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Tematica abordată este una controversată pentru domeniul social, dat fiind preluarea din ştiinţele naturii şi adaptarea 

procedeelor de măsurare la cercetarea fenomenelor sociale. Sunt evidenţiate caracteristicile măsurării sociale, pornind 
de la definiţiile date măsurării de către autori marcanţi în domeniul cercetării. În acelaşi timp, este prezentată relaţia de 
interdependenţă dintre măsurare, operaţionalizare şi analiza, prelucrarea datelor; sunt identificate şi caracterizate ele-
mentele componente ale măsurării sociale şi analizate nivelurile de măsurare. De menţionat exemplele pentru măsură-
torile efectuate la fiecare nivel. 

Cuvinte-cheie: măsurare, nivel de măsurare, scală, operaţionalizare, variabilă. 
 
THE PECULIARITIES OF SOCIAL MEASUREMENT 
This article presents a controversial theme for social domain, because of the takeover from natural sciences and the 

adaptation of measurement procedures to the social phenomena research. In the article the author highlights features of 
social measurement, based on the definitions of measurement offered by prominent researchers. At the same time, it is 
presented interdependence of measurement, operationalization and data analysis and processing; are identified and cha-
racterized the components of social measurement and analyzed the levels of measurement. An important element of the 
article refers to the provided examples for each level of measurement. 

Keywords: measurement, level of measurement, scale, operationalization, variable.  
 
 
Apariţia preocupărilor faţă de măsurare şi cuantificare marchează dezvoltarea tuturor ştiinţelor, sociologia 

nefăcând excepţie. Această tendinţă s-a marcat începând cu secolul al XIX-lea. În practica cercetării sociale 
măsurarea este abordată în contextul reliefării specificului studierii fenomenelor sociale prin intermediul me-
todelor cantitative, care permit testarea de ipoteze şi aplicarea calculelor matematice.  

 Măsurarea reprezintă o etapă esenţială în procesul cunoaşterii, având ca finalitate descoperirea legităţilor 
caracteristice fenomenelor sociale şi explicarea acestora. Ea este liantul dintre teorie şi realitatea socială, per-
miţând testarea teoriilor prin verificarea ipotezelor şi găsirea unor regularităţi empirice. Măsurarea nu poate 
exista independent de teorie, deoarece presupune definirea corespunzătoare a domeniului cercetat în baza cu-
noştinţelor teoretice acumulate [3, p.30-31]. În acelaşi timp, ea este dependentă şi de faza de operaţionalizare 
a conceptelor, care este o sarcină practică de transformare prin intermediul unor operaţii a unui concept ab-
stract în indicatori observabili în mod direct, pentru a putea fi măsurat şi genera valori pentru fiecare dintre 
observaţiile din studiu [4, p.201]. În afara unei definiri şi operaţionalizări corespunzătoare a domeniului cer-
cetat nu se poate realiza măsurarea socială.  

Chiar dacă măsurarea este o particularitate a ştiinţelor naturii, ea comportă anumite carcateristici în ştiin-
ţele sociale, prin intermediul ei distingându-se şi ordonându-se obiectele studiate în funcţie de prezenţa sau ab-
senţa unei caracteristici a acestora. Astfel, punctele tari ale măsurării sociale sunt vizibile în studiile cantitative. 
Dat fiind dificultăţile pe care le implică, măsurarea constituie unul dintre cele mai controversate aspecte ale cer-
cetării sociale [5, p.191]. Ea poate fi înţeleasă numai dacă este analizată din perspectiva întregului proces de 
cercetare, fiind în  relaţie de interdependenţă cu alte elemente componente ale procesului de cunoaştere.  

Printre primii care s-au referit la aspectul cantitativ al măsurării, este fizicianul american N.Campbell 
(1920), în concepţia căruia măsurarea este atribuirea de „numere pentru a reprezenta proprietăţi” [6, p.188]. 
Ulterior, B.Russel (1938) defineşte măsurarea ca „metodă de stabilire a corespondenţei calitative unei mărimi 
cu orice număr”, iar S.Stevens (1946) o identifică cu „operaţia de atribuire a unui număr obiectelor sau calităţi-
lor acestora conform unei reguli” [3, p.31], această definiţie fiind considerată cea mai lămuritoare [2, p.79]. 
Cercetătorul român I.Mărginean (2000) preia definiţiile anterioare, relevând că măsurarea este o operaţie prin 
care se atribuie o serie de valori în acord cu proprietăţile obiectului studiat pentru a surprinde manifestările fe-
nomenelor şi stabilirii unei ordini de mărimi: frecvenţe, grade, intensităţi, probabilităţi etc. [5, p.187]. Sociolo-
gul L.Vlăsceanu (2013) pune în relaţie măsurarea cu scalele, evidenţiind scopul măsurării în stabilirea unor co-
respondenţe între proprietăţile obiectelor şi o scală numerică dată, în baza unor reguli clar formulate [6, p.188]. 
Cercetătorul american E.Babbie (2010) evidenţiază rolul măsurării în descrierea obiectelor şi evenimentelor 
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prin prisma elementelor ce compun o variabilă [1, p.180]. Sintetizând definiţiile anterioare, putem menţiona 
că  măsurarea este procedura prin care obiectelor li se ataşează numere, în funcţie de starea unei însuşiri a 
lor, conform unor reguli coerente stabilite de cercetător. 

În literatura de specialitate măsurării îi sunt atribuite anumite funcţii exercitate în activitatea de cunoaşte-
re, ea fiind o etapă distinctă a procesului de obţinere a cunoştinţelor noi cu referire la fenomenele şi procesele 
sociale. Sociologul român I.Mărginean conchide că măsurarea constituie elementul principal de legătură 
dintre teorie şi cercetarea concretă; realizează descrierea sistematică şi riguroasă a caracteristicilor cantitative 
ale domeniului cercetat; permite condensarea informaţiei prin utilizarea calculelor matematice; face posibilă 
compararea, genealizarea şi teoretizarea rezultatelor; este utilă în formularea legilor şi efectuarea prognozelor 
[5, p.187-188]. Astfel, măsurarea intervine pe tot parcursul traseului de cercetare, atât în faza de pregătire, de 
realizare, cât şi în cea de finalizare a cercetării empirice.  

Măsurarea interesează în mod deosebit în studiile concrete sau empirice, atât în cazul celor experimentale 
şi cvasiexperimentale, cât şi al celor de observaţie. Procedeele de măsurare, gradul de control al variabilelor 
măsurate, definirea etaloanelor de măsură reprezintă unii dintre factorii care fac deosebită măsurarea de la un 
caz la altul. Cu referire la cercetările experimentale, măsurarea vizează determinarea efectului pe care-l produc 
unele fenomene/variabile asupra altora, iar în cazul celor cvasiexperimentale (de exemplu, studiile desfăşurate 
prin aplicarea anchetei sociologice) cercetătorul poate măsura amploarea sau intensitatea fenomenelor sociale şi 
interrelaţiile dintre ele. În studiile de observaţie sau în cele neexperimentale, de exemplu, prin aplicarea tehnicii 
documentare, cercetătorul poate fi axat pe determinarea structurilor şi semnificaţiilor latente ale mesajelor con-
ţinute în documentele analizate, dar şi pe efectul acestor mesaje [5, p.202]. Astfel, tipul datelor ce se doreşte a fi 
obţinute şi strategia de cercetare impun utilizarea unui tip distinct de măsurători. Însă, măsurarea este posibil a 
fi desfăşurată conform tuturor rigorilor metodologice în cazul aplicării metodelor cantitative de cercetare, care 
prin excelenţă îşi propun să măsoare fenomenul sau caracteristici ale fenomenului, iar în cazul studiilor calitati-
ve, care sunt generatoare de ipoteze, contribuie la dezvoltarea ulterioarelor măsurători.         

Un aspect lacunar al măsurării se referă la faptul că orice măsurare socială conţine în sine şi o anumită 
eroare, adică diferenţa dintre rezultatul măsurării şi valoarea adevărată a mărimii măsurate. Relevant este, 
însă, că orice eroare poate fi estimată şi redusă în funcţie de scopul avut, de procedeele utilizate şi de resurse-
le financiare de care dispune cercetătorul [2, p.79]. Cu toate acestea, a măsura înseamnă a aproxima, care în 
cazul fenomenelor sociale are o semnificaţie deosebită. 

Filosoful A.Kaplan (1964) distinge trei clase de lucruri pe care cercetătorii le măsoară. În prima clasă sunt 
incluse  lucrurile observabile în mod direct – lucruri care pot fi observate simplu şi direct, precum culoarea 
unei maşini. În a doua clasă au fost incluse lucrurile observabile indirect care necesită observaţii mai subtile, 
complexe şi indirecte; spre exemplu, bifarea într-un chestionar a mediului de reşedinţă înseamnă observarea 
indirectă a mediului de reşedinţă al unei persoane, procesele-verbale sau diverse acte oferă indirect observaţii 
ale unor acţiuni sociale trecute. În a treia clasă se regăsesc constructele, care sunt creaţii teoretice, bazate pe 
observaţii, dar care nu pot fi observate direct sau indirect, un exemplu relevant fiind coeficientul de in-
teligenţă [1, p.183-184]. Cercetătorul menţionează că pentru fiecare din lucrurile enunţate necesită a fi stabi-
lit nivelul de măsurare şi construite scalele aferente.  

În aplicarea măsurării este important a delimita elementele componente, printre care regăsim obiectul de 
măsurat, etalonul de măsură şi regulile de atribuire a valorilor. Obiectul de măsurat, care trebuie riguros defi-
nit, reprezintă obiectul de studiu care determină stabilirea strategiei de cercetare. În domeniul social, obiectul 
de studiu este unul divers, constând dintr-o multitudine de fapte, fenomene şi procese sociale, atât de natură 
microsocială, cât şi de natură macrosocială. Nedeterminarea clară a obiectului de măsurat va conduce la ela-
borarea unor măsurători greşite. Etalonul de măsură reprezintă, în ştiinţele sociale, elaborări conceptuale, 
mai mult sau mai puţin precise, fără determinări fizice, care urmează a fi confruntate cu realitatea empirică. 
Orice etalon de măsură se constituie pe baza analizei comparative a fenomenelor şi proceselor cercetate, ceea 
ce permite realizarea unor descrieri cantitative cu un grad relativ înalt de precizie. În domeniul social etaloa-
nele nu au semnificaţie absolută de tipul celor utilizate în măsurarea mărimilor fizice. Atunci când studiem 
atitudini sau opinii, elaborarea etalonului se poate realiza prin determinarea semnificaţiilor pe care oamenii le 
atribuie unor evenimente. În alte cazuri, etalonul poate fi introdus pe cale normativă şi poate fi determinat pe 
baza unor calcule (media, mediana, abaterea standard etc.). Regulile de atribuire a valorilor – atribuirea va-
lorilor este determinată de specificul fenomenelor şi proceselor sociale studiate la un moment dat. Modalită-
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ţile concrete de lucru favorizează constituirea nivelurilor de măsurare sau a tipurilor de scală: nominal, ordi-
nal, de interval şi de proporţie. Prin nivel de măsurare se înţelege variaţiile în modul în care numerele sunt 
atribuite obiectelor [5, p.192-195]. Numerele utilizate în măsurarea socială pot să aibă fie o semnificaţie can-
titativă, fie una  simbolică, în dependenţă de nivelurile de măsurare. Sunt însă fenomene sociale sau aspecte 
ale acestora care nu pot fi propriu-zis măsurate, nu doar din cauza limitelor metodelor şi tehnicilor de măsu-
rare, ci dat fiind natura lor sau caracterul lor prin excelenţă calitativ. Încercarea de a le măsura în mod riguros 
este nu doar imposibilă sau dificilă, dar şi inutilă [3, p.34]. 

Cu referire la nivelurile de măsurare, cercetătorul S.Stevens a identificat în lucrarea On the Theory of 
Scales of Measurement (1946) patru niveluri de măsurare: nominal, ordinal, de interval şi de raport, reflec-
tând şi operaţiile statistice posibile de efectuat la fiecare nivel. Primele două niveluri (nominal şi ordinal) al-
cătuiesc măsurătorile non-parametrice sau nenumerice, iar celelalte două (de interval şi de raport) – măsură-
torile parametrice sau numerice. Fiecare nivel de măsurare se deosebeşte prin procedeele specifice de expri-
mare numerică a fenomenului studiat şi prin operaţiile de analiză şi prelucrare a datelor. În continuare vom 
încerca să caracterizăm fiecare nivel de măsurare pentru a înţelege mai clar utilizarea lor practică.   

Nivelul nominal se află la intersecţia determinărilor cantitative cu cele calitative ale fenomenelor, măsura-
rea referindu-se la numărarea entităţilor, cazurilor sau elementelor care fac parte dintr-o clasă sau categorie 
clar definită [3, p.34]. Măsurătoarea nominală este cea mai simplă  şi, în unele cazuri, singura care poate fi 
aplicată fenomenelor sociale. La acest nivel, răspunsurile pot fi grupate în categorii, determinându-se frec-
venţa răspunsurilor în fiecare categorie. Acest nivel de măsură comportă următoarele caracteristici:  

− cifrele ce sunt asociate atributelor reprezintă doar nişte simboluri şi nu exprimă valori reale, ele fiind 
folosite pentru facilitarea analizei datelor; 

− între cifre există relaţie de egalitate. Spre exemplu, atribuim cifra 1 „sexului masculin”, iar cifra 2 „se-
xului feminin”; ceea ce însă nu înseamnă că atribuim o mai mare importanţă femeilor decât bărbaţilor.  

Nivelului nominal îi corespunde scala nominală, prin intermediul căreia pot fi măsurate variabile, precum: 
sexul, mediul de rezidenţă, ocupaţia, apartenenţa religioasă, locul de naştere, intenţia de vot, marca de cafea 
preferată etc., fiind posibilă operaţia de numărare a unităţilor din fiecare categorie, determinarea frecvenţelor 
(absolute şi relative), calculul coeficienţilor de asociere.   

Nivelul ordinal corespunde situaţiilor în care anumite fenomene sau proprietăţi pot fi ierarhizate, stabilindu-
se o relaţie de ordine, însă fără a se preciza de câte ori este mai mică sau mai mare una în raport cu cealaltă.  

Acestui nivel de măsură îi corespund următoarele caracteristici: 
− cifrele asociate atributelor reprezintă doar nişte simboluri, neexprimând valori reale. Ele sunt folosite 

pentru a facilita analiza datelor, existând posibilitatea de a utiliza numere diferite pentru atribute. Spre 
exemplu, în măsurarea variabilei „mulţumirea faţă de un partid politic” putem utiliza drept categorii:     
1. foarte mulţumit, 2. mulţumit, 3. nemulţumit, 4. total nemulţumit. Însă, există posibilitatea de a oferi 
alte valori categoriilor date, începând de la 4. foarte mulţumit şi finisând cu 1. total nemulţumit; 

− există o relaţie de ordine între cifre, care exprimă o ordine a categoriilor. Faptul că am oferit, spre 
exemplu, valoarea 1 atributului „foarte mulţumit” şi 4 atributului „total nemulţumit” exprimă o relaţie 
de ordine între categoriile variabilei. Cu alte cuvinte, categoriilor variabilei poate fi atribuit orice nu-
măr (100, 101, 102, 103), doar cu o singură condiţie: numerele să fie atribuite în ordine. Astfel, nu 
putem atribui 1. foarte mulţumit, 4. mulţumit, 2. nemulţumit şi 3. total nemulţumit.   

La nivel ordinal pot fi măsurate: intensitatea, cu folosirea gradelor „foarte mult” – „foarte puţin”; mulţu-
mirea; satisfacţia; frecvenţa, cu folosirea gradelor de „întotdeauna” – „niciodată”; nivelul de educaţie („fără 
şcoală” – „doctorat”) etc. Pe lângă calculele posibile la nivel nominal, în cazul variabilelor ordinale se mai 
pot determina mediana şi elementele înrudite, coeficienţii de corelaţie a rangurilor.   

Nivelul de interval (cardinal) este posibil de aplicat atunci când obiectul măsurării poate fi descris cantita-
tiv, adică cuantificat prin utilizarea seriilor de valori numerice, fără a exista, însă, un punct natural de pornire 
sau o valoare zero naturală, obţinându-se astfel un şir de valori egal distanţate pe o scală de intensităţi [3, p.40]. 
Variabila „vârsta” persoanelor incluse în eşantion poate fi măsurată pe o scală de interval, deoarece valorile va-
riabilei reprezintă valori reale. În acelaşi timp, nu va exista un punct „zero” de pornire pentru atribuirea valori-
lor, deoarece nu vor exista respondenţi cu vârsta 0 (zero) ani.  

Spre deosebire de nivelul ordinal, unde intervalele sunt inegale şi imposibil de măsurat, nivelul de interval 
adaugă relaţiei de ordine egalitatea intervalelor. În acest caz pot fi efectuate operaţii de adunare şi scădere a 
intervalelor.  
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Acestui nivel de măsură îi sunt caracteristice următoarele: 
− cifrele asociate atributelor reprezintă valori numerice reale;  
− între categoriile variabilei există o relaţie de ordine; 
− datorită faptului că valorile atribuite sunt valori numerice reale, se poate spune cu cât este mai mare o 

categorie decât alta şi se pot executa operaţii de adunare şi scădere cu o constantă.     
La nivel de interval pot fi măsurate: venitul (în cazul studiilor realizate în întreprinderi), vârsta, stagiul de 

muncă (în cazul studiilor privind persoanele angajate), numărul de ore petrecute pe internet, nivelul de inteli-
genţă (IQ) etc. În plus faţă de celelalte niveluri de măsură, se permite calculul mediei distribuţiei, abaterii 
medii, coeficienţilor de corelaţie, regresie.   

Nivelul de raport (de proporţie) este posibil de aplicat în cazul în care atribuirea numerelor se efectuează 
luându-se ca punct de plecare valoarea „zero” absolut, fapt ce condiţionează toate calculele cerute de logica 
analizei. Acest nivel de măsurare caracterizează, în primul rând, mărimile fizice (masă, volum, lungime etc.) 
şi mai puţin mărimile sociale. În cercetarea sociologică nivelul de raport se utilizează în măsurătorile feno-
menelor cu proprietăţi de natură temporală, cum ar fi: vechimea în muncă, vârsta etc. sau de natură economi-
că, precum: venitul, preţurile, productivitatea.  

Acest nivel de măsurare comportă următoarele caracteristici:  
− cifrele asociate atributelor reprezintă valori reale numerice; 
− datorită faptului că valorile atribuite sunt valori numerice reale, se poate spune cu cât este mai 

mare/mai mică o categorie decât altă categorie, pot fi realizate operaţii de adunare şi scădere cu o con-
stantă, dar şi de împărţire. 

„Venitul” poate fi o variabilă măsurată la nivel de raport, dacă printre respondenţi există şi persoane fără 
venit, în acest caz existând un punct zero de pornire pentru atribuirea variabilelor, determinat de valoarea 
zero a venitului (persoane fără venit).  

Între nivelurile de măsurare există interdependenţă, ele nefiind zone închise. Spre exemplu, nivelul de ra-
port poate fi convertit în niveluri mai slabe (interval, ordinal sau nominal). Această trecere între niveluri este 
posibilă, în special, pentru caracteristicile cantitative continue, care pot fi măsurate la oricare dintre cele 
patru niveluri (vârsta, venitul). Sociologul român I.Mărginean oferă, în acest caz, un exemplu elocvent de 
descriere cantitativă a vârstei, trecând-o prin cele patru niveluri de măsurare [5, p.198-199]. În schimb, mă-
surătorile de nivel scăzut (nominale şi ordinale) nu pot fi transformate în măsurători de nivel mai înalt (de in-
terval şi de raport).  

Implicaţiile măsurării apar, în special, în analiza datelor, care trebuie anticipate în momentul structurării 
proiectării cercetării. Anumite tehnici de analiză cantitativă necesită variabile care întrunesc niveluri minime 
de măsurare. Nivelul de măsurare căutat este determinat de semnificaţiile analitice pe care cercetătorul plani-
fică să le acorde unei anumite variabile, ţinând cont de faptul că unele variabile sunt limitate la un anumit 
nivel. Dacă o variabilă urmează a fi folosită în mod diferit (la niveluri diferite de măsură), studiul ar trebui 
conceput astfel încât să atingă cel mai înalt nivel posibil. Spre exemplu, dacă respondenţii sunt întrebaţi care 
sunt vârstele lor exacte, atunci ei pot fi ulterior ordonaţi la nivel ordinal sau nominal. În mod curent, într-o 
cercetare vor fi utilizate variabile la diferite niveluri de măsurare, nu doar de un anumit tip.    

În concluzie, analizele efectuate relevă faptul că măsurarea este un instrument care poate crea dificultăţi 
în investigarea fenomenelor sociale, în special celor caracteristice societăţii în schimbare, în care oamenii nu 
sunt pe deplin conştienţi de amploarea schimbării. În acest caz rolul prioritar în construirea unor măsurători 
valide revine exclusiv cercetătorului.  
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