
 Analiza moderowanej mediacji i wykrzystanie do analizy analizy modelowania 

równań strukturalnych sem. 

*wpis ten proszę traktować jako potencjał wykorzystania metod modelowania równań strukturalnych 

Wstęp.  

W poniższym raporcie starano się odzwierciedlić strukturę czynnikową uzyskaną 

w badaniach Adele Adkinson nad umiejętnościami finansowymi obywateli 

Wielkiej Brytanii (Atkinson i inni, 2006). Kolejnym aspektem dowodzenia 

właściwości pomiarowych opracowanych skal było ukazanie trafności 

teoretycznej uzyskanych pomiarów oraz budowa modelu wyjaśniającego 

układ relacji między umiejętnościami finansowymi a zadowoleniem z życia przy 

uwzględnieniu poczucia własnej skuteczności oraz poczucia własnej 

skuteczności w finansach. Dodatkowo aby wyjaśnić rolę zmieniającą układ 

wyżej wymienionych relacji testowano model mediacyjny z uwzględnieniem 

moderatora jakim był poziom tworzonych rezerw. 

Testowane konstrukty teoretyczne odnoszące się do pomiarów zdolności 

finansowych: 

Planowanie i wiązanie końca z końcem - Finansowo umiejętna osoba jest 

zdolna do zarządzania swoimi pieniędzmi na co dzień, zna swój stan w 

finansach i planuje swoje wydatki takie jak rachunki, coroczne podatki lub 

ubezpieczenie. Ktoś kto nie wiąże końca z końcem nie może być uważany jako 

posiadająca finansową umiejętność. Niektóre najbardziej umiejętne finansowo 

osoby zarządzające pieniędzmi mają bardzo niskie dochody, a jeśli nie wiążą 

końca z końcem to często z powodu braku pieniędzy, a nie braku umiejętności 

finansowych. Ponad to osoba  w zakresie planowania będzie próbować robić 

odpowiednie rezerwy na własną przyszłość. Będzie planować w celu 

minimalizacji wpływu zmniejszonych dochodów lub dużych wydatków. W tym 

aspekcie możemy więc rozważyć zarówno stopień w którym ludzie planują z 

wyprzedzeniem koszty (takie jak kupowanie samochodu, płacenie za ślub lub 

własną emeryturę) i ich zdolność do radzenia sobie z niespodziewanymi 



wydatkami lub spadkiem dochodów. Planowanie jest też czasem aspiracją do 

czegoś, co nie zostało jeszcze zrealizowane. 

 

Śledzenie wydatków - Dla większości ludzi, zarządzanie pieniędzmi również 

zawiera kontrolę na osobistymi zasobami finansowymi, monitorowanie 

dochodów oraz utrzymywanie pewnego rodzaju uwagi nad wydatkami. 

Istotnie wymaga to jakiegoś bycia świadomym regularnych wydatków oraz 

zapewnienia, że jest się zawsze zdolnym do spełnienia tych zobowiązań. By 

robić to skutecznie wymagane jest od człowieka bycie zorganizowanym oraz 

to by poświęcał czas na pracę nad własnym budżetem, prowadził ewidencję 

wydatków, weryfikował sprawozdania z banku i konta karty kredytowej. 

 

Wybieranie produktów - Osoba która dokonuje umiejętnych wyborów jest kimś 

kto zbiera informacje o gamie produktów, porównuje kluczowe cechy, jak 

również koszty, identyfikuje ryzyka i ma ogólny ogląd na produkt w ofercie. 

Wszystko to po to by dokonać właściwego wyboru. Taka osoba będzie 

wiedziała, kiedy powiedzieć „nie” sprzedawcy i kiedy zmienić dostawcę. 

Będzie z pewnością wiedzieć o kluczowych cechach produktów, które kupuje. 

Interesujące jest jednak to, że bardzo umiejętna finansowo osoba będzie 

zmagać się z trudnością zrozumienia terminów i warunków napisanych 

drobnym druczkiem lub trudnym językiem przy produkcie który kupuje. 

 

Bycie poinformowanym - Osoba mająca zdolność w sferze finansów jaką jest 

bycie poinformowanym będzie wiedzieć kiedy może narzekać na niską jakość 

usług i będzie wiedzieć jak dochodzić do swoich oczekiwań w efektywny 

sposób. Ludzie tacy zachowują się skutecznie w przypadku niezadowolenia z 

produktu finansowego lub usługi. Uważa się, że bycie poinformowanym w 



sferze finansów wymaga zdolności do pozyskiwania i utrzymywania wiedzy o 

sferze finansowej. 

  

 

Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa pomiarów umiejętności 

finansowych. 

W celu weryfikacji trafności czynnikowej badanych podskal w pierwszej kolejności 

przeprowadzono PCA z rotacją skośną metodą Oblimin. W skład pierwszej analizy 

czynnikowej weszło 77 pozycji testowych kwestionariusza. Analiza testu Bartletta 

wskazała, że wprowadzone zmienne były ze sobą istotnie skorelowane 

χ2(3003)=8909,31;p<0,001. Ze względu na zbyt słabe korelacje pozycji z czynnikiem lub 

wyraźnymi korelacjami z dwoma czynnikami usunięto niektóre zmienne. Ostatnia 

analiza wykonana została na 42 zmiennych oraz wykazała, że pozycje w analizie 

czynnikowej również były ze sobą powiązane χ2(861)=5096,82;p<0,001. W czasie analiz 

nie uzyskano zakładanej 5 czynnikowej struktury ponieważ pozycje należące do 

wymiaru planowania były silnie związane z pozycjami należącymi do wiązania końca 

z końcem. Wykres osypiska od początku analiz sugerował rozwiązanie 4 czynnikowe. 

W drugim kroku na podstawie informacji z analizy czynnikowej zaprojektowano układ 

konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Próbą było utworzenie skorelowanych czterech 

zmiennych latentnych wpływających na zmiennośc pozycji testowych. Analiza 

przeprowadzono metodą ML, która wykazała zadowalające dopasowanie modelu 

konfirmacyjnego do danych  CMIN/DF=1,83, CFI=0,85, TLI=0,85, RMSEA=0,059. Analiza 

współczynników wykazała, że wszystkie zmienne były nieprzypadkową ekspresją 

zmiennych latentnych, a siła ich wpływu była w przedziale β=0,39 - β=0,88 oraz 

wyjaśniała zmienność w przedziale R2=0,15 - R2=0,77. Wyniki wpływu cech na 

pozycje testeowe przedstawia tabela nr 1. Analiza związków pomiedzy 

czynnkiami wykazała, że siła powiązań pomiędzy zmiennymi latentnymi 

wynosiła r=0,56 – r=0,27. Tabela nr 2 przedstawia wyniki korelacji cech 

latentnych.  

Tabela nr 1. Wpływ zmiennych latentnych na zmienność wyników pozycji testowych. 

Wymiar Pozycja testowa B β R2 s.e. c.r. 



Planowanie i wiązanie 

końca z końcem 

Czuję, że mam własną i wystarczającą rezerwę 

finansową 
1 0,80 0,63     

Mam stworzoną osobistą rezerwę finansową na długi 

czas 
1,11 0,81 0,66 0,08 13,97*** 

Tworzę oszczędności by poradzić sobie z przyszłymi 

wydatkami 
0,85 0,73 0,54 0,07 12,25*** 

Zawsze jestem pewny/a, że mam zaoszczędzone 

pieniądze na czarną godzinę 
0,88 0,7 0,5 0,08 11,65*** 

Mam wystarczające oszczędności na duże i 

nieoczekiwane wydatki 
1,12 0,81 0,66 0,08 13,96*** 

Pod koniec miesiąca brakuje mi pieniędzy 0,73 0,6 0,36 0,08 9,56*** 

Z miesiąca na miesiąc trudno mi jest wyrobić się ze 

wszystkimi opłatami 
0,69 0,55 0,3 0,08 8,73*** 

Często się zdarza ostatnio, że brakuje mi pieniędzy na 

utrzymanie mojego standardu życia. 
0,63 0,53 0,28 0,08 8,36*** 

Z miesiąca na miesiąc udaje mi się coś zaoszczędzić 0,89 0,68 0,46 0,08 11,11*** 

Miałem/am trudności finansowe w ciągu ostatnich 

pięciu lat 
0,65 0,45 0,2 0,09 6,97*** 

Swoje wydatki planuje tak, że na wszystko mi starcza. 0,74 0,68 0,47 0,07 11,24*** 

Miałem/am ostatnio problemy z zapłaceniem 

rachunków. 
0,51 0,42 0,18 0,08 6,53*** 

Bycie poinformowanym 

Jestem na bieżąco z nowymi trendami w finansach i 

ekonomii 
1 0,88 0,77     

Angażuję się w śledzenie nowin dotyczących świata 

ekonomii i finansów 
1 0,85 0,71 0,06 17,43*** 

Wiem co się dzieje na giełdzie papierów 

wartościowych 
0,83 0,73 0,53 0,06 13,63*** 

Czytam prasę o tematyce finansowej i ekonomicznej 0,89 0,74 0,55 0,06 13,94*** 

Ważne jest dla mnie by być na bieżąco w kontekście 

kwestii finansowych 
0,82 0,68 0,47 0,07 12,32*** 

Monitoruje zagadnienia finansowe w specjalistycznych 

czasopismach 
0,72 0,71 0,51 0,06 13,07*** 

Monitoruje wydarzenia na rynku nieruchomości 0,81 0,64 0,41 0,07 11,33*** 

Codziennie monitoruję ceny walut i stan gospodarek 

światowych 
0,68 0,59 0,35 0,07 10,18*** 

Wiem wszystko co ważne o nowościach w podatkach 0,71 0,6 0,36 0,07 10,36*** 

Mam oko nad zmianami i trendami na rynku pracy 0,78 0,65 0,43 0,07 11,56*** 

Śledzenie wydatków 

Bardzo pilnuję posiadanych pieniędzy 1 0,75 0,57     

Zawsze pilnuje kwot moich wypłat z konta bankowego 0,98 0,65 0,43 0,1 9,83*** 

Sprawdzam potwierdzenia odbioru na rachunku 

bankowym 
0,92 0,54 0,3 0,11 8,12*** 

Mam policzony każdy grosz w moim budżecie 0,71 0,48 0,23 0,1 7,18*** 

Zawsze sprawdzam dane na wyciągach bankowych 1,05 0,66 0,43 0,11 9,75*** 

Jestem bardzo zorganizowany jeśli chodzi o codzienne 

zarządzanie moimi pieniędzmi 
1 0,73 0,53 0,09 11,05*** 

Zawsze podliczam zebrane rachunki i faktury sklepowe 0,71 0,46 0,21 0,1 6,84*** 

Raczej jestem osobą oszczędzającą pieniądze niż je 

wydającą 
0,9 0,61 0,37 0,1 8,94*** 

Sprawdzam bilans na bankowym rachunku końcowym 0,91 0,59 0,35 0,1 8,91*** 

Zawsze wiem ile mam dostępnych moich pięniędzy 0,58 0,51 0,26 0,08 7,61*** 

Wybieranie produktow 

Przed wybrorem czegoś w banku szczegółowo 

zapoznaje się z jego cechami 
1 0,73 0,53     

Przed wzięciem pożyczki porównuje je w różnych 

bankach 
0,82 0,58 0,33 0,1 8,29*** 

Staram się zrozumieć trudny język umów dotyczących 

produktów w bankach 
0,73 0,56 0,32 0,09 8,10*** 

Czytam bardzo szczegółowo wszystkie umowy i 

regulaminy bankowe 
0,96 0,64 0,41 0,1 9,21*** 

Osobiście zbieram informacje o produkcie finansowym 

przed jego zakupem 
1,01 0,68 0,46 0,1 9,81*** 

Przed wyborem banku długo rozpatruję jego wady i 

zalety 
0,98 0,69 0,47 0,1 9,86*** 

Przed wzięciem kredytu czytam zasady i warunki 

umowy 
0,53 0,43 0,19 0,09 6,17*** 



Przed wzięciem pożyczki staję się ekspertem w sferze 

bankowości 
0,88 0,62 0,38 0,1 8,89*** 

Sprawdzam kompetencje doradców/sprzedawców 

przed wzięciem od nich pożyczki 
0,57 0,39 0,31 0,1 5,55*** 

Dokonuję najlepszych wyborów usług i produktów 

finansowych kiedy aktywnie szukam o nich informacji 
0,77 0,55 0,15 0,1 7,99*** 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 

 

Tabela nr 2. Związki między cechami.  

  r 

Wybieranie Produktow Śledzenie wydatków 0,56*** 

Planowanie i wiązanie końca z końcem Śledzenie wydatków 0,47*** 

Planowanie i wiązanie końca z końcem Bycie poinformowanym 0,44*** 

Wybieranie Produktow 
Planowanie i wiązanie końca z 

końcem 
0,46*** 

Bycie poinformowanym Śledzenie wydatków 0,27*** 

Wybieranie Produktow Bycie poinformowanym 0,55*** 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 

 

Analiza rzetelności i rozkładów. 

W celu weryfikacji dokładności pomiarowej skal przeprowadzono analizę 

rzetelności metodą Alfa Cronbacha. Analiza wykazała, że wszystkie skale 

umiejętności finansowych charakteryzowały się wysoką rzetelnością α > 0,72. 

W celu sprawdzenia różnic pomiędzy rozkładami z próby a teoretycznym 

rozkładem normalnym przeprowadzono analizę testem Kołmogorwa 

Smirnowa. Analiza wykazała, że wybieranie produktów i wynik ogólny nie były 

podobne do rozkładu normalnego, dlatego zdecydowano się na dokonanie 

przekształcenia metodą Boxa-Coxa (Sakia, R. M., 1992). Przekształcenie 

zwróciło wyniki bliższe rozkładowi normalnemu. Wyniki przeprowadzonych 

analiz wraz ze statystykami opisowymi przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3. Wyniki Alfa Cronbacha, statystyki opisowe oraz wyniki testów Kołmogorwa 

Smirnowa. 

Pomiar 

Planowanie 

i wiązanie 

końca z 

końcem 

Bycie 

poinformowanym 

Śledzenie 

wydatków 

Wybieranie 

produktów 

Wynik 

ogólny 

UF 

Rzetelność α 0,90 0,91 0,84 0,85 0,72 



N pozycji 

testowych 
12 10 10 10 4 

Statystyki opisowe 

M 3,65 2,27 3,47 3,48 3,22 

SD 0,82 0,88 0,76 0,78 0,6 

Min 1,25 1 1,6 1,5 1,59 

Max 5 4,70 5 5 4,75 

Skw -0,55 0,66 -0,39 -0,31 0,07 

Kurt -0,11 -0,41 -0,49 -0,3 -0,25 

Oryginalny rozkład KS 0,08** 0,11*** 0,08*** 0,05 0,03 

Przekształcenie Boxa Coxa KS 0,05 0,06* 0,06 0,05 0,04 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 

 

Macierz wielu cech wielu metod.  

Analiza korelacji Pearsona wykazała wiele związków między cechami 

psychologicznymi, a umiejętnościami finansowymi. Wyniki przedstawia tabela nr 4.  

Tabela nr 4. Związek wymiarów umiejętności finansowych i wyniku ogólnego z 

badanymi parametrami. 

  

Planowanie 

i wiązanie 

końca z 

końcem 

 Bycie 

poinformowanym 

 Śledzenie 

wydatków 

wkaźnik 

Wybieranie 

produktów 

Wynik 

ogólny 

SCCS 0,37*** 0,12 0,63*** 0,34*** 0,50*** 

Poczucie własnej skuteczności w finansach 0,52*** 0,29*** 0,25*** 0,23*** 0,43*** 

Kontrola finansowa 0,61*** 0,15* 0,65*** 0,33*** 0,59*** 

Władza płynąca z pieniędzy -0,02 0,07 0,07 0,06 0,06 

Niepokój finansowy -0,31*** -0,05 0,10 -0,10 -0,12 

Awersja do zobowiązań 0,25*** 0,01 0,25*** 0,32*** 0,28*** 

Łapanie okazji 0,27*** 0,22** 0,21** 0,19** 0,30*** 

Pieniądze jako źródło zła -0,26*** -0,02 -0,02 -0,09 -0,13* 

Poczucie własnej skuteczności 0,40*** 0,26*** 0,15* 0,23*** 0,36*** 

Delta zew -0,17** -0,15* 0,02 -0,16* -0,16* 

Zadowolenie z życia 0,30*** 0,20** -0,05 0,09 0,18** 

Odsetek oszczędzonych pieniędzy co miesiąc 0,40*** 0,20** 0,28*** 0,19** 0,36*** 

Zadowolenie z sytuacji finansowej 0,41*** 0,19** 0,05 0,19** 0,29*** 

Ile posiadasz kredytów/pożyczek -0,14* 0,08 -0,07 -0,08 -0,07 

Łączna kwota kredytów/pożyczek 0,00 0,17* -0,04 -0,10 0,01 

Płeć (0-m/1-k) -0,13* -0,18** 0,04 0,01 -0,09 

Wiek 0,07 0,10 0,15* -0,02 0,10 

Wykształcenie (0-średnie/1-wyższe) 0,25*** 0,22** -0,02 0,22** 0,23** 

Wzięta pożyczka 0,09 -0,07 0,12 0,13 0,09 



Stan zdrowia 0,18** 0,07 -0,10 0,07 0,08 

Zangażowanie w zarządzanie pieniędzmi 0,41*** 0,25*** 0,35*** 0,22** 0,42*** 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 

 

Analiza mediacji. 

Zgeneralizowane poczucie skutecznosci i poczucie skuteczności w finansach 

jako mediator pomiędzy wymiarami umiejętności finansowych a 

zadowoleniem z życia. 

Celem niniejszej analizy mediacyjnej było wykazanie alternatywnego czynnika 

wyjaśniającego relację między umiejętnościami finansowymi a zadowoleniem 

z życia. 

W celu estymacji modelu mediacyjnego wykorzystano modelowanie równań 

strukturalnych (Structural Equation Modelling). W celu uzyskania istotności 

statystycznej dal efektu mediacji poczucia własnej skuteczności 

przeprowadzono procedurę Bootstrap (500 losowań ze zwracaniem). Układ 

mediacyjny przedstawia rysunek nr 1. Analiza statystyczna współczynników 

wyjaśnionej wariancji R2 wykazała, że umiejętności finansowe i poczucie 

skuteczności w finansach miały 28% wyjaśnionej wspólnej wariancji. W 

przypadku ogólnego poczucia własnej skuteczności wynosiła ona trochę 

mniej, czyli 18%.  Cały model mediacyjny wpływu umiejętności finansowych 

oraz wymiarów poczucia skuteczności (związek pomiędzy typami poczucia 

skuteczności wynosił r=0,51;p<0,001) wyjaśniał 27% zmienności wyników 

satysfakcji z życia. Analiza wykazała, że uzyskano istotny i całkowity efekt 

mediacyjny dla bycia poinformowanym Z=0,06;p<0,05 (95% Ci=0,01-0,14) oraz 

dla planowania i wiązania końca z końcem Z=0,18;p<0,01 (95% Ci=0,11-0,26). 

Bycie poinformowanym oraz planowanie i wiązanie końca z końcem istotnie 

wpływało na poczucie skuteczności, a wymiary poczucia skuteczności istotnie 

wpływały na zadowolenie z życia, przy czym poczucie skuteczności obniżało 

całkowicie wpływ bycia poinformowanym oraz planowania i wiązania końca 

z końcem i stało się ono pośrednim powodem zadowolenia z życia. Tabela nr 



5 przedstawia wyniki oszacowań efektów pośrednich i bezpośrednich, a także 

wnioski dotyczące statusu mediatora. Analiza wykazała, że planowanie i 

wiązanie końca z końcem wraz z byciem poinformowanym wpływało na 

zadowolenie z życia ze względu na subiektywne poczucie własnej skuteczności 

w wymiarze ogólnym i w wymiarze finansów. Przy czym warty podkreślenia jest 

efekt polegający na istotnym wpływie (przy obecności mediatorów) śledzenia 

wydatków. Analiza wykazała, że wraz ze wzrostem zachowań 

reprezentujących śledzenie wydatków malał istotnie poziom zadowolenia z 

życia β=-0,20, C.r=3,1;p<0,01.  Ze względu na przypuszczenia, że poczucie 

własnej skuteczności w kontekście dużych rezerw finansowych może słabiej 

pośredniczyć między umiejętnościami finansowymi a zadowoleniem z życia, 

wykorzystano zmienną jaką była rezerwa finansowa  i zdecydowano się na 

przeprowadzenie moderowanej analizy mediacji. Rolą moderatora w tym 

układzie strukturalnym była podzielona według mediany wartość tworzonych 

rezerw finansowych. Rezerwy poniżej wartości mediany miało 130 osób, a 

powyżej 95 (odpowiednio 57,8 i 42,2% badanych). 

 



 

 

Rysunek nr 1. Układ mediacyjny poczucia skuteczności między zdolnościami 

finansowymi a zadowoleniem z życia.  

Tabela nr 5. Standaryzowane współczynniki efektów pośrednich i bezpośrednich.  

Zmienna zależna Mediatory Zmienne niezależne 

  

 Poczucie własnej 

skuteczności, 

poczucie skuteczności 

w finansach 

Wybieranie produktów 

 Śledzenie 

wydatków 

wkaźnik 

 Bycie 

poinformowanym 

 Planowanie i 

wiązanie końca z 

końcem 

Zadowolenie z 

życia 

Efekt pośedni Z 0,01 -0,01 0,06 0,18 

Efekt bezpośredni Z -0,02 -0,20 0,08 0,15 

Efekt pośedni p 0,874 0,794 0,012 0,011 

Efekt bezpośredni p 0,739 0,012 0,179 0,061 

Typ mediacji Brak mediacji Brak mediacji Mediacja całkowita 

Mediacja 

całkowita/bliska 

częściowej 

 

Analiza moderowanej mediacji. 

W celu estymacji modelu mediacyjnego wykorzystano modelowanie równań 

strukturalnych (Structural Equation Modelling). W celu uzyskania istotności 

statystycznej dla efektu mediacji poczucia własnej skuteczności 



przeprowadzono procedurę Bootstrap (500 losowań ze zwracaniem). Układ 

moderowanej mediacji przedstawia rysunek nr 2 i 3. Porównanie 

współczynników wyjaśnionej wariancji wykazało, że w przypadku niskich rezerw 

finansowych model mediacyjny wyjaśniał większą porcję zmienności 

zadowolenia z życia niż w przypadku wysokich rezerw finansowych 

(odpowiednio współczynniki R2 wynosiły 0,35 i 0,23%). Analiza moderowanej 

mediacji wykazała istotne różnice pomiędzy nasileniem mediacji w 

podgrupach moderatora jakim były rezerwy finansowe Z=1,93;p=0,054. 

Wykazano, że w grupie niskich rezerw  wymiary poczucia własnej skuteczności 

pośredniczyły całkowicie relacje pomiędzy planowaniem i wiązaniem końca z 

końcem a zadowoleniem z życia Z=0,27;p<0,01. W przypadku wysokich rezerw 

finansowych również uzyskano identyczny wzorzec mediacji jednak był on o 

wiele słabszy Z=0,10;p<0,05. Wyniki moderowanej mediacji przedstawia tabela 

nr 6. Ponad to odnosząc do współczynników mediacji oszacowania 

wskaźników β okazało się, że istotnie silniejszy - przy niskich niż przy wysokich 

rezerwach finansowych - był związek pomiędzy poczuciem skuteczności w 

finansach a planowaniem i wiązaniem końca z końcem Z=2,68;p<0,01. 

Podsumowując wykonane do tej pory analizy statystyczne okazało się, że 

wymiary poczucia skuteczności, w tym szczególnie wymiar poczucia 

skuteczności w finansach z różną siłą wyjaśniały relację miedzy planowaniem i 

wiązaniem końca z końcem a zadowoleniem. U osób z niskimi rezerwami 

wymiary poczucia skuteczności istotnie silniej pośredniczyły w zadowoleniu z 

życia niż u osób z wysokimi rezerwami. Ponad to związek między poczuciem 

własnej skuteczności z planowaniem i wiązaniem końca z końcem  był silniejszy 

u osób z niskimi rezerwami niż z wysokimi. U osób z niskimi zasobami wiązanie 

końca z końcem wiało się z większym poczuciem skuteczności w finansach 

przez co osoby te odczuwają zwiększone zadowolenie niż osoby z większymi 

zasobami. Analiza wykazała, że planowanie i wiązanie końca z końcem 

wpływało na zadowolenie z życia ze względu na to, że wiązało się ono z 

poczuciem własnej skuteczności, przy czym silniejszy efekt zaobserwowano u 

osób z niższymi oszczędnościami niż wyższymi. Na drugim poziomie moderatora 

jakim były wyższe oszczędności uzyskano istotnie niższy efekt pośredniczący 



poczucia skuteczności. Druga analiza moderowanej mediacji wykazała, że 

uzyskano istotny efekt mediacji wymiarów poczucia skuteczności między 

śledzeniem wydatków, a zadowoleniem z życia w grupie osób z wysokimi 

rezerwami finansowymi Z=0,06;p<0,05. W grupie z niskimi rezerwami efekt ten 

okazał się nie istotny statystycznie Z=-0,06;p>0,05 (przy istotnej statystyczne 

moderacji efektów mediacji Z=1,91;p=0,056 Tabela nr 7). Analiza wykazała, że 

śledzenie wydatków w tej grupie powodowało zadowolenie z życia ze względu 

na to, że wiązało się ono z wymiarami poczucia skuteczności. Ważnym 

aspektem analizy moderacyjnej okazał się efekt wpływu śledzenia wydatków 

na ogólny poziom poczucia skuteczności. Analiza różnic między 

współczynnikami β wykazała, że w grupie niskich rezerw śledzenie wydatków 

obniżało poziom poczucia własnej skuteczności i zadowolenia z życia, a w 

grupie wysokich rezerw efekt ten nie był istotny statystyczne. Wyniki 

przedstawia tabela nr 8. 

 

Rysunek nr 2. Układ mediacyjny relacji na poziomie niskich rezerw finansowych.  



 

Rysunek nr 3. Układ mediacyjny relacji na poziomie wysokich rezerw finansowych. 

Tabela nr 6. Wyniki analizy mediacji na dwóch poziomach moderatora.  

Zmienna 

zależna 
Mediatory Małe oszczędności Duże oszczędności 

  

 Poczucie 

własnej 

skuteczności, 

poczucie 

skuteczności w 

finansach 

Wybiera

nie 

produktó

w 

 

Śledzeni

e 

wydatkó

w 

wkaźnik 

 Bycie 

poinformowan

ym 

 

Planowa

nie i 

wiązanie 

końca z 

końcem 

Wybiera

nie 

produktó

w 

 

Śledzeni

e 

wydatkó

w 

wkaźnik 

 Bycie 

poinformowan

ym 

 

Planowa

nie i 

wiązanie 

końca z 

końcem 

Zadowole

nie z życia 

 Efekt pośedni Z 0,01 -0,06 0,07 0,27 0,02 0,06 0,06 0,10 

Efekt 

bezpośredni Z 
-0,02 -0,27 -0,01 0,15 0,00 -0,07 0,19 0,11 

 Efekt pośedni p 0,914 0,168 0,12 0,003 0,614 0,026 0,169 0,022 

Efekt 

bezpośredni p 
0,966 0,006 0,997 0,061 0,97 0,533 0,11 0,367 

Typ mediacji 
Brak 

mediacji 

Brak 

mediacji 
Brak mediacji 

Mediacja 

całkowit

a 

Brak 

mediacji 

Mediacj

a 

całkowit

a 

Brak mediacji 

Mediacja 

całkowit

a 

 

 



Tabela nr 7. Różnice pomiedzy nasileniem efektów mediacyjnych w podzbiorach 

moderatora. 

  Małe 

oszczędności 

Wysokie 

oszczędności 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 

Istotność 

(jednostronna) 

Wybieranie produktów 
Indirect effect 0,01 0,02 

0,04 0,968 0,484 
Standard error 0,06 0,05 

Śledzenie wydatków 
Indirect effect -0,06 0,07 

1,93 0,054 0,027 
Standard error 0,05 0,04 

Bycie poinformowanym 
Indirect effect 0,07 0,05 

0,31 0,759 0,379 
Standard error 0,05 0,05 

Planowanie i wiązanie końca 

z końcem 

Indirect effect 0,30 0,11 
1,91 0,056 0,028 

Standard error 0,08 0,06 

 

Tabela nr 8. Różnice pomiędzy wskaźnikami wpływu β w podziale na podzbiory 

moderatora. 

Zmienne w układzie Współczynniki modelu 

Zmienne zależne Zmienne niezależne 
Małe oszczędności  Duże oszczędności   

Estimate p Estimate p c.r. 

Poczucie skuteczności w finansach 
 Planowanie i wiązanie końca z 

końcem 
0,59 0,000 0,26 0,008 2,68*** 

Poczucie skuteczności w finansach  Bycie poinformowanym 0,16 0,036 0,13 0,221 -0,43 

Poczucie skuteczności w finansach  Śledzenie wydatków  -0,04 0,591 0,22 0,030 2,04** 

Poczucie skuteczności w finansach Wybieranie produktów -0,03 0,545 0,08 0,490 0,92 

Poczucie skuteczności Wybieranie produktów -0,05 0,262 0,03 0,784 0,44 

Poczucie skuteczności  Śledzenie wydatków -0,19 0,037 0,16 0,119 2,50** 

Poczucie skuteczności  Bycie poinformowanym 0,08 0,337 0,17 0,111 0,61 

Poczucie skuteczności 
 Planowanie i wiązanie końca z 

końcem 
0,39 0,000 0,27 0,007 0,54 

Zadowolenie z życia Poczucie skuteczności 0,24 0,008 0,30 0,009 0,11 

Zadowolenie z życia Poczucie skuteczności w finansach 0,30 0,005 0,06 0,614 1,51 

Zadowolenie z życia 
 Planowanie i wiązanie końca z 

końcem 
0,15 0,111 0,11 0,292 0,31 

Zadowolenie z życia  Bycie poinformowanym -0,01 0,917 0,19 0,085 1,37 

Zadowolenie z życia  Śledzenie wydatków -0,27 0,001 -0,07 0,488 1,48 

Zadowolenie z życia Wybieranie produktów -0,02 0,851 0,00 0,992 0,12 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 
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