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Problematyka podejmowana w niniejszej rozprawie doktorskiej dotyczy pomiaru 

hierarchii wartości w psychologii, a głównym celem rozprawy jest poszerzenie 

dotychczasowej wiedzy metodologicznej na ten temat. Cel ten zrealizowano poprzez:  

1) weryfikację, czy pomiar wartości z wykorzystaniem trzech metod, jakimi były rangowanie, 

metoda najlepszy-najgorszy i ocenianie, ma wpływ na uzyskane wyniki w postaci hierarchii 

oraz 2) sprawdzenie, jakie ograniczenia posiadają wymienione sposoby pomiaru ze względu 

na liczebność losowanych prób, długość hierarchii oraz strukturę populacji, z której losowano 

próby. 

 Podstawą teoretyczną pracy są trzy znamienne dla psychologii teorie wartości 

opracowane przez Allporta i Vernona (1931; Allport i in., 1951), Rokeacha (1972, 1973) oraz 

– integrująca wymienione podejścia – teoria Schwartza (1992, 2006, 2012; Schwartz, Bilsky, 

1987, 1990; Schwartz i in., 2012). Szczególnie istotna dla badań przeprowadzonych  

w ramach niniejszej rozprawy była liczba wartości wyodrębnionych przez każdego z autorów 

oraz zastosowane rozwiązanie metodologiczno-statystyczne umożliwiające przeprowadzenie 

ich pomiaru.  

 Postawiony w niniejszej pracy cel badawczy został zrealizowany dwutorowo: 

klasycznie, w badaniach empirycznych oraz w – jak się okazało niezbędnych – badaniach 

symulacyjnych, stanowiących novum względem prowadzonych dotychczas badań  

w tym obszarze psychologii. 



Badaniami empirycznymi objęto grupę 101 dorosłych osób (studentów) w wieku od 

18 do 49 lat, przy czym przeważającą większość badanych (79%) stanowiły kobiety. Pomiar 

dotyczący hierarchii w ramach katalogu 19 wartości Schwartza przeprowadzono na trzy różne 

sposoby: Portretowym kwestionariuszem wartości (PVQ-R3) oraz dwoma autorskimi 

kwestionariuszami wykorzystującymi metodę rangowania oraz najlepszy-najgorszy (por. Lee 

i in., 2008, 2017).  

Do zweryfikowania, czy każdy z zastosowanych sposobów pomiaru pozwoli na 

odwzorowanie zakładanej przez Schwartza kołowej struktury wartości wykorzystano 

procedurę skalowania wielowymiarowego (MDS). Uzyskane wyniki okazały się 

satysfakcjonujące dla każdej z metod (Stress 1 < 0,2), co oznacza dobre dopasowanie danych 

do modelu dwuwymiarowego. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla pomiaru 

przeprowadzonego za pomocą metody rangowania.  

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że dla każdego sposobu 

pomiaru w badanej próbie otrzymano inną hierarchię wartości. Jednak pomiar  

z wykorzystaniem metody rangowania (ω Aranowskiej) oraz najlepszy-najgorszy prowadzi 

do najbardziej zbliżonych rozwiązań, zarówno na poziomie ujawnionych hierarchii w próbie, 

jak i pojedynczej osoby badanej. Dodatkowo, na podstawie wyników uzyskanych dla 

zaproponowanej w ramach niniejszej rozprawy miary średniego przesunięcia w rangach 

jednej hierarchii względem drugiej (stanowiącej punkt odniesienia), można stwierdzić, że 

jeżeli nie przekracza ona wartości równej 4, to różnice w uszeregowaniu wartości 

występujące w porównywanych hierarchiach 19-elementowych nie prowadzą do istotnych 

różnic między hierarchiami. 

Co więcej, na podstawie wyników kolejnej wprowadzonej miary podobieństwa dwóch 

hierarchii, jaką jest ważony współczynnik korelacji tau Kendalla, można stwierdzić, że 

pomiar realizowany metodą najlepszy-najgorszy ujawnia w próbie hierarchię najlepiej 

odzwierciedlającą zróżnicowanie hierarchii osób badanych. Porównywalne wyniki uzyskano 

również dla pomiaru metodą rangowania z wykorzystaniem rozwiązania zaproponowanego 

przez Aranowską (1996). 

Przeprowadzenie badań symulacyjnych wymagało przyjęcia pewnych założeń 

(szczegółowo omówionych w Rozdziale V rozprawy), dotyczących między innymi rozkładu 

hierarchii w populacji, gdyż w literaturze przedmiotu brakuje informacji w tym zakresie.  

W celu rozpatrzenie różnych przypadków, przyjęto dziewięć struktur populacji różniących się 

ze względu na procentowy udział hierarchii zgodnych, neutralnych i niezgodnych z założoną 

hierarchią wejściową. Dodatkowo w obrębie każdej populacji wygenerowano dane 



specyficzne dla pomiaru realizowanego za pomocą rangowania, metody najlepszy-najgorszy  

i oceniania (skala Likerta) przy zachowaniu tego samego uporządkowania k obiektów (k1 = 6, 

k2 = 10, k3 = 18, k4 = 19). Następnie z tak przygotowanych 1 000 000 populacji losowano po 

1 000 prób n elementowych (n1 = 30, n2 = 100, n3 = 300, n4 = 500). 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że im bardziej jednolita jest struktura 

populacji ze względu na hierarchię tworzących ją jednostek, tym lepsze otrzymamy 

oszacowanie hierarchii charakteryzującej populację na podstawie wylosowanej z niej próby  

o dowolnej wielkości, niezależnie od długości hierarchii i sposobu jej pomiaru. Okazało się, 

że pomiar hierarchii sześcioelementowych najlepiej prowadzić metodą najlepszy-najgorszy, 

dziesięcioelementowych – rangowania (ω Aranowskiej), zaś 18- i 19-elementowych – 

rangowania (ω Aranowskiej) i oceniania (skala Likerta). Zaobserwowano także, że pomiar  

za pomocą metody oceniania (skala Likerta) najsłabiej sprawdza się w przypadku prób 

losowanych z niejednorodnej (zróżnicowanej) populacji. Dodatkowo potwierdzono, że im 

większe próby losujemy z populacji o dowolnej strukturze, to – niezależnie od długości 

estymowanej hierarchii – uzyskujemy lepsze oszacowania. 

Podsumowując, porównywane sposoby pomiaru prowadzą do odmiennych hierarchii 

wartości, które statystycznie nieznacznie różnią się między sobą. Spośród pozostałych 

uwzględnionych w niniejszej rozprawie metodologicznych czynników, to jest długości 

hierarchii, wielkości losowanej próby oraz struktury populacji, mogących mieć wpływ na 

postać otrzymanej hierarchii, każdy z osobna okazał się znaczący. Zaobserwowano też 

wzajemny wpływ długości hierarchii i sposobu pomiaru, w efekcie którego możliwe było 

wyznaczenie najlepszych metod do pomiaru hierarchii o określonej ilości atrybutów.  

Drugim zaobserwowanym zjawiskiem jest wspólne oddziaływanie wszystkich 

czterech czynników łącznie na uzyskane uporządkowanie obiektów, co najwyraźniej widać na 

przykładzie prób losowanych z niejednorodnej (zróżnicowanej) populacji. W przypadku 

układów 6-elementowych dla wszystkich sposobów pomiaru i dla każdej wielkości losowanej 

próby oszacowanie hierarchii w takiej populacji było najmniej dokładne. Dla układów  

10-elementowych wyniki estymacji na podstawie pomiaru prowadzonego metodą najlepszy-

najgorszy zgodnie z pierwszą propozycją Lee z zespołem (2008) uległy poprawie (to znaczy 

przesunęły się z ostatniego miejsca), gdy losowano małe próby (n1 = 30 i n2 = 100). 

Natomiast dla układów 18- i 19-elementowych oszacowanie hierarchii w populacji za pomocą 

wspomnianej metody pomiaru dla każdej wielkości losowanej próby przestało być najmniej 

dokładne.  



 W przeprowadzonych analizach nie oceniano jednak zgodności otrzymanych 

hierarchii w sensie treściowym. Od umiejętności interpretacji psychologa zależy interpretacja 

merytoryczna wyników otrzymanych za pomocą porównywanych metod. 
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Issues discussed in this doctoral thesis concern the measurement of value hierarchy in 

psychology, and its main objective is expanding the current state of methodological 

knowledge on the subject. The objective was achieved through the following: 1) verification 

whether value measurements with the use of three methods: ranking, best-worst scaling and 

rating affects results obtained in the form of a hierarchy, and 2) identifying limitations these 

measurement methods present with regard to the size of the drawn samples, hierarchy length 

and structure of the populations from which the samples were drawn. 

 Theoretical grounds for the thesis comprise three value theories, seminal for 

psychology, developed by Allport and Vernon (1931; Allport et al., 1951), Rokeach (1972, 

1973) and a theory integrating the two aforementioned approaches, developed by Schwartz 

(1992, 2006, 2012; Schwartz, Bilsky, 1987, 1990; Schwartz et al., 2012). A particularly 

significant element for studies conducted in the framework of this thesis was the number of 

values distinguished by each of the authors as well as the applied methodological and 

statistical solution which enabled taking the measurements. 

 The research question stated in this thesis was executed in two ways: classically, in 

empirical studies, and – what proved to be necessary – simulation studies which constitute  

a novelty against previously conducted research in this area of psychology. 

Empirical studies included a group of 101 adults (students) aged 18 to 49, where  

a significant majority of subjects were women (79%). The measurement of hierarchy from 

Schwartz’s catalogue of 19 values was conducted in three different ways: with the Portrait 



Values Questionnaire (PVQ-R3) and two original questionnaires which use ranking and best-

worst scaling, respectively (c.f. Lee et al., 2008, 2017).  

To verify whether each of the applied measurement methods enables to reflect the 

circular value structure assumed by Schwartz, the multidimensional scaling (MDS) procedure 

was used. Obtained results proved satisfactory for each method (Stress 1 < 0.2), which 

indicated adequate matching of data to the two-dimensional model. The best match was 

obtained for the measurement using rank order scaling.  

On the basis on the achieved results, it is possible to conclude that for each 

measurement method, a different value hierarchy was obtained in the studied sample. 

However, measurements using rank order scaling (Aranowska’s ω) and the best-worst scaling 

lead to the closest results, both on the level of hierarchies revealed in the entire sample and  

a single studied person. In addition, based on results obtained for the measure of the average 

shift in one hierarchy’s ranks relative to the other (which constitutes a reference point) 

suggested for this thesis, it can be concluded that if it does not exceed the value of 4, then 

differences in value order in comparable 19-element hierarchies do not result in significant 

differences between the hierarchies. 

Furthermore, based on the results of another introduced measure of the two 

hierarchies’ similarity, which is the weighted Kendall's tau correlation coefficient, it can be 

concluded that the measurement made with the best-worst scaling revealed in the sample  

a hierarchy which best reflects the diversity of hierarchies of studied persons. Comparable 

results were obtained also for the measurement with ranking, with the use of the solution 

proposed by Aranowska (1996). 

Conducting simulation studies required adopting certain premises (discussed in detail 

in Chapter V of this thesis), concerning, among others, the distribution of hierarchies in the 

population, as the literature lacks information on this subject. To consider various cases, 

nine population structures were adopted, varying with regard to the percentage share of 

hierarchies consistent, neutral and inconsistent with the assumed input hierarchy. In addition, 

within each population, specific data were generated for the measurement made with ranking, 

best-worst scaling and rating (Likert scale) with the same order of k objects (k1 = 6, k2 = 10,  

k3 = 18, k4 = 19). Then, from thus prepared 1,000,000 populations, 1,000 n-element samples 

(n1 = 30, n2 = 100, n3 = 300, n4 = 500) were drawn. 

The results obtained allow for the conclusion that the more uniform the population 

structure with regard to the hierarchy of individuals it comprises, the better the obtained 

estimation of the hierarchy characterizing the population on the basis of the sample drawn 



from it, regardless of its size, or the hierarchy length and the method of its measurement. 

It turned out that the measurement of six-element hierarchies is best made with the best-worst 

scaling, of ten-element hierarchies – with rank order scaling (Aranowska’s ω), and of 18- and 

19-element hierarchies – with ranking (Aranowska’s ω) and rating (Likert scale). It was also 

observed that the measurement using the rating method (Likert scale) is the least effective in 

the case of samples drawn from a heterogenous (diverse) population. Furthermore, it was 

confirmed that the larger samples are drawn from a population of any structure – regardless of 

the length of the estimated hierarchy – the better estimations we obtain. 

In conclusion, the compared measurement methods lead to different value hierarchies 

which statistically do not differ significantly between one another. Among the remaining 

methodological factors considered in this thesis, which include: hierarchy length, size of the 

sample drawn and population structure, that could affect the form of the obtained hierarchy, 

each one turned out to be significant. The mutual influence of hierarchy length and 

measurement methods was observed as well, which enabled identifying the best methods for 

measuring hierarchies with a given number of attributes.  

The second observed phenomenon is the mutual influence of all four factors together 

on the obtained object order, which is the most clearly visible on the example of samples 

drawn from a heterogenous (diverse) population. In the case of 6-element sets, for all 

measurement methods and any size of the drawn sample, hierarchy estimation in such  

a population was the least accurate. For 10-element sets, results of estimations based on the 

measurement made with the best-worst scaling according to the first proposal of Lee and his 

team (2008) were improved (i.e. shifted from the last place), when small sizes were drawn 

(n1 = 30 and n2 = 100). But for 18- and 19-element sets, hierarchy estimation in the population 

with the use of the aforementioned measurement method for any drawn sample size ceased to 

be the least accurate.  

 However, the conducted analyses did not evaluate the compliance of the obtained 

hierarchies content-wise. Psychologist’s interpretation skills determine the substantive 

interpretation of the results obtained with the compared methods. 
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