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Measurement, Concepts, Sociology
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Dogozatomban a mérés fogalmi elemzésére vállakoztam. Kritikai áttekintését 
adom a főbb elméleteknek, az empiricista reprezentacionalizmusnak, az 
operacionalizmusnak, és az axiomatikus reprezentacionalizmusnak. Ezen 
kívül megvizsgálom a mérés szerepét a szociológiai kutatás gyakorlatában, és 
– nem utolsó sorban – felvázolok néhány érvet egy lehetséges konstruktivista 
méréselmélet mellett.  
 
A tanulmány fő megállapításai a következők. 
 

I. A korai, empiricista reprezentacionalista elméletek konkatenáció és 
specifikus szabályok segítségével definiálják a mérést. 
Megmutatom, hogy bár a konkatenáció számos mérési procedurát 
megalapoz, nem szükséges egy koherens mérésfogalomhoz.  

II. Megmutatom azt is, hogy az empiricista által javasolt mérési 
szabályok a hagyományos felfogással ellentétben nem tekinthetők 
valódi tudományos törvényeknek, és önmagukban nem 
karakterizálnak egyetlen valódi, hús-vér mérési procedúrát sem. 

III. A konvenció mérésben betöltött szerepe messze túlmutat a mérési 
egység önkényes megválasztásán. Ugyanakkor amellett érvelek, 
hogy a kongruens (vagy konvergens) megfigyelt viselkedés alapot 
ad arra, hogy egyes jelenségcsoportokat másokkal szemben 
előnyben részesítsünk a mérés megalapozásakor. 

IV. Az idő illetve a hőmérséklet mérésének bázisát egyaránt a konguens 
fenomenális viselkedés nyújtja. A konkatenáció nélkülözhetősége 
mellett ez a tény is fellazítja az extenzív és intenzív mennyiségek 
hagyományos fogalmi distinkcióját. 

V. A mérés természettudományos sikerének receptjét a 
társadalomtudományok nem képesek automatikusan adaptálni. A 
fizikalizmus a gyakorlatban nem keresztülvihető. Másrészt azonban 
a mérés fogalmának tetszőleges kiterjesztése – amely mellett az 
operacionalisták radikális szárnya látszik letenni a voksot – 
illegitim. De az operacionalista megközelítés mégiscsak előre visz, 
amennyiben ráirányítja a figyelmet a struktúra és az értelmesség 
kérdéskörére.  

VI. Bemutatom a mérés axiomatikus megalapozásának nagyívű 
programját, ami bizonyos tekintetben az empiricista és az 
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operacionalista megközelítés szintézisének is tekinthető. Amellett, 
hogy az irodalom alapján összefoglalom a program relatív 
sikertelenségének ismert okait, megmutatom, hogy olykor a puszta 
haszontalanság is csökkentheti a megközelítés vonzerejét. Ennek 
pedig az az oka, hogy a mérési struktúrák és a tudományos 
elméletekben alkalmaztott matematika viszonya nem tisztázott. 

VII. Áttekintem azon bizonytalanságok közül a legfontosabbakat, 
melyek a mérést elméletként és gyakorlaként egyaránt makacsul 
kísértik. Megvizsgálok egy hibaelméletet, és megmutatom több 
kevéssé vonzó tulajdonságát.  

VIII. Vetek egy pillantást a szociológia mérési gyakorlatára. Arra jutok, 
hogy a szociológus eljárásai a mérés számos ismert problémáját 
mutatják fel a gyakorlatban, de emellett újakat is hoznak, melyek az 
adott tudományág sajátosságának tekinthetők.   

IX. Egy párhuzamos gondolatmenetben amellett érvelek, hogy egy a 
mérési procedúra egy releváns értelemben mindig racionális 
számokat állít elő. Megállapítom ezen kívül, hogy a mérés realista 
vagy operacionalista megközelítése egyaránt súlyos bajokkal 
szembesül, ha hibákról vagy igazságról kell számot adnia. (Egy 
mérési eredményt állító mondat mindig hamis a realista és mindig 
igaz az operacionalista számára.)  

X. A fenti megállapítás erős motiváció egy konstruktivista elmélet 
mellett. Az intuicionista valós számok elmélete, illetve a 
fenomenális viselkedésben a pre-teoretikus, komparatív vagy 
iteratív mérés által megmutatható konguencia (illetve nem-
kongruencia) pedig erős elvi alapot szolgáltat hozzá. 


