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Nierówność dochodów 

• Wiele konkurencyjnych definicji 

• Wiele aspektów nierówności:  
– Pozycja najbiedniejszych 

– Względnie różnice między najlepiej a najgorzej 
zarabiającymi 

– Polaryzacja społeczeństwa 

– … 

• Badacze próbują wyważyć te różne 
perspektywy 

 

 



Nierówność dochodów 

• Respondenci spytani o sposób postrzegania 
nierówności: 

– Udzielają niespójnych odpowiedzi (Amiel i Cowell 
1992, 2002, Gaertner i Namazie 2003, Amiel, 
Cowell i Gaertner 2014) 

– Odpowiedzi wielu respondentów można 
zobrazować na wielowymiarowej mapie 
(Jancewicz 2014) 



Możliwe źródła wielowymiarowości  

• Różnice w perspektywie różnych 
respondentów  

– zgodne z klasycznym założeniem, że każdy 
postrzega nierówność jednowymiarowo 

• Różnice w perspektywie pojedynczego 
respondenta, zależne od tego, który aspekt 
nierówności (chwilowo) uzna za najważniejszy 

– Byłoby to wyjaśnienie niespójności odpowiedzi 

 

 



Możliwe źródła wielowymiarowości  



Możliwe źródła wielowymiarowości  



Jak zbadać, czy respondent 
postrzega nierówność jedno czy 

wielowymiarowo? 



Skalowanie wielowymiarowe 



Skalowanie wielowymiarowe 

• Przedstawia różnice między 
obiektami w postaci „mapy 
percepcji”. 
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Ocena dopasowania wyniku do danych 

• „Znormalizowana surowa wartość STRESS” 
(Normalized raw STRESS)  

Zestandaryzowany STRESS można interpretować w 
kategoriach „niewyjaśnionego” zróżnicowania, czyli 
takiego, które występuje w danych wejściowych, ale 
nie jest odzwierciedlone w przestrzeni wynikowej. 



Zalety skalowania wielowymiarowego 

• Pytamy badanych o różnice między obiektami, 
a ilość wymiarów wnioskujemy z ich 
odpowiedzi 

• Większa swoboda 
– Brak założeń dotyczących rozkładu badanych 

zmiennych 

– Możliwość stosowania do odległości mierzonych 
na skali porządkowej 

• Wynikowa mapa jest łatwa w interpretacji 
nawet dla laików 



Wady skalowania wielowymiarowego 

• Wymagane dane konkretnego typu 
(odległości) 

 

• Konieczność zadania dużej liczby pytań 
 

• Otrzymane rozwiązanie nie zawsze jest 
optymalne 

 

• Nie ma modelu statystycznego pozwalającego 
określić istotność wyniku 

 

czasem można o nich wnioskować z 
różnego typu odpowiedzi 

Liczba 
obiektów 

Liczba 
pytań 

1 0 

2 1 

3 3 

4 6 

5 10 

6 15 

7 21 

8 28 

9 36 

10 45 

Można powtarzać szukanie wielokrotnie 
np. 1000 razy i szukać inteligentnie 

Można porównywać z wynikami dla 
danych losowych, ale to nadal nie 

będzie istotność 



Badanie 



Badanie 

• 46 respondentów  
(26 wywiadów + 20 ankiet) 

• Wywiad indywidualny w 
oddzielnym pokoju 

• 5 przykładów  

• 10 pytań, po dwa na 
każdej kartce 

• Ocena różnic na skali 
porządkowej 

• Rotacja przykładów 



Badane przykłady 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1 2 3 4 5 

 

2000 2000 

3000 

4000 4000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1 2 3 4 5 

 

1000 

3000 3000 

4000 4000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1 2 3 4 5 

○ 

2000 2000 2000 

4000 

5000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1 2 3 4 5 

 

1000 

2500 2500 

4000 

5000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1 2 3 4 5 

 



Analiza 

• Każdy respondent poprzez swoje odpowiedzi, 
stworzył pełną macierz odległości, na podstawie 
której można stworzyć indywidualną mapę 
percepcji.  

• Teoretycznie mapa percepcji dla 5 obiektów może 
mieć 1, 2 lub nawet 3 wymiary. 

• Dla odpowiedzi każdego respondenta z osobna 
przeprowadzono skalowanie wielowymiarowe 
(wielokrotnie: 2000 losowych startów) 

• Porównanie z rezultatami dla 1 000 losowych 
ankiet. 



STRESS dla różnej liczby wymiarów 

  

Przeciętna wartość 

STRESS 

Dane 

empiryczne 
Dane losowe 

1-wymiar 0,00503 0,011101 

2-wymiary 0,000106 0,000026 

Odchylenie standardowe 

STRESS 

Dane 

empiryczne 
Dane losowe 

0,009599 0,012579 

0,000706 0,000293 

  

Istotność różnicy 

między empirycznymi i 

losowymi 

STRESS danych 

empirycznych / 

danych losowych 

1-wymiar 0,00128 45,30% 

2-wymiary 0,09897 407,70% 

Rozwiązania trójwymiarowe były zdegenerowane, zostały więc pominięte w analizie. 



Możliwe źródła wielowymiarowości  



Skoro odpowiedzi są 
jednowymiarowe, a badani 

dodatkowo mówili nam, w który 
przykład jest bardziej nierówny, to 

wykorzystajmy te dane 



Pojedyncza oś dla każdego badanego 

• Każdemu badanemu 
przypisano oś najlepiej 
odzwierciedlającą jego 
odpowiedzi  

• Zastosowano kwadratową 
funkcję błędu: 

 

Tu pojawił się problem ze skalą, na której 

udzielane były odpowiedzi… 



Analiza 

• Równolegle przeprowadzono analizę dla 
danych losowych:  

– stworzono 6 000 indywidualnych osi (100 
zestawów)  

– przeprowadzono na nich dokładnie te same 
analizy, co na danych oryginalnych 



STRESS a liczba wymiarów 
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Wnioski 



Wnioski: skalowanie wielowymiarowe 

• Pozwala na pośrednie uzyskanie od 
respondentów danych nt. wymiarowości ich 
ocen 

• Porównanie z danymi losowymi umożliwia 
ocenę jakości uzyskanego wyniku 

• Tworzy łatwą w interpretacji mapę percepcji 
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