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1. Wstęp. Jedną z najważniejszych metod badawczych w naukach społecznych 
są tzw. badania kwestionariuszowe - czyli pisemne odpowiadanie na pytania za-
warte w odpowiednim formularzu. Każde pytanie można, oczywiście, sformułować 
w różny sposób, sugerując pewną odpowiedź bądź nie wyróżniając żadnej z możli
wych. Pytania takie (ściślej: sformułowania pytań) nazwiemy odpowiednio sugestyj-
nymi i bezstronnymi. Gdy wiedza na dany tematjest kategoryczna (tzn. osoba badana 
wyklucza wszystkie możliwe odpowiedzi poza jedną), sformułowanie pytania nie 
odgrywa roli. W przeciwnym przypadku występuje zależność między sformułowa
niem pytania a odpowiedzią, gdyż osoba badana (zwana dalej o. b.) może nie opierać 
się wyłącznie na swojej wstępnej wiedzy, lecz kierować się wskazówkami zawartymi 
w sformułowaniu pytania. Zjawisko to może występować u różnych o.b. w nie-
jednakowym stopniu, co znaczy, że różnajest ich podatność na sugestyjne sformuło
wania. 

Tak więc splatają się tu dwa problemy: 
- metodologiczny: analiza narzędzia badań dla uniknięcia sugestyj n ości lub 

dla celowego jej wykorzystania; 
- psychologiczny: analiza podatności jako cechy osobowości. 
W literaturze psychologicznej zjawisko to zajmuje bardzo mało miejsca i nie jest 

głębiej analizowane (np. [1]). Nieliczne, ściślejsze jego ujęcia są jednostronne: [3] 
pomija podatność, [4]- sugestyjność, a [2] i [5]- oba te czynniki, rozpatrując 

sytuację "zgadywania" i wiążąc z poprawną odpowiedzią pojęcia "trudności" pytania 
i "zdolności" odpowiadającego. 

Jednak problem wydaje się interesujący, a niniejsza praca stanowi próbę mate-
matycznego opisu tego zjawiska. 

2. Założenia ogólne. Rozważmy proces udzielania odpowiedzi przez jedną o.b. 
na jedno pytanie w pewien sposób sformułowane. Osoba badana stoi przed wyborem 
jednej z wielu możliwych odpowiedzi. Może ich być nieskończenie wiele (np. gdy 
pytanie jest "otwarte"), załóżmy jednak dla uproszczenia, że jest ich skończenie 

[55] 
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wiele i że wykluczają się one wzajemnie. Niech będą one ponumerowane liczbami 
l, ... , n. Wiedzą osoby badanej będziemy nazywali rozkład prawdopodobieństwa 
na możliwych odpowiedziach na dane pytanie, tzn. (wv ... , W11), gdzie w1 ~O dla 

11 

i = l, ... , n, L: w1 = l. Wiedza jest więc rozkładem wiążącym osobę z problemem, 
1=1 

poszczególne w1 interpretujemy jako prawdopodobieństwa, które osoba "przypisuje" 
możliwym odpowiedziom na to pytanie. Można przez to rozumieć prawdopodobień
stwa subiektywne, jednak uważamy, że najlepiej byłoby mówić tu o prawdopodo-
bieństwach wstępnych (nie wiążąc ich jednak z Bayesowskimi 'prawdopodobień
stwami a priori) poszczególnych możliwości w odczuciu o.b. Załóżmy na razie, że 
wiedza jest pewnym teoretycznym konstruktem, którego istnienie z psychologicznych 
względów jest niewątpliwe i który wykorzystamy w modelu procesu. 

Zakładamy jednak, że ostateczny rozkład wyborów możliwych n odpowiedzi, 
oznaczany dalej przez (Pv ... ,p11), może być różny od wiedzy (w1 , ••. , W11). Rozkład 
(p1 , ••• , p11) można interpretować bądź jako graniczny rozkład częstości wyboru 
poszczególnych odpowiedzi przy wielokrotnym i niezależnym odpowiadaniu na 
dane sformułowanie pytania, bądź jako ostateczne prawdopodobieństwa przypisy-
wane poszczególnym odpowiedziom po zapoznaniu się ze sformułowaniem pytania. 
Zatem problem oddziaływania sformułowania pytania kwestionariuszowego na o.b. 
sprowadza się do problemu analizy zmiany rozkładu (w1 , ••• , W11) na rozkład (pb ... 
... ,pn)• 

Na zmianę rozkładu prawdopodobieństwa wpływa pytanie w konkretnym swoim 
sformułowaniu. Ponieważ uwzględniamy n możliwych odpowiedzi, więc sugestyjność 
sformułowania pytania należy również odnieść do tych n możliwości. Przyjmujemy 
zatem, że sformułowanie pytania jest także rozkładem prawdopodobieństwa (q1 , ••• 

• . . , q11 ) na możliwych odpowiedziach. Nie precyzując sensu tego rozkładu, uważamy 
go za "proponowany" przez sformułowanie pytania rozkład prawdopodobieństwa 
na możliwych odpowiedziach. Tak więc sformułowaniu bezstronnemu odpowiada 

rozkład(_!_,_!__, ... ,_!_), natomiast sformułowaniu sugestyjnemu-rozkład o mniej-n n n 
szej entropii. Wprowadzamy także charakteryzujący osobę parametr podatności na 
sugestię, oznaczany przez u. Założymy, że jest to liczba rzeczywista przybierająca 
wartości co najmniej w przedziale [u0 , u1]. Przyjmujemy, że u= u0 charakteryzuje 
osobę całkowicie niepodatną, a u= u1 - osobę w pełni podatną na sugestię sfor-
mułowań. 

Przyjmujemy skrótowe oznaczenia i nazwy: 
w= (wl, ... 'wn)- wiedza, 
u- podatność, 

q= (q l, ... , qn)- pytanie, 
P = {p l, ... , Pn)- odpowiedź. 

Przedmiotem naszych rozważań będzie proces przekształcający w na p. O tym, 
jaki jest efekt tego procesu, decydują u oraz q. 
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Zakładamy, że 

(a) jeśli U = Uo, to p= w; 
(b) jeśli u = u 1 , to p = q, o ile w 1 =P l dla i = l , ... , n; 
(c) jeśli w1 =O, to p1 = O; 
(d) jeśli w1 = l, to p 1 = l ; 
(e) jeśli w= q, to p= w; 
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(f) p1 jest funkcją ciągłą zmiennych q1 , ... , q" E [0, 1], u E [u0 , u1] oraz w1 , ... 

... , w" E (0, 1). 
(c) i (d) oznaczają, że jeśli wiedza o.b. jest kategoryczna, to- bez względu na 

sformułowanie pytania- prawdopodobieństwo ostateczne będzie takie samo jak 
wstępne; to założenie można by nazwać priorytetem wiedzy pewnej. Założenie (e) 
można nazwać brakiem wpływu "sugestii nieistotnej"; chodzi tu o sytuację, gdy 
rozkład prawdopodobieństwa "proponowany" przez pytanie jest identyczny z wiedzą 
o.b.; wtedy oczywiste jest, że- bez względu na podatność- końcowy rozkład 
prawdopodobieństwa będzie taki sam jak początkowy (a więc i taki jak pytanie). 
Wreszcie, w naturalnym warunku (f) nie zakładamy jedynie ciągłości "na brzegu", 
tj. przy wiedzy kategorycznej. 

3. Założenia dla modelu binarnego. Poniżej zaproponujemy pewne rozwiązanie 
problemu w najprostszym -lecz zarazem najważniejszym -przypadku, gdy n = 2. 
Wynikający stąd model będziemy nazywać binarnym. 

Dla przypadku binarnego poszczególne rozkłady prawdopodobieństwa są wek-
torami 2-wymiarowymi: (w, l-w), (q, l-q), (p, l-p), gdzie O~ w, q,p~ l. 
Oczywiście, wystarczy rozważać tylko pierwsze współrzędne tych wektorów. 

Załóżmy, że ostateczne prawdopodobieństwo wyboru pierwszej odpowiedzi jest 
funkcją zmiennych: wiedzy, sformułowania oraz podatności. Zatem p= P(u, w, q). 
Ze względu na symetrię obu odpowiedzi otrzymujemy warunek 1-p = P(u, 1-
-w, 1-q). 

Wobec tego o funkcji P musimy założyć, że 
(l) O ~ P( u, w, q) ~ l , 
(2) P(u, w, q)+P(u, 1-w, 1-q) = l 

oraz odpowiedniki założeń (a)-(f): 
(3) P(u0 , w, q)= w, 
(4) P(u1 , w, q)= q, jeżeli O :f: w :f: l, 
(5) P(u, O, q) = O, 
(6)P(u, l, q)= l, 
(7) P(u, a, a) = a, 
(8) P(u, w, q) jest funkcją ciągłą zmiennych u E [u0 , u1], w E (0, 1), q E [0, l]; 

a także: 
(9) P(u, ., q) jest funkcją niemalejącą, 

(lO) jeśli O < w <q, to P( ·,w, q) jest funkcją rosnącą, 
(11) jeśli q < w < l, to P( ·,w, q) jest funkcją malejącą. 
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Zauważmy, że (9) oznacza, że im większe jest wstępne prawdopodobieństwo, 
tym większe jest końcowe. Założenia (10) i (11) określają sens zmiennej u: gdy 
podatność rośnie (od u0 do u1), wtedy końcowe prawdopodobieństwo zmienia się 
monotonicznie (od w do q). Założenia (9)-(11) nie mają odpowiedników w założe
niach ogólnych, gdyż dla n > 2 nie miałyby -jak się wydaje - sensu. Monotoni-
czność każdej współrzędnej wektora p może bowiem zależeć od zmian wszystkich 
współrzędnych w, q oraz u. Zauważmy jeszcze, że z (3), (4), (10) i (11) wynika, że: 

(*) jeśli u0 < u < u1 i O -:F w -:F l, to dla w "# q: 

min(w, q) < P(u, w, q) < max(w, q). 

4. Funkcja P i jej własności. Istnieje nieskończenie wiele funkcji spełniających 
warunki (1)-(11). Podana poniżej konstrukcja takiej funkcji nie jest więc jedynym 
rozwiązaniem modelu binarnego, lecz tylko przykładem jego rozwiązania. Okaże się 
jednak, że jest to rozwiązanie nie tylko stosunkowo proste, ale także umożliwiające 
zastosowanie eksperymentalne. 

Zmienną u posłużymy się na razie pośrednio, wprowadzając zależną od niej 
zmienną N= N(u), monotonicznie rosnącą, różnowartościową i ciągłą funkcję 

argumentu u, taką że N(u0 ) = l i limN(u) = + oo. Otrzymujemy więc wzajemną 
U-+Ut 

jednoznaczność między u a N. Jest to odwzorowanie przedziału [u0 , uJ na przedział 
[1, +oo), a przyjmując N(uJ = +oo, otrzymujemy odwzorowanie [u0 , uJ na 
[l, + oo]. 

Niech będzie l ~ N < + oo i niech 

l
q+ (~~~f2~1 , jeśli 

PN(w, q) = (q-w)N 
q qN-t jeśli 

w~ q, 

w<q. 

Łatwo Sprawdzić, że 

(*') min(w, q)< PN(w, q)< max(w, q), jeżeli w -:F q. 
Definiujemy także 

lo, 
Poo(w, q)= lim PN(w, q)= q, 

N-++oo l 
' 

co pozwala nam przyjąć, że 

- {PN(w,q), jeśli 
P(N, w, q) = p ( ) . ,1. oo w, q , Jes 1 

jeśli 

jeśli 

jeśli 

w= o, 
o< w< l, 
w= l, 

l~N<+oo, 

N= +oo. 

Na mocy definicji odwzorowania u-+ N(u) określoną powyżej funkcję P(N, w, q) 
możemy uważać za funkcję P(u, w, q), przyjmując P(u, w, q)= P(N(u), w, q). 

TWIERDZENIE. Zdefiniowana w powyższy sposób funkcja P spełnia warunki (1)-(11). 
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D o wód. (l) wynika z (*'), a dla u = u1 z definicji P 00 • Sprawdzamy warunek 
(2). Korzystając z tego, że jeśli w;;:::: q, to 1-w ~ 1-q, a także z tego, że (1-q)-
-(1-w) =w-q, otrzymujemy (dla w;;:::: q): 

(w-q)N (w-q)N 
P(u, w, q)+P(u, 1-w, 1-q) =q+ (l-q)N-l +(1-q)- (l-q)N-1 = l 

i to samo dla w < q. 
Warunek (3): 

_ lq+ w~q = w, jeśli 
P(u0 , w, q) = P(l, w, q) = q-w q --1- = w, jeśli 

w;:::: q, 

w< q. 

Warunek (4) wynika z definicji P 00 • Spełnienie warunków (5) i (6) jest oczywiste. 
Warunek (7): 

f 
{a+O 

P( ) PN(a, a) = 0 u,a,a = a-
P00(a, a)= a 

dla u < u1 , w ;;:::: q, 
dla u < u 1 , w < q, 
dla u= u1. 

Warunek (8): funkcja P jest oczywiście ciągła względem u, w, q wewnątrz obszaru 
określoności- kostki [u0 , u1] x [0, 1]2. Nieciągłość występuje na brzegu: w= O 
lub w = l dla u = u1 • Warunek (9) wynika stąd, że: 

l (w-q )N-1 _ N-- , w;:::: q, 
iJP 1-q 

Ow = N( q~w r-•, w< q, 
a więc aJi ow ;;:::: o. 

Dla dowodu (10) oznaczmy N(u) i N'(u) przez N i N'. Wtedy dla w< q 

iJP N'(q-w)NqN-1 (q-w) au = - (qN-1)2 In -q- > o, 
bo (q-w)fq <l, czyli logarytm jest ujemny, a pozostałe wyrażenia (także N') są 
dodatnie. Wynika stąd (10), a podobnie można sprawdzić (11). • 

5. Podatność i sugestyjność w modelu binarnym. Nasze rozważania dotyczą analizy 
różnicy między rozkładem {p, 1-p) a rozkładem (w, 1-w), czyli różnicy międ7y 
p a w. O:::z:ywiście, p zależy od w, ale P traktowane jako funkcja w jest identycznością 
tylko dla u = u0 , a dla u -:p u0 jest od identyczności różne; obliczmy więc: 

l l 

I=~ IP(u, w, q)-wldw = ~ IP(N, w, q)-wldw. 
o o 

Powyższą całkę możemy interpretować jako odległość w przestrzeni L([O, l]) między 
identycznością a funkcją P zmiennej w. Istotnie, P jako funkcja w jest zawsze całko-
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walna (jest albo funkcją prawie wszędzie stałą, albo funkcją potęgową stopnia 
dodatniego) na przedziale (O, l]. 

Zauważmy, że P(u, w, q)-w~ O wtedy i tylko wtedy, gdy w·~ q, co łatwo 
wynika z (*). Wobec tego I= I1.+I2 , gdzie 

q 1 

11 = ~ (P(u, w, q)- w)dw, 12 = ~ (w-P(u, w, q))dw. 
o q -

Oczywiście, możemy obliczać / 1 i I2 wstawiając P zamiast P, 

(q-w)N ) N-1 
qN-1 -w dw = q2 2(N+l)' 

i 
\ ( (w-q)N ) 2 N -l 

I2 = j w-q- (1-q)N-1 dw =(q -2q+l) 2(N+l). 
i 

Stąd 

N-1 
I= N+ l (q2-q+-ł). 

Tak więc I jest iloczynem funkcji zależnej tylko od N, czyli od cechy charakteryzu-
jącej osobę, oraz funkcji zależnej tylko od q, tzn. od cechy charakteryzującej sformu-
łowanie pytania: I = F(N) · G( q). 

Zauważmy, że dla każdego q mamy G(q) > O, natomiast F może przybierać 
zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne, ale dla N ~ l mamy F(N) ~ O. 

Zajmijmy się dokładniej funkcją F(x) = x-ll . PonieważFobciętado przedziału X+ 
[1, +oo) ma własności funkcji odwrotnej do N(u), przyjmijmy więc, że F= N-I, 

. N(u)-1 l+u 
czyhF(N(u)) =u. Zatem N(u)+ 1 =u, skąd N(u) =l-u. Pozwalanam to wyzna-

czyć u0 i u1 • Jak łatwo sprawdzić, jedynym punktem, w którym tak określone N(u) 
dąży do + oo, jest u1 = l (ściślej, chodzi tu o granicę lewostronną); podobnie 
jedynym punktem, w którym N przyjmuje wartość l, jest u0 = O. Wynika stąd, 
że funkcja N( u), którą wykorzystywaliśmy jako funkcję pomocniczą, określona jest 
na przedziale [0, 1). Tak więc parametr podatności o.b. na sugestię u jest liczbą 
z tego przedziału. Ale skonstruowana przez nas poprzednio funkcja P(N, w, q) jest 
określona także dla N = + oo , możemy zatem dopuszczać u = l . Ostatecznie 
więc u E [0, 1]. 

Z kolei zajmiemy się funkcją G(x) = x2 -x+ł· Ma ona minimum w punkcie j, 
a największe wartości prZ)jmuje na końcach przedziału ckreślcności, tj. w punktach 
O i l. Porlobnie jak funkcję F przyjęliśmy za podatność na sugestię, tak funkcję G 
przyjmijmy jako miarę sugestyjności sformułowania pytania. Oznaczmy ją przez s 
i zauważmy jeszcze, że- ściśle rzecz biorąc- jest ona miarą "tendencyjności" 
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pytania. Istotnie, najmniejszą wartość (równą ;}) przyjmuje ona w punkcie x = i, 
który odpowiada sformułowaniu bezstronnemu. Natomiast- ponieważ G(x) = 
= G(l-x)-dla sformułowań (t, 1-t) oraz (1-t, t) przyjmuje tę samą wartość 
G( t). Można by więc obrazowo powiedzieć, że G "nie odróżnia" pierwszej możliwej 
odpowiedzi od drugiej, co podkreśla pełną ich symetrię. 

Otrzymaliśmy więc I= u(q2 -q+}), czyli I= u· s( q), gdzie O~ u~ l, i~ 
~ s(q) ~}.Jeśli u =O, to I= O, co oznacza, że Ptraktowanajako funkcjazmiennej 
w jest identycznością, a więc dla każdego w jest (p, 1-p) = (w, 1-w). 

Skoro otrzymaliśmy już postać funkcji N(u), możemy podać właściwą postać 
funkcji P(u, w, q): 

dla u< l 
l+u 

q+ 
(w-q) l-u 

jeśli w~ q, 2u ' 

P(u,'"w, q)= 
(1-q) l-u 

1+11 

q 
(q-w) 1-u 

jeśli w< q, 2u 

q 1-u 

oraz r jeśli w= o, 
P(l,w,q) = q, jeśli o< w< l, 

l, jeśli w=l. 

Te wzory określają funkcję będącą przykładem probabilistycznego opisu wyboru 
przez o.b. jednej z dwóch odpowiedzi na konkretnie sformułowane pytanie. Wybór 
jest wypadkową działania trzech czynników: wiedzy odpowiadającego, sformuło
wania pytania oraz podatności na sugestyjne sformułowania (decydującej o tym, 
który z dwóch pierwszych czynników odgrywa większą rolę). Zakładamy, że te trzy 
czynniki są niezależne: 

- u jest stałe dla danej osoby, 
- q jest stałe dla danego sformułowania, 
- w jest stałe dla każdej pary (osoba, problem). 
Tak więc P jest funkcją trzech niezależnych zmiennych, które dla populacji osób 

badanych i zbioru pytań kwestionariuszowych są, oczywiście, niezależnymi zmiennymi 
losowymi. 

Udowodniony warunek (*) oznacza, że dla dowolnego u e [0, l] p jest liczbą 
pośrednią między w i q. Łatwo wykazać, że jeśli u' < u", to 

IP(u', w, q)-ql ~ IP(u", w, q)-ql oraz IP(u', w, q)-wl ~ IP(u", w, q)-wl. 

Jest to właśnie charakteryzacja wypadkowego działania wiedzy i sformułowania, 
którego udział jest tym większy, im większe jest u; przy czym jednocześnie zmniejsza 
się rola wiedzy. 
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6. Mierzenie sugestyjności i podatności. Dla skonstruowanej poprzednio funkcji 
P podamy kilka wzorów, które można wykorzystać w badaniach empirycznych 
w następującej sytuacji eksperymentalnej: przypuśćmy, że na jedno pytanie kwestio-
nariusza odpowiada grupa m osób tak dobranych, że u oraz w są, jako zmienne 
losowe, niezależne. Przypuśćmy jeszcze, że- w odniesieniu do danego problemu 
i sformułowania pytania- możemy estymować w oraz p dla każdej osoby. Przyj-
mując zatem oznaczenie X na estymator zmiennej losowej X, mamy dane w(i) oraz 
p( i) dla i = l, ... , m (tzn. estymatory w i p dla każdej o.b.). Załóżmy ponadto, 
że w ma w grupie rozkład jednostajny. 

l 
Uzyskany poprzednio wzór I=~ IP(u, w, q)-wldw =u· s(q) określa średnią 

o 
wartość modułu różnicy między p i w pod warunkiem, że wartość u jest jednakowa 
dla wszystkich o.b. z danej grupy. Przechodząc w tej równości do estymatorów, 
otrzymujemy 

s(q) = iop- wD , 
u gdzie 

m 

E(lp-wl) =! :Lip(i)-w(i)l. 
i= l 

Założenie stałości u daje się (jak wykażemy dalej) pominąć, jednak dostrzegamy 
tu dwa mankamenty: estymujemy nie q, lecz s( q) i musimy estymować w, co na pewno 
jest trudniejsze niż estymacja p. Z tego względu łatwiejsze mogą być wzory nie 
prowadzące do konieczności estymowania wiedzy: 

l 

(I) ~P(u, w, q)dw = i+u(q-:ł), 
o 
1 1 

(II) ~~P(u, w, q)dwdu = iCq-:ł), 
00 

1 l 

(III) ~ ~ P(u, w, q)g(u)dwdu = ł+E(u}(q-ł), 
00 

gdzie g oznacza gęstość, a E( u) wartość średnią podatności u. 
Udowodnimy najpierw (I): 

r - r ( (q-X)N) r ( (x-q)N ) J P(N, w, q)dw = J q-- qN-t dx+ J q+ (l-q)N-t dx = 
o o q 

- t l [ (q-x)N+t ]q l [ (x-q)N+t ]l 
- q[x]o- qN-1 - N+l o+ (1-q)N-t N+l q= 

q2 (l-q)2 N-l l 
=q- N+l + N+l = N+l q+ N+ l' 
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więc 

l 

~P(u, w, q)dw = uq+(l-u)/2 = ł+u(q-ł). • 
o 

Ponieważ wzór (II) jest szczególnym przypadkiem (III) dla g( u) = l, więc 
wystarczy obliczyć 

1 l l 1 l 

~ ~ P(u, w, q)g(u)dwdu = ~ g(u) ~P(u, w, q)dwdu = ~g(u)(i+u(q-ł))du = 
00 o o o 

l l 

= ł ~g(u)du+(q-i) ~ug(u)du = ł+E(u)(q-i). • 
o o 

Lewe strony wzorów (1)-(III) są wartościami średnimi p przy następujących 
założeniach o podatności na sugestię w grupie: 

ad (I): u jestjednakowe dla wszystkich o.b., 
ad (II): u ma w grupie rozkład jednostajny na przedziale [0, 1], 
ad (III): u ma w grupie dowolny rozkład na przedziale [0, 1]. 
Przechodząc w równościach (I)-(III) do estymatorów, otrzymujemy estymatory 

parametru q. Są to odpowiednio: 

(I') !+ E(p)-ł 
2 , u 

(II') 

(III') 1 i(p)-i 2+ " , gdzie 
E( u) 

m 
" l~" E(p) = m .f....JP(i). 

i=l 

Tylko stosowanie pierwszego z tych estymatorów wymaga, by u było w grupie 
jednakowe. Dla dwóch pozostałych można to założenie osłabić. Z tego punktu 
wiC: . ~enia najlepszy wydaje się estymator (III'). Można go stosować, jeśli rozkład 
wiedzy w grupie jest jednostajny i jeśli mamy wartość średnią u w grupie (wielkość 
tę można nawet zapostulować, bez konieczności estymacji). 

Odwrócimy teraz sytuację eksperymentalną. Przypuśćmy, że jedna osoba udziela 
odpowiedzi na k pytań kwestionariusza. W takiej sytuacji u jest ustalone, natomiast 
różny może być rozkład parametrów q charakteryzujących sformułowania. Załóżmy, 
że rozkład wiedzy (tj. zmiennej w) o.b. jest jednostajny, oraz że w i q są niezależnymi 
zmiennymi losowymi. Rozumując podobnie jak poprzednio, otrzymujemy: 

jeśli wartość q jest jednakowa dla wszystkich pytań, wzór analogiczny do 
wzoru (1): 

(IV) E(p) = ~+u(q-ł) 



64 J. Kaczyński 

oraz przy dowolnym rozkładzie parametru q, odpowiednik wzoru (III): 

(VI) E(p) = ł+u(E(q)-j). 

Analogon wzoru (II) przy założeniu jednostajnego rozkładu q staje się toŻSamoś
ciową równością 

(V) E(p) = -ł, 
która oznacza, że w takim przypadku E(p) nie zależy od u. Ogólniej, na mocy (VI) 
E(p) nie zależy od u, jeśli E( q)= j. Jak więc widać, pomiar podatności na sugestię 
jest niemożliwy przy stosowaniu pytań bezstronnych (bo dla tych pytań mamy 
( = i), a nawet przy stosowaniu zestawów pytań, dla których średnia wartość q jest 

równa j. Wynika stąd, że przy badaniu podatności zasadniczą rolę muszą odgrywać 
pytania o sformułowaniach, dla których s :1= l. 

Jeżeli E(q) :1= ł, to przechodząc w równościach (IV) i (VI) do estymatorów, 
otrzymujemy następujące estymatory u, tzn. podatności o.b. na sugestyjne sformuło
wania: 

(IV') dla zestawu pytań o jednakowym q, 

(VI') dla innego zestawu pytań. 

Drugi z powyższych estymatorów zasługuje na większą uwagę, gdyż warunkiem jego 
stosowania jest tylko jednostajny rozkład wiedzy o.b. oraz przyjęcie pewnej wielkości 
jako E(q). 

7. Uwagi dotyczące estymacji. Z powyższych rozważań wynika, że dla wyzna-
czania q oraz u zasadnicze znaczenie mają wzory 

A(p 1 
A - 1 E )-2 q - 2 + ----'-:-A --=-E( u) 

oraz 
-A .1 

A E(p)--
u = A 

2 
• 

E(q)-i 

Z wyników eksperymentu można w naturalny sposób eStymować E (p) (dla 
pomiaru q będzie to częstość prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie, a dla 
pomiaru u-- częstość prawidłowych odpowiedzi danej osoby). Jednakże trudno 
wskazać estymatory występujące w mianownikach obu powyższych wzorów, gdyż 
wzory te są ze sobą sprzężone. Z dwóch możliwych sposobów postępowania lepiej 
jest, jak się wydaje, gdy postulujemy pewną wartość E(q), gdyż trudniej chyba 

A 

oszacować E(u) (o osobach nic bowiem z góry nie wiadomo, a sugestyjność pytań 
mogą zweryfikować np. kompetentni Jędziowie). Stąd zostaną obliczone wartości u 
poszczególnych osób, co da wtedy E(u) i pozwoli estymować q. 

Zauważmy jednak, że z oczywistego warunku O ~ u ~ l wynika, iż 
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Zatem dla a priori przyjętej wartości średniej q może wystąpić konieczność 
· pominięcia w analizie osób, dla których odchylenia E(p) od ł są większe niż odchy-
lenia E( q) (a więc częstość prawidłowych odpowiedzi jest zbyt duża lub zbyt mała). 
Zrozumiałe, że u takich osób rozkład wiedzy nie mógł być jednostajny. 

Przy estymowaniu sugestyjności pytań (to estymowanie trzeba ograniczyć do osób 
uwzględnionych przy pomiarze u) analogiczne przyczyny powodują niemożność 
pomiaru q dla niektórych pytań. 

8. "Zasada nieoznaczoności" wiedzy. Zauważmy, że w powyżej przedstawionych 
rozważaniach, spośród trzech czynników determinujących ostateczny wybór odpo-
wiedzi podaliśmy metody estymacji jedynie dwóch, pomijając trzeci (wiedzę), mimo 
że właśnie temu czynnikowi przyznaliśmy priorytet (przy wiedzy kategorycznej). 
Nie jest to bynajmniej przeoczenie, gdyż, jak za chwilę wykażemy, z naszego modelu 
wynika psychologiczna "zasada nieoznaczoności" wiedzy - niemożność dokładnego 

pomiaru parametru w na podstawie pomiaru parametru p. 
Poniższe rozważania dotyczą modelu binarnego i dowolnej funkcji P spełniającej 

jego założenia (niekoniecznie tej, którą posługiwaliśmy się dotąd przykładowo). 

Przypuśćmy, że o.b. odpowiada na pytanie o danym sformułowaniu. Wówczas 
praktycznie niemożliwe jest uzyskanie dokładnej wartości p; można co najwyżej 
wiedzieć, że jest to nieznana liczba z przedziału [p1 , p2 ]. Przedział ten nazwiemy 
błędem pomiaru p i oznaczymy przez Bp, a jego długość przez IBpl = p2 - p 1 . Wartości 
w odpowiadające tym wartościom p, to błąd pomiaru wiedzy: zbiór B w( u), który 
zależy od charakteryzującego osobę u (Bp zależy od metody eksperymentalnej). 

Jeżeli funkcja P(u, w, q) = P(u, w) (bo q jest ustalone) spełnia warunki (8) i (9), 
to Bw(u) = {w: Pt. ~ P(u, w) ~ p 2 } jest takim przedziałem [w1 , w2 ], że P(u, w1) = 
= p1 dla i = l, 2. 

Może się zdarzyć, że zmierzone z pewnym błędem p jest bliskie q. Okazuje się, 
że błąd pomiaru wiedzy jest wtedy na tyle znaczny, iż można mówić o jej "nieoznaczo-
ności". 

TWIERDZENIE. Niech funkcja P spełnia warunki (1)-(11) i niech q e Bp. Wtedy: 
(a) jeśli u < u', to IBw(u)l < IBw(u')l, 
(b) IBw(u)l ~ IBpl, 
(c) lim IBw(u)l = l. 
D o wód. (a) Ponieważ q E Bp, więc Bp= [q- e, q+ <5] (e, <5 >O) i wtedy 

Bw(u) = [a, b], gdzie P(u, a) = q- e, P(u, b)= q+ <5; Bw(u') = [a', b'], gdzie 
P(u', a') =q- e, P(u', b')= q+ <5. Oczywiście, a <q, bo w przeciwnym razie 
na mocy (9) byłoby P(u, a)~ P(u, q), czyli q- e~ q. Wykażemy, że a >a'. 
Przypuśćmy, że a~ a'. Zatem, ze względu na (9), P(u', a)~ P(u', a') = q- e= 
= P(u, a). Ale a <q, a u <u', więc z (10) wynika, że P(u, a) < P(u', a), co pro-
wadzi do sprzeczności. Stąd a >a'. Podobnie można wykazać, że b <b'. • 

(b) !Bp l = q+ <5- (q- e) = <5+ e. Ze względu na (a) IBw(u)l ~ 1Bw(u0 )1, 
Bw(u0 ) = [a0 , b0 ], gdzie P(u0 , a0 ) = q- e, P(u0 , b0 ) = q+ <5. Ale na mocy (3) 
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P(u0 , a0 ) = a0 , P(uo, bo) = bo. Zatem IBw(uo)l = bo-ao = ~+e, więc IBw(u)l ~ 
~~+e= IBpj. • 

(c) Ponieważ u E [u0 , u1], więc chodzi tu o granicę lewostronną. Niech (v,.) 
będzie rosnącym ciągiem o wyrazach z przedziału [u0 , u1] dążącym do u1 i niech 
Bw(v") = [a,., b"] dla n = l, 2, ... Wykażemy, że a"-+ O. Z dowodu punktu (a) 
wynika, że jest to ciąg malejący; oczywiście, a,. ~ O dla n = l, 2, ... Przypuśćmy, że 
jest on ograniczony z dołu przez pewną liczbę ex > O. Jeżeli zatem x E (0, ex), to 
x et Bw(v") dla każdego n, skąd P(v", x) <q- e. Stąd lim P(v", x) = lim P(u, x) :/= 

n-+00 U-+U 1 

:/= q. Ale P(u1 , x) = q, a więc P nie byłaby ciągła- sprzeczność z warunkiem (8). 
Zatem (a") jest ciągiem malejącym ograniczonym z dołu co najwyżej przez O, skąd 
lim a" = O. Podobnie dowodzi się, że lim b" = l. Wobec tego, jeżeli u -+ ul., 
~00 -00 

to Bw(u)-+ [0, 1], co kończy dowód (c) i całego twierdzenia. • 
Dla wyjaśnienia sensu twierdzenia, zauważmy że przy niewątpliwych trudnościach 

szacowania prawdopodobieństw przypisywanych przez o. b. możliwym odpowiedziom 
oraz przy większej podatności na sugestię- często może się zdarzyć, że wartość q 
danego pytania znajduje się w granicach błędu pomiaru wartości p. Wówczas-
jak się okazuje- błąd pomiaru wiedzy jest tym większy, im większa jest podatność 
o.b.; przy pełnej podatności błąd ten nie daje się oszacować z góry, a w każdym 
przypadku jest nie mniejszy niż błąd pomiaru odpowiedzi. 

Psychologiczna interpretacja nieoznaczoności wiedzy wydaje się następująca: 

większa podatność na sugestię powoduje zwiększenie wpływu czynników zakłócają
cych udział wiedzy w procesie odpowiadania. 

9. Uogólnienie. Problemy otwarte. Przedstawiony poprzednio model binarny jest 
jedynie propozycją rozwiązania problemu dla n = 2, a nie w przypadku ogólnym. 
Łatwo jednak podać naturalne jego uogólnienie na przypadek n ~ 2. 

Niech funkcja P będzie nieujemna i spełnia warunki (3)-(8). Określamy: 

(**) n dla j=I,2, ... ,n. 
L P(u, w,, q1) 
i=1 

• 
Oczywiście, p1 ~ O dla każdegoj oraz ~ p1 = l. Sprawdzamy, czy spełnione są 

warunki (a)-(f): 
}=1 

(a) jeśli u= u0 , to WJ 
PJ = -"-- = Wj; 

L: w, 
i=1 

(b) jeśli u= u1 w1 , ••• ,w":/= l, to qj q. PJ = --- = J' 

L:ą, 
i=1 

(c) jeśli w1 =O, o 
=O; to PJ = n 

L P(u, w" q1) 
1=1 



(d) 

(e) 
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l l 
jeśli w1 = l , to p 1 = " . " l+ ~ P(u, w" q1) l+ ~ P(u, O, q1) 

i~ ~~ 

jeśli dla każdegoj w1 = qj =aj, to pj =~=aj, 
:La, 
i= l 

a warunek (f) wynika z (8). 
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l. 
' 

Jak już wspomniano, w przypadku n > 2 uogólnianie wszystkich założeń modelu 
binarnego budzi zastrzeźenia natury psychologicznej~ tak samo nie jest jasne, czy 
i jakiej nieoznaczoności wiedzy można by się tu spodziewać. Tak więc trudno powie-
dzieć, czy wadą takiego uogólnienia jest fakt, iż nawet jeśli funkcja P spełnia warunki 
(9)-(11), to końcowe prawdopodobieństwa określone wzorem(**) mogą nie spełniać 
ich odpowiedników (które moźna by sformułować z (9)-(11) dla każdej współ
rzędnej). 

Rozpatrzmy bowiem uogólnienie skonstruowanej przykładowo funkcji P dane 
wzorem (**). Niech q = (0.1, O, 0.9), u = ~' w = (0.3, 0.5, 0.2) oraz w' = 
=(0.4, 0.1, 0.5). Wtedy- chociaż w1 < w~ - otrzymujemy w przybliźeniu: 
p 1 = 0.154,p~ = 0.139. Innąpatologięotrzymamy np. dla q= (0.6,0,0.4), u= ł, 
w= (0.5, 0.4, 0.1). Wówczas p 1 = 0.635 jest większe zarówno od w1 , jak 
i od q 1 , co jest sprzeczne z (*). 

Niewykluczone, że do lepszego uogólnienia prowadziłoby przyjęcie za miarę 
n 

sugestyj n ości sformułowania S = (l /n)· L s( q i). Warto tu dodać, że S ma własności 
i= l 

liniowej funkcji entropii rozkładu (q1 , .. . , q n). 
Dalszym otwartym problemem są konsekwencje dopuszczenia w modelu ujemnej 

podatności na sugestyjne sformułowania (czemu odpowiadałoby O~ N< 1). 
Wydaje się, źe trudno jednak jakiejkolwiek osobie trwale przypisywać ujemną 
podatność - być może więc naleźałoby zrezygnować z załoźenia, źe wartość u jest 
stała dla danej osoby. 

Naleźy zaznaczyć, źe model -choć ma uzasadnienie psychologiczne - nie 
został sprawdzony empirycznie. Gdyby nie znalazł potwierdzenia w doświadczeniu, 
pozostaje otwartą sprawą możliwość innych podejść do całego problemu. Wskazać 
tu moźemy jedynie kilka ewentualnych wariantów. 

Wariant decyzyjny- związany z wzorem Bayesa. Wiąźe się on jednak z trud-
nością przetłumaczenia zdarzenia modyfikującego prawdopodobieństwo na język 
rozkładu charakteryzującego sformułowanie. 

Wariant teorioinformacyjny - potraktowanie procesu prowadzącego od wiedzy 
do odpowiedzi jako kanału informac)jnego, w którym występowałyby szumy 
uzaleźnione od sformułowania pytania i podatności. 

Wariant "stochastyczny"- uogólnienie wariantu teorioinformacyjnego. Rozwa-
żanie kanału z szumami prowadzi do stochastycznej macierzy zakłóceń. Ponieważ 
zaś dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa są zamknięte ze względu na działanie 
takich macierzy, być może dałoby się określić odpowiednią (dla danych: sformuło-
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wania i podatności) macierz stochastyczną, opierając się bezpośrednio na przesłan
kach psychologicznych, a nie teorioinformacyjnych. 

Niewykluczone, że zastosowanie któregoś z tych wariantów (lub jeszcze innego) 
umożliwiłoby głębszą analizę problemu i prowadziłoby do dalszych wniosków. 
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