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Nieporównywalno!" zebranych danych jest podstawowym problemem w badaniach mi&dzykulturowych. Uniwersalne problemy analiz porównawczych zosta y omówione na przyk adzie zrealizowanych
w 2009 roku internetowych bada$ w asnych w oskiej i japo$skiej prób reprezentatywnych i danych zebranych w obu krajach w ramach International Social Survey Programme (1998, 2008). Oprócz omówienia problemu równowa#no!ci pomiaru i badanych prób testowano ró#nice w stylach odpowiadania,
przejawiaj'ce si& w liczbie odpowiedzi beztre!ciowych (nie mam zdania, trudno powiedzie#) i skrajnych
(zdecydowanie tak, zdecydowanie nie). W prawie wszystkich z analizowanych sze!ciu zestawów pyta$
Japo$czycy udzielali mniej odpowiedzi skrajnych i uchylali si& od zaj&cia stanowiska istotnie cz&!ciej
ni# W osi. Wyniki porównania s' interpretowane jako przejaw ró#nic w stylach my!lenia (Nisbett, 2009),
polegaj'cych na dominacji akceptacji sprzeczno!ci (uznania, #e dobre i z e, mocne i s abe itd. istniej' we
wszystkim) w kulturze Wschodu i regu y wy 'czonego !rodka (zdanie jest albo prawdziwe, albo fa szywe)
w kulturze Zachodu. Tekst ko$czy si& rekomendacj' dotycz'c' wykrywania i usuwania z dalszych analiz
tzw. fa szywych respondentów, którzy udzielaj' odpowiedzi losowo. Fa szywi respondenci s' wi&kszym
zagro#eniem dla sonda#y analitycznych (nastawionych na testowanie zale#no!ci mi&dzy zmiennymi) ni#
brak reprezentatywno!ci próby (która jest niezb&dna, gdy naszym celem jest, tak jak w sonda#ach sprawozdawczych, okre!lenie rozk adu zmiennej w populacji).
S owa kluczowe: równowa"no$# pomiaru, styl odpowiadania, odpowiedzi beztre$ciowe, odpowiedzi skrajne, mi%dzykulturowe badania sonda"owe, ISSP, fa szywi respondenci

Globalizacja stawia przed nami nowe wyzwania. Nie
tylko powi'zania biznesowe, lecz tak#e media i kultura
symboliczna daj' nam mo#liwo!"/konieczno!" pozostawania w kontakcie z ca ym !wiatem. Formowanie mi&dzynarodowych zespo ów nie jest wyj'tkiem, ale regu '1.
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wiedzy o podobie$stwach i ró#nicach. Jednym ze %róde tej wiedzy s' wyniki porównawczych bada$ sonda#owych prowadzonych równolegle w ró#nych krajach.
Celem takich porówna$ jest wykrywanie tego, co uniwersalne dla wszystkich spo ecze$stw (tak' zale#no!ci' jest
na przyk ad dodatnia korelacja mi&dzy wykszta ceniem
a wiekiem respondenta), i tego, co specyÞczne dla danego
kraju (ilustracj' jest istotna tylko w 11 na 31 analizowanych krajów interakcja p ci i wieku w wyja!nianiu poziomu wykszta cenia, która oznacza szybszy awans edukacyjny kobiet w tych spo ecze$stwach – por. Wierzbi$ski,
2009). Jednak nawet w bardzo obszernym i !wietnie
na którym p ywa skrajnie zró#nicowana narodowo!ciowo za oga.
Wi&cej nawet – armator nie chce zatrudnia" ludzi z tego samego
kraju (wyj'tek stanowi' stewardzi z Filipin), poniewa# nie chce, by
za oga dzieli a si& na jednonarodowe kliki.
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napisanym podr&czniku Paw a Boskiego Kulturowe ramy
zachowa& spo ecznych (2009) nie ma rozdzia u po!wi&conego problemom metodologicznym, a przecie# nieporównywalno!" zebranych danych jest podstawow' trudno!ci' w badaniach mi&dzykulturowych2.
Informacja o porównywanych krajach
i analizowanych danych
O uniwersalnych problemach analizy danych mi&dzykulturowych opowiemy na przyk adzie zrealizowanych
w 2009 roku porównawczych bada$ w osko-japo$skich
po!wi&conych reakcjom na kryzys Þnansowy. Analizy
zostan' nast&pnie rozszerzone na porównanie obu krajów
na podstawie danych zebranych w ISSP (International
Social Survey Programme, 1998, 2008). ISSP to sta y
mi&dzynarodowy program cyklicznych bada$ porównawczych. Jego celem jest przeprowadzanie raz na dwa
lata przez wszystkie kraje cz onkowskie bada$ na okre!lony temat, wed ug tej samej metodologii, z zastosowaniem identycznego zestawu pyta$. Dystrybucj' danych
ISSP dla o!rodków naukowych w Polsce zajmuje si&,
wraz z Archiwum Danych Spo ecznych (http://www.
ads.org.pl), Instytut Studiów Spo ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Wybór dwóch krajów by podyktowany
zainteresowaniem W ochami jednego z cz onków zespou badawczego. Jako kraj porównawczy zosta a wybrana Japonia – z powodu ró#nic pod wzgl&dem indywidualizmu i unikania niepewno!ci (wy#sze nasilenie obu
kulturowych wymiarów w Japonii wed ug klasyÞkacji
Hofstedego) oraz podobie$stw pod wzgl&dem zamo#no!ci (zbli#ony PKB), wzorca m&sko!ci i dystansu wobec
w adzy (Johnson, Kulesa, Cho, Shavitt, 2005).
Cho" tekst ilustrowany jest wieloma wynikami analiz
powy#szych danych (tabela 1), nie zamieszczamy szczegó ów, bo znacznie zmniejszy oby to czytelno!" wywodu.
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NO!" T#UMACZENIA NARZ$DZIA

Polsko-ameryka$ski zespó badawczy (Eugene Burnstein, Richard Gonzales, Gra#yna i Jerzy Wierzbi$scy),
uzbrojony we wskazówki dotycz'ce tworzenia atwego
do t umaczenia narz&dzia, przygotowa angielsk' wersj&
pyta$. Zastosowanie ich we W oszech i w Japonii wymaga o ich przet umaczenia. W takich wypadkach najcz&!ciej stosowana jest metoda „tam i z powrotem” (back-translation), polegaj'ca na t umaczeniu na j&zyk docelowy, a nast&pnie przez innego t umacza ponownie na j&zyk
orygina u (Su, Parham, 2002). Efektem zastosowania tej
metody mog' by" sformu owania stanowi'ce zbyt dok adn' reprodukcj& tekstu %ród owego i przez to brzmi'ce
nienaturalnie. Ten sposób t umaczenia mo#e okaza" si&
pomocny w ocenie trafno!ci przek adu. Jest on jednak
niezwykle rzadko wykorzystywany przez profesjonalnych t umaczy, którzy opieraj' si& najcz&!ciej na ocenie
zespo u kompetentnych znawców obu j&zyków. Inn'
metod' jest (Werner, Campbell, 1970; za: van de Vijver,
Leung, 1996) jednoczesne dopasowywanie do siebie obu
wersji – oryginalnej i przet umaczonej. W tym przypadku
celem nie jest wi&c dos owna reprodukcja pierwowzoru,
ale osi'gni&cie naturalno!ci i zrozumia o!ci.
Brislin, Lonner i Campbell (1973; za: van de Vijver,
Leung, 1996) sformu owali zestaw heurystyk pomocnych
przy tworzeniu atwego do t umaczenia narz&dzia:
1. Stosuj krótkie, proste zdania, co minimalizuje obci'#enie poznawcze.
2. U#ywaj raczej strony czynnej ni# biernej.
3. Powtarzaj rzeczowniki zamiast wykorzystywa" zaimki, które mog' by" w niektórych j&zykach trudne do
przet umaczenia.
4. Unikaj metafor i zwrotów potocznych, które s' zazwyczaj k opotliwe w przek adzie.

Tabela 1
Informacja o analizowanych danych3
Próba

N

% kobiet

Wiek (M, s)

Wykszta cenie (M, s)

2009 W ochy

0797

51,1

045,9 (14,13)

13,02 (2,85)

2009 Japonia

v833

48,3

44,95 (13,27)

14,47 (2,04)

1998 + 2008 ISSP W ochy

2031

50,6

48,43 (16,54)

10,45 (4,43)

1998 + 2008 ISSP Japonia

2495

51,9

47,63 (16,95)

12,24 (2,63)

2
Ze wzgl&du na temat numeru Psychologii Spo ecznej u#ywamy terminu porównanie mi%dzykulturowe, cho", co b&dziemy wykazywa"
w tek!cie, omawiane zagadnienia maj' charakter bardziej uniwersalny.
3
Autorzy dzi&kuj' Giulii Ranuzii de Bianchi za zainicjowanie i zebranie funduszy na przeprowadzenie internetowych bada$ prób reprezentatywnych w 2009 roku we W oszech i Japonii.
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5. Unikaj trybu przypuszczaj'cego (w j&zyku angielskim sformu owania typu could czy would).
6. Nie unikaj redundancji w zdaniach zawieraj'cych
kluczowe poj&cia.
7. Unikaj przys ówków i przyimków okre!laj'cych
miejsce i czas, np. ponad, poza.
8. Unikaj formy dzier#awczej, je!li to tylko mo#liwe.
9. Wykorzystuj s owa okre!laj'ce raczej konkretne
obiekty (np. Polacy, Amerykanie) ni# sformu owania bardziej ogólne (np. „ludzie ró#ni'cy si& narodowo!ci'”).
10. Unikaj s ów wskazuj'cych na brak precyzji, typu
„prawdopodobnie” czy „cz&sto”.
11. Gdzie jest to tylko mo#liwe, u#ywaj sformu owa$
znanych t umaczom.
12. Unikaj zda$ z dwoma czasownikami, które dotycz'
ró#nych czynno!ci (np. „my!l& i mówi&”).
W literaturze wymieniane s' trzy sposoby sprawdzania
trafno!ci t umaczenia: (1) osoby dwuj&zyczne sprawdzaj' wersj& oryginaln' i docelow', (2) osoby znaj'ce jedynie j&zyk %ród a sprawdzaj' orygina i wersj& powtórnie
przet umaczon', (3) osoby kompetentne jedynie w j&zyku
docelowym sprawdzaj' t umaczenie, natomiast znaj'ce
tylko j&zyk orygina u sprawdzaj' powtórne t umaczenie
– jest to metoda najcz&!ciej stosowana (van de Vijver,
Leung, 1996). W naszym badaniu angielska wersja by a
t umaczona na odpowiednie j&zyki przez agencje badawcze, które realizowa y badania w Japonii i we W oszech.
Przet umaczone wersje by y sprawdzane pod k'tem zgodno!ci przez dwuj&zycznych psychologów: japo$ska przez
prof. Shinobu Kitayam&, a w oska przez Giuli& Ranuzii de
Bianchi – czyli wybrany zosta wariant pierwszy. W dokumentacji sonda#u ISSP mo#emy przeczyta", #e jako!"
japo$skiego t umaczenia pyta$ sprawdzona zosta a przez
osob& angloj&zyczn' od lat mieszkaj'c' w Japonii i pozostaj'c' w zwi'zku ma #e$skim z Japo$czykiem (Harkness,
Langfeldt, Scholz, 2000). Jako!" t umaczenia w oskiego
oceniano na podstawie porównania dwóch niezale#nych
t umacze$ kwestionariusza. Trafno!" t umaczenia mo#e
by" szacowana przez ekspertów, ale zdarza si&, #e konieczne jest wykazanie jej za pomoc' analizy zebranych
danych. Równowa#no!" t umaczenia mo#emy ocenia" na
trzech poziomach (Poortinga, 1989), poprzez porównanie:
(1) tre!ci pytania (item wording), (2) rozk adów odpowiedzi w obu kulturach, (3) korelacji odpowiedzi na pytania.
Czytaj'c pytania zadane Amerykanom w sonda#u ISSP
(1998, 2008), zauwa#ymy, #e zaufanie jest okre!lane jako
trust, gdy dotyczy ludzi, i jako conÞdence, gdy dotyczy
instytucji. W polskiej wersji sonda#u oba terminy przet umaczono jako „zaufanie”, cho" s owo conÞdence w innych kontekstach jest t umaczone jako „ufno!"” (np. conÞdence interval jako „przedzia ufno!ci”). Czy w zwi'zku

z t' ró#nic' w sformu owaniu pyta$ mo#emy porównywa" wyniki? Pierwszy poziom porównania równowa#no!ci pomiaru to poziom leksykalny, drugi dotyczy porównania rozk adów odpowiedzi, trzeci porównania korelacji.
Wierzbi$ski (2009, 2012) porówna korelacje w obu krajach, wykonuj'c serie analiz regresji, w których zmienn'
zale#n' by o zaufanie do instytucji (Y), a na li!cie predyktorów znalaz y si& odpowiedzi na pytanie o zaufanie
do ludzi (X), wiek, p e", wykszta cenie (w latach nauki),
wska%nik sytuacji Þnansowej, kraj oraz interakcja kraju
z X. Brak istotnej interakcji X z krajem w wyja!nianiu Y
upowa#nia do wniosku, #e mimo u#ycia w badaniach
ameryka$skich dwóch terminów: trust (w odniesieniu do
ludzi) i conÞdence (w odniesieniu do organizacji), przet umaczonych w wersji polskiej jednakowo jako „zaufanie” (ró#nice na poziomie leksykalnym), korelacje zaufania instytucjonalnego z zaufaniem interpersonalnym nie
ró#ni' si& w obu próbach. Mo#na wi&c stwierdzi", #e chocia# w j&zyku angielskim terminy conÞdence i trust ró#ni'
si& na poziomie leksykalnym, to jednak charakteryzuj' si&
równowa#no!ci' funkcjonaln', co pozwala na dokonywanie porówna$ mi&dzynarodowych z krajami, w których
takich ró#nic w okre!laniu zaufania nie ma.

RÓWNOWA

NO!" POMIARU
(MEASUREMENT EQUIVALENCE)

Gdy porównujemy poziomy zmiennych psychologicznych, np. szcz&!cia w ró#nych kulturach, i mamy
w'tpliwo!ci co do trafno!ci odpowiedzi na pytania, to
warto przypomnie" argumenty Gilberta (2007). Jego wywód mo#na stre!ci" nast&puj'co: je!li nawet okre!limy
(w przybli#eniu), co rozumiemy pod poj&ciem szcz&!cia,
nie mo#emy by" pewni, czy dwie osoby, które zaznaczyy t& sam' odpowied%, odczuwaj' to samo. Szcz&!cie –
i wiele innych terminów psychologicznych – nale#y do
tych s ów, które dla zbyt wielu ludzi maj' zbyt wiele
ró#nych znacze$. Je!li jednak dany obiekt jest niemierzalny na #adnej skali pomiarowej, nie mo#e by" badany
naukowo. Mo#e by" przedmiotem bada$, ale nauka wymaga pomiarów, wi&c je!li czego! nie mo#na zmierzy"
– okre!li" jego w a!ciwo!ci za pomoc' zegara, linijki lub
jakiegokolwiek narz&dzia – nie mo#e to by" przedmiotem
bada$ naukowych. Bardzo trudno jest zmierzy" szcz&!cie
i jednocze!nie by" przekonanym o wiarygodno!ci i rzetelno!ci dokonanego pomiaru. Badacz nigdy nie b&dzie
pewny, na ile wiernie te doznania s' odwzorowane w postaci liczb, poniewa# respondenci mog' si& myli" co do
swoich uczu", mog' nie pami&ta", co odczuwali, nawet
je!li s'dz', #e wiedz' i pami&taj' to dok adnie.
Niedoskona e narz&dzia pomiaru (np. odpowiedzi
na pytanie) s' jednak lepsze ni# brak narz&dzi (u#ycie
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kiepskiej maszyny do szycia jest lepsze ni# szycie garnituru r&cznie). Natura dozna$ subiektywnych ka#e nam
z pokor' s'dzi", #e powstanie niezawodnego przyrz'du
pozwalaj'cego zmierzy" z ca kowit' precyzj' szcz&!cie
odczuwane przez dan' osob& jest bardzo ma o prawdopodobne. Nawet interpretacja wyników obrazowania mózgu
zale#y od wspó pracy analizowanej osoby. Ale doskonaych narz&dzi nie maj' tak#e inne dyscypliny. Pomiary
dokonywane we wszystkich dyscyplinach (z deÞnicji
empirycznych), np. w Þzyce, te# zawsze zawieraj' b 'd
pomiaru. Niedoskona o!ci pomiaru to problem, który
dyskwaliÞkuje nasze wyniki tylko wówczas, kiedy ich
nie dostrzegamy. Je!li zdajemy sobie spraw& z nieuniknionych b &dów relacji na temat subiektywnych dozna$,
mo#emy stara" si& o dokonanie odpowiednich korekt.
Skoro ka#dy cz owiek ma troch& inaczej skalibrowane
skale szcz&!cia, zaufania i ich opisu, to nie jeste!my w stanie porówna" twierdze$ dwóch osób. Je!li ocen& ogólnie
nieufnej osoby A, okre!laj'cej swoje zaufania do X na poziomie 3, porównywaliby!my z identyczn' ocen' osoby
B, obdarzaj'cej innych hojnie zaufaniem, to mogliby!my
mylnie s'dzi", #e oceny te s' identyczne, nie zdaj'c sobie sprawy z faktu, #e warto!" 3 to najwy#sza nota, jak'
przyzna a osoba A, a najni#sza dla osoby B. Jednak#e gdy
mamy dane pochodz'ce z du#o wi&kszej próby, b &dy
spowodowane przez odmienne skalibrowanie skal ró#nych osób zaczynaj' si& nawzajem neutralizowa". Gilbert
(2007) ilustruje to obrazowo za pomoc' opowie!ci o pracownikach fabryki, która produkuje wszystkie linijki
(wyskalowane pr&ty miernicze) !wiata i wytwarza miliony przyrz'dów pomiarowych nieco ró#ni'cych si& od siebie skal'. Porównanie pojedynczych pomiarów obiektów
przy pomocy nietrzymaj'cych standardów przyrz'dów
nie pozwala by" pewnym, #e X jest wi&kszy od Y. Ale
je!li setki osób z setkami linijek w d oniach dokona yby pomiaru ka#dego z tych obiektów, to mogliby!my te
pomiary u!redni" i czu" si& pewniejsi, #e X jest jednak
wi&kszy od Y. Bo prawdopodobie$stwo, #e wszyscy ludzie, którzy zmierzyli X, pos ugiwali si& linijkami o rozci'gni&tej skali, a ci, którzy zmierzyli Y, tymi o skali !ci!ni&tej, jest minimalne.
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W przypadku bada$ mi&dzykulturowych zagro#eniem
jest sytuacja, w której linijki u#ywane w danym kraju
ró#ni' si& w sposób systematyczny od linijek u#ywanych do pomiaru w drugim kraju. Dlatego tak wa#ne
jest sprawdzenie równowa"no$ci pomiaru, które polega
na porównaniu jednostki i punktu zakotwiczenia skali
odpowiedzi (origin; van de Vijver, Leung, 1996). Cho"
to ma o psychologiczny przyk ad, naj atwiej wyja!ni" to
w odniesieniu do pomiaru masy i temperatury. W Polsce
wag& (mas&) okre!lamy w kilogramach, w USA w funtach. Cho" obie te skale pomiarowe maja to samo zero,
ró#ni' si& jednostk'. Informacja, #e Cezary przyty 10 kg
jest równowa#na stwierdzeniu, #e jego waga zmieni a si&
a# o 22,04 funta. Podobnie w Polsce do pomiaru temperatury u#ywa si& skali Celsjusza, w USA skali Fahrenheita,
Þzycy za! pos uguj' si& skal' Kelvina. Je#eli zapytamy
znajduj'cych si& w tym samym miejscu trzech m&#czyzn:
Cezarego (Polaka), Franka (Amerykanina) i Krzy!ka (Þzyka) o temperatur&, to bezpo!rednie porównywanie ich
odpowiedzi nie b&dzie mia o sensu. Cho" obiekt pomiaru jest ten sam, liczbowe ró#nice w odpowiedziach b&d'
bardzo du#e.
Gdyby!my mieli porówna" ich odpowiedzi na pytanie,
o ile wzros a temperatura w czasie ostatniej doby, odpowied% Krzy!ka, u#ywaj'cego skali Kelvina, by aby to#sama z odpowiedzi' Cezarego, bo jednostka na u#ywanych przez nich skalach jest taka sama, cho" ró#ny punkt
zakotwiczenia (zero). Odpowied% Franka by aby istotnie
odmienna, poniewa# skala Fahrenheita ró#ni si& od pozosta ych zarówno jednostk', jak i punktem zakotwiczenia,
co mo#na odczyta" z równa$ pozwalaj'cych na przeliczanie warto!ci (zgodnie ze wzorami: K = 273,15 + C oraz
F = 32 + [9/5] × C) i zobaczy" na rysunku 1.
W przypadku równowa#no!ci jednostki pomiaru (tak
jak w skalach Celsjusza i Kelvina) ró#nice pomi&dzy dwoma wynikami (np. wynikami dwóch uczniów czy jednej
osoby badanej w dwóch punktach czasowych) mog' by"
porównywane zarówno wewn'trz, jak i pomi&dzy kulturami, podczas gdy pojedyncze wyniki mog' by" jedynie
porównywane wewn'trz danej kultury. Z tego powodu
niektóre testy inteligencji, charakteryzuj'ce si& ró#nymi
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Rysunek 1. Porównanie pomiaru temperatury za pomoc' trzech ró#nie skalibrowanych skal (20ºC odpowiada 68ºF i 293,15 K).
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Tabela 2
Zestawienie mo"liwo$ci porówna& przy ró"nie skalibrowanych skalach
Skale u!ywane w obu kulturach maj":

Bezpo#rednie porównanie
mi$dzy wynikami w obu kulturach

Bezpo#rednie porównania ró!nic
(np. wielko#ci przyrostu, spadku)
mi$dzy kulturami

Mo!liwe

Mo!liwe

Ró!ny punkt zakotwiczenia, t$ sam" jednostk$,
np. temperatura na skali Celsjusza i Kelvina

Niemo!liwe

Mo!liwe

Ten sam punkt zakotwiczenia, ró!n" jednostk$,
np. waga w kg i funtach, odleg o#% w km i milach

Niemo!liwe

Niemo!liwe

Ró!ny punkt zakotwiczenia i ró!n" jednostk$,
np. temperatura na skali Celsjusza i Fahrenheita

Niemo!liwe

Niemo!liwe

Ten sam punkt zakotwiczenia, t$ sam" jednostk$,
np. wiek respondenta, liczba dzieci

punktami zakotwiczenia skali inteligencji w ró#nych kulturach, mog' by" trafnie zastosowane jedynie wewn'trz
grupy. Je!li mo#emy stwierdzi", #e wyniki posiadaj' nie
tylko identyczn' jednostk& pomiaru, ale i wspólny punkt
zakotwiczenia, mo#emy porównywa" otrzymane wyniki
zarówno wewn'trz, jak i pomi&dzy grupami kulturowymi. Przyk adami takich zmiennych s' np. wiek respondenta czy liczba dzieci.
W przypadku zmiennych psychologicznych równie#
czujemy, #e ludzie u#ywaj' ró#nie skalibrowanych skal,
np. do oceny w asnej „temperatury emocjonalnej”, czyli stanu emocjonalnego. Cho" u#ywanie skal numerycznych sta o si& ostatnio popularne przez zadawanie pyta$
typu: „Jak oceni by! swoje zaanga#owanie na skali od
1 do 10?”, to trudno by oby napisa" równania – jak dla
przeliczania funtów na kilogramy czy stopni Celsjusza na
Fahrenheita – do porównania odpowiedzi ró#nych osób,
cho" ewidentnie ró#ni' si& one sposobem u#ywania danej skali. Problem oceny to#samo!ci jednostki i punktu
zakotwiczenia skali nie jest tak abstrakcyjny, jak mog oby si& Czytelnikowi wydawa". Coraz cz&!ciej do oceny
projektów badawczych powo uje si& mi&dzynarodowe
zespo y recenzentów. Opinie Amerykanów s' zazwyczaj bardziej entuzjastyczne ni# opinie Europejczyków
(Wieczorkowska, 1995), co mo#e !wiadczy" o przesuni&ciu punktu zakotwiczenia skali. Je#eli jednak odleg o!ci
mi&dzy opiniowanymi projektami s' takie same w obu
kulturach, to mo#emy dokona" porównania opinii ró#nicy w ocenie dwóch kandydatów. W przypadku pomiarów
psychologicznych wykazanie równowa#no!ci punktu
zakotwiczenia i jednostki skali jest niezwykle trudne.
-atwiej jest podwa#y" ni# udowodni" tego typu równowa#no!". Mo#liwo!ci dokonywania porówna$ wyników

w zale#no!ci od to#samo!ci punktu zakotwiczenia i jednostki skali zestawiono w tabeli 2.
Warto podkre!li", #e brak równowa#no!ci pomiaru
nie uniemo#liwia wykazania równowa#no!ci struktury
(structural equivalence), na któr' jest ukierunkowana
cz&!" bada$ mi&dzykulturowych. Badania zorientowane
na porównywanie struktury (structure-oriented design)
skupiaj' si& na zale#no!ciach pomi&dzy zmiennymi i staraj' si& zidentyÞkowa" mi&dzykulturowe podobie$stwa
i ró#nice w tych zale#no!ciach, sprawdzaj'c na przyk ad,
czy struktura inteligencji jest uniwersalna. Warto u!wiadomi" sobie, #e liczenie wspó czynnika korelacji oznacza
standaryzacj& zmiennych, wi&c dla omawianego przyk adu wspó czynniki korelacji mi&dzy pomiarami temperatury wyra#onymi w skalach Celsjusza, Fahrenheita
i Kelvina b&d' wynosi" 1. Oznacza to, #e przy braku równowa#no!ci pomiaru mo#emy wci'# uzyska" równowa#no!" strukturaln', któr' ocenia si& przez interkorelacje
pozycji dotycz'cych danego konstruktu teoretycznego.
Równowa#no!" strukturalna jest zazwyczaj oceniana przy
pomocy skalowania wielowymiarowego, analizy czynnikowej lub modelowania strukturalnego. Otrzymanie zbli#onych struktur czynnikowych pozwala na stwierdzenie
identyczno!ci konstruktów psychologicznych le#'cych
u podstaw danego narz&dzia.

PORÓWNYWALNO!" PRÓB
Kolejnym wa#nym problemem bada$ porównawczych
mo#e by" niekompatybilno!" porównywanych danych.
Omawiane w tek!cie sonda#e zosta y przeprowadzone
przez komercyjne Þrmy na próbach okre!lanych przez
nie jako reprezentatywne, mo#emy wi&c zak ada", #e nie
zosta y pope nione b &dy podczas doboru respondentów
(b &dny operat, b &dna lub nieodpowiednia do wymaga$
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procedura losowania). Reprezentatywno!" próby u#ytkownik mo#e sprawdzi" jedynie przez porównanie rozk adów zmiennych socjodemograÞcznych z informacjami dost&pnymi z innych %róde . Niestety cho" takie próby
losowane s' z populacji bardzo starannie, systematycznie
maleje stopie$ ich realizacji. W roku 1995 Polska mog a
szczyci" si& jednym z najwi&kszych, bo 81-procentowym
poziomem realizacji bada$ ISSP (1995). W 2008 roku
by o to ju# tylko 45% (1263 w!ród wylosowanych 2800;
dla poszczególnych krajów por. http://www.gesis.org/
en/home). Jerzy$ski (2008) pokaza , #e wnioskowanie
z 30-procentowej próby (a tyle np. wyniós stopie$ realizacji próby ISSP w USA w 1995 roku) mo#e atwo
prowadzi" do fa szywych wniosków. Jak pisze, w ka#dej
populacji wyst&puje grupa jednostek, które nie wezm'
udzia u w badaniu, poniewa# nie maj' ochoty, mo#liwo!ci czasowych lub poznawczych, aby odpowiada" na
pytania. Okre!lane s' one mianem jednostek niedost&pnych. Podczas losowania pewna proporcja z tej grupy
traÞ do próby, co oznacza, #e zawsze pewna cz&!" próby
losowej nie zostanie zrealizowana. Mo#e to spowodowa"
przekroczenie progu minimalnej liczebno!ci próby, który jest konieczny do spe nienia wymaga$ warunkuj'cych
dok adno!" wnioskowania. Niestety nie mo#na tego problemu rozwi'za" przez uzupe nienie próby – dolosowanie

respondentów – poniewa# podzia populacji na cz&!" dost&pn' i niedost&pn' nie jest losowy. Wyniki wielu bada$
(Hilgard i in.; za: Jerzy$ski, 2008) wskazuj', #e niedost&pno!" jednostki jest cz&sto silnie zwi'zana z jej innymi cechami wa#nymi dla celu badania. Chc'c dolosowa"
prób&, losujemy z ca ej populacji, a nie tylko z cz&!ci
niedost&pnych respondentów. Na podstawie informacji
pochodz'cej tylko z grupy dost&pnych respondentów nie
mo#emy generalizowa" obrazu struktury cech na ca ' populacj&. Si a zniekszta ce$ wyników analiz ro!nie wraz ze
spadkiem poziomu realizacji próby.
Niestety tendencja spadkowa dotyczy wi&kszo!ci krajów, tak#e W och i Japonii (International Social Survey
Programme, 1998, 2008), poniewa# respondenci zdaj'
sobie spraw&, #e badania sonda#owe sta y si& biznesem
dla wielu Þrm i nie chc' po!wi&ca" im nieodp atnie swojego czasu. W zwi'zku z tym, #e tak wiele wylosowanych
osób odmawia udzia u w badaniach, jak wynika z przyk adów zawartych w tabeli 3, w niektórych krajach losuje
si& od razu wi&cej prób reprezentatywnych lub dokonuje
si& dolosowywania, co – jak pisali!my wcze!niej – nie
jest dobrym rozwi'zaniem, cho" pozwala na osi'gni&cie
zak adanej liczebno!ci.
W tabeli 3 pokazano ponadto, jak na stopie$ realizacji
próby wp ywa tak#e sposób zbierania danych. Wywiady

Tabela 3
Stopie& realizacji próby w wybranych krajach
Kraj

Rok

Metoda

Liczebno#%
wylosowanej
próby

Liczebno#%
zrealizowanej
próby

Poziom
realizacji
(%)

Japonia

1998

Ankieta wype niana samodzielnie przez respondenta

11 800*

1368

76

Japonia

2008

Ankieta wype niana samodzielnie przez respondenta

11 800*

1200

67

W ochy

1998

Wywiad ankieterski

11 369*

1009

74

W ochy

2008

CAPI (Computer assisted personal interview)

16 900*

1078

16

Polska

1998

Ankieta wype niana samodzielnie przez respondenta

11 708*

1147

67

Polska

2008

CAPI (Computer assisted personal interview)

12 800*

1263

45

Kanada

1998

Ankieta pocztowa

14 500*

1974

22

Kanada

2008

Ankieta pocztowa

1 160*

1421

10

Czechy

1998

Wywiad ankieterski

13 120*

1223

39

Czechy

2008

Wywiad ankieterski

13 460*

1512

44

Francja

1998

Ankieta pocztowa

11 000*

1133

10

Francja

2008

Ankieta pocztowa

10 000*

2564

26

* Podana jest 'czna liczba zawieraj'ca substytucje i dolosowywanie respondentów.
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Ponadto cz&!" próby w oskiej przyzna a si& do braku formalnej edukacji (ISSP – 2,6%; badania w asne – 0,5%).
W próbie japo$skiej takie odpowiedzi nie wyst'pi y.
Obserwowane ró#nice w wykszta ceniu wynika" mog'
z odmienno!ci systemów edukacji. Chocia# w obu krajach edukacja jest powszechna i obowi'zkowa (w Japonii
do pi&tnastego, we W oszech od 2006 r. do szesnastego roku #ycia), istniej' rozbie#no!ci dotycz'ce d ugo!ci ka#dego z etapów nauki (J Education, 2012; Italian
Education, 2012). We W oszech szko a podstawowa trwa
pi&" lat, szko a !rednia pierwszego stopnia trzy lata, szkoa !rednia drugiego stopnia (lub szko a zawodowa) pi&"
lat, licencjat cztery, magisterium za! dwa lata (w sumie
19 lat nauki). W Japonii szko a podstawowa jest d u#sza
(sze!" lat), ale szko y !rednie obydwu stopni trwaj' po
trzy lata, licencjat otrzyma" mo#na po czterech latach
nauki, a tytu magistra po dodatkowych dwóch (w sumie
18 lat). Wynikaj'ce z tych ró#nic przesuni&cia mo#na atwo zaobserwowa" na rysunku 2.

ankieterskie z kwestionariuszem papierowym lub programem komputerowym, w którym badacz zadaje pytania
i wprowadza od razu odpowiedzi do komputera (computer
assisted personal interview), daj' o wiele mniej odmów
ni# wr&czenie lub wys anie poczt' respondentowi ankiety
do samodzielnego wype nienia. Stopie$ realizacji próby
w przypadku bada$ pocztowych lub na niezobligowanych
do udzia u internautach jest bardzo niski. W naszych badaniach internetowych przeprowadzaj'ce je agencje miay podpisane umowy z wylosowanymi wcze!niej próbami
reprezentatywnymi (udzia w wielu badaniach w zamian
za korzy!ci materialne – notebooki).
Poziom realizacji próby niesie du#o wi&ksze zagro#enie dla bada$ sprawozdawczych, których celem jest
porównywanie procentów odpowiedzi, ni# dla sonda#y
analitycznych (Wieczorkowska, Wierzbi$ski, 2011). Dla
potrzeb bada$ porównawczych wa#niejsza od reprezentatywno!ci próby dla populacji jest porównywalno!" prób.
Zarówno w naszym badaniu, jak i w sonda#u ISSP (1998,
2008) próba w oska nie ró#ni a si& od japo$skiej pod
wzgl&dem wieku i proporcji kobiet. Porównanie poziomu wykszta cenia wykaza o natomiast istotn' przewag&
Japo$czyków. Rozk ady wykszta cenia w obu próbach
znajduj' si& na rysunku 2. Pomini&to na nim procent
respondentów deklaruj'cych status ucznia lub studenta (w próbie ISSP odpowied% „nadal w szkole” wybra o
3,7% Japo$czyków i 1,2% W ochów, natomiast „nadal na
uniwersytecie” – 2,6% Japo$czyków i 3,2% W ochów).

RÓ

NICE W STYLU ODPOWIADANIA NA PYTANIA
(RESPONSE STYLE)

Mi&dzykulturowe badania postaw polegaj' zazwyczaj
na porównywaniu !rednich z odpowiedzi na zestaw pyta$. Takie podej!cie zak ada, #e odpowiedzi respondenta
zale#' wy 'cznie od merytorycznego znaczenia pytania.
Najcz&!ciej prosimy o wyra#enie opinii za pomoc' narzuconej przez badacza skali odpowiedzi. Niestety wybór
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Rysunek 2. Porównanie wykszta cenia (przez liczb& lat nauki) w dwóch reprezentatywnych próbach, w oskiej i japo$skiej,
w badaniach ISSP (po lewej) i internetowych (po prawej).
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skali odpowiedzi na pytania cz&sto jest dokonywany
przez badacza bezreßeksyjnie. Skale wykorzystywane
w badaniach ró#ni' si& m.in. d ugo!ci' i obecno!ci' (lub
nie) odpowiedzi !rodkowej i beztre!ciowej (nie mam zdania, trudno powiedzie#; Wieczorkowska-Wierzbi$ska,
Wierzbi$ski, 2011). To, #e respondent otrzymuje pi&ciostopniow' skal& odpowiedzi, np. przy ocenie wa#no!ci
ró#nych celów #yciowych, nie oznacza, #e w taki w a!nie sposób prywatnie dokonuje ich ró#nicowania. Jego
warto!ciowanie mo#e by" du#o bardziej zgrubne (wa#ne vs. niewa#ne) lub du#o bardziej subtelne. Kto! mo#e
uwa#a", #e „nic nie jest warte zachodu”, i odpowiada" na
pytanie, u#ywaj'c tylko lewego kra$ca skali (1 – zupe nie niewa"ne, 2 – niewa"ne), kto! inny u#ywa tylko opcji
3 i 4 (wa"ne i bardzo wa"ne), inna osoba mo#e wykorzystywa" wszystkie opcje. Oznacza to, #e ka#dy respondent
musi transponowa" swoj' prywatn' skal& ró#nicowania
w dostarczon' przez badacza skal& odpowiedzi. Ta transpozycja wyznacza jego styl odpowiadania na pytania
(response style), który mo#e by" uniwersalny, tzn. w niewielkim stopniu zale#ny od tego, jaki obiekt jest aktualnie
oceniany.
Braki odpowiedzi s' zmor' ka#dego badania. Oprócz
odmowy odpowiedzi lub pomini&cia kolejnego pytania
du#o problemów dostarczaj' odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzie#, które nazywane s' odpowiedziami beztre!ciowymi (Su ek, 2002) i oznaczane skrótem LOB.
Odpowiedzi beztre!ciowe pojawia" si& mog' w danych
sonda#owych w trzech typach pyta$: (1) pytanie standardowe (odpowied% LOB nie jest odczytywana przez ankietera, natomiast jest zapisywana, je!li respondent udzieli
jej spontanicznie), (2) pytanie z quasi-Þltrem (mo#liwa odpowied% LOB jest odczytywana respondentowi),
(3) pytanie z pe nym Þltrem (pytanie w a!ciwe zadaje
si& tylko tym respondentom, którzy odpowiedzieli twierdz'co na pytanie Þltruj'ce:,,Czy masz zdanie w tej sprawie?”, ,,Czy zastanawia e! si& nad tym?” itp.).
Ka#dy z powy#szych sposobów zadawania pytania daje
inne rozk ady odpowiedzi beztre!ciowych w zale#no!ci
od tre!ci pytania, stopnia krystalizacji opinii respondenta
i postrzeganych przez niego oczekiwa$ spo ecznych (poprawno!" spo eczno-polityczna opinii). Interpretacja odpowiedzi beztre!ciowych przysparza wielu problemów.
Odpowiedzi te mog' wynika" zarówno z braku wiedzy
i/lub zdecydowania, ze znudzenia wywiadem, jak i z ch&ci ucieczki respondenta przed odpowiedzi' na niewygodne dla niego pytanie. Mog' te# sugerowa", #e skala odpowiedzi nie uwzgl&dnia adekwatnej opcji. Liczba
odpowiedzi LOB zale#y od charakteru pytania – jest
ich mniej, gdy pytamy o atwo obserwowalne zachowania. Na przyk ad w pytaniach o to, jak cz&sto modli si&
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respondent (por. Wierzbi$ski, 2009), na skali od nigdy
do par% razy dziennie by o 5,4% odpowiedzi LOB, gdy
pytano za! o cz&sto!" uczestniczenia w nabo#e$stwach –
tylko 1,4%. Badania Krosnicka ze wspó pracownikami
(2002) wykaza y, #e liczba wybranych LOB koreluje negatywnie z miar' samooceny wysi ku wk adanego w odpowiadanie przez respondenta na pytania, co sugeruje,
#e udzielanie odpowiedzi beztre!ciowych wynika cz&sto
z lenistwa. Niebezpieczna jest tak#e motywacja przeciwna, gdy respondent czuje si& zobowi'zany do udzielenia
tre!ciowej odpowiedzi. Wstyd przed przyznaniem si&
do niewiedzy mo#e powodowa" wybieranie odpowiedzi
tre!ciowych losowo, zgodnie z domniemywanym oczekiwaniem badacza lub uznawan' norm' spo eczn', o czym
przekonuj' badania pokazuj'ce formu owanie przez respondentów opinii na temat nieistniej'cych obiektów.
Takie odpowiedzi Su ek (2002) nazywa pustymi. Autorzy
sonda#y obawiaj' si& zarówno zbyt du#ej, jak i zbyt maej liczby odpowiedzi beztre!ciowych – i dlatego staraj'
si& konstruowa" pytania w taki sposób, aby nie sk ania"
respondentów do generowania zarówno odpowiedzi pustych, jak i fa szywie beztre!ciowych.
Na odpowiedzi respondenta mo#e wp ywa" potrzeba
aprobaty spo ecznej (szczególnie silna w czasie wywiadów), przejawiaj'ca si& w tendencji do potakiwania (acquiescence response style), lub wr&cz przeciwnie potrzeba
prezentowania siebie jako osoby nonkonformistycznej,
przejawiaj'ca si& w tendencji do zaprzeczania (disacquiescence response style; Harzing, 2006). W literaturze jest
tak#e omawiany styl potakiwania netto (net acquiescence
response style), obliczany jako ró#nica w tendencjach do
potakiwania i zaprzeczania (Baumgartner, Steenkamp,
2001).
Innym stylem odpowiadania jest transformacja wewn&trznej skali oceniania tylko w skrajne warto!ci skali
odpowiedzi. Tendencja do udzielania skrajnych odpowiedzi bywa interpretowana (Baumgartner, Steenkamp,
2001) jako przejaw sztywno!ci, braku tolerancji dla
wieloznaczno!ci lub dogmatyzmu i mo#e by" zwi'zana
z wy#szym poziomem l&ku, cho" strach przed nietrafno!ci' powinien prowadzi" do udzielania odpowiedzi !rodkowych. Mo#na przypuszcza", #e jest przejawem s abiej
wyartyku owanych struktur poznawczych. Jest silniejsza
dla wa#nych, anga#uj'cych emocjonalnie bod%ców.
W tek!cie skoncentrujemy si& na analizie ró#nic w stosowaniu dwóch strategii odpowiadania na pytania, przejawiaj'cych si& w: (1) cz&stym unikaniu wyra#ania opinii
za pomoc' wyboru odpowiedzi beztre!ciowej (nie mam
zdania, trudno powiedzie#), (2) preferowaniu odpowiedzi
skrajnych (extreme response style) vs. !rodkowych (midpoint response style).
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B&dziemy wi&c starali si& odpowiedzie" na pytanie,
czy W osi ró#ni' si& od Japo$czyków pod wzgl&dem
cz&sto!ci udzielania odpowiedzi beztre!ciowych i skrajnych. Nie znale%li!my w literaturze informacji na temat
mi&dzykulturowych ró#nic w liczbie odpowiedzi beztre!ciowych.
Opisywane porównania mi&dzykulturowe w preferencji dla udzielania skrajnych odpowiedzi pokaza y, #e wi&cej odpowiedzi skrajnych udzielaj':
(1) w USA zarówno Latynosi, jak i Afroamerykanie
ni# Amerykanie pochodzenia europejskiego (Clarke III,
2000),
(2) Amerykanie i Kanadyjczycy ni# Japo$czycy (Shiomi, Loo, 1999; Takahashi, Ohara, Antonucci, Akiyama,
2002),
(3) Amerykanie ni# Korea$czycy (Chun, Campbell,
Yoo, 1974; Lee, Green, 1991),
(4) Grecy ni# W osi i Hiszpanie, którzy z kolei udzielaj' ich wi&cej ni# Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi (van
Herk, Poortinga, Verhallen, 2004).
Z kolei badanie przeprowadzane na du#ej reprezentatywnej próbie konsumentów z 11 krajów Unii Europejskiej

(Baumgartner, Steenkamp, 2001) pokaza o, #e w porównaniu z wariancj' pomi&dzy ró#nymi zestawami pyta$
(skalami), wariancja pomi&dzy krajami by a niewielka.
Ta rozbie#no!" doniesie$ zach&ci a nas do sprawdzenia
ró#nic w stylach odpowiedzi operacjonalizowanych przez
liczb& odpowiedzi beztre!ciowych i skrajnych w analizowanych zbiorach.
Analiza formalnej charakterystyki stylu odpowiadania
na pytania zak ada abstrahowanie od tre!ci pyta$. Do
przeprowadzenia analizy wyodr&bniono wi&c z badania
internetowego 20 pyta$ z jedn' skal' odpowiedzi i 18 pyta$ z inn'. Podobnie z bada$ ISSP (z lat 1998 i 2008)
wyodr&bniono cztery zestawy pyta$ z ró#nymi skalami
odpowiedzi.
Liczba odpowiedzi beztre%ciowych
W analizowanych badaniach opcja odpowiedzi beztre!ciowej (nie wiem lub trudno powiedzie#) by a dost&pna
na skali odpowiedzi. Mo#emy wi&c dla ka#dego badanego policzy" liczb& odpowiedzi beztre!ciowych (LOB)
w osobnych zestawach pyta$ – czyli to, ile razy wykorzysta mo#liwo!" uchylenia si& od zaj&cia stanowiska.

Tabela 4
Wyniki przeprowadzonych porówna& liczby odpowiedzi beztre$ciowych (LOB)
A

B

C

D

E

F

G

Badanie

Liczba pyta&

Wszystkie
beztre#ciowe (%)

W ochy
M (s)

Japonia
M (s)

Porównanie
LOB

Istotne kowarianty
LOB

1

Zestaw I.1
k = 18

0–0

1,25
(2,07)

1,39
(3,24)

Brak ró!nic

kobiety'
edu+(

1

Zestaw I.2
k = 20

0,5–3,2

0,93
(2,17)

1,84
(4,17)

Japonia'

Brak

2

Skala II.1
k=4

4,3–17,4

0,44
(1,04)

1,14
(1,58)

Japonia'

kobiety '

2

Skala II.2
k=5

0,4–3,8

0,09
(0,45)

0,69
(1,23)

Japonia'

kobiety '
edu+(

2

Skala II.3
k=4

0,5–3,4

0,08
(0,39)

0,36
(0,91)

Japonia'

kobiety '
edu+(

2

Skala II.4
k=5

0,1–1,4

0,25
(0,63)

0,63
(1,09)

Japonia'

starsi (
kobiety '
edu+(

Kolumna A – (1) internetowe badanie w oskiej i japo$skiej prób reprezentatywnych (2009), (2) ISSP w latach 1998 i 2008, powtarzano te same
pytania; kolumna B – zestaw pyta$ z t' sam' skal' odpowiedzi, k – liczba pyta$; kolumna C – procent respondentów, którzy udzielili wszystkich
odpowiedzi beztre!ciowych w danym zestawie – pierwsza liczba dotyczy próby w oskiej, druga japo$skiej; kolumna D – !rednie i odchylenia
standardowe LOB we W oszech; kolumna E – !rednie i odchylenia standardowe LOB w Japonii; kolumna F – kierunek istotnej ró#nicy w LOB
mi&dzy krajami (przy kontroli kowariantów – zmiennych socjodemograÞcznych), symbol „Japonia.” oznacza, #e by o wi&cej LOB w Japonii ni#
we W oszech; kolumna G – kierunek istotnej zale#no!ci LOB od zmiennych socjodemograÞcznych, symbol „edu+/” oznacza, #e liczba LOB
zmniejsza a si& wraz ze wzrostem wykszta cenia (liczba lat nauki).
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Okaza o si&, #e w prawie wszystkich zestawach by y
osoby, które uchyli y si& od odpowiedzi. W tabeli 4 w kolumnie C podano procent osób, które udzieli y wszystkich
odpowiedzi beztre!ciowych na pytania z danego zestawu
– pierwsza liczba dotyczy próby w oskiej, druga japo$skiej. W kolumnach D i E tabeli 4 podano !rednie i odchylenia standardowe LOB w obu krajach.
W nast&pnym kroku sprawdzono zwi'zek mi&dzy liczb' odpowiedzi beztre!ciowych – po zlogarytmizowaniu4 – a krajem pochodzenia respondenta, przy kontroli
p ci, wieku i wykszta cenia. Kierunek stwierdzonych
istotnych ró#nic zosta przedstawiony w kolumnie F tabeli 4. Symbol „Japonia.” oznacza, #e wi&cej odpowiedzi beztre!ciowych by o w Japonii ni# we W oszech.
Kierunek zale#no!ci liczby odpowiedzi beztre!ciowych
ze zmiennymi socjodemograÞcznymi przedstawiony jest
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w kolumnie G tabeli 4. Symbol „edu+/” oznacza, #e liczba LOB zmniejsza a si& wraz ze wzrostem wykszta cenia
(liczba lat nauki), symbol „kobiety.” oznacza, #e m&#czy%ni udzielili takich odpowiedzi mniej.
Przeprowadzone analizy wykaza y, #e – z wyj'tkiem
zestawu pierwszego – Japo$czycy uchylali si& od zaj&cia
stanowiska istotnie cz&!ciej ni# W osi.
Liczba odpowiedzi skrajnych w obu kulturach
Dla ka#dego z analizowanych sze!ciu zestawów pyta$
policzono – dla ka#dego respondenta – liczb& odpowiedzi
skrajnych, np. bardzo, zdecydowanie tak lub zdecydowanie nie, bardzo prawdopodobne, bardzo nieprawdopodobne. Przed analiz' wykluczono respondentów, którzy
udzielili zbyt du#ej liczby odpowiedzi beztre!ciowych
w ramach jednego zestawu pyta$. Okre!lenie „zbyt du#a”

Tabela 5
Wyniki przeprowadzonych porówna& liczby odpowiedzi skrajnych (LOS)
A

B

C

D

E

F

G

Badanie

Liczba pyta&

Wykluczeni
(%)

W ochy
M (s)

Japonia M (s)

Porównanie
LOS

Istotne kowarianty
LOS

1

Zestaw I.1
k = 18

0,7–3

7,22
(3,48)

7,02
(3,54)

Japonia (

starsi '

1

Zestaw I.2
k = 20

0,7–5

9,61
(5,63)

5,77
(4,88)

Japonia (

starsi '
kobiety '

2

Skala II.1
k=4

12,4–30,6

1,92
(1,69)

1,02
(1,49)

Japonia (

starsi '

2

Skala II.2
k=5

0,9–9,6

1,47
(1,42)

2,57
(1,54)

Japonia'

edu+'

2

Skala II.3
k=4

1,6–10

0,60
(0,99)

0,47
(0,83)

Brak ró!nic

starsi (
edu+(

2

Skala II.4
k=5

1,4–7,3

3,00
(1,39)

1,66
(1,33)

Japonia (

starsi '
edu+(

Kolumna A – jak w tabeli 4; kolumna B – jak w tabeli 4; kolumna C – procent respondentów, którzy zostali wykluczeni z dalszych analiz ze
wzgl&du na zbyt du#' liczb& LOB, pierwsza liczba dotyczy próby w oskiej, druga japo$skiej; kolumna D – !rednie i odchylenia standardowe LOS
we W oszech; kolumna E – !rednie i odchylenia standardowe LOS w Japonii; kolumna F – kierunek istotnej ró#nicy w LOS mi&dzy krajami (przy
kontroli kowariantów – zmiennych socjodemograÞcznych), symbol „Japonia.” oznacza, #e wi&cej odpowiedzi skrajnych by o w Japonii ni# we
W oszech; kolumna G – kierunek istotnej zale#no!ci liczby odpowiedzi skrajnych od kowariantów (zmiennych socjodemograÞcznych), symbol
„edu+/” oznacza, #e liczba odpowiedzi skrajnych zmniejsza a si& wraz ze wzrostem wykszta cenia (liczba lat nauki).
4

Rozk ady liczby odpowiedzi beztre!ciowych s' zazwyczaj prawosko!ne, co utrudnia analizy danych. Modele liniowe dla takich danych (nazywane modelami liczebno!ci) dopasowuje si& na podstawie rozk adów z rodziny Poissona. Jerzy$ski (2008) w swoich analizach,
ze wzgl&du na wyst&puj'c' nadmiern' dyspersj&, zastosowa modele oparte o rozk ad ujemny dwumianowy (generalized linear model with
negative-binomial link function) i pokaza , #e prowadz' one do tych samych konkluzji, co metody wymagaj'ce spe nienia za o#e$ normalno!ci rozk adu badanych zmiennych. Brak spe nienia za o#enia o normalno!ci rozk adu nara#a nas na ryzyko, #e uzyskane estymatory
mog' by" obci'#one, ale celem prezentowanych tutaj analiz nie jest estymacja parametrów populacji, lecz porównanie warto!ci statystyk
w ró#nych zbiorach danych. Dlatego zniekszta cenia zwi'zane z niespe nieniem za o#e$ w podobnym stopniu wp ywaj' na porównywane
wyniki. Dla redukcji stopnia prawosko!no!ci rozk adów zmiennych zale#nych w testach statystycznych u#ywano logarytmów liczby odpowiedzi.

138

GRA*YNA WIECZORKOWSKA-WIERZBI+SKA, JERZY WIERZBI+SKI, ANNA OLGA KU,MI+SKA

wymaga doprecyzowania: przy d ugich zestawach pyta$ przyj&li!my, #e jest to ponad 50% odpowiedzi, przy
skalach pi&ciopytaniowych wi&cej ni# dwie, przy skali
czteropytaniowej wi&cej ni# jedna. Procenty osób wykluczonych wed ug tej regu y znajduj' si& w kolumnie C
tabeli 5.
W nast&pnym kroku sprawdzali!my zwi'zek liczby
odpowiedzi skrajnych (LOS) – po zlogarytmizowaniu
– z krajem pochodzenia respondenta, przy kontroli p ci,
wieku i wykszta cenia. W kolumnach D i E tabeli 5 podano !rednie i odchylenia standardowe LOS w obu krajach.
Kierunek stwierdzonych istotnych ró#nic mi&dzy krajami
zosta przedstawiony w kolumnie F tabeli 5. Kierunek
zale#no!ci liczby odpowiedzi skrajnych ze zmiennymi
socjodemograÞcznymi przedstawiony jest w kolumnie G
tabeli 5. Poza jednym zestawem Japo$czycy udzielili znacz'co mniejszej liczby odpowiedzi skrajnych ni# W osi.

INTERPRETACJA STWIERDZONYCH RÓ

NIC

I tu w a!ciwie mogliby!my zako$czy" analiz&, podsumowuj'c, #e Japo$czycy w porównaniu z W ochami
istotnie cz&!ciej uchylaj' si& od udzielania odpowiedzi tre!ciowej, a tak#e rzadziej korzystaj' z odpowiedzi
skrajnej. Wyniki dobrze zaplanowanych bada$ eksperymentalnych, dzi&ki manipulacji warto!ciami zmiennych
niezale#nych, pozwalaj' na atw' interpretacj& zaobserwowanych ró#nic w warto!ciach zmiennych zale#nych. W porównaniach mi&dzykulturowych, gdy nie ma
mo#liwo!ci losowego przydzia u do grup, kluczowe jest
wyeliminowanie konkurencyjnych hipotez. T umaczenie
ró#nic kultur' jest ryzykowne, je!li nie potraÞmy powiedzie", jakie konkretnie aspekty danej kultury wyja!niaj'
stwierdzone ró#nice. Przydatne mo#e by" wprowadzanie
do analiz kowariantów. W przeprowadzonych analizach
kontrolowali!my zmienne socjodemograÞczne, poniewa#
wiemy, #e od nich zale#y liczba odpowiedzi beztre!ciowych. Przyk adowo we wcze!niejszych analizach liczby LOB w ocenach zaufania do instytucji (Wierzbi$ski,
2009) pokazano, #e opcj& LOB cz&!ciej wybieraj':
(1) osoby starsze ni# m odsze, (2) kobiety ni# m&#czy%ni, (3) mieszka$cy wsi ni# mieszka$cy miast, (4) s abiej
ni# lepiej wykszta ceni, (5) gorzej ni# lepiej sytuowani,
(6) niezainteresowani polityk' ni# ni' zainteresowani. Uzyskano tak#e istotne efekty interakcji zmiennych
socjodemograÞcznych. W analizach naszych danych zale#no!ci typu odpowiedzi od zmiennych socjodemograÞcznych nie s' ju# takie oczywiste. Cho" si a zwi'zku
LOB i LOS z krajem przewy#sza a o rz'd wielko!ci si &
relacji tych zmiennych z danymi socjodemograÞcznymi,
to trzeba zauwa#y", #e (opisujemy tylko te zale#no!ci, dla
których wspó czynnik regresji by istotnie ró#ny od zera):

(1) odpowiedzi beztre!ciowe by y wybierane przez:
(a) osoby starsze rzadziej w jednym zestawie,
(b) kobiety cz&!ciej w pi&ciu zestawach,
(c) osoby lepiej wykszta cone rzadziej w czterech zestawach,
(2) odpowiedzi skrajne by y wybierane przez:
(a) osoby starsze cz&!ciej w czterech zestawach, w jednym rzadziej,
(b) kobiety cz&!ciej w jednym zestawie,
(c) osoby lepiej wykszta cone rzadziej w dwóch zestawach, cz&!ciej w jednym.
Cho" przedmiotem analizy s' formalne charakterystyki
stylu odpowiadania, to ewidentne jest, #e nale#y przyjrze" si& zestawom pyta$ (por. tabela 6).
Pierwszy zestaw pyta$ (I.1) w badaniach internetowych dotyczy ró#nych reakcji na kryzys Þnansowy –
sprawy aktualnej w czasie przeprowadzania tego badania
w roku 2009, poniewa# a# 55,8% Japo$czyków i 49,2%
W ochów zadeklarowa o, #e ich sytuacja Þnansowa pogorszy a si& w ci'gu wcze!niejszych 12 miesi&cy.
Zestaw drugi (I.2) dotyczy ró#nych strategii aktywno!ci, st'd wi&ksze zdecydowanie w przypadku kobiet,
które s' zazwyczaj bardziej zainteresowane psychologicznym samoopisem ni# m&#czy%ni.
Skala pierwsza z sonda#u ISSP (II.1) dotyczy a wiary
w aksjomaty zwi'zane bardziej z religi' katolick' ni#
z buddyzmem. St'd a# 17,4% Japo$czyków uchyli o
si& od odpowiedzi.
Skala druga (II.2) dotyczy a mo#liwo!ci kierowania
w asnym #yciem, w tym roli Boga, st'd procent osób
uchylaj'cych si& od odpowiedzi w Japonii zmala .
Skala trzecia (II.3) dotyczy a zaufania do czterech instytucji i tu nie wida" powodu, dla którego Japo$czycy
powinni si& cz&!ciej uchyla" od odpowiedzi – a jednak
to robili.
Skala czwarta (II.4) dotyczy a postaw moralnych – permisywno!ci seksualnej i postawy wobec aborcji.
Mo#na wi&c sformu owa" do!" oczywisty wniosek,
#e liczba odpowiedzi beztre!ciowych zale#y od tego,
jak istotna jest dla danej osoby tematyka pyta$. Jednak
w prawie wszystkich z analizowanych sze!ciu zestawów
pyta$ Japo$czycy udzielali mniej odpowiedzi skrajnych
i uchylali si& od zaj&cia stanowiska istotnie cz&!ciej ni#
W osi. Stosuj'c dychotomi& przyj&t' przez Nisbetta
(2009), mo#emy my!le" o W ochach jako o przedstawicielach kultury Zachodu, czerpi'cych swój rodowód
od staro#ytnych Greków, którzy skupiali si& w swoich
rozwa#aniach na obiektach traktowanych jako odr&bne,
niezale#ne od kontekstu byty i przez to mo#liwe do zdeÞniowania przez ich abstrakcyjne, cz&sto dychotomiczne
w a!ciwo!ci. Japo$czycy natomiast to przedstawiciele
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Tabela 6
Zestawy pyta& wykorzystane w porównaniach
Numer

I.1

I.2

II.1

II.2

II.3

II.4

Liczba pyta&

Skala odpowiedzi

Pytania w polskiej wersji

18

1 – bardzo nieprawdopodobne
2 – raczej nieprawdopodobne
3 – raczej prawdopodobne
4 – bardzo prawdopodobne
? – trudno powiedzie%

Pytania dotyczy y przewidywanych reakcji na k opoty Þnansowe Adama
(9 pyta&) i Ewy (9 pyta&), których sytuacja zosta a opisana we wst$pie.
Przyk adowa pozycja: „Adam b$dzie obwinia system bankowy”.

20

1 – tak jak X
2 – raczej jak X
3 – raczej jak Y
4 – tak jak Y
? – trudno powiedzie%

Ka!de pytanie by o opisem zachowania osoby X i osoby Y, a zadaniem
respondenta by a ocena, czy jego zachowanie/reakcje s" bardziej
podobne do X czy do Y.
Przyk adowa pozycja: „X uwa!a, !e sukces zale!y od szcz$#cia. Y uwa!a,
!e jest to przejaw zdolno#ci i wysi ku”.

04

1 – zdecydowanie tak
2 – raczej tak
3 – raczej nie
4 – zdecydowanie nie
8 – trudno powiedzie%

Czy wierzy Pan(i) …
(1) w !ycie po #mierci?
(2) w Niebo?
(3) w Piek o?
(4) w cuda religijne?

05

1 – zdecydowanie si$ zgadzam
2 – zgadzam si$
3 – ani si$ zgadzam, ani nie zgadzam
4 – nie zgadzam si$
5 – zdecydowanie si$ nie zgadzam
8 – trudno powiedzie%

Czy zgadza si$ Pan(i), czy te! nie zgadza z poni!szymi stwierdzeniami?
1. Istnieje Bóg, który Osobi#cie zajmuje si$ ka!d" istot" ludzk".
2. Ludzie niewiele mog" zrobi%, aby zmieni% bieg swojego !ycia.
3. )ycie ma dla mnie sens tylko dlatego, !e istnieje Bóg.
4. Moim zdaniem !ycie nie s u!y !adnemu celowi.
5. )ycie ma tylko wtedy znaczenie, gdy ty sam nadasz mu sens.

04

1 – ca kowite zaufanie
2 – du!e zaufanie
3 – umiarkowane zaufanie
4 – bardzo ma e zaufanie
5 – w ogóle nie mam zaufania
8 – trudno powiedzie%

Jak du!e zaufanie posiada Pan(i) w stosunku …
(1) do Sejmu?
(2) do organizacji przemys owych i handlowych?
(3) do s"dów i systemu prawnego?
(4) do szkó i systemu edukacji?

1 – zawsze niew a#ciwe
2 – prawie zawsze niew a#ciwe
3 – tylko czasem niew a#ciwe
4 – nie ma w tym nic z ego
8 – trudno powiedzie%

1. Je#li kobieta i m$!czyzna rozpoczynaj" stosunki seksualne przed
#lubem, to czy uwa!a Pan(i), !e jest to niew a#ciwe, czy te! nie ma
w tym nic z ego?
2. A jakie jest Pana(-i) zdanie na temat stosunków seksualnych w stanie
ma !e&skim z kim# innym ni! jego !ona lub jej m"!. Czy jest to…?
3. A czy s"dzi Pan(i), !e stosunki seksualne mi$dzy dwiema doros ymi
osobami tej samej p ci s"…?
4. Czy osobi#cie s"dzi Pan(i), !e jest to niew a#ciwe, czy te! nie ma
w tym nic z ego, gdy kobieta przerywa ci"!$, je#li…
(a) istnieje wielkie prawdopodobie&stwo, !e dziecko urodzi si$
z powa!nymi wadami?
(b) rodzina ma bardzo niskie dochody i nie mo!e sobie pozwoli% na
wi$cej dzieci?

05

kultury Wschodu wywodz'cej si& z taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu. Jin i jang nie s' przeciwie$stwami,
ale uzupe niaj' si& i przenikaj'. Konfucjanizm promuje
zasad& z otego !rodka. Równie# buddyzm zak ada oddzia ywanie ka#dej rzeczy na niemal wszystkie inne.
Wytworem kultury Wschodu jest dialektycyzm, który
s u#y integracji pozornych przeciwie$stw i akceptacji
odmiennych punktów widzenia. Jedn' z zasad wschodniego my!lenia jest zasada sprzeczno!ci: stare i nowe,

dobre i z e, mocne i s abe istniej' we wszystkim. Tak#e
wschodnie przys owia s' pe ne sprzeczno!ci: „A man is
stronger than iron and weaker than a ßy” („Cz owiek jest
silniejszy ni# #elazo i s abszy od muchy”; Nisbett, 2009,
s. 173). Ludzie Zachodu kieruj' si& w my!leniu zasad'
identyczno!ci – istota rzeczy nie zale#y od relacji, i zasad' wy 'czonego !rodka – zdanie p jest albo prawdziwe,
albo fa szywe. Wynika wi&c z tego, #e odpowiadanie na
pytania ankiety wymaga reßeksji zgodnej z zachodnim
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stylem my!lenia. Stwierdzona w naszych analizach wi&ksza liczba odpowiedzi beztre!ciowych i mniejsza skrajnych u przedstawicieli kultury Wschodu (Japo$czycy) ni#
Zachodu (W osi) jest zgodna z t' interpretacj'.
Trzeba jednak zauwa#y", #e wi&ksz' liczb& odpowiedzi beztre!ciowych w Japonii mo#e t umaczy" inny ni#
we W oszech sposób przeprowadzania bada$ ISSP. Jak
wynika z dokumentacji, odpowiedzi na pytania ISSP
we W oszech zosta y zebrane za pomoc' wywiadu prowadzonego przez ankietera w kontakcie bezpo!rednim.
Kolejno!" odpowiadania jest dla wszystkich respondentów sta a, a czas namys u nad odpowiedzi' jest ograniczony przez przyj&te przez ankietera normy. Mamy zatem
do czynienia z efektem interakcji mi&dzy respondentem
i ankieterem (por. Zieli$ski, 2009), poniewa# odpowiadaj'c na pytania, respondent bierze pod uwag& – !wiadomie lub nie – jakie wra#enie wywieraj' jego odpowiedzi
na ankieterze. W Japonii ankieter zostawia respondentowi ankiet& do samodzielnego wype nienia i przychodzi
po ni' pó%niej – nie kontrolowa wi&c ani kolejno!ci, ani
czasu odpowiadania na pytania. Mo#na wi&c oczekiwa",
#e mniej odpowiedzi beztre!ciowych b&dzie pojawia" si&
w czasie wywiadu ankieterskiego ni# w czasie samodzielnego wype niania kwestionariusza. To t umaczy oby ró#nice mi&dzy Japoni' i W ochami w badaniach ISSP, ale
nie t umaczy tego samego kierunku ró#nic w badaniach
internetowych. Co prawda w pytaniach o kryzys Þnansowy nie stwierdzono istotnych ró#nic, ale to z kolei wynika
ze specyÞki owych pyta$ (dotyczy y sprawy istotnej oraz
reakcji innych ludzi, nie by y wi&c zagra#aj'ce).
W sonda#u internetowym tempo i kolejno!" odpowiadania na pytania (je!li mo#liwy jest powrót do poprzedniej strony i zmiana odpowiedzi) s' ca kowicie uzale#nione od odpowiadaj'cego. Cho" w internecie mo#na narzuci" badanemu zarówno czas, jak i kolejno!" udzielania
odpowiedzi, to najcz&!ciej si& tego nie robi.
Kolejna alternatywna interpretacja stwierdzonych ró#nic wskazuje na niedopasowanie kulturowe zadanych
pyta$ w skalach II.1 i II.2 badania ISSP. Mimo wielkiego do!wiadczenia i wielkiej staranno!ci mi&dzynarodowego zespo u ISSP widzimy w przygotowaniu pyta$
wyra%n' dominacj& badaczy z kultury judeochrze!cija$skiej. W odpowiedzi na pytanie o religi&, w której respondent zosta wychowany, 96,8% W ochów wskaza o
katolicyzm, 2,4% ateizm (brak religii), a 0,5% kategori& inne wyznanie. W Japonii ateizm zadeklarowa o a#
52,4% osób, buddyzm i inne religie wschodnie 31% osób,
2,9% za! inne wyznanie. Udzielenia odpowiedzi na to
pytanie odmówi o 25 Japo$czyków, opcj& nie wiem wybra o za! tylko troje W ochów i a# 317 Japo$czyków.
Z tych ró#nic w religijno!ci wynika, #e pytania o wiar&

w cuda religijne, rol& Boga, Bibli&5 itd. mog y by" przez
Japo$czyków odebrane jako niegrzeczne, niezrozumiae lub nieprzemy!lane i tym samym wp yn'" nie tylko
na t& konkretn' odpowied%, ale na wszystkie pozosta e
odpowiedzi. Trzeba bowiem pami&ta", #e ka#de pytanie
ma do spe nienia funkcj& ukryt': powinno motywowa"
do wspó pracy. Pytania dotycz'ce religii takiej funkcji
w Japonii nie spe nia y. Ta interpretacja nie mo#e jednak
t umaczy" ró#nic w odpowiedziach beztre!ciowych w badaniu internetowym i ró#nic w odpowiedziach skrajnych.
Warto te# doda", #e gdy w 2008 roku do 'czono do zestawu pyta$ ISSP pytania o wiar& w reinkarnacj& i nirwan&,
które uzyska y wi&cej odpowiedzi pozytywnych (zdecydowanie tak i raczej tak) w Japonii (8% + 34,1% dla reinkarnacji; 5,9% + 30,4% dla nirwany) ni# we W oszech
(gdzie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie by o odpowiednio: 34,9% + 27,5% i 34,1% + 19,6%), to nadal
liczba LOB by a wi&ksza w Japonii (24,2% i 36,3%) ni#
we W oszech (13,8% i 31,7%).
Odrzucenie alternatywnych wyja!nie$ sk ania do uznania stwierdzonych ró#nic kulturowych w stylach odpowiadania za prawdziwe, z podkre!leniem modyÞkuj'cego wp ywu tre!ci pyta$. Warto jednak zaznaczy", #e
zarówno liczby odpowiedzi beztre!ciowych, jak i liczby
odpowiedzi skrajnych korelowa y mi&dzy zestawami, co
pokazuje, #e zarówno liczba odpowiedzi skrajnych, jak
i liczba odpowiedzi beztre!ciowych powinna by" analizowana tak#e jako cecha stylu odpowiadania respondenta,
a nie tylko pytania. Nieuwzgl&dnienie ró#nic w stylach
odpowiadania mo#e prowadzi" do zniekszta conych
wniosków, co zosta o pokazane zarówno w badaniach porównawczych polskich i niemieckich nastolatków (Wieczorkowska, 1993), jak i w badaniach marketingowych
(Baumgartner, Steenkamp, 2001).

FA#SZYWI RESPONDENCI
Na zako$czenie, cho" jest to zawsze pierwsza analiza,
od której rozpoczynamy prac&, warto powiedzie" o jednym z wi&kszych zagro#e$ dla trafno!ci analiz. Pisali!my
wcze!niej, #e rosn'ca we wszystkich krajach liczba odmów udzia u w badaniach sprawia du#e problemy dla reprezentatywno!ci badanych prób, które jednak mo#na stara" si& korygowa", np. przez wa#enie poststratyÞkacyjne
(por. Jerzy$ski, 2008). Wi&kszym problemem jest jednak
pozorna zgoda, polegaj'ca na udzielaniu losowych odpowiedzi. Jest to szczególnie prawdopodobne w sytuacji,
gdy respondent wype nia ankiet& samodzielnie (np. tylko
w obecno!ci ankietera lub przez internet) i sprawdza si&
5

G ówne wyznawane w Japonii religie (buddyzm i shinto) nie
maj' nawet tekstów pe ni'cych rol& Biblii w chrze!cija$stwie.
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jedynie, czy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dystrybutorzy danych próbuj' wy apywa" takie niezgodno!ci logiczne jak tre!ciowa odpowied% na pytanie o satysfakcj& z dzieci, gdy wcze!niej respondent powiedzia ,
#e dzieci nie ma, lub gdy respondent twierdzi, #e w pracy kieruje innymi, cho" wcze!niej odpowiedzia , #e nie
pracuje i nigdy nie pracowa . Najcz&!ciej jednak analiza
zgodno!ci polega na sprawdzaniu rozk adów poszczególnych zmiennych, a nie na porównywaniu odpowiedzi
uzyskanych od tego samego respondenta. Najnowsza metoda przeprowadzania wywiadów (CAPI) w sporej cz&!ci
eliminuje powstawanie nielogiczno!ci w odpowiedziach,
poniewa# program komputerowy, który wyznacza kolejne pytanie, ominie pytanie o satysfakcj& z dzieci, je!li odpowiedzi' na wcze!niejsze pytanie o liczb& dzieci by o 0.
W analizach próbuje si& tak#e szacowa" efekt braku
zgodno!ci (non contigent response style), porównuj'c odpowiedzi na skorelowane pary pyta$. Operacyjnie oznacza to liczenie sumy bezwzgl&dnych ró#nic pomi&dzy
odpowiedziami respondentów na pary najwy#ej dodatnio
skorelowanych pozycji o zbli#onych !rednich w badanej próbie. Wyja!nijmy to na przyk adzie, zak adaj'c dla
uproszczenia wywodu, #e skala odpowiedzi jest dwustopniowa (prawda vs. fa sz). Wska%nik niezgodno!ci dla pary
pozycji: (A) „Lubi& uk ada" plany i decydowa" o tym, co
powinni robi" inni ludzie” i (B) „Lubi& wydawa" innym
polecenia i organizowa" ich prac&”, wyniesie 0, je!li osoba odpowie w ten sam sposób na oba pytania. W innym
wypadku wska%nik niezgodno!ci b&dzie równy 1. Przy
skali wielostopniowej b&dzie to warto!" bezwzgl&dna
odleg o!ci obu odpowiedzi na skali. W przypadku pyta$ skorelowanych negatywnie, takich jak: (C) „Nie lubi& znajdowa" si& w centrum uwagi”, (D) „Zazwyczaj
odgrywam w swojej grupie rol& przywódcy”, wska%nik
niezgodno!ci wyniesie 1, gdy respondent dwa razy odpowie prawda lub dwa razy fa sz. Cho" takie odpowiedzi
s' sprzeczne, mo#emy mie" jednak problem z ró#nicowaniem efektu niezgodno!ci od efektu potakiwania lub
zaprzeczania.
Najprostszym – cho" nie jedynym – sposobem wykrywania fa szywych respondentów (pozoruj'cych odpowiadanie na pytania, a w rzeczywisto!ci odpowiadaj'cych
losowo) jest sprawdzenie cz&sto!ci wybierania tej samej
odpowiedzi na wszystkie pytania z t' sam' skal' odpowiedzi. W przypadku skal o niskim stopniu skorelowania pyta$ (np. oba analizowane zestawy w próbie internetowej)
takie zachowanie mo#e !wiadczy" o braku zainteresowania badaniem. Cho" w naszych badaniach internetowych !rednia korelacja w dziewi&ciu pytaniach o reakcj&
na kryzys Þnansowy wynios a 0,059, to jednak znalaz y
si& osoby, które udzieli y identycznych odpowiedzi na
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wszystkie pytania. W dwóch zestawach po dziewi&" pyta$ 18 identycznych odpowiedzi „tre!ciowych” udzieli o
a# 21 osób. W zestawie 20 pyta$ o strategie aktywno!ci
dla ka#dej z czterech dost&pnych tre!ciowych odpowiedzi
znalaz y si& osoby, które udzieli y identycznych 20 odpowiedzi, cho" stopie$ skorelowania pyta$ w badanej próbie wyniós 0,17. W sumie takich osób by o 67.
Sprawdzanie cz&sto!ci wykorzystania poszczególnych
punktów skali odpowiedzi powinno s u#y" eliminowaniu fa szywych respondentów z dalszych analiz. Mo#na
tego dokona" jedynie w przypadku ró#nokierunkowych
zestawów pyta$ (kiedy o nasileniu danej postawy/cechy
!wiadczy „zgoda” z cz&!ci' itemów i brak zgody z reszt'). Nie mo#na tego zrobi" np. w jednokierunkowych zestawach pyta$ – udzielenie takiej samej odpowiedzi na
pytania dotycz'ce aborcji i permisywno!ci seksualnej
mo#e !wiadczy" o silnych skrystalizowanych postawach,
a nie o lekcewa#eniu badania przez respondenta. Je#eli
jednak respondent kilkana!cie razy odpowiada raczej jak
wzorcowa osoba X przy s abo skorelowanych pozycjach,
powinni!my by" podejrzliwi.
W innych analizach merytorycznych naszych bada$
internetowych przyj&li!my zasad&, #e je!li respondent
odpowiadaj'cy na dwukierunkowe6 zestawy pyta$ u#ywa
tego samego klawisza (oznaczaj'cego dan' odpowied%)
cz&!ciej ni# w dwóch trzecich wszystkich odpowiedzi
(np. 12 pyta$ na 18, 13 pyta$ na 20), to eliminujemy go
z dalszych analiz. W 18-elementowym zestawie pyta$ do
badania reakcji na kryzys Þnansowy spowodowa o to wykluczenie z dalszych analiz 10,4% w oskich i 16,3% japo$skich respondentów. Wykluczeni nie ró#nili si& od
pozosta ych wiekiem, p ci' ani wyksztalceniem. Zyskiem
z wykluczenia by o istotne zwi&kszenie wspó czynników
korelacji mi&dzy podobnymi znaczeniowo pozycjami.
W zestawie pyta$ do oceny strategii aktywno!ci przyj&cie zasady dwóch trzecich spowodowa o wykluczenie
z dalszych analiz 16,6% w oskich i 20,4% japo$skich respondentów. W!ród wykluczonych by o wi&cej m&#czyzn
i wi&cej osób starszych ni# m odszych, co pewnie mo#na
t umaczy" psychologicznym charakterem pyta$.
Fa szywi respondenci s' wi&kszym zagro#eniem dla
sonda#y analitycznych (nastawionych na testowanie zale#no!ci mi&dzy zmiennymi) ni# brak reprezentatywno!ci
próby (która jest niezb&dna, gdy naszym celem jest, tak
jak w sonda#ach sprawozdawczych, okre!lenie rozk adu
zmiennej w populacji).
6
Zestawy pyta$ dotycz'cych jednego konstruktu teoretycznego
mog' by" dwukierunkowe (kiedy o nasileniu danej postawy/cechy
!wiadczy zgoda z cz&!ci' itemów i brak zgody z reszt') lub jednokierunkowe (gdy wszystkie pozycje s' sformu owane pozytywnie).
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Chcieliby!my, aby przedstawione w tek!cie rozwa#ania i przyk ady sk oni y badaczy do starannej wst&pnej
analizy danych. Zbyt cz&sto mo#na bowiem natkn'" si&
w literaturze fachowej na stosowanie do porówna$ kulturowych modelowania strukturalnego, które jest dla
badaczy bardzo wdzi&czn' metod' analizy, poniewa#
prawie zawsze do danych udaje si& dopasowa" jaki! model. Niestety z drugiej strony skutki przeprowadzania
zaawansowanych analiz na danych nieoczyszczonych
z fa szywych respondentów daj' przykr' ilustracj& regu y
garbage in, garbage out („zanieczyszczenia na wej ciu,
zanieczyszczenia na wyj ciu”).
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ABSTRACT
The incomparability of data collected in different countries is a major hindrance to cross-cultural research.
We have focused our paper on the issues of measurement and sampling equivalence, as well as response
styles manifested in the differences in the numbers of respondents choosing (i) „don’t know” and (ii) extreme
responses, e.g. “deÞnitely yes” or “deÞnitely no”. To test cross-cultural differences we used an Italian
and a Japanese representative internet samples, as well as data collected in both countries as a part of
the International Social Survey Programme (1998, 2008). In almost all of the six question sets analysed,
Japanese gave fewer extreme responses, as well as more “don’t know” responses than Italians. Results
of this comparison are interpreted as an indication of the well known differences in the thinking styles
(Nisbett, 2009), which in the Eastern cultures are manifested in the acceptance of contradictions (i.e., good
and bad, strong and weak etc., exist in everything), whereas thinking in the Western cultures is guided by the
law of excluded middle (i.e., a sentence is either true or false). Our analysis also highlights the necessity of
detecting “false respondents,” who answer in a random fashion, and eliminating them from further analyses.
Such false respondents are a bigger threat to analytical surveys directed at testing of relationships between
variables than is a lack of representativeness of the sample, which is crucial when assessing the distribution
of a variable in the population.
Keywords: measurement equivalence, response style, don’t know response, extreme response style, cross-cultural survey research, ISSP, false respondents
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