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SYNTETYCZNE BADANIA PORÓWNAWCZE W ŚWIETLE
TEORII POMIARU

W nielicznych pracach zagadnienia dotyczące syntetycznych badań porównawczych
rozpatrywane są w aspekcie skal pomiaru cech (por. [1], [6], [15]). Na ogół tylko sugeruje
się wpływ skal pomiaru cech na wyniki tego typu badań. Nie idą w ślad <za tymkonkre~ne
rozwi~zania metodologiczne. Próbę uzupełnienia tej luki stanowi prezentowany artykuł.

Dany jest niepusty zbiór obiektów A={A,I i== l, ... , n}. które opisane zostały zeapo.
łellt preferencyjnych cech
diagnostycznych M = {MJ Ij= l, ... , m}. Cechy mier~one
są lN).,skali, ilorazowej i (lub) przedziałowej.
~~ pomiar rozumie się przyporządkowanie liczb obiektom zgodnie z określonymi
regubuni w taki sposób, aby Jiczby odzwierciedlały zachodzące między tymi obiektami
relacje (por. np. [14] s. 5,4; [7] s. 17).
l!odstawą teorii pomiaru jest pojęcie skaH.
DEFINICJA l. (Por. [3], s. 101 - 102). Takąuporządkowanączwórkę U=(A; G; H; F)

e)

te
a) H to zbiór, liczb rzeczywistych, G - klasa funkcji odwzorowujących A w N, F 
klasa flJnkcji odwzorowujących H w fi.
b) dla wszystkich g e G i fe F, fo g e G,
c) F zawiera przekształcenie H na H, a ponadto d1a każdego };., fi e F złoUllie
f,.ofieF,
ną.zywa się skalą

pomiaru.

DEFINICJA 2. (Por. [3], s. 103). U=(A; G; H; F) jest skalą interwałową (przedziałową)
wtedy i' tylko wtedy, gdy H jest zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych R i F jest zbiorem
funkcji f takich, te dla dodatniego b
f(y)=by+a,

f(y) eR ,

(l)

dla wszystkich y e R.
,

(1) Tzn. cech, których wartości mają wpływ na hierarcbiczne uporządkowanie obiektów (zalicH
nicb stymulanty, destymulanty i Dominanty). Przeciwieństwem cech preferencyjnYCh są cechy ne.
utralne (obojętne) (zob. [6], s. Ut, 121).
się do
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DEFINICJA 3. (Por. [3], s. 103). U=(A; G; H; F) jest skalą. ilorazową. (stosunkową)
wtedy i tylko wtedy, gdy H jest zbiorem liczb rzeczywistych dodatnich R+ i F jest zbiorem
funkcji f takich, że dla dodatniego b

f(y)=by,

f(y)eR+,

(2)

dla wszystkich y e R + .
Ze względu na przekształcenie (1) na wartościach ze skali przedziałowej mozna określić
następujące relacje: równości, ró~ności. większości, mniejszości, równości róznic i prze
działów. Ze względu na przekształcenie (2) oprócz relacji właściwych dla skali przedziało
wej dopuszcza się dla skali ilorazowej reJację równości stosunków między poszczególnymi
wartościami skali.
. "Naturalnym" początkiem skali ilorazowej jest wartość zerowa (zero lewostronnie
ogranicza zakres skali). Skala interwałowa nie ma "naturalnego" początku w zerze. War
tość zerowa na tej skali jest zwykle przyjmowana arbitralnie lub w drodze konwencji
(por. np. [2], s. 240).
'W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie, kiedy dana cecha MJ mierzona jest
na skali przedziałowej, a kiedy na skali ilorazowej? Tytułem wprowadzenia nale~ stwier
dzić, 1:e w teorii pomiaru wyróżnia się dwa rodzaje pomiaru, a mianowicie pomiar bez
pośredni i pośredni (por. np. [7], s. 22).
Pomiar bezpośredni pozwala przyporządkować liczby mierzonym cechom bez pomocy
innych cech (nie zakłada się więc żadnych skal do mierzenia innych cech). W pomiarze
pośrednim mierzone cechy są funkcją pomiarów innych cech (o znanych skalach ich po
miaru). Przykładem cechy mierzonej według pomiaru bezpośredniego jest liczba zatrudnio
nych w osobach, a cechy mierzonej według pomiaru pośredniego - wydajność pracy
w tys. zł na 1 zatrudnionego.
Cecha MJ mierzona jest na skali ilorazowej (w pomiarze bezpośrednim lub pośrednim),
jeśli zbió'r jej możliwych wartości zawiera się w R+ (istnieje dla niej "naturalny" początek
W'zerze) i wartości te można uporządkować jednoznacznIe na osi liczbowej z podaniem
stałej (ale powolnej) jednostki. Cecha MJ mierzona jest na skali przedziałowej (w pomiarze
beipośrednim lub pośrednim), gdy zbiór możliwych jej wartości zawiera się w zbiorze R
(nie istnieje dla niej "naturalny" początek w zerze) i wartości te można uporządkować
jednoznacznie na osi liczbowej z podaniem stałej (ale dowolnej) jednostki. Na przykład
cecha Wydajność pracy w tys. zł na 1 zatrudnionego mierzona jest na skali ilorazowej,
saldo strat i zysków w mln zł zaś na skali przedziałowej.
Jedna z podstawowych reguł teorii pomiaru mówi, że jedynie rezultaty pomiaru w skali
mocniejSzej (l) (skala ilorazowa) mogą być transformowane na liczby należące do skali
słabszej (przedzjałowej) (por. np. [16], s. 17). Stosując dozwolone przekształcenie wartości
na skali (por. [1], [2]) zachowuje się niezmienność typu skali przyjętej dla danej ceChy
(w, pomiarze bezpośrednim lub pośrednim). Zastoiowanie do wartości cechy mien;onej
n~' skali ilorazowej przekształcenia (1) spowoduje, 1:e wartości przekształcone danej cechy

(2) SbIa ilorazowa jest mocniejsza od przedziałowej, pOJliewa~ przekształcenie (2) jest szczegól·
nym przypadkiem przekształcenia (1) (szerzej to zagadnienie jest omówione w pracy [191 s.S~).
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na skali przedziałowej. Typ skali, ze względu na dopuszczalne dla nich
determinuje stosowalność rozmaitych technik statystyczno-ekonometrycz

nych.
DEFINICJA 4. (Por. np. [19], s. 61). Dopuszczalnymi dla danego typu skali technikamI
statystycznymi są takie techniki, które dostarczają wyników (l) niezmiennych względem
dopuszczalnych przekształceń .
., S. S. Stevens w [17], s. 27, zestawił typowe techniki statystYczne przydatne w przypadku
pomiaru dokonywanego na skalach ló1;nychrodzajów. Wynika z niego między innymif
:te. dla cech mierzonych na skali przedziałowej nie należy stosować np.
.
a) spośród miar połorenia - średniej geometrycznej (por. przykład) i harmonicznej,
b) spośród miar rozproszenia - współczynnika zmienności. Ograniczeń takich nie
narzuca skala ilorazowa. Dopuszcza ona stoąowanie rozmaitych metod statystycznych
i ekonometrycznych (por. np. [2lD.
.
.
..
PRZYKŁAD. Niech wartości cechy M J zmierzone na skali plzedziałowej dla trzech
grop obiektów wynoszą: grupa I: 1,4; grupa II: 2, 18; grupa III: 4, 4. Z; m,atematycznego
punktu widzenia nie.lll.a przeciwwskazań do liczenia średniej geometrycznej (g) w grupac4
i i~h pprównania:
.
gl=2, g,,=6, g'3=>4.
,

Między

tymi

średnimi

,

~

geometrycznymi zachodzi relacja
"

"

'

gl-g3=g3-g,,·
Do wyników pomiaru zastosowano dopuszczalne przekształcenie (1) na slCali przedziało
wej, tj. takie, które zachowuje między innymi rÓWDQ.ś6.rótnic między wynikami pomiarów.
Niech dla przekształcenia (1) b=l i a=2. Wtedy

g~=l..j~,

g~=4JS,

g;=6.

~ . ~.':"~

Uzyskane wyniki nie

mają wcześniej stwierdZon~j wł~sności,

bowiem

gi -g;#g; -g~.
Sredniej geometrycznej nie motna wyznaczal~'a pridstawie wartości cech mierzonych
na skalj przedziałowej, bowiem średnia ta.. n.ie gwarantuje wyników niezmiennych względem
dopuszczalnych
przekształceń na tej skali.
.
.
.
,

,,'

,',

"

2

Narz~iem syntetycznych badań porównawczych jest syntetyczny miernik rozwoju
(SMR) będący funkcją agregującąznormalizowane wartości cech dla kaMego obiektu
ze zbioru A.
Konstrukcję SMR poprzedza
(I) W rozpatrywailymprzypadku chodzi o relacje.
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1° ujednolicenie charakteru cech będących przedmiotem agregacji, z wykorzystaniem
postulatu jednolitej preferencji cech,
2° pozbawienie wartości cech mian i ujednolicenie rzędów wielkości w celu doprowa
dzenia do porównywalności.
Ze względu na preferencje wśród cech wyróżnia się stymulanty (S), destymu1anty (D)
i nominanty (N) e).
Destymulanta to taka cecha, której wartość maksymalna jest uznawana za najmniej
korzystną (pesywalną), a najmniejsza - za najbardziej korzystną dla badanych obiektów.
Cecha M} jest destymulantą (zob. [10], s. 48), gdy dla ka:l:dych dwóch jej wartoki.D,},
DłJ odnoszących się do obiektów A" A" jest
D'J>D,,)~A,-<Ak

-<

oznacza dominację obiektu A" nad obiektem A,).
wartość maksymalna UZnawana jest za najbardziej, a mi
.
nimalna - za najmniej korzystną dla badanych obiektów.
W badaniach empirycznych nominanty są na ogół pomijane, ze względu na trudności
związane z ustaleniem wartości tzw. nominalnych. Trudnośći fe są jeszcze większe, gdy
nominanta jest wielomodalna [6], s. 118. Za najbardziej korzystną wartość nominanty
jednomodalnej jest uznawana wartość nomitialna cechy, a za wartości najmniej korzystne
- wartość minimalna lub maksymalna.
Cecha M} jest nominantą jednomotlalną (zob. [6], 8. 118), gdy dla ka:l:dych dwóch jej
wartości Nu, N,,} odnoszących się do obiektów A" A"
- jet.eli NI}, N"JłronJ' to
(symbol

Stymulanta to cecha, której

N IJ >N"i7"A,-<A" ,
gdzie ni to nominalny poziom cechy j-ej.
Przez ujednolicenie charakteru cech rozumie się takie przekształcenie ka:l:dej cechy,
:te dla ka:l:dych dwóch wartości x,}, x"JJ-ej cechy odnoszących się do obiektów A., Ak
(Xl»Xki)~A,>A".

Problem ujednolicenia charakteru cech nie występuje wtedy, gdy w zbiorze cech są
tylko stymulanty. W dalszym ciągu przyjmujemy, :i;e ujednolicenie cech polega na prze..
kształceniu wszystkich cech na stymulant y (5). Wymaga to zastosowania tzw. pomiaru
wtórnego. W pomiarze pierwotnym określa się oryginalne wartości cech, a więc wartości
stymulant, destymulant i nominant. Pomiar wtórny stosowany jest w celu przekształcenia
wartości destymulanty lub nominanty na wartości odpowiedniej stymulanty. Pomiar
(4) Pojęcie stymulanty i destymulanty wprowadził Z. Hellwis w [11], natomiast nominanty 
T. Borys w [6].
(5) Zagadnienie ujednolicenia charakteru cech postawiono w ten sposób dlatego, uw badaniach
empirycznych stymulanty stanowią na ogół dominującą grupQ. ceoh preferencyjpfcb.
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pierwotny (na skali przedziałowej lub ilorazowej) mote być zatem pomiarem bezpośrednim
lub pośrednim, pomiar wtórny mote być tylko pośredni.
Powstaje w tym miejscu pytanie, kiedy w wyniku przekształcenia danej destymulanty
lub nominanty na stymulantę intensywność danej cechy mierzona jest na skali ilorazowej.
a kiedy ną przedziałowej?
l.!ondar wtórny danej ce~hy dokonywany jest na skali ilolazowej, jeśli destymulanta
lub nominanta zmierzona pierwotnie na skali ilorazowej została przekształcona w sty
mulantę, której zbiór możliwych wartości, zawiera się w R+ (istnieje "naturalny" początek
w zerze i wartości te można uporządkować na osi liczbowej z podaniem jednostki). Jeśli
destymulanta lub nominanta jest pierwotnie zmierzona na skali ilorazowej lub przedziało
wej, a w wyniku przekształcenia w stymulantę zbiór możliwych wartości zawiera się w R
(nie istnieje "naturalny" początek w zerze, ale wartości te można uporządkować na osi
liczbowej z podaniem jednostki), to cecha w pomiarze wtórnym mierzona jest na skali
przedziałowej.

Na podstawie literatury przedmiotu (por. np. [6], [8], [18]) typowe
destymulant na stymulanty można wyrazić formułami (6):
1° ilorazowa

formuły

zamiany

(3)
stała b

przyjmowana jest arbitralnie (w szczególnych przypadkach b= 1, b=min {D/i})'
.

I

różnicowa

2°

xlj=a-bD jJ
stałe

a, b przyjmowane

=max {DI/}).

są

(b>O);

(4)

arbitralnie (w szczesólnych przypadkach b = l, a =O lub a ==
.....

I

Formułę (3) można stosować tylko dladestymulant mierzonych na skali ilorazowej
(bowiem tylko dla nich zbiór motliWych wartości zawiera się w R+). Stymulanta otrzymana
iW wyniku przekształcenia będzie również--mierzona na skali ilorazowej. Formuła (4)
może być stosowana dJa destymu1ant mierzonych na skali zarówno ilorazowej, jak i prze
działowej. Na ogól stymulanta otrzymana w wyniku przekształcenia (4) mierzona jest na
skali przedziałowej. Można jednak. podać przykład takich destymulant mierzonych na
skali ilorazowej, te stymulanty otrzymane·w wyniku ich przekształcenia (4) równiet mie
rzone są na skali ilorazowej. Na przykład zamiana destymulanty "wskaźnik ~cia .środ
ków trwałych w %" na stymulantę "wskaźnik niezużycia środków trwałych w %" (w fer
mule (4) b== l i a== 100%).
W badaniach empirycznych do zamiany nominant na stymulant y wykorzystuje się

następujące formuły,

10

ilorazową

x·=F
'J

nJ

(NIJ

(6) Dodać trzeba,

te

istnieję

dla

Nij~nJ'

dla

Nij>n).

(5)

inne formuły transformujące destymulanty w stymulanty.
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2°

różnicową

dla
dla

. (6)

Formułę (5) można stosować tylko dla nominant mierzonych na skali ilorazowej (bowiem
tylko dla nich zbiór możliwych wartości zawiera się w R+). Uzyskana stymulant8i~e
mierzona w skali ilorazowej. Stymulanta uzyskana w wyniku zastosowania wzoru (6)
jest mierzona na skali przedziałowej.

3

Po ujednoliceniu charakteru cech doprowadza się je do porównywalności poprzez
Z uwagi na to, że jedynymi dopuszczalnymi przekształceniami (por. (1)
i (2» na skali przedziałowej i ilorazowej są przekształcenia liniowe, formuły normalizacyjne
moina zatem wyrazić ogólnym wzorem

normalizację.

(7)
Szczególnymi przypadkami tego wzoru
[12], [13], [20]):

są następujące formuły

(por. np. [1], [4], [6],

18 l.

-1

--1

Zij-SJ X,J-XJSJ

(8)

•

-1
--1
Z'J=rJ XiJ-XJ rJ

ZIJ==tj1

(9)

xlj..... m rn {XIJ} r; 1,
l

(10)

" "

-1

(11)

ZIJ-XOJ X'J'

ib sJ' rJ to, odpowiednio, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe
wyznaczony na podstawie wartościj.-ej cechy. We wzorze (lI) xOJ oznacza podsta
,wę normalizacjij-ej cechy, która mote być równa np. sJ' 'J' max {XIJ} , min {XIJ}, , XJ'
w których

i

rozstęp
..

n

'''l

'''1

L Xli' ( L x,1r,5.

I

,

Celem normalizacji cech jest - jak wcześniej stwierdzono - pozbawienie mian wy
ilików pomiaru oraz ujednolicenie ich rzędów wielkości. O ile realizacja pierwszego postu
latu nie jest zbyt trudna (patrz wzory (8) - (lI», o tyle ujednolicenie rżędów wielkości jest
bardziej skomplikowane. Jest ono motliwe tylko w sytuacji jednolicie określonej wartości
zerowej dla wszystkich cech (zob. [20]).
Formuły normalizacyjne określone ogólnym wzorem (11) można stosować tylko
, w przypadku. gdy cechy są mierzone na skali ilorazowej. W przypadku zbioru cech mierzo
nych na skali przedziałowej lub przedziałowej i ilorazowej do normalizacji można stoso
wać przekształcenia (8) - (lO), które wprowadzają jednolicie określoną wartość zerowfl
(umowną) dla wszystkich cech. Formuły (8) i (9) określają umowną wartość zerową na

Syntetyczne badaJ/ia por6wnawc?e w

świetle

teorii pomiaru

43

poziomie średniej wartości cechy, a formuła (10) - na poziomie wartości minimalnej.
Zastosowanie formuł (8) - (lO) do cech mierzonych na skali ilorazowej, aczkolwiek for
malnie poprawne, spowoduje stratę informacji wskutek "przejścia" wszystkich cech na
skalę przedziałową. Strata informacji przejawia się między innymi ograniczeniem zastoso
wania różnych tec.hnik statystycznych i ekonometrycznych.

4

Zagadnieniem wymagającym szerszego komentarza jest konstrukcja SMR obejmująca
ustalenie postaci analitycznej SMR (właściwej ze względu na skale pomiaru cech), systemu
wag oraz formy wprowadzenia tego systemu do SMR.
Formuły agregacji Wartości cech możtla ogólnie podzielić na wzorcowe i bezwzorcowe
(por. np. [8J). W formułach bezwzorcowych następuje uśrednienie znormalizowanych war
tości cech, przy udziale p'r:tyjętych Wag. Formuły wzorcowe są różnego rodzaju odległościa
mi poszczególnych obiektów od obiektu wzorcowego, którym w badaniach empirycznych
jest na ogół tzw. dolny bądź górny biegun rozwoju (por. np. [11J, [6J, s. 281 - 282).
Przyjmijmy, ~wa:gi aj'śtOsowane w formułach SMR spełniają następujące postulaty
m

aJE(O; m)

L

(j=1, ... ,m),

aj=m.

J"'1

Rozważmy kilkadpa.rtych~łla\V:torcu rozWoju typowych formuł agregacji znormalizo.
wanyćh wartości

cech:
(12)
(13)
m

p,=(
gazie:

ZOJ

to j-a

współrzędna

II IZ'J- zoJi'".I) l / in ,
Je1

obiektu wzorca. Jef;eli w

(14)
formułach

(12) - (l4) przyjmiemy

te ZOJ=O U=1, .•. , m) i opuścimy symbole wartości bezwzgiędnych, to otrzymamy tzw
formUły

):lezwzorcowe, które będą oznaczane numerami (12') - (14').
Taki pomiar wartości 'cechy syntetycznej (na podstawie SMR. o postaci (12) - (14)
lub (12') - (14'» jest pomiarem pośrednim (na skali ilorazowej lub przedziałowej). Formuły
wzorcOwe (12) - (14) można zastosować do agregacji dowolnej - w sensie skal pomiaru 
kombinacji cech (1). Nie trzeba na ogół ujednolicać charakteru cech. Jeśli w zbiorze cech
znajduje się nominanta (nominanty), to obiektem - wzorcem musi być górny biegun
rozwoju. Wynika to stąd, że nominalna wartość nominanty jest wartością optymalną.
(') Można podać przykłady formuł wzorcowych, których zastosowanie jest ograniczone tylko
dla cech mierzonych na skali ilorazowej (np. odległość Canberra, CIarka, itp. (zob. np. (8], s. 40».
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Na ogół do normalizacji cech nalety stosować formuły (8) - (10). W sytuacji, gdy
wszystkie cechy są mierzone na skali ilorazowej, dopuszcza się równiet stosowanie formuł
normalizacyjnych o ogólnej postaci (11).
Mankamentem formuł wzorcowych, będących rótnego typu odległościami, jest ogra
niczona interpretacja. Na podstawie wartości cechy syntetycznej nie motna wtedy wniosko
wać o równości stosunków. Niedopuszczalne jest więc stwierdzenie mówiące o tym, ile
razy poziom rozwoju pewnego obiektu jest wytszy (ni:tszy) od innego. Nawet jeśli wszystkie
cechy mierzone na skali ilorazowej zostaną znormalizowane według jednej z formuł (11),
interpretacja taka jest niedopuszczalna. Wynika to z faktu, re w formułach wzorcowych
(12) - (14) agregacji nie podlegają znormalizowane wartości cech, ale ich odległości od
współrzędnych wzorca rozwoju. Otrzymane w wyniku zastosowania formuł wzorcowych
wartości cechy syntetycznej mierzone są na skali przedziałowej. Dopuszczalne są wi~
wszelkie interpretacje właściwe dla skali przedziałowej (a więc wyznaczenie relacji: równości,
rótności, mniejszości, większości,. równości rótnic i przedziałów).
Formuły bezwzorcowe (13') - (14') motna stosować do agregacji wartości cech, gdy
a) wszystkie cechy (a więc zarówno stymuIanty, destymuIanty inominanty) są pier
wotnie mierzone na skałi ilorazowej,
b) destymuIanty i nominanty po przekształceniu na stymulanty (a więc w pomiarze
wtórnym) mierzone są na skali ilorazowej (8) (do zamiany destymulant i nom inant na
ItymuIanty naIety stosować przekształcenia (3), (5»,
c) normalizacja cech została przeprowadzona za pomocą jednej z formuł postaci (11).
Formuły bezwzorcowe (13') - (14') posiadają w tej sytuacji przewagę nad formułami
wzorcowymi; motna porównywać stosunki wartości cechy syntetycznej. Motna wi~
stwierdzić ile razy poziom rozwoju pewnego obiektu jest wytszy (nitszy) ni:! innego obiektu.
Związane jest to z faktem, te wartości cechy syntetycznej otrzymane za pomocą formuł
bezwzorcowych (13'), (14') umieszczone są na skali ilorazowej.
W wielu pracach występuje wyraina tendencja do tego, aby nOJ'malizacja gwarantowała
dodatniość (lub nieujemność) wartości znormalizowanych (por. np. [6], [8D. Jako formuły
agregacji wartości cech proponuje się funkcje o postaci (13') i (14'). Jeśli jednak niektóre
cechy są mierzone na skali przedziałowej, tp nie moma ich wykorzystać do obliczenia
wartości funkcji (13'), (14'). Przesunięcie wartości cech na skali o stałą tak, aby wszystkie
'były dodatnie nie zmienia postaci rzeczy. Operacja przejścia do nieujemnych wartości
znormalizowanych nie powoduje przejścia z nitszego (skala przedziałowa) na wy:ł:szy
poziom (skala ilorazowa) mierzenia wartości cech. Wzmacnianie skar jest niemotIiwe
z uwagi na to, te z mniejszej ilości informacji nie motna uzyskać większej ilości infor
macji (9).
Formuła bezwzorcowa (12') mote być stosowana zarówno wtedy, gdy cechy są mierzone
na skali przedziałowej, jak równiet wtedy, gdy - w ilorazowej. Posiada ona interpretację

(8) Na ogół stawia sio warunek słabszy, tzn. z/J>O dla wszystkich i, j.
(P) W literaturze podawane są pewne aproksymacyjne metody przekształcenia skal słabszych w sil.

niejsze opierające sio na pewnych dodatkowych informacjach (szerzej na ten temat traktują prace
~p~

.
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taką jak formuły

(13'), (14'), jeśli spełnione są warunki a) - c). Wartości cechy syntetycznej
otrzymane na podstawie (12') mierzone są wtedy na skali ilorazowej. W innych sytuacjach
interpreta-cja fonnuły (12') jest atla.1ogiczna do interpretacji formuł wzorcowych.
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From tbe point. of vlew of variou.slCI'les .o, ,v~ILPlęllPl~ą:&g~~ęntł ~~. ą,utbor eODSi~e~s tho
followins problems of synthetic comparative studies:
. .'."~'
,
a) transformation of variables (leadins to the unified preference in the set ofvariables), , . ,
b) normal~tion' or valueą of varia"'es.·
.' ,.'.
.
c) construction and inter,Pretation of taxonomic measures ol devolopment.
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