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Capitolul 1 
Introducere în metodologia Q

1. Aspecte introductive

Metodologia Q oferã un fundament pentru studiul sistematic al subiectivitãþii ºi aceasta
este principala sa caracteristicã ce o recomandã tuturor cercetãtorilor interesaþi de aspectele
calitative ale comportamentului uman. Abordarea cea mai tipicã este aceea în care unei per-
soane i se prezintã un set de enunþuri referitoare la un anumit subiect, iar apoi i se cere sã le
ordoneze, de obicei pe baza unui continuum „de acord“–„în dezacord“. Aceastã operaþie se
numeºte „sortare Q“ (Q sorting). Important este cã toate enunþurile sunt nu expresii factuale,
ci în exclusivitate probleme de opinie, iar acest lucru este accentuat ºi mai mult de faptul cã
subiectului i se cere sã ordoneze aceste enunþuri din propriul punct de vedere, deci în funcþie
de semnificaþia pe care el le-o atribuie, în funcþie de felul în care el le interpreteazã ºi de felul
în care se relaþioneazã la ele.

Este evident cã nu existã un mod „corect“ sau „greºit“ de a sorta respectivele enunþuri;
nu existã nuanþe privind adevãrul atunci când trebuie exprimate opinii personale, subiective.
Rãspunsul care li se cere subiecþilor nu se referã la întrebarea „cum se desfãºoarã un anumit
fenomen“, ci la întrebarea „ce cred eu despre respectivul fenomen“. Cercetãtorul se concen-
treazã în obiectivele sale asupra descoperirii nu a realitãþii, ci a opiniei subiecþilor referitor
la realitate. Toate aceste ordonãri sunt, deci, structuri de subiectivitate, ºi tot ceea ce poate fi
adunat prin chestionarea subiecþilor cu ajutorul unui Q-Sort nu înseamnã altceva decât exact
atâtea structuri subiective, viziuni subiective, opinii despre un anumit fenomen câþi subiecþi
participã la cercetare.

Avantajul metodei Q constã însã ºi în faptul cã uzeazã de una din cele mai puternice tehnici
statistice, cu imense valenþe exploratorii: analiza factorialã. Structurile de subiectivitate culese
de la indivizi sunt supuse unei analize factoriale ºi rezultã în factori care nu reprezintã de
fapt altceva decât segmente de subiectivitate. Interesul metodologiei Q se plaseazã chiar aici,
asupra acestor segmente de subiectivitate, asupra gradului în care ele sunt similare sau disi-
milare. Din aceste motive problema reprezentativitãþii, atât de importantã pentru cercetarea
socialã în general – care obþine aceastã reprezentativitate cu mari eforturi ºi doar cu ajutorul
legilor numerelor mari – devine relativ puþin importantã. În principiu – ºi asta se întâmplã
destul de des în practicã –, cazurile singulare pot deveni þinta unor cercetãri seminale.

Ceea ce se numeºte astãzi „metodologie Q“ sau, mai frecvent, „Q-Sort“, este un concept
de cercetare novator, dar deloc nou. Deºi în ceea ce priveºte folosirea sa pe scarã largã de
cãtre cercetãtori face încã paºi timizi ºi se confruntã cu o acutã desconsiderare ºi o curioasã
neîncredere, metodologia Q a fost pentru prima datã propusã încã din 1935.
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Pãrintele metodologiei Q este William Stephenson, fizician (doctoratul la Universitatea
din Durham, 1926) ºi psiholog (doctoratul la Universitatea din Londra, 1929), care a fost
ultimul asistent al lui Charles Spearman, inventatorul analizei factoriale. Viziunea originalã
a lui Stephenson despre analiza factorialã, care constituie una dintre bazele metodologiei Q,
a fost prezentatã într-o scrisoare deschisã adresatã revistei Nature în 1935, ºi aceasta este
consideratã ºi astãzi data de naºtere a noii metodologii.

Metodologia Q a fost privitã încã de la începuturile ei cu neîncredere, renãscând controverse
ºi fiind respinsã de mediile academice, în principal datoritã paradigmei pe care o presupune
pentru orice demers de cercetare integral bazat pe principiile sale. În ultimii ani a fost însã
redescoperitã în majoritatea ºtiinþelor sociale, deºi în psihologie este folositã, de obicei, doar
în ceea ce priveºte tehnica de culegere a datelor care îi este specificã (Q-Sort).

Lucrarea prin care Stephenson a încercat sã ducã metodologia Q la consacrare a fost
publicatã în 1953, sub titlul Studiul comportamentului: Tehnica Q ºi metodologia sa (The Study
of Behavior: Q-technique and Its Methodology). Controversele nãscute atunci au fost destul
de accentuate, ideile lui Stephenson stârnind critici din partea unor nume mari din psihologie,
precum Eysenck, McNemar, Cronbach etc. Motivul pentru care a fost cu obstinaþie respinsã
de cercetãtori ºi exclusã din manualele de metodologie este chiar vocea extrem de autorizatã
în acea vreme a lui Lee Cronbach, care, într-unul din articolele sale (Cronbach & Gleser, 1953),
spune rãspicat cã „este imperativ sã-i descurajãm pe studenþii de psihologie sã foloseascã
designurile de cercetare ale lui Stephenson aºa cum le prezintã acesta“.

Toate aceste critici nu au putut, totuºi, sã nu recunoascã valenþele novatoare ale metodei
propuse de Stephenson. Chiar unele dintre cele mai accentuate poziþii împotriva metodologiei
Q au recunoscut faptul cã aceasta „va sta fãrã dubii alãturi de scalele Guttman ca fiind cele
mai importante contribuþii recente la tehnica de mãsurare folositã în psihologie“ (Turner, 1955). 

În ceea ce priveºte motivul pentru care este folositã în denominarea acestei metodologii
litera Q, suntem nevoiþi sã facem o scurtã divagaþie explicativã cu privire la controversa Q-
R. Litera R este o generalizare a coeficientului de corelaþie r al lui Pearson ºi se foloseºte ca
majusculã pentru a desemna în general acea metodologie care coreleazã trãsãturi ºi abilitãþi
(variabile psihologice deci). Litera Q a fost folositã, se pare, pentru prima datã de Godfrey
Thomson (1935, cf. Brown, 1980), pentru a desemna corelaþia dintre persoane, diferitã de
corelaþia convenþionalã r care se stabileºte de obicei între variabile. Stephenson (1935) a folosit
subsecvent Q pentru a se referi în general la metodologia ce preferã corelarea persoanelor,
ºi nu a variabilelor. Stephenson (1936) a accentuat însã cã metodologia Q, de exemplu, nu
se poate confunda cu analiza de tip Q a unei matrice de date de tip R (transpusã pentru o
analizã pe persoane), ci înseamnã mai mult decât atât, presupunând un design special ºi mai
ales o anumitã atitudine ºi asumarea anumitor principii din partea cercetãtorului.

Încã de la primele încercãri de a face publicã viziunea sa despre metodologia Q, Stephenson
(1935) a încercat sã facã diferenþa între aceasta ºi metodologia R, care este folositã în mod
tradiþional în psihologie. În conformitate cu aceastã diferenþiere, „metodologia R se referã la
o populaþie selectatã, de n indivizi, fiecare dintre ei mãsurat pe baza a m teste“, iar „metodologia
Q se referã la o populaþie de n teste diferite (ori eseuri, trãsãturi sau orice alt material mãsu-
rabil), fiecare dintre ele aplicat unui numãr de m indivizi“ (Stephenson, 1935).

8 Metodologia Q
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Trebuie remarcate în acest context nuanþãrile subtile fãcute de Stephenson, pentru cã ele
sunt esenþiale pentru înþelegerea motivului pentru care contradicþiile persistã ºi astãzi. În primul
caz, al metodologiei clasice, R, se presupune cã indivizilor li se aplicã o mãsurare, iar ei asistã
cvasi-pasiv la aceasta, ca ºi cum li s-ar lua presiunea arterialã sau li s-ar mãsura înãlþimea.
Aceastã modalitate este consideratã „obiectivã“, iar atitudinea persoanei faþã de mãsurare este
pasivã. În cazul metodologiei Q, individul face în mod activ ceva, adicã mãsoarã „populaþia“
ca material care trebuie evaluat. Aceastã modalitate este subiectivã, produce doar mãsurãri
individuale, fiecare din punctul de vedere subiectiv al persoanei implicate în mãsurare. Dupã
cum a remarcat Stephenson (1935b), „înainte, indivizii obþineau scoruri, acum testele obþin
aceste scoruri, datoritã operãrii indivizilor asupra lor“.

Problema fundamentalã a întregii controverse, sugeratã deja de Stephenson (1936a), a fost
demonstratã într-un studiu foarte interesant de unul dintre discipolii sãi (Brown, 1972). Au
fost mãsurate 25 de dimensiuni corporale (lungimea mâinilor, a picioarelor, greutatea, grosimea
antebraþului etc.) pentru un numãr de 20 de subiecþi. Desigur cã toate cele 25 de mãsuri cor-
porale pot fi privite drept mãsuri obiective, la fel cum se pretind a fi rezultatele unor teste
care mãsoarã, de exemplu, inteligenþa ori acuitatea perceptivã a indivizilor. Folosindu-se aceste
mãsuri considerate obiective, datele au fost supuse unei analize factoriale de tip R, rezultând
o segmentare a co-varianþelor pe baza a opt factori. Astfel, s-a stabilit cã un factor conþine
lãþimea umerilor ºi a pieptului, altul conþine lungimea braþelor ºi a picioarelor etc.; este astfel
evident – ºi deocamdatã nimic nou aici – cã analiza factorialã de tip R rupe întregul în pãrþi,
fiind, deci, eminamente analiticã. Prin transpunerea matricei de corelaþii s-a trecut însã ºi la
o analizã de tip Q, pe subiecþi, care a rezultat într-un singur factor în care se grupeazã toþi
subiecþii. Factorul acesta acoperã 99% din varianþã ºi demonstreazã un truism: toþi oamenii
sunt aproximativ asemãnãtori în ceea ce priveºte raportul dimensiunilor lor corporale. Este
evident, deci – ºi nici aici nu gãsim nimic nou cu adevãrat, ci doar o excelentã ilustrare a
unei afirmaþii principiale –, cã analiza de tip Q este eminamente sinteticã: nu rupe întregul
în pãrþi, ci þine pãrþile la un loc ºi evalueazã structura din care acestea fac parte.

Problema expusã aici se poate traduce, de asemenea – ºi a fost tradusã ca atare ºi de
Stephenson (1939) –, din perspectiva factorilor fracþionali ºi non-fracþionali. Ca o extensie
matematicã a analizei logice în designul de cercetare, metodologia R explicã un fenomen prin
divizarea acestuia în pãrþi componente, într-un mod esenþialmente similar cu cel folosit de
fizicã ori de chimie pentru separarea materialelor în molecule, atomi ºi particule subato-
mice. Natura este explicatã doar prin reducerea ei în pãrþi componente. Regresia, regresia
multiplã, analiza de varianþã ºi alte strategii asemãnãtoare au exact acelaºi scop, funcþionând
pe baza ipotezei conform cãreia întregul este egal cu suma pãrþilor sale componente (plus
eroare, desigur).

Stephenson nu a dorit niciodatã ca prin propunerea metodologiei Q sã punã sub semnul
întrebãrii validitatea analizelor de tip R. Ele sunt, desigur, necesare ºi utile. ªi, la urma urmei,
dupã cum observã exegeþii sãi în acest context (Brown, 1993), Stephenson a fost fizician. A
înþeles, cu toate acestea, cã existã ºi fenomene care nu pot fi analizate în acest mod reducþionist,
fãrã a fi distorsionat nepermis de mult. Este imposibil sã vizionãm o piesã de teatru ascultând
separat ce recitã fiecare actor, este imposibil sã ascultãm o melodie ascultând separat ºi pe
rând partitura fiecãrui muzician etc. Ca menþiune anecdoticã, putem sã amintim cuvintele lui
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Hermann Hesse, care, în urma unor ºedinþe de psihanalizã cu Jung, a remarcat cã „pentru
analiºti o relaþie veritabilã cu arta este imposibil de atins: le lipseºte simþul pentru aºa ceva“
(cf. Brown, 1993).

Metodologia Q, pe de altã parte, este sinteticã, nonfracþionalã, iar distincþia a fost extra-
ordinar de bine demonstratã de studiul citat anterior (Brown, 1972), care privea factorizarea
mãsurilor corpului uman, în care analiza R a produs un numãr mare de factori, iar analiza Q
a produs un singur factor. 

Subiectivitatea a constituit încã de la început obiectul declarat de studiu al metodologiei
propuse de Stephenson ºi probabil cã acesta este motivul pentru care psihologii acelor vremuri
nu au putut accepta viziunea sa. Psihologia anilor ‘30-’50 era obsedatã în primul ºi în primul
rând de obiectivitate, luptându-se în continuare cu ceea ce Pavelcu (1972) avea sã numeascã
„drama psihologiei“: necesitatea demonstrãrii capacitãþii acestei ºtiinþe noi de a cunoaºte
obiectiv datele realitãþii. Este evident, aºadar, cã în acest context îndemnul de a studia subiec-
tivitatea putea sã parã desuet sau chiar periculos.

Diferenþa majorã între metodologia Q ºi metodologia clasicã, R, nu este datã deci de
matematica analizei factoriale, deºi aceasta constituie o diferenþã notabilã. Incompatibilitatea
majorã este susþinutã de ceea ce trebuie mãsurat ºi de felul în care aceste douã paradigme
concurente, R ºi Q, îºi propun sã mãsoare respectiva realitate.

La ora actualã viziunea „obiectivã“ asupra problemei pare sã fi avut câºtig de cauzã.
Viziunea lui Cyril Burt, principalul adversar al lui Stephenson, a fost adoptatã ca metodo-
logie ºi a condus la elaborarea distincþiilor sistematice între metodologiile Q ºi R, ca meto-
dologii concurente ce apeleazã la analiza factorialã. În plus, dupã cum vom vedea, au fost
conturate ºi alte tipuri de metodologii concurente, pe baza aceloraºi distincþii fiind subliniate
ºi explicate de cãtre Cattell (1978) distincþiile între metodologiile P, S, O etc. Marea eroare
în care cad toate aceste distincþii este aceea privind unicitatea matricei de corelaþii; deºi viziunea
„obiectivã“ spune cã analiza Q ºi analiza R sunt bazate pe transpoziþii ale aceleiaºi matrice
de corelaþii, deci pe aceleaºi date, acest punct de vedere este în contradicþie cu ideile lui
Stephenson, care considera metodologia Q – înlocuind analiza pe variabile – mai mult decât
o simplã analizã pe subiecþi. Aceastã subtilã nuanþare va fi discutatã pe larg în capitolul dedicat
analizei factoriale.

În ultima perioadã (începând cu anii ’80), ideile lui Stephenson au început sã prindã contur
ºi sã obþinã adeziune în afara psihologiei. Impulsionate iniþial chiar prin cartea lui Stephenson,
The Play Theory of Mass Communication (1988), aceste preocupãri recente au rezultat într-
o serie de articole ºi publicaþii care se pare cã reuºesc sã clarifice locul ºi rolul metodologiei
Q în cadrul ºtiinþelor sociale. Mai mult, ele reuºesc sã demonstreze aplicabilitatea acestei
metodologii originale în practicã, în abordarea, de fapt, a oricãrui aspect al cunoaºterii umane.

În 1977 s-a început publicarea unei reviste de specialitate, internaþionale, intitulatã Operant
Subjectivity: the Q Methodology Newsletter. Aceasta se aflã acum la al cincisprezecelea volum
ºi a fost adoptatã ca publicaþie oficialã a Societãþii Internaþionale pentru Studiul ªtiinþific al
Subiectivitãþii (International Society for the Scientific Study of Subjectivity). Societatea s-a
reunit anual începând cu 1985 ºi urmãreºte consacrarea metodologiei Q ºi a ideilor lui William
Stephenson în psihologie, sociologie, comunicare, ºtiinþe politice, sãnãtate etc.

10 Metodologia Q
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Introducere în metodologia Q 11

1.1. Subiectivitatea – concept central în metodologia Q

Subiectivitatea este un concept des folosit în ºtiinþele sociale, însã, în ciuda acestei folosiri
frecvente, nu este nicidecum un concept central pentru psihologie. Semantica termenului îi
atribuie astãzi psihologului conotaþii mai degrabã peiorative ºi conþine tot ceea ce ar trebui
evitat, respins, inhibat etc. Sabini & Silver (1982) oferã, de exemplu, o listã cu opt semnificaþii
diferite ale termenului „subiectivitate“, printre care ºi cele de emoþie, punct de vedere, opinie
personalã, eroare, iluzie.

În multe cazuri subiectivitatea este privitã ca fiind substantivã, o poziþie raþionalã ºi
controlabilã, ceea ce reprezintã tocmai viziunea datoritã cãreia cercetãtorii realitãþilor sociale
sunt îndemnaþi sã evite „bunul simþ“ ºi sã adopte „atitudini raþionale“. Pletsch (1985), de
exemplu, se referã la anumiþi cercetãtori care „cultivã subiectivitatea“, ca ºi cum aceasta ar
fi în vreun fel un act voluntar sau o aptitudine ce ar putea fi îmbunãtãþitã prin efort voluntar.
Ellis & Flaherty (1992) considerã subiectivitatea ca fiind „cel mai mare pericol pentru modelul
actorului social raþional“, adoptat de sociologia modernã, ca ºi cum aceastã viziune aºa-zis
raþionalã asupra realitãþii sociale ar fi altceva decât o suprasimplificare analiticã ºi, ca atare,
doar o altã poziþie subiectivã.

Psihologia modernã a încercat cu obstinaþie sã se distanþeze de conceptele psihologice de
tip subiectiv. Astfel, de cele mai multe ori problema subiectivitãþii a fost echivalatã cu conceptul
de „eroare“ ºi apoi ignoratã, pe baza principiilor pozitiviste, în favoarea cercetãrii unor eve-
nimente mãsurabile prin compararea cu lumea exterioarã, fizicã.

Stephenson este unul dintre primii teoreticieni ai psihologiei care au încercat sã salveze
subiectivitatea de stigmatul „mentalismului“, oferind în acelaºi timp un fundament ºtiinþific
pentru studiul subiectivitãþii ca fenomen psihologic.

Semnificaþia acordatã de Stephenson (1953) termenului de „subiectivitate“ a fost aceea
de „observare a lucrurilor exclusiv din propriul punct de vedere“. Este vorba, aºadar, de felul
în care individul vede lucrurile, þinând de dinamica intimã a proceselor mentale. În acest sens,
Stephenson a încercat sã pãstreze ceea ce este cu siguranþã empiric, însã a fost considerat ca
non-empiric de cãtre diferitele forme de behaviorism, pozitivism sau empirism: subiectivitatea
individului ca eveniment psihologic de sine stãtãtor, acele observaþii, reflecþii, pãreri, opinii
personale asupra realitãþii care formeazã de fapt viaþa noastrã.

Ideea principalã care a stat la baza încercãrii lui Stephenson a fost aceea cã indivizii nu
acþioneazã în nici un moment al vieþii lor sociale sau psihologice în funcþie de „obiectivitate“,
ci în funcþie de modul în care percep aceastã obiectivitate – deci în funcþie de propria subiec-
tivitate. Fiecare fenomen cu valenþe sociale este perceput de actorii implicaþi în modalitãþi
care, deºi pot fi reduse la un numitor comun (numit mai degrabã prin convenþie „obiectivi-
tate“), sunt de fapt sensibil diferite.

Stephenson a fost interesat în special de gãsirea unei modalitãþi de a releva subiectivismul
inerent oricãrei situaþii – judecãþi estetice, interpretãri poetice, percepþii ale rolurilor organi-
zaþionale, atitudini politice, valori ºi stiluri de viaþã etc.

În aceastã perspectivã, în care modalitatea de construire a „subiectivitãþii“ este centrul
întregului demers, viaþa, aºa cum este ea trãitã de fiecare persoanã în parte, precum ºi pãrerea
personalã, opinia fiecãrui individ, devin critice. Din acest punct de vedere, putem spune cã
metodologia Q este centratã pe studiul subiectivitãþii. Trebuie însã remarcat extraordinarul
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