest wektoremp obserwowalnych zmiennych, Ajest macierzą współczynników 
(o wymiarach p x m), f jest wektorem m czynników, a u jest wektorem p błędów. 
Dla przykładu wyobraźmy sobie, że dysponujemy wymiarami dziesięciu (p = 10) 
części ciała pewnej odmiany mszyc, przy czym pierwsze cztery są wymiarami czułków. 
Moglibyśmy przyjąć, że zjawisko opisywane przez te dane ma model dwuczynnikowy 
następującej postaci: 

Xi U1 

X2 2 U2 

X3 3 U3 

X4 4 1 U4 

Xs 5 o Us 

x6 5 /1+ o !2+ u6 
X7 4 o U7 

Xs 3 o Ug 

X9 2 o U9 

' X10 o U10 

gdzie / 1 jest czyn.nikiem wielkości ogólnej, a / 2 jest czynnikiem czólkowym. Czemu 
by nie? Nie jest przecież wykluczone, że istnieje gen wielkości ogólnej. Gdy gen ten 
powiada „rośnij", wszystkie mierzone części ciała rosną proporcjonalnie do odpo-
wiednich wag związanych z pierwszym czynnikiem. Nie jest też wykluczone, że 

istnieje gen czólkowy. Gdy ten z kolei poleca „rośnij", rosną jedynie czółki. Dwa 
wprowadzone tu wektory wag nazywają się ładunkami, a macierz A- macierzą 
ładunków. W praktyce oczywiście ładunki nie są znane, nie jest też znana liczba 
czynników: nie znamy niczego, co występuje po prawej stronie. Zadaniem analizy 
czynnikowej jest estymacja ładunków na podstawie obserwacji wektora x. 

Przykład ten sugeruje, że model analizy czynnikowej jest albo modelem struktural-
nym, albo modelem przyczynowym. I choć w większości opublikowanych zastosowań 
analizy czynnikowej wyciąga się wnioski o charakterze przyczynowym, to nie istnieje 
konieczność zakładania, że jest to model przyczynowy. W ostatnim paragrafie 
tej pracy znalazł się przykład wykorzystania analizy czynnikowej jako narzędzia 
służącego do grupowania i selekcji zmiennych. Do wyciągania podejrzanych 
wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym wykorzystuje się wiele technik 
statystycznych, na przykład analizę regresji. Jednakże z analizą czynnikową wiąże 
się problem dość specyficzny: występujące tu zmienne (czynniki) są już nie tylko 
niekontrolowalne, lecz także nieobserwowalne. 
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Geometria. Zajmijmy się geometryczną reprezentacją analizy czynnikowej. Za-
łóżmy, że p = 2, m = I i n = 3. Innymi słowy, zakładamy, że mamy do czynienia 
z dwoma zmiennymi, jednym czynnikiem i trzema mszycami. Na rysunku la przed-
stawiona jest w trójwymiarowej przestrzeni prób ta właśnie sytuacja. N1 , N 2 i N3 

są trzema badanymi jednostkami. Przestrzeń dwuwymiarowa rozpięta na x 1 i x 2 

jest przestrzenią zmiennych. Zadanięm naszym jest określenie - bez możliwości 

zobaczenia f - związku pomiędzy iksami a f. 

Rys. la 
N1 

Rys. lb 

Jest to oczywiście w tej sytuacji absolutnie niemożliwe. Pragniemy bowiem 
oszacować coś, co znajduje się poza przestrzenią obserwacji. Musimy ~c przyjąć 
jakieś dodatkowe założenia. Bez utraty ogólności możemy przyjąć, że każde ui jest 
prostopadłe do f. Przyjmiemy również, że elementy u są nieskorelowane. Rzecz 
w tym, że zakłada się, iż czynnik f określa obserwowane zmienne x1 i x 2 oraz ich 
wzajemną zależność z dokładnością do niezależnych błędów pomiaru. Jeśli więc 
czynnik jest ,ustalony, to zmienne ui są nieskorelowane. Model nie uwzględnia więc 
takiej sytuacji, w której pewna zmienna obserwowalna oddziaływa na inną bezpo-
średnio. 

Jeśli teraz wrócimy do reprezentacji geometrycznej, to nasza nadzieja, że f da 
się oszacować, nieco wzrośnie. Musimy bowiem .znaleźć takie f (lub przynajmniej 
kąty pomiędzy fa x 1 i x2 ), by korelacja cząstkowa pomiędzy x 1 i x 2 przy danym 
f była zerem. Jak zobaczymy później, jest to właśnie podejście zastosowane przez 
W. G. Howe'a, [7]. Niemniej jednak zagadnienie jest w dalszym ciągu nierozwiązalne, 
gdyż przyjęte warunki wymagają ograniczenia się do takich f, dla których kąt ACB 
jest prosty - a więc takich, dla których C jest dowolnym punktem okręgu o śred
nicy AB(1 ). Dla przyjętych p i m nie istnieje więc możliwość otrzymania jednoznacz-
nego rozwiązania. 

Próba przeprowadzania estymacji poza przestrzenią obserwacji jest już wystar-
czająco kłopotliwa. Ale obyczaj wyciągania wniosków przyczynowo-skutkowych 

( 1) Tu Autora poniosło: przy ustalonych Xi. x 2 i długości f, położenia punktów A, B zależą 
od f. Zadanie: jaką krzywą zakreśla koniec wektora f? (przyp. tłum.) 
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wymaga zaufania do metody, przekraczającego wszelkie możliwe granice. Oto 
przykład ilustrujący to niebezpieczeństwo. Niech x 1 będzie wysokością tygodniowej 
dotacji specjalnej dla National Institutes of Health, a x 2 - liczbą osób powołanych 
do wojska w danym tygodniu. Wielkość f jest temperaturą ciała Prezydenta. Gdy 
Prezydent się zaziębi, ma gorączkę i źle się czuje, to częściej niż zazwyczaj utyskuje 
na swych generałów, którzy wobec tego zwiększają zaciąg do armii. Jednocześnie 
Kongres, silniej niż zazwyczaj krytykowany za nieudolność w realizowaniu progra-
mów Prezydenta, pragnie zlikwidować przyczynę tych okresowo powtarzających się 
napadów złego humoru i przekazuje do NIH większe sumy w nadziei, że ułatwi 
to wynalezienie leku na zwykłe zaziębienie. 

Z punktu widzenia analizy czynnikowej x 1 i x 2 są zmiennymi obserwowanymi. 
Dość trudno jest wyobrazić sobie możliwość estymowania ładunków wspólnego 
im czynnika. Zupełnie natomiast niemożliwe jest zidentyfikowanie tego wspólnego 
czynnika jako ciepłoty ciała Prezydenta. 

Dwa czynniki. W przykładzie z mszycami występowały dwa czynniki. Nie ma 
przy tym powodów do zakładania, że nie są one skorelowane. Jedyne, co możemy 
zrobić, to rozłożyć / 2 na dwie składowe ortogonalne, z których pierwsza jest równo-
legła do / 1 , a następnie napisać prawą stronę modelu jako kombinację liniową 
!1 i /2.1: 

x = af1 +bf2.1 +u. 
Coś się na tym traci, ponieważ drugi czynnik nie ma już tak eleganckich i „sen-

sownych;' ładunków. Ale jeśli możemy założyć, że czynniki nie są skorelowane 
oraz (tu nic nie tracimy na ogólności) posiadają jednostkowe wariancje, i będziemy 
umieli rozwiązać zagadnienie dla czynników ortogonalnych, to będziemy mogli 
następnie rozejrzeć się za takim przekształceniem nieortogonalnym, które dałoby 
nam w efekcie czynniki skorelowane o· prześlicznych ładunkach. Przekształcenia 
takie nazywa się „rotacjami ukośnymi". 

Nieoznaczoność modelu. Jeśli ui oraz .fi nie są pomiędzy sobą skorelowane, a przy 
tym fi mają jednostkowe wariancje, to macierz kowariancji wektora f jest macierzą 
jednostkową, a macierz kowariancji wektora u jest macierzą diagonalną. Jeśli tę 

ostatnią oznaczymy symbolem Il, a I: będzie macierzą kowariancji wektora x, to 

I:= AA' +Il. 

To ostatnie równanie pokazuje, na czym w istocie polega nasz problem estymacji: 
znając estymator macierzy I: pragniemy estymować A. Ale model taki jest nie-
oznaczony. Po lewej stronie występuje łP(P + 1) znanych wielkości, natomiast po 
prawej pm+ p = p(m + 1) niewiadomych. Zatem, jeśli nie1 est spełniony warunek 

p+l ----:::::::: m+l 2 ::;-- ' 

to nie istnieją jednoznaczne rozwiązania. 
Ale nawet wtedy, gdy warunek ten jest spełniony, rozwiązania można wyznaczać-

jedynie z dokładnością do przekształceń ortogonalnych. Przypuśćmy bowiem, że M 
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jest macierzą ortogonalną i przyjmijmy g = Mf. Wtedy x = AM'g+u i Cov(x) = 
= AA'+ a, a więc otrzymujemy dokładnie ten sam wynik, co poprzednio. Zatem, 
nawet jeśli można wyznaczyć estymatory ładunków czy czynników, to można również 
otrzymać dowolną liczbę innych estymatorów poprzez ortogonalne rotacje otrzy-
manych pierwotnie. Ta nieoznaczoność bywa usuwana w sposób arbitralny, różnie 
przez różnych użytkowników modelu. Na przykład w rozwiązaniu metodą naj-
większej wiarygodności wygodnie jest nakładac wymaganie, by znormalizowane 
kolumny macierzy ładunków były ortogonalne. Zauważmy przy okazji, że żądanie 
takie uniemożliwiłoby uzyskanie ładunków występujących w problemie mszyc. 

Metoda składowych głównych. Analizę czynnikową i metodę składowych głównych 
łączą pewne podobieństwa, dla nas jednak istotne są różnice. W metodzie składowych 
głównych wyznacza się zmienne główne, które są kombinacjami liniowymi zmien-
nych wyjściowych. Natomiast w analizie czynnikowej usiłuje się wyrazić zmienne 
wyjściowe za pomocą czynników, które są nieobserwowalne. W analizie czynnikowej 
przyjmuje się bardzo szczególny model liniowy, podczas gdy w metodzie składowych 
głównych nie wprowadza się takiego modelu. 

W metodzie składowych głównych problem sprowadza się do dobrze znanego 
zagadnienia znalezienia takiej macierzy ortogonalnej C, że 

C'I:C = D, 
gdzie D jest przekątniową macierzą wartości własnych Ai macierzy I:. Kolumny C 
są wektorami własnymi macierzy I:, a zmienne główne są składowymi wektora h, 
h = C'x. Wobec tego Cov(h) = D, a i-ta główna składowa wariancji Ai jest wariancją 
zmiennej hi . 

Jeśli dokonamy normalizacji wszystkich hi i oznaczymy otrzymane zmienne 
odpowiednio przez fi, 

to składowe wektora. f będą stanowiły układ ortonormalny: 
r = o- 112h = o- 112c'x. 

Stąd można wyznaczyć 

x = co112r = Bf, 
gdzie 

B = co112. 
Załóżmy teraz, że zmienne fi są uporządkowane w kolejności malejących J., 

i że (p- m) ostatnich Ai to liczby małe. Załóżmy dalej, że rozbiliśmy B w taki sposób, 
że B = [B1 B2], gdzie B1 jest macierzą p x m, a f' przedstawiliśmy jako [f~ f~], 

gdzie f 1 jestmx1. Wtedy x = B1 f 1 +B2 f 2 • Ponieważ Ai będą małe dla i> m, więc 
również elementy macierzy B2 będą małe, wobec czego x ~ B1 f 1 • Zauważmy, że 

B1 f 1 jest regresją x względem f 1 • Wobec tego, jeśli x = Ag+u jest modelem analizy 
czynnikowej, to x = B1 f 1 można uważać za pierwsze przybliżenie tego modelu -
przybliżenie, w którym traktuje się m pierwszych składowych głównych jako przy-
bliżenia m czynników. Należy jednak pamiętać, że przybliżenie to otrzymuje się nie 
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korzystając ze specyfiki modelu analizy czynnik owej: elementy f 1 leżą w przestrzeni 
obserwacji, podczas gdy prawdziwe czynniki g leżą na ogół poza nią. Tak naprawdę, 
jedyną wspólną własnością f 1 i g jest to, że oba te wektory składają się z ortonormal-
nych układów zmiennych, ale nawet ilości tych zmiennych mogą być różne. 

Metoda czynników głównych. Procedura opisana powyżej, jeśli zastosować ją do 
macierzy kowariancji z próby S, stanowi pierwszy krok metody zwanej kiedyś 

analizą czynników głównych, por. [21]. Większość współczesnych użytkowników 

nazywa ją po prostu analizą czynnikową. Metoda czynników głównych wykorzysty-
wana jest we wszystkich znanych mi spośród bardziej rozpowszechnionych progra-
mów analizy czynnikowej. Istnieją również inne programy, lecz są one mało po-
pularne. 

Drugi krok tej procedury polega na poprawieniu przybliżenia poprzez obliczenie 
iloczynu B1 B~; powinien on aproksymować AA', w związku z czym macierz 

d = diag(S-B1 B~) 
powinna być estymatorem macierzy Il.. Wobec tego w drugim kroku za estymatory 
czynników przyjmuje się m znormalizowanych zmiennych głównych macierzy s - a. 
Ponieważ p-m spo.śród wartości własnych macierzy :E-/l. zeruje się, więc prawie 
na pewno niektóre wartości własne macierzy S- /l. są ujemne. 

Elementy przekątnej macierzy AA' nazywa się wspólnymi wariancjami czynniko-
wymi. W opisanej powyżej procedurze iteracyjnej wspólne wariancje były w pierw-
szym kroku estymowane przez elementy przekątnej macierzy S, w drugim - przez 
elementy przekątnej S-d, itd. 

W pewnej wersji metody czynników głównych omija się pierwszy krok iteracyjny 
w ten sposób, że prowadzący analizę zastępuje elementy przekątnej macierzy S 
przez „estymatory" wariancji wspólnych. „Psychologowie podają pewną liczbę 

przepisów na zgadywanie wariancji wspólnych" - czytamy w [10]. Jednym z roz-
powszechnionych „estymatorów" wariancji wspólnej jest kowarianc~a zmiennej 
z jej regresją względem wszystkich pozostałych zmiennych obserwowanych. Rzut 
oka na rys. 1 wystarcza na to, by stwierdzić, że taki „estymator" całkowicie pozba-
wiony jest sensu: kwadrat długości rzutu prostopadłego x2 na kierunek x 1 miałby 

tu stanowić przybliżenie kwadratu długości rzutu prostopadłego x2 na kierunek f. 
Co więcej, rzut oka na rys. 1 wystarcza również na to, by stwierdzić, że 

i w metodzie czynników głównych mogą powstawać takie estymatory czynników, 
które nie mają dokładnie żadnego związku z czynnikami rzeczywistymi. Estymatory 
te są bowiem znormalizowanymi zmiennymi głównymi, leżącymi w przestrzeni 
zmiennych obserwowanych. Przy najszczęśliwszej nawet przypadkowej rotacji mogą 
one co najwyżej estymować regresję czynników względem tej przestrzeni. A niewiele 
przemawia za przyjmowaniem założenia, że czyąniki leżą blisko tej przestrzeni. 
Jedyna sytuacja, w jakiej byłoby to być może dopuszczalne, to taka, w której obser-
wowane zmienne opisywałyby całość, lub prawie całość, pewnego systemu zamknię
tego. Każda składowa modelu strukturalnego leżałaby bowiem w tym przypadku 
w przestrzeni zmiennych obserwowanych. Wydaje się jednak, że stwierdzenie, iż 
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ma się do czynienia z taką właśnie sytuacją, nie jest praktycznie możliwe. Jest to 
okoliczność bardzo niefortunna, gdyby bowiem czynniki strukturalne leżały w prze-
strzeni zmiennych obserwowanych lub przynajmniej leżały „blisko", to kowariancja 
zmiennej Xi z jej regresją względem wszystkich innych zmiennych byłaby użytecznym 
estymatorem wariancji wspólnej (przy założeniu, że obserwuje się dostatecznie wiele 
zmiennych). A ilość czynników (równą ilości niezerowych wartości własnych macierzy 
AA') można by wtedy estymować z macierzy S z elementami przekątnej zastąpionymi 
przez estymatory wariancji wspólnych. 

Metoda największej wiarygodności. Jeśli założyć, że x ma wielowymiarowy roz-
kład normalny, to maksymalizacja funkcji wiarygodności dla S prowadzi do dwu 
równań _macierzowych (por. [15], str. 267): 

" diag(S) = diag(:E), 

sa-1A = A(I+A'Li- 1A). 
Równania te nie określają jednoznacznie elementów macierzy A i w związku z tym 
przyjmuje się zazwyczaj, że powinien być spełniony jeszcze jeden warunek: żąda się, 
by unormowane kolumny macierzy ładunków były ortogonalne, tzn. by I= A'Li- 1A 
była macierzą przekątniową. (Zauważmy, że warunek taki wyklucza możliwość 
uzyskania naszych ładunków dla mszyc). 

Jednakże nie udowodniono, że - nawet przy tym dodatkowym żądaniu - proce-
dury iteracyjne rozwiązywania powyższych równań są zbieżne (por. [14], str. 15). 
Autor niniejszego artykułu w kilku przypadkach przeprowadzał po 25 kroków 
iteracyjnych, nie uzyskując żadnych objawów zbieżności (zob. również [15], str. 273). 

Rozwiązanie Howe'a. Rozwiązanie Howe'a przynosi pewną ulgę tym użytkowni
kom analizy czynnikowej, którym niewłaściwe wydaje się przyjmowanie wymaga-
nego w metodzie największej wiarygodności założenia normalności rozkładu. W cześ
niej już wspominaliśmy, że przy ustalonym f współczynniki korelacji cząstkowej 
pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi powinny być równe zeru. Howe ([7], zob. 
też [15], str. 286) zauważa, że jeśli elementy macierzy korelacji - w tym przypadku 
macierzy korelacji cząstkowych - maleją co do wartości bezwzględnej do zera, to 
wyznacznik tej macierzy zbliża się do wartości maksymalnej równej 1. W związku 
z tym Howe maksymalizuje wyznacznik . 

la-112(S-AA')ll-1121 = IS-AA'I 
• i llll 

i otrzymuje równania identyczne z otrzymanymi w metodzie największej wiary-
godności - bez zakładania jakiejkolwiek normalności. Ale problem rozwiązywania 
tych równań nadal pozostaje otwarty. 

Rotacja czynników. W rozważanym wcześniej przykładzie z mszycami występujące 
tam czynniki f 1 i f 2 były skorelowane. Przy omawianiu tego przykładu stwierdziliśmy, 
że wygodniej jest pracować z nieskorelowanymi czynnikami f 1 i f 2 • 1 • Załóżmy 
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teraz, że udało się nam jakoś znaleźć ładunki układu czynników f 1 , f2 . 1 . Czy istnieje 
jakaś metoda wyznaczenia ładunków układu czynników f 1 , f 2 ? Innymi słowy, 
mówiąc językiem analizy czynnikowej, czy jesteśmy w stanie wyznaczyć rotację 
ukośną przeprowadzającą (f1 , fn) w (f1 , f2)? Odpowiedź jest oczywiście negatywna. 
Przypuśćmy bowiem, że w modelu 

x=af1 +bf2 +u 
czynniki są skorelowane. Ponieważ 

f2 = f2.1 + /3f1' 
gdzie {3f1 jest regresją f2 względem f1 , to 

x = (a+ {3b)f1 + bf2.1 +u. 

Gdybyśmy nawet wyznaczyli ładunki (a+ {Jb) i b dla czynników ortogonalnych 
f 1 i f 2 • 1 , to i tak nie będziemy w stanie znaleźć a, ponieważ f3 nie jest znane. 

A co z rotacjami ortogonalnymi? W metodzie czynników głównych wyznaczamy 
jedynie pewną przestrzeń m-wymiarową. Nie istnieje powód, dla którego należałoby 
uznać zmienne główne za najlepsze estymatory czynników. Czy można więc wyzna-
czyć rotację ortogonalną przeprowadzającą je na te najlepsze estymatory? I znów: 
metoda nie daje nam żadnych takich możliwości. Rozwiązania pozostają niejedno- · 
znaczne - określone jedynie z dokładnością do· przekształcenia ortogonalnego. 

Pomimo to, większość użytkowników metody kładzie nacisk na przeprowadzanie 
rotacji wyestymowanych czynników - na ogół w celu ułatwienia „interpretacji 
zmiennych za pomocą czynników" ([23], str. 108). Harman [6] stwierdza, że „roz-
wiązanie metodą głównych czynników ... nie jest, przynajmniej dla psychologów, 
akceptowalne jako rozwiązanie ostateczne" i że psychologowie będą transformowali 
je do innej, „pożądanej" postaci, która jest „sensowniejsza psychologicznie". Mate-
matyka ich zawodzi, odwołują się więc do filozofii lub metafizyki (2). Najczęściej 

rotacje przepro\"adza się po to, by otrzymać „prostą strukturę". Idea ta została' 
sformułowana przez Thurstone'a, choć jeden z wypowiadających się na ten temat 
autorów, [2], przypisuje ją Newtonowi (Natura est simplex) lub Ockhamowi, który 
(w wolnym przekładzie) powiedział: „nie wprowadzaj złożoności tam, gdzie nie 
jest ona niezbędna". Analitycy czynnikowi używają tych złotych myśli dla uzasadnia-
nia poszukiwania takich czynników, z których każdy wywiera wpływ na kilka tylko 
zmiennych: „jeśli obserwujemy dużą ilość zmiennych, to mamy prawo oczekiwać, 
że każdy naturalny, prawdziwy czynnik będzie oddziaływał tylko na kilka spośród 
nich, a nie w sposób niezróżnicowany na wszystkie". To, zauważmy, nie uprzywilejo-
wywałoby takich dwu czynników, jakie wystąpiły w problemie mszyc. 

(2) Tu już Autor nadmiernie ustawia przeciwnika. Rotacje przeprowadza się po to, w rozsądnie 
uprawianej psychologii przynajmniej, by ewentualnie trafić na taki układ czynników, przy którym 
charakter zależności zmiennych od czynników byłby zgodny z istniejącą wiedzą teoretyczną o czło
wieku, a same czynniki mogły być w sposób niesprzeczny z tą wiedzą interpretowane jako miary 
pewnych występujących w teorii, choć nie mierzonych w danym badaniu empirycznym, zjawisk 
psychicznych. Że jest to szukanie po omacku - to inna sprawa ... (przyp. tłum.) 
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Skomponowano wiele wariacji na ten temat. Wszystkie powszechnie stosowane 
kryteria wyboru rotacji (z wyjątkiem likwidującego nieoznaczoność kryterium orto-
gonalności w metodzie największej wiarygodności) minimalizują lub maksymalizują 
pewne funkcje wariancji lub kowariancji kwadratów ładunków. W przypadku 
rotacji ortogonalnych, na przykład, w metodzie „varimax" maksymalizuje się 

wariancję kwadratów ładunków w kolumnach, a w metodzie „quartimax" - warian-
cję ładunków w wierszach. Przy poszukiwaniu rotacji ukośnych metodą „oblimin" 
minimalizuje się kowariancje par kolumn kwadratów ładunków. 

2. Testowanie programów analizy czynnikowej 
Tworzenie sztucznych danych. W poprzednich paragrafach dokonaliśmy pod-

sumowania - z teoretycznego punktu widzenia - pewnych problemów powstają
cych w analizie czynnikowej. Teraz zajmiemy się numerycznym zbadaniem pewnych 
własności kilku popularnych programów komputerowych deklarujących się jako 
programy przeprowadzające analizę czynnikową. 

Testowanie polegało na wytworzeniu sztucznych danych dla określonego modelu 
czynnikowego o znanych parametrach; dane te były analizowane przez testowany 
program komputerowy, a znalezione wartości estymatorów były następnie porówny-
wane ze znanymi wartościami prawdziwymi. 

W badaniach wykorzystano wiele modeli. Ze względu na ograniczoność miejsca 
przytaczamy jedynie wyniki uzyskane dla czterech z nich. Przykłady te zostały tak 
dobrane, by dobrze ilustrowały wnioski ogólne wypływające z przeprowadzenia 
licznych i różnorodnych analiz czynnikowych; 

Model czynnikowy można napisać w postaci następującej: 
x = Af+Cz, 

gdzie C jest macierzą przekątniową p x p taką, że z jest wektorem nieskorelowanych 
błędów o wariancjach jednostkowych. W szczególności, dla trzech czynników mamy: 

xi = ai1!1 +ai2f2+aiJf3+cizi. • 
W modelach I, II i IV wprowadzono po dwa czynniki, a model III był trójczyn-

nikowy. Dla modeli I, II i III symulowano próbę z populacji opisywanej przez 
odpowiedni model losując niezależnie wartości dla / 1 , / 2 (i / 3 ) oraz dla z1 do z10 

ze standardowych rozkładów normalnych. (Wartości tych zmiennych, otrzymywane 
w komputerowym generatorze liczb pseudolosowych, nie miały rozkładu ściśle 

normalnego, były jednak bardziej „prawie normalne" niż kiedykolwiek jakakolwiek 
populacja). Dla modelu IV postępowano identycznie, z tą jedynie różnicą, że wystę
pujące w nim dwa czynniki były skorelowane. W każdym z opisywanych tu przy-
kładów liczebność próby wyniosła 50. Należy zauważyć, że przyjęcie wartości oczeki-
wanych równych zeru w niczym nie zmniejszało ogólności. 

Jedno z pierwszych pytań, na jakie musi sobie odpowiedzieć użytkownik 

większości omawianych tu programów, to pytanie, czy podstawą analizy czynniko-
wej ma być macierz kowariancji czy macierz korelacji. Niektóre jednak programy 
nie dają tu możliwości wyboru i analizują jedynie macierze korelacji. 
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Decyzja zależeć tu będzie od tego, czy zakłada się, iż model czynnikowy stosuje 
się do zmiennych oryginalnych, czy do zmiennych wystandaryzowanych. Jeśli teoria 
sugeruje, że związki strukturalne pomiędzy zmiennymi mają charakter proporcjonal-
ny, to można dokonać przeskalowania. Jeśli jednak model opisuje strukturę zbioru 
zmiennych obserwowalnych w sposób absolutny, to powinno się go wykorzystywać 
jedynie w odniesieniu do zmiennych nie przeskalowanych i wykorzystywać jedynie 
macierz kowariancji. Ale większość programów i ich użytkowników wykorzystuje 
macierze korelacji. Harman ([6}, str. 16) po prostu i bez żadnego usprawiedliwienia 
oświadcza, że będzie wykorzystywał współczynniki korelacji. Thurstone [23] również 
stwierdza, że wyniki powinny być wystąndaryzowane, ponieważ wiele stosowanych 
w psychologii miar nie ma jednoznacznej skali. Sugeruje on nawet, by wyniki surowe 
„normalizować", zastępując je wartościami ze standaryzowanego rozkładu normal-
nego, odpowiadającymi randze danego wyniku surowego w próbie. Z rozważań 

tych wynika jednak, że jest to po prostu zagadnienie takiego doboru przekształceń 
skal, by założony model addytywny adekwatnie reprezentował rzeczywistość -
problem występujący we wszystkich dziedzinach statystyki, nie tylko w analizie 
czynnik owej. 

Jak dobrze wiadomo, met<?da głównych składników prowadzi na ogół do zupełnie 
różnych wyników w zależności od tego, czy zastosuje się ją do macierzy korelacji 
czy macierzy kowariancji. Będą one takie same jedynie w tym przypadku, gdy wszyst-
kie wariancje są równe. Wynika stąd, że również zastosowanie metody głównych 
czynników będzie prowadziło na ogół do zupełnie innych wyników w zależności 
od tego, która z macierzy stała się podstawą analizy. Jednakże ładunki uzyskane 
metodą największej wiarygodności z macierzy kowariancji różnią się od ładunków 
uzyskanych tą metodą z macierzy korelacji jedynie czynnikami skalującymi, równymi 
odpowiednim odchyleniom standardowym z próby. 

W przykładach omawianych poniżej dane były generowane w taki sposób, by 
było spełnione występujące w modelu założenie liniowości. W związku z tym właściwą 
podstawę analizy stanowiła macierz kowariancji. Jednakże w celach porównaw-
czych w kilku przypadkach analizowano również macierz korelacji. 

Programy. Porównywano pięć programów analizy głównego czynnika: program 
BMD03M [4], jego następcę BMDX72 [5] i programy analizy czynnikowej z pakietów 
OSIRIS [18] i SPSS [17]. Dodatkowo, głównie dla sprawdzenia dokładności tych pro-
gramów przy obliczaniu wartości własnych, autor przygotował program wykorzys-
tujący CORMAT - zbiór bardzo dokładnych procedur matematycznych opracowany 
przez K. M. Browna i P. T. Boggsa z Computer Science Department w Cornell. 

W Cornell dostępny był jeden tylko program dla metody największej wiary-
godności, należący do pakietu SPSS [l 7]. Zdobyliśmy więc w National Institutes of 
Health program NIH020G napisany przez S. J. Farlowa. Program ten nie należy 
do aktualnej biblioteki programów matematyczno-statystycznych NIH i w związku 
z tym nie mieliśmy gwarancji jego rzetelności. Został on uruchomiony w ośrodku 
w Cornell po pewnych drobnych zabiegach adaptacyjnych. 
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Dokumentacja. Rzeczą równie ważną jak same programy jest towarzysząca im 
do~umentacja. Bez odpowiedniej dokumentacji program jest w najlepszym wypadku 
bezużyteczny, w najgorszym - niebezpieczny. Odnosi się to nie tylko do instrukcji 
dla użytkownika na temat przygotowywania danych, sterowania programem i od-
czytywania wyników. Do programu musi być również dołączony na tyle szczegółowy 
opis samego programu i wykorzystanych metod obliczeniowych, by statystyk był 
w stanie zorientować się, co się dzieje w trakcie obliczeń. 

Program NIH nie wchodzi w skład żadnej ogólnie dostępnej biblioteki programów 
i nie należało oczekiwać, że jego dokumentacja będzie spełniała te warunki. Jednakże 
znalazł się w niej szczegółowy schemat blokowy, który umożliwił, do pewnego 
stopnia, zrozumienie wykorzystanej w nim procedury. Z drugiej strony - pakiety 
BMD, OSIRIS i SPSS są dostępne szerokiej komputerowej publiczności i inten-
sywnie wykorzystywane. Spośród nich jedynie dokumentacja BMD jest właściwa 
(jest ona zresztą wyśmienita: zwarta i celna), natomiast dokumentacje dwu pozo-
stałych pakietów - OSIRIS i SPSS - nie zawierają w ogóle żadnych informacji 
technicznych. W obydwu znajdują się precyzyjne opisy wywoływania różnych drob-
nych modyfikacji programów oferowanych przez pakiet, ale same te modyfikacje 
nigdzie nie są opisane dostatecznie jasno. Pakiet SPSS oferuje na przykład całą 
gamę metod analizy czynnikowej, z których jedna określona jest jako „kanoniczna 
analiza czynnikowa Rao" (Rao's canonical factoring). Dokumentacja nie zawiera 
praktycznie żadnych informacji o tej metodzie. Brak informacji o źródłach, a cały 
opis, wyłącznie werbalny, składa się z siedmiu zdań, z których jedno tylko zawiera 
pewną wskazówkę na temat tego, co metoda robi: otóż metoda „pyta, jakie mogłyby 
być najprawdopodobniej parametry populacji". Na podstawie tego jednego nie-
ścisłego i całkowicie niekompetentnego zdania oraz faktu użycia nazwiska Rao 
założyliśmy, że jest to metoda największej wiarygodności i potraktowaliśmy ją jako 
taką. 

Testowanie dokładności obliczeń. W pierwszej fazie badania przeprowadzono -
przy użyciu wszystkich pięciu programów analizy głównych czynników - analizę 

(bez rotacji) tego samego zbioru danych, traktując to jako test dokładności obliczeń. 
Wyniki uzyskane za pomocą programów BMDX72, Błv{D03M, OSIRIS i SPSS 
porównywano z tym, co dawał dokładny program oparty na CORMAT. Obliczenia 
przeprowadzano na komputerze IBM 260/65. 

Przy obliczaniu wartości własnych i ładunków czynnikowych zarówno z macierzy 
korelacji, jak i macierzy kowariar1cji, program BMDX72 dawał na ogół wyniki 
z pięcioma cyframi dokładnymi, a zawsze z czterema. Programy BMD03M, SPSS 
i OSIRIS analizują jedynie macierze korelacji - był to jeden z powodów zastąpienia 
BMD03M przez BMDX72. Wyniki uzyskiwane przy wykorzystaniu BMD03M 
i SPSS były praktycznie równie dokładne, jak w przypadku BMDX72, a wyniki 
otrzymywane za pomocą programu OSIRIS były nieco gorsze i zawierały na ogół 
cztery, a zawsze trzy cyfry dokładne. Następnie przeprowadzono rotację (ortogo-
nalną) metodą varimax za pomocą programów BMDX72, SPSS i OSIRIS. Ładunki 
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czynnikowe po rotacji obliczone programami OSIRIS i BMDX72 były zgodne 
w zakresie czterech-pięciu cyfr znaczących, natomiast SPSS dawał wyniki zgodne 
z tymi dwoma programami jedynie w zakresie jednej-dwu cyfr znaczących. 

Wydaje się więc, że wszystkie te programy dają wyniki w zasadzie wystarczająco 
dokładne, zwłaszcza przed rotacją. Należy jednak pamiętać, że wykorzystane do 
porównań przykłady operowały jedynie dziesięcioma zmiennymi. 

Testowanie programów analizy głównych czynników. Podstawowym problemem 
powstającym w praktycznym przeprowadzaniu analizy czynnikowej jest określenie 
ilości czynników. Wszystkie testowane programy bądź wymagały wstępnego podania 
tej liczby, bądź określały ją jako ilość wartości własnych większych od 1 lub od 
innej okreslonej przez użytkownika liczby. Sugeruje się czasem, że wskaźnikiem 

ilości czynników powinny być względne wielkości wartości własnych. Sugestia ta 
byłaby trafna jedynie wtedy, gdyby wariancje specyficzne powstające z elementów 
macierzy C (tablica I) były małe w porównaniu z elementami A. Jeśli tak nie jest -
a nie widać powodu, dla którego miałoby tak być w praktyce - to wartości własne 
będą odzwierciedlały wielkości elementów obu tych macierzy. 

Spośród dostępnych programów najdokładniejszy obliczeniowo okazał się 

BMDX72; oferował on przy tym wiele różnych możliwości. Był to jedyny program, 
który analizował zarówno macierz korelacji, jak i macierz kowariancji i jedynie on 
miał odpowiednią dokumentację. Z tych względów ten właśnie program został 
zastosowany do analizy danych testowych we wszystkich czterech modelach. 

Macierze kowariancji z próby dla czterech modeli scharakteryzowanych w tabli-
cy 1 podane są w tablicy 2. (Wartości kowariancji zostały obcięte do około czterech 
cyfr znaczących. Obliczenie prowadzono z pełną możliwą na użytej maszynie cyfro-
wej dokładnością, ale powtórna analiza jednej z tych macierzy prowadzona z dokład
nością do trzech miejsc dziesiętnych dała wyniki niemal identyczne). 

Wyniki dla modelu I. Estymowane z macierzy kowariancji z próby ładunki czyn-
nikowe dla tego modelu podane są w tablicy 3: (a) przed rotacją, (b) po ortogonalnej 
rotacji pięciu czynników metodą varimax, (c) po rotacji dwu czynników tą metodą; 
w (d) i (e) podane są ładunki otrzymane po dwu różnych rotacjach ukośnych. 

W przykładzie tym wszystkie wartości własne były większe od jedności, w związku 
z czym program, _:vobec braku potrzebnych informacji, rotował połowę maksymalnej 
możliwe} ilości c~ynników, a więc pięć. W rzeczywistości były tu dwa czynniki, ale 
w praktyce oczywiście nie znalibyśmy tej liczby. 

Rzeczywista macierz 'ładunków w tym przykładzie była tak dobrana, że jeśli 
metoda varimax miałaby kiedykolwiek prowadzić do poprawnych wyników, to 
powinna to zrobić właśnie w tym przypadku - ponieważ maksymalizuje się w niej 
wariancje kwadratów ładunków w kolumnach macierzy A. 

Przy bliższym przyjrzeniu się macierzy estymatorów ładunków przed rotacją 

podanej w tablicy 3(a) stwierdzamy, że pierwsze dwie kolumny tej macierzy nie są 
niepodobne do dwu kolumn macierzy ładunków prawdziwych podanej w tablicy I. 
Ale trzy pozostałe, choć wyraźnie mniejsze,' nie są do pominięcia. 
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Tablica 1. Prawdziwe parametry czterech modeli 

Model A diagC 
---~~--- -------- - ------ - - -- - - --- --

o 3,1 1,55 
o 3,3 1,65 
o 3,5 1,75 
o 3,7 1,85 
o 3,9 1,95 

I 4,1 o 2,05 
4,3 o 2,15 
4,5 o 2,25 
4,7 o 2,35 
4,9 o 2,45 

1 -1 2 
2 -1 2 
3 -1 2 
4 -1 4 
5 -1 4 

II 5 4 
4 4 
3 2 
2 2 

2 

o o 
-1 o 

1 o 
-1 -1 

o 
-1 -1 1 

III -1 -1 
-1 -1 o 
-1 1 o 
-1 o o 

9 o 5 
8 y'2 5 
7 2y'i 5 
6 3y2· 5 

IV 5 4 y'2 5 
4 sy'2 5 
3 6y'2 5 
2 1-v2 5 
1 sy'2 5 
o 9 y'i 5 
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Tablica 2. Macierze kowariancji z próby dla czterech modeli 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(a) Model I 
10,934 

2 8,104 10,709 
3 10,468 8,623 14,528 
4 8,541 10,155 9,629 14,846 
5 11,998 10,494 12,625 11,063 19,832 
6 -0,..'>47 0,025 0,901 1,892 -0,092 15,804 
7 2,385 2,765 3,480 3,880 2,915 12,921 17,580 
8 -0,626 -0,166 0,867 1,466 0,684 15,001 15,426 24,436 
9 -0,168 1,990 1,433 3,292 0,323 13,498 15,365 16,602 21,326 

10 -1,749 -1,139 -0,453 1,873 -2,958 12,491 13,367 15,814 15,385 22,136 

(b) Model II 
6,538 

2 4,306 10,726 
3 4,119 6,424 11,158 
4 8,362 13,593 14,434 46,048 
5 7,712 15,703 17,170 35,662 50,866 
6 6,362 12,561 13,009 29,966 32,377 46,468 
7 6,692 9,276 10,110 26,415 22,693 31,466 38,688 
8 3,714 7,595 7,864 16,852 19,896 23,380 17,020 17,505 
9 1,948 5,766 5,695 9,869 11,463 14,367 11,470 9,120 11,323 

10 0,083 1,500 2,336 4,778 4,006 7,754 7,099 3,990 3,929 7,311 

(c) Model III 
2,019 

2 1,176 3,068 
3 1,000 -0,358 3,174 
4 1,193 2,612 -0,011 4,186 
5 0,868 -0,259 2,067 -1,143 4,353 
6 -1,314 -0,360 -1,976 -1,194 -1,262 3,983 
7 -0,812 -1,445 0,191 -0,759 -1,034 -0,371 3,370 
8 -0,840 -0,198 -1,861 -0,745 -1,572 2,263 0,119 2,618 
9 -1,235 -2,171 0,508 -2,321 0,161 0,281 1,733 0,087 2,835 

10 -1,065 -1,108 -0,993 -1,110 -0,864 1,117 1,153 0,901 1,194 1,987 

(d) Model IV 
82,75 

2 65,42 84,53 
3 62,97 72,65 87,83 
4 69,26 73,96 75,14 101,07 
5 80,51 83,78 81,72 87,21 124,91 
6 71,01 76,29 74,66 82,88 103,16 114,02 
7 73,60 82,38 86,23 95,95 114,34 111,62 152,98 
8 63,87 82,41 81,17 89,27 109,95 112,18 131,56 146,59 
9 54,38 63,39 72,70 85,01 99,63 101,09 118,65 120,62 143,34 

10 75,79 80,76 84,86 102,93 122,04 124,28 142,69 147,02 140,07 192,02 
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Tablica 3. Ładunki czynnikowe dla modelu I 

Zmienna J ________ 

Czynnik Czynnik 

: 1 4 2 3 5 2 3 4 5 

(a) przed rotacją (b) po ortogonalnej rotacji pięciu czynni-
ków 

,42 3,00 -,21 ,37 -,57 -,19 3,08 ,04 -,27 ,27 
2 ,60 2,81 ,61 -,72 ,48 -,03 2,40 -,23 -,65 1,78 
3 . ,80 3,27 -,15 ,63 -,93 -,OO 3,50 ,42 -,43 ,07 
4 1,11 3,05 1,40 -,28 1,17 ,28 2,53 ,54 -,28 2,67 
5 ,62 4,01 -1,03 ,34 ,12 ,27 4,08 -,74 ,26 ,60 
6 3,44 -,58 -,54 -,26 -,25 3,29 ,08 ,70 -1,11 -,26 
7 3,81 ,17 -,27 -5,1 -,87 3,25 ,85 ,93 -1,86 -,20 
:s 4,35 -,80 -1,53 ,56 1,29 4,85 ,07 ,46 ,42 -0,2 
9 4,13 -,46 ,50 -1,44 -,34 3,50 -,11 ,93 -2,45 ,15 

10 3,87 -1,21 1,65 1,61 -,19 3,01 -,46 3,51 -,45 ~ ,22 

(c) po ortogonalnej rotacji dwu czynników (d) po ukośnej rotacji pięciu czynników 
biquartimin 

1 -,12 3,03 -,18 3,32 ,83 8,75 6,54 
2 ,09 2,88 ,39 2,98 -1,72 -11,14 -9,28 
3 ,21 3,36 ,15 3,71 2,26 14,75 11,23 
4 ,56 3,20 ,44 3,35 1,10 -18,76 -19,46 
5 -,10 4,06 ,08 4,44 -1,66 -,74 ~1,48 

6 3,49 ,04 5,26 -,07 ,07 1,35 4,73" 
7 3,72 ,84 5,74 ,76 ,36 8,05 11,72 
8 4,43 -,02 6,23 -,04 -,08 -15,39 -12,78 
9 4,15 ,27 6,58 -,02 -1,23 -3,97 3,11 

10 4,03 -,51 4,14 -,48 11,25 9,35 1,93 

(e) po ukośnej rotacji pięciu czynników 
direct quartimin 

,09 2,87 ,39 ,06 -,43 
2 ,87 ,88 ;_ 2,25 ' -,<n -,33 
3 ,21 3,54 ,12 ,55. -,67 
4 ,05 ,40 3,46. ,50 ,Ol 
5 -,39 3,35 ,92 -,88 ,9-8 
6 2,19 ,36 -,58 ,35 1,35 
7 3,19 1,17 -,61 ,44 ,42 
8 ,29 -,09 -,02 ,36 4,46 
9 4,23 -,56 ,49 ,10 ,17 

10 ,09 -,OO ,16 4,43 ,30 

Rotacja varimaksowa p1ęcn1 czynników (tablica 3(b)) nie narusza specjalnie 
dwu pierwszych kolumn: jeśli w ogóle coś w nich zmienia, to raczej poprawia. 
Zmienia ona natomiast zdecydowanie trzy pozostałe kolumny i niektóre z występu
pujących tam ładunków przyjmują teraz wartości porównywalne z wartościami wy-
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stępującymi w dwu pierwszych kolumnach. Nie ulega wątpliwości, że obdarzony 
odpowiednią wyobraźnią użytkownik metody znalazłby · całkiem przekonującą 

interpretację dla tych wysokich ładunków przy nie istniejących czynnikach. 
Rotacja ortogonalna metodą varimax dwu tylko czynników (tablica 3(c)) dopro-

wadziła do ładunków bardzo zbliżonych do występujących w dwu pierwszych 
kolumnach tablicy 3(b). 

Istnieje wiele różnych metod dokonywania rotacji ukośnych, to jest nieorto-
gonalnych, zob. [5], [6] i [8]. Dwie z nich - to metody biquartimin i direct quartimin. 
W tablicach 3(d) i 3(e) podane są macierze czynników po rotacjach przeprowadzo-
nych tymi metodami. Pierwsza z nich - to pełne nieszczęście: co prawda ładunki 
w dwu pierwszych kolumnach zmieniają się mało, ale w trzech kolumnach pozosta-
łych, a szczególnie w dwu ostatnich, pojawiają się ładunki ogromne, a więc przy-
puszczalnie niezwykle ważne. 

Ładunki otrzymane metodą direct quartimin podane w tablicy 3(e) - to klęska 
niemal równie wielka. Nie pojawiają się tu tak wielkie ładunki, ale znika całkowicie 
,.prawdziwa struktura" dwu pierwszych kolumn. A właśnie ta metoda bywa nazy-
wana również rotacją ukośną na proste ładunki, [5]. Trudno sobie wyobrazić jeszcze 
prostszą strukturę niż ta, którą wykazywały zarówno ładunki prawdziwe, jak i dwie 
pierwsze kolumny macierzy ich oszacowań przed rotacją. 

Nieskuteczność metody direct quartimin stanowi duże rozczarowanie, ponieważ 
Jennerich i Sampson, [8], którzy zaproponowali tę metodę, są jedynymi autorami, 
którzy udowodnili cokolwiek na temat istnienia minimów (maksimów) dla kilku 
metod. Dowodzą oni, że istnieje macierz ładunków L, która minimalizuje daną 
funkcję kryterialną F(L), i podają w tej samej pracy algorytm znajdowania ma-
cierzy L. Ale jednocześnie konkludują: 

„Dla pełnej jasności należy jednak stwierdzić, że nie udowodniono, iż podany 
w poprzednim paragrafie algorytm jest zbieżny do minimalizującej funkcję F(L) 
macierzy ładunków L, ani że jest w ogóle zbieżny. Dowody takie nie istnieją dla 
żadnego ze znanych analitycznych schematów rotacji". 

Model II. W modelu I występowały dwa czynniki grupowe: ładunki pierwszego 
czynnika były różne od zera tylko dla pierwszych pięciu zmiennych, ładunki drugie-
go - tylko dla pięciu pozostałych. W modelu ir występują dwa czynniki wspólne: 
oba mają niezerowe ładunki we wszystkich zmiennych. W modelu tym, podobnie 
jak i w modelach I i III, nie tylko czynniki są niezależne, lecz także kolumny macierzy 
ładunków są ortogonalne. 

Ładunki otrzymane z macierzy kowariancji z próby dla modelu II przed i po 
rotacji (metodą varimax) podane są w tablicach 4(a) i 4(b). Pierwsza kolumna 
tablicy 4(a) jest bardzo podobna do kolumny prawdziwych ładunków pierwszego 
prawdziwego czynnika, ale druga kolumna nie jest już tak dobra. Należy też pod-
kreślić, że wielkości ładunków występujących w trzeciej kolumnie sugerują istnienie 
trzeciego czynnika, nie mniej ważnego niż drugi. · 

Rotacja ortogonalna pięciu czynników likwiduje całkowicie prawdziwą strukturę 
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przejawiającą się w dwu pierwszych kolumnach ładunków przed rotacją. Pojawia 
się przy tym sugestia istnienia nie tylko trzeciego, lecz i czwartego czynnika. 

W tablicach 4(c) i 4(d) podane są ładunki otrzymane z macierzy korelacji z tej 
samej próby. W tablicy 4(c) znaki otrzymanych estymatorów ładunków pierwszych 
dwu czynników są takie same, jak znaki ładunków prawdziwych- ale ładunki 
w środku pierwszej kolumny są zbyt małe, a ładunki na krańcach drugiej kolumny -
zbyt wielkie. Po rotacji (tablica 4(d)) ładunki tracą jakiekolwiek podobieństwo do 
ładunków prawdziwych. 

Tablica 4. Ładunki czynnikowe dla modelu II 

Zmienna 1--- 2 C~nik -4 ___ s_I __ 2 
Czynnik. 

3 4 5 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

(a) przed rotacją 

1,30 
2,33 
2,48 
5,85 
6,17 
6,08 
4,99 
3,48 
2,20 
1,06 

,33 
,72 
,80 

1,67 
2,90 

-2,02 
-2,78 
-,79 
-,84 

-1,00 

,55 ,60 
-,27 ,34 
-,24 ,56 
2,62 -1,41 

-1,41 1,04 
-1,39 -1,40 

1,65 1,70 
-1,14 -,38 
-,86 ,16 
-,11 -,19 

,26 
1,06 
,82 
,30 

-,82 
-,75 
-,49 

,15 
1,85 
,84 

(c) przed rotacją z macierzy korelacji I 

I 

,56 
,76 
,78 
,82 
,83 
,87 
,79 
,84 
,72 
,43 

-,54 
-,29 
-,21 
-,19 
-,22 

,20 
,20 
,17 
,34 
,70 

,04 ,261' 
,13 ,27 

,52 
-,17 

,33 -,061 
,05 -,34 

,09 -,241 ,oo - ,26 - ,09 
,35 -,27 -,10 

-,14 
,05 

-,27 

-,13 -:28 ,01 I 
-,21 -,03 ,461 

,25 ,46 -,04 

(b) po ortogonalnej rotacji pięciu czynni-
ków 

,98 
1,94 
2,17 
3,26 
6,57 
2,81 
1,60 
1,98 
,94 

-,08 

-,09 
,61 
,55 

1,63 
1,71 
5,55 
2,52 
2,84 
1,63 
1,12 

,81 -,88 
1,04 -,50 
1,00 ·-,68 
5,53 -1,43 
1,81 -,88 
1,66 -1,98 
1,73 -5,16 
,72 -1,01 
,41 
,37 

-,87 
:._,70 

,36 
1,35 
1,16 
,15 
,22 
,23 
,20 
,79 

2,29 
,99 

(d) po ortogonalnej rotacji pięciu czynni-
ków z macierzy korelacji 

,23 
,57 
,76 
,71 
,83 
,39 
,19 
,38 
,19 
,08 

,18 ,93 
,15 ,40 
,15 ,29 
,48 ,28 
,35 ,13 
,75 ,11 
,78 ,32 
,70 ,06' 
,35 ,07 
,20 -0,3 

-0,4 
-,Ol 

,20 
,14 
,02 
,19 
,30 
,09 
,28 
,95 

,08 
,52 
,27 

-,01 
,22 
,33 
,13 
,45 
,81 
,15 

Model ID. W modelu III występują trzy czynniki niezależne. Pierwsze trzy kolum-
ny macierzy ładunków estymowanych (obliczonych z macierzy kowariancji) podane 
w tablicy 5(a) przejawiają duże podobieństwo do ładunków prawdziwych. Podobień
stwo to znika całkowicie po rotacjach, nawet ortogonalnych, niezależnie od tego, 
jaka jest metoda rotacji i ile czynników się tej rotacji poddaje. W tablicy 5(b) podana 
jest macierz ładunków po rotacji pięciu czynników metodą varimaks. Podajemy tylko 
tę jedną macierz, ale dokonywaliśmy wielu różnych rotacji. Zarówno stosowanie 
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varimaksu jak i quartimaksu, czy też innych, pośrednich metod, nie dawało lepszych 
rezultatów. Przy zmianie ilości rotowanych czynników - próbowaliśmy rotacji 
dwu, trzech i czterech - powstawały pewne różnice, ale we wszystkich przypadkach 
ginęło podobieństwo do ładunków prawdziwych. 

Tablica 5. Ładunki czynnikowe dla modelu III 

Zmienna I. 
Czynnik Czynnik 

2 3 4 5 2 3 4 5 

(a) przed rotacją (b) po ortogonalnej rotacji pięciu czynni-
ków 

1 1,08 ,04 -,05 ,30 ,07 ,80 -,37 -,23 -,46 ,47 
2 1,17 -1,04 -,08 ,23 ,39 1,57 ,07 -,40 ,12 ,09 
3 ,83 1,30 ,16 ,68 -,40 -,11 -,74 ,18 -1,37 ,74 
4 1,38 -1,10 ,80 ,17 ,10 1,80 -,50 -,10 -,13 -,53 
5 ,78 1,40 -1,12 ,07 ,64 -,27 -,37 -,28 -,26 1,98 
6 -1,27 -,94 -,91 ,65 -,o7 -,32 1,86 -,15 ,25 -,34 
7 ·-,87 ,55 1,32 ,43 ,47 -,44 -,20 1,67 -,08 -,41 
8 -1,0l -,89 -,34 ,29 ,o7 -,12 1,24 ,07 ,44 -,52 
9 -1,12 1,01 ,29 ,08 -,11 -1,33 ,oo ,77 -,19 -,02 

10 -1,06 -,03 ,22 -,12 ,54 -,54 ,41 ,73 ,67 -,20 

(c) metodą największej wiarygodności 
z pakietu SPSS, przed rotacją, z ma-
cierzy korelacji 

2,38 ,91 -,16 
2 . 2,98 -,72 -,06 
3 ,47 2,37 ,09 
4 2,98 -,52 ,68 
5 ,23 1,95 -,89 
6 -1,35 -1,88 -,61 
7 -1,84 ,26 1,14 
8 -1,22 -2,12 -,31 
9 -3,06 ,81 ,33 

10 -2,37 -,91 ,35 

Model IV. Czwarty model był zaprojektowany tak, by występowały w nim dwa 
czynniki skorelowane / 1 i / 2 o jednostkowych wariancjach i kowariancji równej 
1 /J/2. Dla dowolnych dwu czynników skorelowanych istnieje nieskończenie wiele. 
rotacji ukośnych przeprowadzających je na czynniki nieskorelowane o jednostko~ 
wych wariancjach. Przekształcenie f~ = / 1 , f~ = l/2 / 2 - fi jest przykładem takiej 
rotacji (w rzeczywistości właśnie przekształcenie odwrotne do tego wykorzystane 
zostało przy generowaniu danych dla tego modelu). Innym przykładem rotacji tego 
typujest/'1' = (5/1 -3 y2 / 2)/yIT, f'; = (!1 +2 i/2 /2)/t1 IT.Ładunkiprawdziwe 
czynników f; if; oraz f~' i/'; podane są odpowiednio w tablicach 7(a) i 7(b). 
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Tablica 6. Ładunki czynnikowe dla modelu IV 

Zmienna I Czynnik j Czynnik 
-------------

2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 
--------- ------------ --------------- --·------~ 

(a) przed rotacją (b) po ortogonalnej rotacji pięciu czynni-
ków 

6,96 4,59 -2,30 1,38 ,42 3,79 6,83 2,92 -,66 -,12 
2 7,67 3,93 ,81 -1,15 -,40 4"19 4,72 4,33 -4,20 ,47 
3 7,83 3,24 2,57 ,09 -,04 4,37 3,55 5,22 -3,83 2,19 
4 8,73 2,36 1,64 2,75 -1,88 6,18 2,98 6,71 -1,33 1,30 
5 10,28 1,86 -1,70 -,62 2,41 7,37 6,91 1,86 -'--2,85 2,11 
6 9,98 ,13 -1,43 -,75 ,99 8,20 4,96 1,56 -2,67 1,36 
7 11,48 -,96 ,86 -2,31 -,89 9,83 2,82 2,57 -5,20 1,17 
8 11,27 -2,28 ,47 -2,53 -,82 10,37 2,16 1,50 -4,88 1,10 
9 10,43 -4,10 2,17 2,11 2,75 9.,93 1,28 . 1,63 -1,07 6,18 

10 12,67 -3,86 -2,43 1,71 -2,12 13,28 2,58 2,40 -,16 ,20 

(c) po ukośnej rotacji pięciu czynników (d) po ukośnej rotacji dwu czynników 

i 7,03 -9,03 -2,46 1,22 -2,64 -,30 8,15 
2 7,75 -4,48 1,26 -4,38 -3,50 -1,48 7,65 
3 7,92 -5,58 2,73 -1,26 -2,52 -2,31 6,90 
4 8,83 -12,33 3,40 -6,45 -16,00 -3,84 6,22 
5 10,39 ,48 ~3,60 9,58 13,57 -5,46 6,23 
6 10,09 1,01 -2,20 4,07 6,85 -7,00 4,08 
7 11,61 2,61 1,62 -5,01 -1,03 -9,19 3,38 
8 11,40 4,81 1,13 -4,28 ,62 -10,37 1,75 
9 10,55 3,01 -,08 16,55 16,33 -11,62 -,73 

10 12,81 -3,62 -,60 -5,17 -11,26 -12,98 ,44 

Tablica 7. Prawdziwe ładunki po rotacji w modelu IV 

(a) (b) 
-------------- -- - -

9 o 5,0 7,5 
9 1 4,2 8,0 
9 2 3,3 8,6 
9 3 2,5 9,2 
9 4 1,7 9,7 
9 5 ,8 10,3 
9 6 ,o 10,8 
9 7 -,8 11,4 
9 8 -1,7 11,9 
9 9 -2,5 12,5 

Z analizy głównych czynników otrzymuje się oceny ładunków pewnej pary 
czynników ortogonalnych. Jes( mało prawdopodobne, by była to para tego typu, 
co 1; , 1; . W praktyce metoda wybrała parę podobną raczej do I~', I;': dwie pierwsze 
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kolumny estymowanej (z macierzy kowariancji) macierzy ładunków przed rotacją 
podanej w tablicy 6(a) przypominają trochę ładunki prawdziwe z tablicy 7(b)-
jeśli przestawić w niej kolumny. (Przekształcenie określające /~ i /'-J. zostało od-
gadnięte właśnie po przyjrzeniu się dwu pierwszym kolumnom ładunków. estymo-
wanych). 

Zatem, zgodnie z oczekiwaniami, dwie pierwsze kolumny tablicy 6(a) aproksy-
mują prawdziwe ładunki pewnej pary czynników ortogonalnych. Trzy pozostałe 
kolumny tablicy 6(a) nie są nieistotne, co sugeruje, że istnieją jeszcze dwa lub trzy 
inne czynniki. Jeśli teraz dokonać rotacji varimaksowej tych pięciu czynników, to 
ładunki rozłożą się mniej lub bardziej przypadkowo pomiędzy dwa rzeczywiste 
i trzy nieistniejące czynniki. Zatem, jeśli dwie pierwsze kolumny tablicy 6(a) mają 
jakiś sens, to dwie pierwsze kolumny otrzymanej po rotacji macierzy w tablicy 6(b) 
nie znaczą już nic. 

Prawdziwe czynniki w modelu IV, / 1 i / 2 , były „ukośne" - czyli skorelowane,. 
nieortogonalne. Być może więc jakaś rotacja ukośna macierzy podanej w tablicy 6(a} 
doprowadzi do podanych w tablicy 1 prawdziwych ładunków dwu czynników tego 
modelu. Wynik rotacji ukośnej metodą biquartimin danych z tablicy 6(a) podany 
jest w tablicy 6(c) i daje się scharakteryzować jako chaos. Z drugiej jednak strony„ 
rotacja dwu pierwszych kolumn tą samą metodą prowadzi do macierzy podanej 
w tablicy 6( d), która jest zaskakująco' podobna do macierzy prawdziwych ładunków 
z tablicy 1. Przypomnijmy, że w metodzie biquartimin, która jest jedną z metod typu 
ob/imin, dąży się do minimalizacji sumy kowariancji kwadratów ładunków pomiędzy 
wszystkimi parami kolumn macierzy ładunków. Współczynnik korelacji pomiędzy 
kwadratami ładunków w dwu kolumnach podanych w tablicy 1 dla modelu IV 
jest bardz? mały i wynosi w przybliżeniu - 0,6. Wynika stąd, że w tym szczególnym 
przypadku metoda biquartimin jest idealnie dostosowana do odtwarzania ładunków 
prawdziwych. 

Uzyskiwanie dobrych oszacowań prawdziwych ładunków poprzez ukośną rotację 
czynników .głównych jest więc rzeczą możliwą. Będzie to się zdarzało wtedy, gdy 
będą spełnione łącznie następujące warunki: (I) addytywny model analizy czynniko-
wej jest modelem właściwym i wiadomo przy tym, czy stosuje się on do zmiennych 
surowych czy przeskalowanych; (II) możliwe jest zidentyfikowanie przestrzeni 
czynników- metodą czynników głównych lub jakąkolwiek inną metodą; (III) 
znana jest dokładna liczba czynników; (IV) struktura ładunków jest znana i znana 
jest funkcja kryterialna, która jest minimalizowana (maksymalizowana) przez tę 

właśnie strukturę. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, a tak będzie 
najprawdopodobniej zawsze, to prawie na pewno ładunki otrzymane po rotacji 
ukośnej ładunków estymowanych nie będą miały żadnego związku z ładunkami 
prawdziwymi - jeśli takie w ogóle istnieją. 

Dalsze przykłady. We wszystkich omówionych powyżej przykładach elementami 
przekątnej głównej analizowanej macierzy kowariancji (korelacji) były wariancje 
wspólne. Wypróbowano również kilka „estymatorów" wariancji wspólnych, w tym: 
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(a) wielkość otrzymywaną za pomocą wspomnianej wcześniej procedury iteracyjnej, 
(b) największy moduł elementów w odpowiednim wierszu macierzy oraz (c) ko-
wariancję (lub kwadrat korelacji wielokrotnej w przypadku macierzy korelacji) 
danej zmiennej ze wszystkimi pozostałymi, o czym też wcześniej wspominaliśmy. 
Skutki zastosowania tych innych estymatorów wariancji wspólnej można pod-
sumować następująco: (a) zastosowanie procedury iteracyjnej nie jest żadnym ulep-
szeniem; (b) podobnie jest z wykorzystaniem największej wartości bezwzględnej; 
(c) użycie kowariancji każdej zmiennej z wszystkimi pozostałymi na ogół nie pro-
wadziło do lepszych ładunków, ale w jednym przypadku (model II) okazało się 

skuteczne. Zauważmy, że w modelu II dwa czynniki pozorne (trzeci i czwarty) 
oraz czynnik drugi miały umiarkowanie wysokie ładunki w tych zmiennych, które 
charakteryzowały się stosunkowo wysokimi wariancjami specyficznymi, tj. w czterech 
środkowych wierszach (tablica 4(a)). Struktura ta znikła, gdy za wariancje wspólne 
przyjęto kowariancje. W związku z tym po rotacji otrzymano w tym przypadku 
ładunki lepsze, niż podane w tablicy 4(b) - ale w żadnym z tych przypadków rotacja 
nie poprawiała ładunków. 

Wypróbowano również inny jeszcze wariant. Zastosowano mianowicie normali-
zację Kaisera, polegającą na takim przeskalowaniu macierzy ładunków przed rotacją, 
by sumy kwadratów ładunków w wierszach były równe jedności (zob. (5)). Nie 
doprowadziło to ani do wyraźnego polepszenia, ani pogorszenia otrzymywanej 
stąd macierzy ładunków po rotacji. 

Wyniki dla metody największej wiarygodności. Choć w dokumentacji nie było to 
wyraźnie powiedziane, przyjęliśmy, że program SPSS, zwany kanoniczną analizą 
czynnikową Rao, realizuje procedurę największej wiarygodności. Program ten akcep-
tuje jedynie macierze korelacji. Do testowania go wykorzystano model III. W pierw-
szej próbie program przeprowadzał analizę trójczynnikową. Postępowanie iteracyjne 
zakończono po dwudziestu pięciu iteracjach. Otrzymana macierz ładunków dla 
trzech czynników podana jest w tablicy 5(c) - są to estymatory ładunków dla 
zmiennych wyskalowanych odchyleniami standardowymi z próby. Uzyskane metodą 
największej wiarygodności estymatory ładunków dla zmiennych nie przeskalowanych 
można otrzymać mnożąc każdy wiersz przez odpowiednie odchylenie standardowe 
z próby, tj. przez pierwiastek kwadratowy z odpowiedniego elementu przekątnej 
macierzy podanej w tablicy 2(c). Odchylenia te zmieniają się jedynie w zakresie od 
1,4 do 2, 1, w związku z czym przemnożenie takie nie wprowadzi zasadniczych zmian 
we względnych wielkościach ładunków. Wszystkie trzy kolumny wykazują pewne -
choć dalekie od doskonałości - podobieństwo do swoich prawdziwych odpowiedni-
czek podanych w tablicy 1. Nie są jednak ani tak dobre, jak pierwsze trzy kolumny 
tablicy 5(a) otrzymane metodą głównych czynników, ani też tak dobre, jak wynik 
analizy głównych czynników opartej na macierzy korelacji. (W modelu tym, w którym 
największa wariancja była jedynie dwukrotnie większa od najmniejszej, zastosowanie 
metody głównych czynników do macierzy korelacji dało wyniki dość zadowalające). 

Następnie zrealizowano program SPSS dla dwu i dla pięciu czynników. Odpo-
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wiednie kolumny macierzy ładunków dla analizy dwu-, trój- i pięcioczynnikowej 
były dość podobne. Jednakże znów po rotacji ortogonalnej całe to podobieństwo 
do prawdziwych ładunków zupełnie znikło. 

Program analizy największej wiarygodności pochodzący z NIH akceptował 

zarówno macierze korelacji, jak i macierze kowariancji. Po zastosowaniu go do 
macierzy kowariancji dla trzech czynników otrzymywało się ładunki całkowicie 

niepodobne do prawdziwych i nie spełniające przypuszczalnego związku (prze-
skalowanie) z· wynikami analizy czynnikowej macierzy korelacji czy to progra-

. mem SPSS, czy programem NIH. Ładunki występujące w pierwszej kolumnie były 
całkiem podobne (z dokładnością do jednej cyfry znaczącej) do pierwszej kolumny 
macierzy 5(b). W pozostałych kolumnach żadne takie podobieństwo nie wystąpiło. 

Program ten produkował czynniki po kolei, dołączając kolejne czynniki za 
pomocą procedury iteracyjnej; drukował przy tym wszystkie kroki pośrednie. 

Dołożenie trzeciego czynnika wymagało siedemnastu iteracji. Zmiany z kroku na 
krok były małe, a ich łączny efekt sprowadził się do przestawienia w macierzy ładun
ków kolumny drugiej z trzecią. 

Wydruk z programu NIH pozwolił stwierdzić, że miał on trudności z estymo-
waniem wariancji specyficznych - elementów macierzy Il - co musiał robić w każ
dym kroku. Il jest macierzą przekątniową i w tym konkretnym przypadku prawdziwe 
wartości wszystkich jej elementów wynosiły jeden. Ale otrzymane po siedemnastu 
krokach iteracyjnych ich estymatory miały wartości zmieniające się w zakresie od 
2,0521 do 0,0061. Wystąpienie w Il tak małych liczb spowodowało, że macierz J 
była jakaś dziwna, i stworzyło trudności przy obliczaniu a- 1 w procesie iteracji. 
Znaleziono również błąd w instrukcji dotyczącej pewnych obliczeń bezpośrednio 
poprzedzających wydruk. 

Macierz ładunków otrzymana z trójczynnikowej analizy macierzy korelacji 
programem NIH wykazywała (po przeskalowaniu za pomocą odchyleń standardo-
wych) wyraźne podobieństwo do macierzy ładunków prawdziwych. Nie była ona 
tak dobra, jak pierwsze trzy kolumny macierzy podanej w tablicy 5(a): trzeci i piąty 
element pierwszej kolumny były bliskie zeru, a pierwszy i ostatni element kolumny 
drugiej były porównywalne z kilkoma innymi w tej kolumnie. Ale poza tymi wyjąt
kami znaki wszystkich innych ładunków były dobre, a ich wielkości określone 
poprawnie do pierwszego miejsca dziesiętnego. 

W sumie więc wariant programu NIH analizujący macierz kowariancji nie dawał 
żadnych efektów, natomiast zastosowanie wariantu analizującego macierz korelacji 
zakończyło się sukcesem - podobnie jak i w przypadku SPSS, jeśli ten ostatni 
realizuje procedurę największej wiarygodności. 

Powtarzalność wyników i efekt regresji. Pouczające jest rówmez porównanie 
efektów rotacji ortogonalnych i ukośnych w omawianych· powyżej przykładach. 
Na ogół, szczególnie wtedy gdy ilość czynników nie jest znana, rotacje ortogonalne 
wyrządzają mniejsze szkody niż rotacje ukośne. Jest to, jak się zdaje, przykład 
efektu „regresji i selekcji". Rotacje ukośne wybierają w przestrzeni estymowanych 
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czynników spośród wszystkich możliwych kierunków kilka takich, które „ wydają 
się być najlepsze", choćby nawet były skorelowane. Przy tym swoboda wyboru jest 
tu dość znaczna. W programie BMDX72 ograniczenie górne na kosinus kąta między 
kierunkami wynosi 0,95, jeśli użytkownik nie poda innej liczby. Dokumentacja 
innych programów nie wspomina o żadnyGh ograniczeniach na minimum kąta. 

Jeśli więc przestrzeń czynników lub jej położenie względem przestrzeni zmiennych 
obserwowalnych posiada jakąś cechę szczególną, to cecha ta może oddziaływać na 
wybór jednego lub większej liczby kierunków. Jeśli cecha ta związana jest z ano-
malią próby, to przy wyborze kierunków pojawi się efekt selekcji, który nie wystąpi 
w analizach dalszych, niezależnych prób. 

Rotacje ortogonalne nie mają takiej swobody w wybieraniu złych kierunków. 
Muszą one dobierać kierunki prostopadłe i taka pojedyncza, nieistotna cecha danych, 
która jest w stanie związać ze sobą pewien czynnik przy rotacji ukośnej, nie może 
oddziaływać na rotację ortogonalną w tym samym stopniu, ponieważ oddziaływa
nie tej cechy jest tylko jednym z wielu oddziaływań. 

Dla zilustrowania efektu regresji weźmy pod uwagę trzy niezależne próby po-
brane z modelu Il; jedna z nich była analizowana powyżej. Tak jak tego należało 
oczekiwać, wszystkie trzy macierze kowariancji są zbliżone do macierzy podanej 
w tablicy 2(b), a dwie pierwsze kolumny macierzy ładunków przed rotacją są po-
dobne do pierwszych dwu kolumn macierzy podanej w tablicy 4(a). Zaskakujące 
natomiast jest to, że kolumny trzecia i czwarta w macierzy 4(a) są wyraźnie zbliżone 
dla wszystkich trzech prób. Dokładniej - elementy wierszy od czwartego do siód-
mego odpowiadających sobie kolumn dla wszystkich trzech prób są zdecydowanie 
podobne. Wynika to najwyraźniej z faktu, że metoda usiłuje reprezentować większe 
elementy c występujące w tych czterech wierszach (zob. tablica n za pomocą dwu 
dodatkowych czynników. Fakt, że ładunki przy nie istniejących czynnikach są od-
twarzane podobnie z trzech niezależnych prób, jest rzeczywiście godny uwagi! 
(Analiza głównych czynników zastosowana do macierzy prawdziwych kowariancji 
dała również podobne ładunki przy nie istniejących czynnikach). Wynika stąd, że 
faktu otrzymywania podobnych układów czynników przy kilkakrotnym stosowaniu 
analizy czynnikowej do niezależnych zbiorów danych nie można traktować jako 
uzasadnienia celowości wykorzystywania tej metody do wykrywania prawdziwej 
struktury. 

Ale wróćmy do efektu regresji. Dla każdej z trzech prób rotowano ortogonalnie 
metodą varimaks pięć czynników. Wyniki jednej z tych rotacji podane są w tab-
licy 4(b ). Widoczne przed rotacją podobieństwa trzech układów ładunków po rotacji 
znikły niemal zupełnie. Jedyne zachowane podobieństwa, to podobny układ znaków 
oraz to, że wartości bezwzględne wszystkich ładunków stały się - z kilkoma wyjąt
kami - mniejsze od 3, a środkowe elementy pierwszej kolumny - nieco większe 
niż pozostałe. Nieliczne ładunki rzędu 4 czy 5 rozmieszczone były różnie dla różnych 
prób. Wystąpił zatem wyraźny efekt selekcji i regresji: ładunkom nonsensownym 
udało się swym szumem zagłuszyć sygnały dwu ładunków rzeczywistych. 
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Po wykonaniu rotacji ukośnych dla tych trzech prób niezależnych znikły nawet 
te nieliczne podobieństwa, które zachowały się po rotacjach ortogonalnych: nie 
było żadnych podobieństw. Co gorsza, zakres wielkości ładunków wzrósł do 20, 
ale bez żadnej zgodności pomiędzy próbami. 

Zupełnie inna sytuacja powstała wtedy, gdy dokonywano rotacji jedynie dwu 
czynników. Rezultaty dla wszystkich prób były podobne i to zarówno przy rotacjach 
ortogonalnych, jak i ukośnych. Jest to typowe zjawisko zwią~ane z efektem regresji: 
ma on miejsce jedynie wtedy, gdy kierunki (czynniki) wybiera się na zasadzie błęd
nego przekonania, że są one prawdziwe. 

Grupowanie zmiennych. W swym omówieniu pracy [12] G. A. Barnard stwierdza: 
„Ani osobiście, ani w literaturze nie natknąłem się na takie zagadnienie, które było 
analizowane metodami czynnik owymi, a do którego nie można by z lepszym skutkiem 
zastosować klasycznych metod wielowymiarowych". Zarówno przedstawione 
w niniejszej pracy rozważania teoretyczne, jak i przytoczone przykłady niewątpliwie 
dają ostateczną odprawę większości pompatycznych roszczeń, jakie w imieniu metody 
składają niektórzy jej wyznawcy (por. np. [20]). 

Zaproponowano również nieco skromniejsze sposoby wykorzystania omawianej 
metody. Jeden z nich opublikowany został przez Dalinga i Tamura [3]. Zadaniem 
ich było przewidywanie - za pomocą regresji wielorakiej - poziomu cholinasterazy 
w czerwonych krwinkach dla różnych używanych w ogrodownictwie środków owado-
bójczych. Dysponowali oni dwudziestoma trzema niezależnymi zmiennymi, ale 
z wielu powodów nie chcieli wykorzystywać regresji wszystkich tych zmiennych. 
Przeprowadzili więc analizę czynników głównych, a następnie dokonali rotacji 
metodą varimaks pierwszych 18 czynników. Rotacje varimaksowe mają tendencje 
do tworzenia albo dużych, albo małych ładunków czynnikowych. Dzięki temu 
czynnik można identyfikować z jego podstawowymi przejawami~ tak, jak to 
miało miejsce w przypadku czynnika czułkowego u mszyc. 

Następny etap polegał na znalezieniu regresji zmiennej zależnej względem tych 
18 ortogonalnych czynników-i obliczeniu wkładu każdego czynnika do R2 • Dla 
sześciu czynników wkład ten wyniósł 6% lub więcej. Dla każdego z tych sześciu 
czynników wybrali oni zmienną reprezentującą - mającą największy ładunek tego 
czynnika - i wyznaczyli następnie regresję zmiennej zależnej względem tych sześciu 
zmiennych. Otrzymali dla niej R 2 = 0,87; dla regresji względem wszystkich 23 zmien-
nych wartość R 2 wynosiła 0,97. 

W przykładzie tym analiza głównych czynników posłużyła jako narzędzie do 
dobierania zmiennych do ~egresji. Jest to analiza czynnikowa jedynie w bardzo 
ograniczonym, arytmetycznym sensie: nie zakładano ani istnienia czynników, ani 
spełnienia addytywnego modelu analizy czynnikowej. 

Zastosowanie to jest jednakże - jak zauważają autorzy - po prostu pewnym 
drobnym wariantem analizy głównych składników i nie usprawiedliwia użycia alter-
natywnej, a więc wprowadzającej zamieszanie, nazwy. Znikomość tego przyczynku 
przypomniała jednemu z dyskutantów w [12] chłopca z Pickwicka, który opano-
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wawszy alfabet nabrał wątpliwości, czy warto było iść tak daleko po to, by nauczyć 
się tak mało. 

Zastosowanie to sprowadza się do próby pogrupowania zmiennych obserwo-
walnych w zbiory ortogonalne po to, by można było wybrać kilka zmiennych repre-
zentujących całość. W taksonomii numerycznej sugerowano zastosowanie takiego 
podejścia jako środka do znalezienia niewielkiej ilości zmiennych umożliwiających 
klasyfikowanie indywiduów na odrębne gatunki. Nie myśli się tu, powtórzymy, 
ani o strukturze czynnikowej, ani o addytywnym modelu czynnikowym. 

Idea grupowania zmiennych w nie powiązane ze sobą skupienia nie jest oczywiście 
nowa. Mosteller i Wallace, [16], udzielając rad tym badaczom, którzy dysponują 
danymi będącymi wartościami setek czy tysięcy zmiennych i mają problemy z roz-
różnianiem czegokolwiek, doradzają grupowanie zmiennych „w sposób związany 
nie tylko z ich obiektywnymi własnościami, lecz także z intuicyjną oceną ich war-
tości". 

Oryginalne problemy, z którymi wiąże się powstanie i zastosowanie w psycho-
logii .analizy czynnikowej, były, jak na ironię, problemami klasyfikacji (Cyril Burt, 
dyskusja z (12]). Burt, (I], traktował czynniki jako systemy klasyfikacji. Powiedział 
on również, że od samego początku uważał analizę czynnikową za przybliżenie 
metod składników głównych Pearsona i Edgewortha. Wydaje się, że można by było 
uniknąć wielu nieporozumień i błędnych zastosowań analizy czynnikowej, gdyby 
kolejni użytkownicy dokładniej czytali prace jej twórców. 

A jednak model analizy czynnikowej jest atrakcyjny: jest w nim coś, co niektórzy 
nazywają oszczędnością. Ale pamiętając słowa Alfreda Whiteheada, powinniśmy 
co prawda poszukiwać prostoty, lecz jej nie dowierzać. 
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