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Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest konstrukcja skali do pomiaru postaw konsumenc-
kich wobec produktów rynkowych. Artykuł ma charakter metodologiczno-empi-
ryczny. W pierwszej jego części autorzy określili pojęcie i przedmiot samej postawy 
oraz wskazali na złożoną strukturę postaw konsumenckich. Owa złożoność powo-
duje, że w metodologii badań marketingowych kładzie się mocny nacisk na dobre, 
jakościowe narzędzia i metody pomiaru postaw pozwalające rzetelnie oraz trafnie 
określić ich wieloaspektowość. W kolejnej części omówiono wszystkie kluczowe 
zagadnienia związane z metodologią pomiaru postaw konsumenckich (w szcze-
gólności dotyczących postaw wobec produktów rynkowych). Zwrócono zatem 
szczególną uwagę na proces konstrukcji skali i definiowanie pojęć. Opisano także 
procedurę operacjonalizacji zmiennych oraz założenia budowy skali pomiarowej. 
Ostatecznie zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych w ramach kon-
strukcji skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych.

Słowa kluczowe: skala pomiarowa, badania marketingowe, konsumenci.
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Wstęp

Pojęcie „postawa” nie doczekało się do tej pory jednorodnej definicji i stworzenie jej, 
biorąc pod uwagę definicje teoretyczne i funkcjonujące w badaniach empirycznych definicje 
operacyjne, wydaje się trudne. Spośród różnych sposobów definiowania tego pojęcia do naj-
częściej wymienianych należą definicje strukturalne, określające postawę, jako „względnie 
trwałą dyspozycję jednostki do określonego zachowania się wobec danego przedmiotu, wy-
nikającą z poglądów, uczuć i dążności danej jednostki odnoszących się do przedmiotu po-
stawy” (Mika 1972, s. 65; Hilgard 1972, s. 834). Jak wynika z podanej definicji, scharakte-
ryzowanie postawy wymaga w pierwszej kolejności określenia przedmiotu postawy, którym 
mogą być zarówno rzeczy, osoby, jak i działania. Postawa konsumenta dotyczyć może np. 
konkretnej marki produktu, asortymentu produktów, jakości obsługi, działań marketingo-
wych podejmowanych przez placówkę handlową itp. Postawy nabywców mogą mieć zróż-
nicowany zakres – mogą dotyczyć jednego, kilku produktów, jak i konkretnych jego cech, 
a więc różnić się stopniem ogólności. Określony produkt konsumenci mogą oceniać pozy-
tywnie lub negatywnie, a więc ich postawy przyjmują określony kierunek i intensywność. 
Charakterystyczną cechą postaw jest też ich trwałość w odniesieniu do danego przedmiotu, 
tzn. niewielka zmienność w czasie (w przypadku jej braku byłoby to nastawienie). 
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Powyższa charakterystyka wskazuje na złożoną strukturę postaw, w której wyodrębnić 
można trzy zasadnicze elementy: poznawczy, emocjonalny i behawioralny (Aronson 1997, 
s. 288-305). I tak:
 - element poznawczy (cognitive component) – dotyczy wiedzy i poglądów (zarówno wła-

snych, jak i przejętych od innych) o przedmiocie postawy; często określany jest też jako 
poznawczo-oceniający, gdyż w parze z wiedzą idzie z reguły ocena. Konsument dyspo-
nujący informacjami o produkcie, np. o wysokości ceny, porównuje ją z ofertą konkuren-
cyjnych placówek handlowych i dokonuje jej oceny;

 - element emocjonalny (affective component) – obejmuje subiektywne, negatywnie lub po-
zytywnie wyrażone uczucia w stosunku do przedmiotu postawy, np. warunki zakupu pro-
duktu mogą być postrzegane przez nabywcę jako korzystne bądź niekorzystne dla niego;

 - element behawioralny (behavioral component) – wskazuje na gotowość określonego za-
chowania się, aktywności względem danego obiektu postawy. Wiedza i stosunek emo-
cjonalny do przedmiotu postawy skłaniają do określonego działania, stąd element ten 
bywa też nazywany komponentem motywacyjnym (Falkowski 2001, s. 90-92). 
Źródłem postaw wobec produktu mogą być zarówno własne doświadczenia konsumen-

ta, jak i oddziaływanie otoczenia. „Postawotwórczy” charakter mają zwłaszcza kontakty ze 
znajomymi i rodziną. Postawy mogą również tworzyć się na podstawie informacji pocho-
dzących od innych osób, przekazywanych zarówno przez przekazy osobiste, jak i środki 
masowego komunikowania się. Relatywnie trwały charakter i bezpośrednie przekładanie się 
postaw konsumentów na ich zachowania decydują o dużej wartości poznawczej postaw – 
poznanie stosunku do produktu, zwłaszcza ujawnienie negatywnych postaw, pozwala wpro-
wadzić producentom niezbędne modyfikacje i lepiej dostosować ofertę produktów do po-
trzeb zgłaszanych przez konsumentów. Jednocześnie złożony charakter postaw powoduje, 
że cały czas poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie ich pomiaru, w szczególności skal 
pomiarowych pozwalających trafnie odzwierciedlić tę wieloaspektowość.

Proces konstrukcji skali i definiowanie pojęć określających dany typ 
skali pomiarowej

W poszukiwaniu zbioru stwierdzeń pozwalających zdefiniować modelowo nowy typ 
skali w ramach pomiaru postawy konsumentów wobec marki, można wyznaczyć wiele po-
zycji testowych. Dane mogą pochodzić z jednego tylko punktu czasowego, który z oczy-
wistych względów (w przeciwieństwie do danych czasowo-przekrojowych) może rodzić 
pewne kontrowersje wynikające ze sprawdzalności poziomu otrzymanej skali na przestrzeni 
czasu. Niemniej jednak zbieranie tego typu danych jest w naukach społecznych powszech-
nie praktykowane. Problemy związane ze zbieraniem wiarygodnych danych opisujących 
zmiany postaw wobec skali w czasie są dobrze znane i choć w przyszłości będziemy być 
może bardziej polegać na nich, a mniej na danych sondażowych, te ostatnie niejednokrotnie 
będą jedynie dostępne konstruktorowi modelu w zakresie skali pomiarowej. Należy jednak 
zawsze pamiętać, że postawy i konstruowana skala nie zawsze odzwierciedlają stan ogólnej 
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równowagi i wielokrotnie zmieniają się z upływem czasu. Ma to szczególnie miejsce, gdy 
wiążemy postawy ze zmiennymi charakteryzującymi strukturę społeczną. Wiadomo też, że 
trwałe postawy są rezultatem określonego procesu empirycznego i kształtują się w pewnym 
czasie (Abell 1975).

Kluczowym problemem w określeniu celu badawczego i przyjęcia jednoznacznego 
wzorca, według którego konstruowane będą pojęcia wobec pozycji nakładających się na 
skalę, jest doprecyzowanie owych pojęć w kontekście np. zachowań osób, lub kategorii 
miejsca w strukturze społecznej. A zatem dobór zbioru stwierdzeń komponujących skalę 
jest przyjmowany przez pojęcia teoretyczne w danej dziedzinie. Na przykład, pojęcie zacho-
wań konsumenckich ma szeroki zbiór definicji teoretycznych. Nie można więc całkowicie 
oddzielić problemu wyboru danego stwierdzenia w ramach budowy skali pomiarowej od 
problemów pojęciowych.  

Oczywiście przyjęcie określonych pojęć pozwala w dalszym etapie na uzyskanie z nich 
miar przez przekształcenie ich w zmienne. W tym celu przypisujemy danemu pojęciu war-
tości. Pomiar pojęć umożliwia zaś powiązanie wygenerowanych zmiennych w twierdzenia 
przy założeniu, iż wzrost wartości jednej zmiennej prowadzi do wzrostu lub spadku wartości 
drugiej zmiennej, co implikuje pewien rodzaj przyczynowości. W ten sposób można otrzy-
mać zespół twierdzeń, które obrazują przykładowo jeden wspólny, ukryty wymiar. W tym 
miejscu pojawia się pojęcie modelu pomiarowego przy założeniu istnienia kompleksowego 
zbioru wzajemnie powiązanych (interrelated) twierdzeń – inaczej określanych jako „twier-
dzenia wielozmiennowe” (multivariate). W ten także sposób dochodzimy do istoty kon-
strukcji skali, odzwierciedlającej jeden wspólny poziom, przy którym rozpatrywane twier-
dzenia łączą się w jeden wspólny ukryty wymiar.

Oczywiście, jeśli pojęcia mają mieć jakąś wartość w nauce empirycznej, muszą być osta-
tecznie „wyrażalne” poprzez pojęcia obserwacyjne, tj. operacjonalizację pojęcia teoretycz-
nego przy pomocy pojęć obserwacyjnych. Pojęcie teoretyczne, np. „konsumpcja” daje się 
wyrazić poprzez inne pojęcia teoretyczne, np. „duża ilość zakupów”, „pozbawienie krytycy-
zmu i racjonalizmu przy wyborze towarów”, które to dają się zoperacjonalizować poprzez 
poszczególne pojęcia obserwacyjne. Takie pojęcia będziemy nazywać stwierdzeniami, po-
zycjami lub najzwyczajniej zmiennymi zależnymi – czyli pojęciami wyjaśnianymi (dający-
mi się wyjaśnić poprzez zmienne niezależne, np. cechy respondentów w próbie). 

Procedura operacjonalizacji w przekształcaniu zmiennych 
obserwacyjnych w zmienne i pojęcia teoretyczne

Posługiwanie się zmiennymi teoretycznymi wymaga specjalnego omówienia. Otóż po-
jęcia teoretyczne są z definicji nieobserwowalne bezpośrednio i dlatego musimy zastanowić 
się nad tym, w jaki sposób przekształcić je w zmienne teoretyczne za pomocą zmiennych 
obserwacyjnych. Wyróżniamy trzy główne, niewyłączające się wzajemnie podejścia:
 - podejście definicyjne – zgodnie z którym zmienne teoretyczne definiujemy explicite po-

przez zmienne obserwacyjne,
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 - podejście „operacjonistyczne” – które „operacjonalizuje” zmienne teoretyczne przy po-
mocy zbioru zmiennych obserwacyjnych,

 - podejście przyczynowe – zakładające, że zmienna teoretyczna jest ukrytą przyczynową 
formą zmian i współzmienności zmiennych obserwacyjnych. 
W podejściu definicyjnym określa się analityczny związek pomiędzy pojęciami (zmien-

nymi) teoretycznymi i obserwacyjnymi. Z reguły dane pojęcia teoretyczne można zdefinio-
wać poprzez zbiór O = {Oi}, i = 1,2,...,n pojęć obserwacyjnych. Zakładamy też, że zbiór 
O ma strukturą logiczną pozwalającą na formułowanie twierdzeń zawierających element 
tego zbioru. Konieczne jest również rozważenie typu struktury określonej na zbiorze O oraz 
to, że charakter pojęć lub zmiennych teoretycznych zależy od poziomu pomiaru pojęć obser-
wacyjnych w ich definiensie. Jeżeli na przykład na zbiorze O  nie można określić pomiaru 
ilorazowego, pojęcia teoretyczne implikujące ten poziom pomiaru nie są uprawnione, chyba 
że celowe jest przyjęcie tego poziomu przez założenie.  

W podejściu operacjonistycznym (zamiennie definiowanym jako pomiar przez ustano-
wienie) przyjmuje się następujące założenia. Po pierwsze, dane jest pojęcie teoretyczne, 
np. „intencje prozakupowe wobec marek”. Po drugie, pojęcie to może być zoperacjonali-
zowane przez zbiór I = {ii}, i = 1,2,…,m indykatorów wybranych ze zbioru pozycji, np. 
intencje prozakupowe wobec marek operacjonalizujemy w kategoriach, świadomości marki, 
decyzyjności, akceptacji czy identyfikacji z daną marką. Decydujemy się też na mierniki 
elementów zbioru I czyli mierniki w sferze poziomu świadomości, decyzyjności, akceptacji 
i poziomu identyfikacji. Po trzecie, przyjmujemy pewną technikę odwzorowania wszystkich 
logicznie możliwych kombinacji wartości indykatorów w dany indeks. Jest to więc technika 
konstrukcji indeksu, w której odwzorowujemy w n-wymiarowej przestrzeni indykatorów 
w jednowymiarową przestrzeń indeksu. Bardziej szczegółowa procedura operacjonalizacji 
umożliwia konstrukcję skali pomiarowej. Procedurę operacjonalizacji można przedstawić, 
jako szereg wnioskowań (por. schemat 1).

Schemat 1
Wnioskowanie związane z procedurą operacjonalizacji

Źródło: Abell (1975).
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W zakresie operacjonalizacji „od pojęcia do pozycji” ważny jest wybór pozycji, która 
znacząco będzie się wiązać z pojęciem teoretycznym. Będziemy wówczas mówić, że po-
zycje powinny mieć wysoką trafność logiczną. W podejściu nawiązującym „od pozycji do 
indykatorów” wybieramy na ogół na początku więcej pozycji „pokrywających” pojęcia niż 
ich rzeczywista stosowana w badaniu liczba. Innymi słowy, ze zbioru pozycji wybieramy 
podzbiór indykatorów. Wyboru pozycji dokonuje się opierając się na apriorycznym wyobra-
żeniu badawczym o treści pojęcia teoretycznego. Mówimy wówczas o wysokiej trafności 
danej pozycji, jeśli reprezentuje ona należycie treść pojęcia teoretycznego. 

W odniesieniu do podejścia operacyjnego opartego na koncepcji „od indykatorów do 
ich mierników” dokonujemy pomiaru w specjalnym kontekście. Indykatory są wskaźnikami 
i należy przekształcić je w zmienne przez odwzorowanie każdego z nich w system pomiaro-
wy. Można w tym ujęciu wyróżnić dwie sytuacje, tj.: 
 - przypadek homogeniczny, gdy wszystkie indykatory mierzone są na tym samym poziomie, 
 - przypadek heterogeniczny, gdy poziomy są różne. 

W tej sytuacji może nasunąć się pytanie, czy powinno się sprowadzić do poziomu niższe-
go indykatory mierzone na poziomie wyższym, czy też postępować odwrotnie. Odpowiedź 
na to pytanie zależy głównie od tego, jakie własności pomiarowe ma mieć ostateczny wskaź-
nik. Jeśli wystarczy mu niski poziom pomiaru, stosujemy pierwsze z tych rozwiązań. Jeśli 
chcemy mieć wskaźnik z wyższym poziomem pomiaru, to przyjmujemy odpowiednie zało-
żenia dotyczące niektórych mierzonych indykatorów – zawsze jednak z wielką ostrożnością. 

W podejściu „od mierników indykatorów do przestrzeni indykatorów” powinniśmy zde-
cydować się na charakterystyki pomiarowe indykatorów, określając w ten sposób charakter 
i liczbę wymiarów przestrzeni indykatorów. Jeśli indykatorów jest n i mają one odpowiednio 
v1,v2,…,v wartości, to przestrzeń indykatorów jest n-wymiarowa i ma logicznie możliwych 
punktów:

V = v1  .v2  .v3... vn

Ostatecznie w ujęciu „od przestrzeni indykatorów do indeksu” dokonujemy kondensacji 
informacji w przestrzeni. Jednocześnie wskaźnik powinien zachować jak najwięcej informacji. 

Jego konstrukcja wiąże się z dwoma przeciwnie działającymi czynnikami: dążeniem do 
uproszczenia i dążeniem do zachowania informacji. Stopień zachowania przez wskaźnik 
informacji to jednocześnie stopień, z jakim można na podstawie jego wartości wnioskować 
o układzie wartości zmiennych w przestrzeni indykatorów. Stopień uproszczenia to jedno-
cześnie stopień, w jakim różnorodność układów (punktów) w przestrzeni indykatorów jest 
przez wskaźnik zredukowana. 

Założenia budowy skali pomiarowej w kontekście badań marketingowych

W badaniach marketingowych z reguły narzędziem pomiaru jest skala, która jest trakto-
wana jako seria odpowiedzi podanych przez respondenta na poszczególne wartości pozycji 
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nakładających się na dany typ skali. Odpowiedzi udzielone przez respondentów na skali 
nie są jednak bezpośrednio wynikami pomiaru, lecz dostarczają danych, z których dopiero 
te wyniki mogą być uzyskane. Pomiar w badaniach marketingowych jest nierozerwalnie 
związany ze sposobem konceptualizacji i operacjonalizacji zjawiska będącego przedmiotem 
pomiaru. Podstawowe znaczenie mają więc w tym względzie omówione wcześnie założenia 
teoretyczne wpływające na proces pomiaru danego zjawiska o charakterze ukrytym (Sagan 
2003, s. 21-36).

Struktura procesu badawczego podkreśla ważną rolę teorii w procesie pomiaru w bada-
niach marketingowych oraz uwzględnia miejsce specyficznych narzędzi pomiarowych, któ-
rymi są właśnie skale lub indeksy. Zaplecze teoretyczne wobec ukrytych zjawisk jest powią-
zane z operacyjnymi ich wskaźnikami za pomocą określonych reguł korespondencji. Wiele 
nurtów metodologicznych w naukach społecznych (w tym także w badaniach marketingo-
wych) podkreśla znaczenie identyfikacji reguł korespondencji w weryfikacji danej teorii. 
Na tej podstawie można określić zakres treściowy bardziej szczegółowych hipotetycznych 
wskaźników empirycznych dotyczących elementów danej dziedziny (pojęć i konstruktów) 
oraz zachodzących relacji między nimi. System wskaźników określa w konsekwencji zbiór 
operacji pomiarowych i narzędzi pomiaru, które dotyczą danej empirycznej dziedziny badań 
(Sagan 2003). A zatem budowa skali pomiarowej (np. do pomiaru postaw konsumentów), 
z uwzględnieniem poszczególnych wskaźników refleksyjnych, jest najczęściej tworzona na 
podstawie założeń teoretycznych. Nie jest ona swego rodzaju realnym, empirycznym fak-
tem. W dużej mierze jest ona uwarunkowana założeniami teoretycznymi stawianymi przez 
badacza w marketingu i traktowana jako rezultat postępowania badawczego określającego 
pozycję respondentów na kontinuum mierzonej cechy ukrytej. W ten sposób są definiowane 
skale postaw Likerta, Guttmana i Thurstone’a, w których suma ocen dla poszczególnego 
respondenta względem wszystkich pozycji jednowymiarowej skali wskazuje na położenie 
respondenta na kontinuum mierzonej postawy w zależności od jej siły i kierunku. 

Pozycja respondentów na kontinuum cechy ukrytej jest również wynikiem określonego 
postępowania badawczego i nie musi być wynikiem sumowania ocen, lecz efektem okre-
ślonego przekształcenia matematycznego pierwotnych wyników pomiaru. Jeżeli pozycja 
respondenta jest wynikiem sumowania wyników uzyskanych przez niego na skali, częściej 
mówi się o indeksach postaw (skala ma charakter arbitralny). Gdy pozycja respondenta jest 
wynikiem określonych procedur matematycznych transformujących wyniki surowe (np. do 
postaci wartości czynnikowych), wtedy można w sposób bardziej poprawny mówić o skali 
postawy. Oczywiście wykorzystywanie zmiennych obserwowalnych do pomiaru konstruk-
tów teoretycznych napotyka wiele problemów. Do podstawowych należą kwestie wzajemnej 
relacji między konstruktem a zmiennymi obserwowalnymi oraz wyboru kombinacji powią-
zań pomiędzy nimi. Wzajemne relacje przyczynowe pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi 
a konstruktem można przedstawić za pomocą dwóch typów ujęć. Klasyczne rozumienie tych 
relacji przyjmuje refleksyjny (reflective indicators) charakter zmiennych obserwowalnych, 
zgodnie z którym zmienne obserwowalne (wskaźniki) stanowią odzwierciedlenie oddziały-
wania ukrytego konstruktu. Z drugiej strony możliwe jest również formatywne rozumienie 
wskaźników obserwowalnych (formative indicators).
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Najczęściej skale ze wskaźnikami refleksyjnymi, które stosuje się w badaniach marke-
tingowych, wykorzystywane są głównie do pomiaru subiektywnych dyspozycji konsumen-

Schemat 2
Idea wskaźnika refleksyjnego

Źródło: opracowanie własne.

tów i ich wewnętrznych reakcji na bodźce otoczenia (np. postawy, znaczenia, percepcję czy 
umiejętności). Proces budowy skali składa się zazwyczaj z czterech podstawowych etapów: 
1) definicji konstruktu, 2) wyboru procedury skalowania, 3) budowy pozycji skali i 4) oceny 
wymiarowości i rzetelności skali. 

Konceptualizacja jednowymiarowego konstruktu lub zespołów konstruktów polega na 
analizie zawartości badanej dziedziny. W procesie konceptualizacji należy określić przede 
wszystkim sens teoretyczny i empiryczny dziedziny, jej strukturę i wymiarowość oraz naturę 
relacji między elementami wchodzącymi w jej skład. Wybór procedury skalowania związa-
ny jest zaś z przyjmowanym przez badacza modelem pomiarowym warunkującym wzajem-
ną zależności między pozycjami skali. Spośród wielu procedur skalowania wykorzystywa-
nych w badaniach marketingowych najczęściej spotyka się  skalowanie z wykorzystaniem 
wskaźników refleksyjnych o pozycjach równoległych, np. skalę Likerta1. Wskaźniki te mają 
charakter pozycji ekwiwalentnych i odpowiadają modelowi pomiaru znanym jako klasyczna 
teoria testu. Zgodnie z tą teorią, wynik obserwowalny równa się wynikowi prawdziwemu 
plus/minus błąd pomiaru. Odpowiada to również zasadom analizy czynnikowej, w której 
zmienne obserwowalne są funkcją czynników wspólnych i błędu pomiaru (czynników swo-
istych). 

1  Skala Likerta jest szeroko opisywana w psychologicznej, socjologicznej i marketingowej literaturze przedmiotu. Skala ta 
składa się z wielu ekwiwalentnych pozycji stanowiących wskaźniki mierzonej, jednowymiarowej cechy ukrytej. Pozycje te 
mają charakter równoległy i stanowią refleksyjne wskaźniki mierzonej cechy ukrytej. Kategorie odpowiedzi stanowią 5- lub 
7-punktowe skale szacunkowe stanowiące przybliżenie (niedoskonałe) normalnego i interwałowego rozkładu tej cechy.
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Pozycje znajdujące się w skali refleksyjnej są ekwiwalentnymi wskaźnikami jedno-
wymiarowej zmiennej ukrytej. Najczęściej wskaźniki te mają postać zdań oznajmujących 
(stwierdzeń) odnoszących się do badanej dziedziny. Do ich pożądanych własności należą:
 - zrozumiałość zakresu pozycji dla respondenta,
 - gotowość ujawnienia i wyrażenia swojej opinii na temat danego stwierdzenia,
 - odtworzenie odpowiedzi – możliwość zbudowania odpowiedzi na podstawie jedynie in-

formacji podręcznych, którymi dysponuje respondent,
 - komunikacja wewnętrzna – zdolność respondenta do przełożenia własnych wewnętrz-

nych, poznawczych lub afektywnych reakcji na określone kategorie skali,
 - motywacja – chęć respondenta do zaangażowania się w problem na podstawie pozycji 

znajdujących się w skali.
Z kolei w ocenie wymiarowości i rzetelności skali w zakresie poszczególnych wskaź-

ników refleksyjnych stosuje się najczęściej metody związane z analizą macierzy korelacji 
między pozycjami. Wyróżnia się tutaj cztery podstawowe podejścia w oceny jednowymia-
rowości skal refleksyjnych: 1) korelacja między pozycją a skalą, 2) eksploracyjna analiza 
czynnikowa, 3) współczynnik α-Cronbacha i inne miary rzetelności, 4) konfirmacyjna ana-
liza czynnikowa.

Konstrukcja skali do pomiaru postaw konsumentów w zakresie 
produktów

Badacze rynku, oprócz wielu interesujących wątków poznawczych związanych z eksplo-
racją samych postaw konsumenckich ujętych w kontekście psychologii (tj. specyfiki struktury 
człowieka), podejmują wielokrotnie próby zdefiniowania relacji między postawami i podejmo-
wanymi decyzjami nabywczymi wobec produktów. W gruncie rzeczy postawa każdego czło-
wieka determinuje proces decyzyjny, od którego uzależniona jest siła nabywcza. Oczywiście 
rolą badacza jest rozpoznanie, jaki wymiar postawy wpływa korzystnie na preferencje czy też 
konkretny wybór poszczególnego produktu. Według Myersa i Alperta, „dobrą postawę” deter-
minującą rzeczywiste lub przyszłe zachowanie nabywcze konsumenta wiąże się z relacjami, 
które przypisuje on pewnym atrybutom lub cechom (o charakterze fizycznym, np. samochód: 
moc silnika, wielkość pojazdu, kolor itp. lub jak to ma miejsce obecnie – coraz częściej – nie-
materialnym, np. bezpieczeństwo, prestiż, marka) w produkcie zgodnie z wysokim poziomem 
osobistych preferencji (Myers, Alpert 1968, s. 13-20). Innymi słowy chodzi o wagę i sumę 
korzyści zawartych w produkcie, które konsument odczuwa lub będzie odczuwać po jego za-
kupie. Ocena, która pomaga konsumentowi w podjęciu decyzji osadzona jest na dwóch płasz-
czyznach i została omówiona w literaturze już na początku lat 60.
 - W ocenie ogólnej i tym samym formułowaniu postawy ogólnej wobec produktu (w kon-

tekście odpowiedniości i pożądania danego produktu) (Palda 1996, s. 13-24; DuBois 
1960, s. 479-480; Howard 1963).

 - W ocenie poszczególnych atrybutów/cech zawartych w produkcie, przekładających się 
na ogólną postawę konsumenta wobec produktu.



22 SKALA POMIARU POSTAW KONSUMENCKICH WOBEC PRODUKTÓW...

Postawy, jakkolwiek by je postrzegać, pozostają jednak w obszarze intencjonalnym. 
Oznacza to, że konsument wyraża wolę wobec danego produktu, ponieważ ten mu z pew-
nych względów odpowiada, ale od momentu postrzegania, oceny produktu i traktowania 
go jako korzystny do dokonania finalnego wyboru, tj. zakupu w wyniku procesu decyzyj-
nego mija czas, który często zniechęca go do takiego wyboru. A zatem pozytywna postawa  
(tj. swego rodzaju intencja) nie przesądza o pozytywnym (jednoznacznym) wyborze danego 
produktu. Może ów wybór ułatwić, ale nie może zagwarantować go. Stąd o wyborze i zaku-
pie danego towaru nie decydują tylko postawy, ale pewien „kod identyfikacyjny” – ukształ-
towana relacja i utożsamianie się konsumenta z produktem.  

Skala pomiaru postaw konsumentów wobec produktów – przykład 
empiryczny

W celu doboru reprezentatywnej próby badania określono wstępnie strukturę i charakter 
populacji gospodarstw domowych z województwa wielkopolskiego, na podstawie których 
w dalszej kolejności przyjęto ostateczną próbę badawczą, do której to odnoszono się ze stwier-
dzeniami w rozpatrywanej przez autorów skali. Jednostkami badawczymi w gospodarstwach 
domowych byli respondenci, którzy w danym czasie osiągnęli najwyższy poziom dochodów.

Pytanie
Poniżej znajdują się stwierdzenia na temat produktów/marek. Możesz się z nimi 
zgadzać lub nie zgadzać.  

Nr Lista stwierdzeń

1 Nie kupuję najnowszych produktów/marek, jeśli nie jestem pewien/a, że produkty te nie spodobają 
się innym osobom z mojego otoczenia

2 Ważne jest dla mnie, aby inni ludzie polubili produkty/marki, które kupuję.
3 Kiedy kupuję już określone produkty/marki, to najczęściej decyduję się na te, które są powszechnie 

akceptowane przez inne osoby.
4 Często kupuję te marki/produkty, które są w większości kupowane przez inne osoby.
5 Zanim podejmę decyzję o zakupie konkretnego produktu/marki, chcę wiedzieć jakie marki/

produkty zrobią wrażenie na innych osobach.
6 Poprzez zakup identycznych marek/produktów (które kupują także inni ludzie) mogę utożsamiać 

się z tymi osobami.
7 Często kupuję te same marki/produkty po to, aby się utożsamiać z innymi osobami (tzn. chcę nadać 

sobie taką sama tożsamość, którą posiadają inni ludzie).
8 Często identyfikuję się z innymi osobami kupując takie same produkty i marki, jakie są przez te 

osoby kupowane.
9 Aby się upewnić, że kupuję właściwy produkt/markę, często obserwuję to co inni ludzie kupują.

Do oceny wykorzystaj 5-stopniową skalę, przy której poszczególne kategorie odpowiedzi oznaczają: 1 = „nie zga-
dzam się całkowicie”, 2 = „nie zgadzam się częściowo”, 3 = „ani się nie zgadzam, ani się zgadzam”, 4 = „częściowo 
zgadzam się”, a wartość 5 = „zgadzam się całkowicie”.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
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W celu określenia, jaki wpływ na zachowania zakupowe nabywców mają konsumenci 
i ich stosunek do kupowanych produktów przeprowadzono badanie metodą wywiadu z wy-
korzystaniem standardowego kwestionariusza zawierającego dziewięć stwierdzeń na temat 
marek/produktów. Badanie zrealizowano na przełomie maja i czerwca 2011 roku, na próbie 
liczącej 285 jednostek.

Zgromadzony materiał empiryczny stanowił podstawę do przeprowadzenia analizy 
głównych składowych będącej, obok metody czynników głównych, podstawową metodą 
analizy czynnikowej. Istotą analizy jest redukcja dużej liczby skorelowanych zmiennych, 
charakteryzujących obiekty badania, do znacznie mniejszej liczby wzajemnie nieskorelo-
wanych hipotetycznych zmiennych, zwanych czynnikami. Wyodrębnione czynniki zacho-
wują znaczącą część informacji zawartych w zmiennych oryginalnych, z drugiej zaś strony 
–  każdy z nich jest nośnikiem innych treści merytorycznych. W analizowanym przykładzie 
chodzi o ustalenie, czy prezentowaną serię dziewięciu stwierdzeń można uznać za jednorod-
ny wskaźnik pewnej ukrytej zmiennej. 

Warunkiem poprawnego metodycznie stosowania obydwu metod jest eliminacja zmien-
nych nieskorelowanych ze sobą. Jednak również zbyt niskie współczynniki korelacji po-
między zmiennymi najczęściej podważają słuszność wyboru analizy czynnikowej jako 

Wykres 1 
Wykres osypiska przedstawiający wartości własne wszystkich głównych składowych

Źródło: opracowanie własne w programie Statistica.
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metody analizy danych – słabo skorelowane zmienne nie prowadzą do stworzenia silnych 
i łatwo interpretowalnych czynników wspólnych. Zgodnie z typową dla analizy czynniko-
wej procedurą analityczną, w celu oceny adekwatności doboru zmiennych do analizy wy-
znaczono współczynnik Kaisera-Meyera-Olkina (KMO), będący ilorazem współczynników 
korelacji pomiędzy zmiennymi i współczynników korelacji cząstkowej tych zmiennych. 
Współczynnik KMO pozwala stosunkowo precyzyjnie określić, na ile daną macierz kore-
lacji można traktować jako rezultat oddziaływania wspólnych czynników, stąd im bliższą 
jedności przyjmuje wartość, tym model czynnikowy lepiej nadaje się do wyjaśnienia struk-
tury danej macierzy korelacji (zasadność stosowania analizy czynnikowej podważa wartość 
wskaźnika poniżej 0,5). W analizowanym przykładzie wynosi on 0,76, co wskazuje, że ana-
liza głównych składowych nadaje się do wyjaśnienia struktury danej macierzy korelacji.  

Korzystając z dwóch rozwiązań: kryterium Cattela (wykresu osypiska) oraz kryterium 
Kaisera wartości własnych większych od jedności (por. tabela 1), wyodrębniono dwie skła-
dowe. Tak więc przeprowadzona analiza pozwoliła zredukować dziewięć wyjściowych 
zmiennych charakteryzujących postawy konsumentów wobec produktu i ich wpływ na de-
cyzje nabywcze do dwóch składowych, które łącznie wyjaśniają blisko 62% wariancji wy-
ników, przy czym pierwszy niemal połowę.

Tabela 1
Wartości własne wyodrębnione metodą głównych składowych

Zmienne Wartość  
własna

% ogółu 
wariancji

Skumulowana wartość 
własna

Skumulowany -  
% wartości własnej

1 4,48 49,79 4,48 49,79
2 1,07 11,92 5,55 61,71
3 0,82 9,15 6,38 70,86
4 0,63 7,00 7,01 77,86
5 0,55 6,09 7,56 83,95
6 0,47 5,24 8,03 89,19
7 0,40 4,43 8,43 93,61
8 0,32 3,59 8,75 97,20
9 0,25 2,80 9,00 100,00

Źródło: opracowanie własne w programie Statistica.

Wiedza na temat liczby składowych umożliwia nam przejście do następnego kroku 
analizy, pozwalającego uzyskać odpowiedź na pytanie, które stwierdzenia zawarte w kwe-
stionariuszu tworzą poszczególne składowe, co z kolei pozwoli nazwać obydwie podskale. 
W tym celu przeprowadzona została rotacja głównych składowych tak, aby każda z dzie-
więciu zmiennych wejściowych miała wysoki ładunek tylko w jednej składowej, a ta z kolei 
posiadała przynajmniej kilka ładunków o wartości bliskiej 1 lub -1 oraz kilka ładunków 
o wartości bliskiej 0. Do najczęściej stosowanych strategii rotacji należy rotacja Varimax, 
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której celem jest maksymalizacja wariancji znormalizowanych ładunków czynnikowych dla 
każdego czynnika. 

Analiza macierzy rotowanych składowych (por. tabela 2) dostarcza dwóch ważnych in-
formacji. Po pierwsze, nie ma ani jednej zmiennej, w przypadku  której wielkości ładunków 
czynnikowych byłaby poniżej akceptowalnego poziomu, czyli 0,5. Innymi słowy, w rozpa-
trywanym kwestionariuszu wśród dziewięciu stwierdzeń nie ma ani jednego, które nie jest 
specyficzne dla żadnej z dwóch wyodrębnionych składowych (czynników) i słabo koreluje 
z nimi. Nie wystąpiła również taka sytuacja, że którekolwiek ze stwierdzeń tak samo silnie 
koreluje z każdą z tych wyodrębnionych składowych (czynników). W obydwu przypadkach 
stwierdzenia te powinny zostać usunięte z kwestionariusza.

Tabela 2
Ładunki czynnikowe przed i po rotacji – metoda głównych składowych   

Zmienne
Przed rotacją Po rotacji Varimax

Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 1 Czynnik 2

1 -0,57 0,43 0,11 0,70
2 -0,72 0,29 0,31 0,71
3 -0,74 0,37 0,27 0,78
4 -0,64 0,33 0,23 0,68
5 -0,75 0,10 0,47 0,59
6 -0,77 -0,21 0,69 0,39
7 -0,74 -0,50 0,88 0,16
8 -0,74 -0,45 0,84 0,20
9 -0,67 -0,23 0,64 0,30

Wariancja wyjaśniana 4,48 1,07 2,82 2,74
Udział 0,50 0,12 0,31 0,30

Źródło: jak w tabeli 1.

Po drugie, wyodrębnione składowe (czynniki) są jednoznaczne w interpretacji. Pierwszy 
z wyodrębnionych czynników charakteryzuje się wysoką wartością ładunków dla zmien-
nych 6-9, a więc odwołując się bezpośrednio do listy stwierdzeń użytych w kwestionariuszu, 
można go określić jako „identyfikacja z innymi nabywcami poprzez produkt/markę”. Drugi 
czynnik wyróżnia się wysoką wartością ładunków dla zmiennych (stwierdzeń) 1-5 i można 
go zinterpretować jako „akceptacja produktu/ marki poprzez innych nabywców”. 

Z uzyskanej macierzy ładunków czynnikowych wynika wyraźnie, że wyodrębnione na 
podstawie analizy głównych składowych grupy zmiennych są wewnętrznie spójne, a więc 
można powiedzieć, że odkryliśmy pewien teoretyczny konstrukt, tzn. dwie jednowymia-
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rowe skale, które w analizowanym przykładzie mierzą postawy wobec marek i produktów 
determinowane charakterem relacji z innymi nabywcami.

Ocena rzetelności otrzymanej skali

Budowa kwestionariusza, w szczególności układanie stwierdzeń dotyczących postaw za-
kupowych nabywców wobec produktów i ich wpływu na decyzje zakupowe, rodzi pytanie, 
czy utworzona skala złożona z dziewięciu pozycji w sposób rzetelny mierzy to, co chcemy, 
aby zostało zmierzone, a więc w tym przypadku, czy zastosowane w kwestionariuszu stwier-
dzenia mierzą tę samą własność, a więc wpływ innych kupujących na postawy nabywców 
wobec produktów i marek.

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań 
w analizie rzetelności skali jest współczynnik α-Cronbacha, który opiera się na współczyn-
nikach korelacji wszystkich pozycji skali z ogólnym wynikiem skali. Zanim jednak wyzna-
czona zostanie statystyka, warto zorientować się, czy któraś z pozycji nie obniża rzetelności 
skali, a więc nie występuje na przykład sytuacja, że wszyscy respondenci udzielili tej samej 
odpowiedzi, co teoretycznie jest oczywiście możliwe. W tym celu wystarczy przyjrzeć się 
podstawowym statystykom opisowym – obliczonej dla każdej z dziewięciu pozycji skali 
wartości średniej i odchylenia standardowego (por. tabela 3). 

Tabela 3 
Podstawowe statystyki dla pozycji skali

Zmienne Średnia Odchylenie standardowe

1 2,14 1,21
2 1,96 1,14
3 2,36 1,18
4 2,39 1,16
5 1,70 0,94
6 2,00 1,10
7 1,55 0,89
8 1,62 0,90
9 2,26 1,18

Źródło: jak w tabeli 1.

Jeżeli skala jest rzetelna, to poszczególne pozycje skali powinny być silnie skorelowa-
ne ze sobą. Nie zawsze jednak macierz współczynników korelacji r-Pearsona (por. tabela 
4) daje jednoznaczną odpowiedź w tym zakresie, zwłaszcza gdy dana skala jest wielowy-
miarowa, czyli można w niej wyodrębnić pewne podskale, jak to miało miejsce w naszym 
przypadku. To, że taka sytuacja w analizowanym przykładzie miała miejsce, jest pochodną 
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wcześniejszej przeprowadzonej przez nas analizy czynnikowej, w wyniku której wyodręb-
nione zostały dwa czynniki charakteryzujące postawy nabywców wobec produktów i ma-
rek. Przypomnijmy – są to „akceptacja produktu/marki poprzez innych nabywców” oraz 
„identyfikacja z innymi nabywcami poprzez produkt/markę”.

Tabela 4
Macierz korelacji dla pozycji skali

Zmienne 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1,00 0,50 0,39 0,27 0,43 0,28 0,25 0,31 0,32
2 0,50 1,00 0,55 0,38 0,48 0,48 0,42 0,41 0,34
3 0,39 0,55 1,00 0,61 0,51 0,44 0,38 0,41 0,38
4 0,27 0,38 0,61 1,00 0,42 0,43 0,31 0,32 0,37
5 0,43 0,48 0,51 0,42 1,00 0,57 0,49 0,44 0,40
6 0,28 0,48 0,44 0,43 0,57 1,00 0,58 0,54 0,46
7 0,25 0,42 0,38 0,31 0,49 0,58 1,00 0,73 0,48
8 0,31 0,41 0,41 0,32 0,44 0,54 0,73 1,00 0,49
9 0,32 0,34 0,38 0,37 0,40 0,46 0,48 0,49 1,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Do macierzy korelacji na pewno warto odwołać się także w sytuacji, gdy uzyskana war-
tość współczynnika α-Cronbacha jest niezadowalająca i wskazuje na niską rzetelność skali. 
W analizowanym przykładzie α = 0,87, co oznacza wysoką rzetelność skali. Należy jednak 
w tym miejscu zwrócić uwagę na konieczność zachowania dużej ostrożności w interpretacji 
wartości statystyki pamiętając, że silnie oddziałuje na nią liczba ocenianych pozycji oraz 
wielkość próby badawczej. Im więcej znajdzie się w kwestionariuszu stwierdzeń oraz im 
większa będzie próba badawcza, tym wyższej wartości α-Cronbacha można się spodziewać 
(Böhner 2004, s. 45-46).

W świetle uzyskanej wartości współczynnika α-Cronbacha i przedstawionych wcześniej 
rezultatów analizy czynnikowej można stwierdzić, że mamy do czynienia z pewną sprzecz-
nością wyników. Jeśli mamy bowiem dwie podskale, a więc konstrukt złożony z dziewięciu 
pozycji jest niejednorodny, to skala nie powinna być rzetelna, a temu przeczy wartość α. 
Mając zatem na uwadze rezultaty analizy czynnikowej i poprawność metodyczną prowa-
dzonej analizy, należy dokonać oceny rzetelności i wyznaczyć współczynniki α-Cronbacha 
odrębnie dla każdej z podskal. Można do tego celu wykorzystać dostępną w pakietach staty-
stycznych opcję analizę rzetelności połówkowej (por. tabela 5). Uzyskane wartości współ-
czynników α-Cronbacha, odpowiednio: 0,80 dla pierwszej podskali obejmującej pozycje 
1-5 i 0,82 – dla drugiej podskali, którą tworzą pozycje 6-9 są niższe od wartości tego współ-
czynnika otrzymanego dla pełnej skali (α = 0,87), a więc podskale traktowane jako odrębne 
konstrukty, cechują się niższą rzetelnością. Jednak biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że 
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zmniejszenie liczby pozycji skali obniża wartość α, uzyskany wynik należy uznać za wysoce 
zadowalający.  

 
Tabela 5 
Podsumowanie statystyk w analizie rzetelności połówkowej

Wyszczególnienie Podsumowanie 
dla 1. połowy

Podsumowanie 
dla 2. połowy

Liczba pozycji 5 4
Średnia: 10,56 7,44

Odchylenie standardowe 4,22 3,29
Wariancja 17,80 10,81

Alfa 0,80 0,82
Nr pozycji 1 6

2 7
3 8
4 9
5

Alfa Cronbacha, pełna skala: 0,87; Standaryzowane alfa: Kor. 1. i 2. połowy: 0,63; Skor. wzgl. tłumienia: 0,78; 
Rzetelność połówkowa: 0,77. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zatem wnioskować, że mamy do czynie-
nia ze skalą dwuczynnikową, a jednocześnie obydwie podskale, ujmowane jako jedna skala, 
mierzą pewną jednorodną właściwość, tzn. odnoszą się de facto do tego samego problemu 
– postaw innych konsumentów wobec produktów i marek kupowanych przez określonych 
nabywców.

W analizowanym przykładzie autorzy sformułowali dziewięć stwierdzeń dotyczących 
postaw zakupowych konsumentów wobec produktów i ich wpływu na decyzje nabywcze. 
Wartość współczynnika α-Cronbacha nie budzi zastrzeżeń, co jednak nie znaczy, że nie 
można rozważyć możliwości poprawienia rzetelności tej skali poprzez usuwanie istnieją-
cych lub dodawanie nowych pozycji skali. Rozważmy najpierw przypadek eliminowania 
poszczególnych pozycji. Informacji o tym, czy i jakie pozycje skali usunąć dostarczają dwie 
ostatnie kolumny w tabeli 6. W kolumnie zatytułowanej „współczynnik korelacji, gdy po-
zycja jest usunięta” znajdują się współczynniki korelacji pomiędzy pozycjami a wynikiem 
sumarycznym po usunięciu danej pozycji.  Wskazaniem do wyłączenia określonej pozycji 
ze skali byłaby niska wartość tego współczynnika. W analizowanym przykładzie wartości 
współczynników kształtują się na zbliżonym poziomie i jedynie w odniesieniu do pierwszej 
pozycji jego wartość jest minimalnie niższa od 0,5. Usunięcie tej pozycji nie zmieniłoby 
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jednak rzetelności skali, na co wskazuje wartość współczynnika α-Cronbacha w ostatniej 
kolumnie (α = 0,87). Podobną prawidłowość obserwuje się w odniesieniu do pozostałych 
pozycji skali. Usunięcie poszczególnych pozycji skutkowałoby minimalnym obniżeniem 
wartości α.

Tabela 6 
Podsumowanie statystyk dla określonych pozycji skali

Zmienne
Średnia,  

gdy  pozycja 
jest usunięta

Wariancja,  
gdy pozycja 
jest usunięta

Odchylenie 
standardowe, 
gdy pozycja 
jest usunięta

Współczynnik 
korelacji, gdy 
pozycja jest 

usunięta

Współczynnik Alfa, 
gdy pozycja jest 

usunięta

1 15,85 37,49 6,12 0,48 0,87
2 16,04 36,08 6,01 0,63 0,85
3 15,64 35,38 5,95 0,66 0,85
4 15,61 36,90 6,07 0,55 0,86
5 16,31 37,45 6,12 0,66 0,85
6 16,00 36,06 6,00 0,66 0,85
7 16,45 38,25 6,19 0,63 0,85
8 16,39 38,15 6,18 0,63 0,85
9 15,74 36,61 6,05 0,56 0,86

Średnia = 18,00; Odch.st = 6,79; N ważnych = 285; Alfa Cronbacha: 0,87; Alfa standaryzowana: 0,87; Średnia 
kor. między pozycjami: 0,44. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Poprawić rzetelność skali mogłoby natomiast dodanie pozycji. Zakładając, że celem jest 
uzyskanie α=0,90, należałoby dodać cztery pozycje, które cechowałby się podobną rzetel-
nością, jak inne pozycje w rozpatrywanej skali (por. zestawienie). 

Zestawienie
Dodatkowe pozycje dodane do skali

Nowe – pozycje Alfa

4 0,90

Skonstruowanie narzędzia badawczego złożonego z wielu pytań (stwierdzeń) wiąże się 
najczęściej z koniecznością rezygnacji z części z nich.  Z jednej strony, w przypadku rozbu-
dowanych kwestionariuszy występuje uzasadniona obawa o rezygnację respondenta z udzia-
łu w badaniu, z drugiej strony, do ograniczenia liczby pytań skłaniają wysokie koszty badań 
realizowane metodą wywiadu osobistego, a z takimi mamy z reguły do czynienia w przy-
padku stosowania złożonych skal pomiaru. Z tego względu zarówno analiza czynnikowa, 
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jak i analiza rzetelności są bardzo przydatnymi narzędziami wspierającymi podejmowanie 
decyzji o wyłączeniu pewnych pozycji ze skali, a ściśle rzecz biorąc tych, których obecność 
nie dostarczy odpowiedniej wiedzy do rozwiązania postawionego problemu badawczego.
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Scale of Measurement of Consumers’ Attitudes Towards Market 
Products

Summary

The subject matter of authors’ deliberations is construction of the scale for 
measurement of consumers’ attitudes towards market products. The article is of 
a methodological and empirical nature. In its first part, the authors described the 
notion and subject matter of the very attitude as well as they indicated a complex 
structure of consumers’ attitudes. That complexity causes that the marketing re-
search methodology puts a strong emphasis on good-quality tools and methods of 
measurement of attitudes allowing for fair and correct determination of their multi-
aspect nature. In the subsequent part, they discussed all key issues relating to the 
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methodology of measuring consumers’ attitudes (in particular, concerning attitudes 
towards market products). Therefore, they paid a particular attention to the process 
of construction of the scale and definition of the terms. They also described the 
procedure of operationalization of variables and the assumptions of construction 
of the scale of measure. Finally, the authors presented results of their empirical re-
search within the framework of construction of the scale for measuring consumers’ 
attitudes towards market products.

Key words: scale of measure, marketing research, consumers.

JEL codes: M31, C18

Шкала измерения отношений потребителей к рыночным 
продуктам

Резюме

Предмет рассуждений – конструкция шкалы для измерения отношений по-
требителей к рыночным продуктам. Статья носит методологический и эмпи-
рический характер. В первой ее части авторы определили понятие и предмет 
самого отношения и указали сложную структуру отношений потребителей. 
Та сложность приводит к тому, что в методологии маркетинговых исследо-
ваний делают большой упор на доброкачественные инструменты и методы 
измерения отношений, которые позволяют добросовестно и четко определить 
их многоаспектный характер. В очередной части статьи обсудили все основ-
ные вопросы, связанные с методологией измерения отношений потребителей  
(в особенности касающихся отношений к рыночным продуктам). Следова-
тельно, особое внимание обратили на процесс конструкции шкалы и опре-
деление понятий. Описали тоже процедуру операционализации переменных,  
а также предпосылки построения шкалы измерения. В последней части пред-
ставили результаты собственных эмпирических исследований в рамках кон-
струкции шкалы для измерения отношений потребителей к рыночным про-
дуктам.

Ключевые слова: шкала измерения, маркетинговые исследования, потреби-
тели.

Коды JEL: M31, C18
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