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ZASTOSOWANIE MIAR POZYCYJNYCH DO PORZĄDKOWANIA
LINIOWEGO WOJEWÓDZTW POLSKI
ZE WZGLĉDU NA POZIOM JAKOĝCI ĩYCIA

1. WPROWADZENIE

W ocenie zjawisk záoĪonych, które opisywane są przez wiĊcej niĪ jedną cechĊ,
wykorzystuje siĊ metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Jednym
z problemów rozpatrywanych przez WAP jest porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach z punktu widzenia pewnego kryterium (charakterystyki)
niemierzalnego w sposób bezpoĞredni. Procedura porządkowania obiektów skáada siĊ
z kilku etapów i na kaĪdym etapie pojawiają siĊ kwestie wymagające rozstrzygniĊü.
Pytania dotyczą miĊdzy innymi, kwestii, które cechy wybraü jako diagnostyczne
z punktu widzenia przyjĊtego kryterium badania, charakteru cech oraz metod i rodzajów miar, jakie moĪna wykorzystaü w tworzeniu porządkowania obiektów. JeĞli wĞród
cech opisujących badane zjawisko wystĊpują takie, których rozkáady charakteryzują
siĊ skoĞnoĞcią, to pojawia siĊ pytanie dotyczące moĪliwoĞü efektywnego zastosowania pozycyjnych miar w porządkowaniu obiektów. Miary pozycyjne charakteryzujące
siĊ wiĊkszą odpornoĞcią na wystĊpowanie wartoĞci odstających, mogą byü stosowane
na wielu etapach porządkowania obiektów, począwszy od doboru cech diagnostycznych przez normalizacjĊ i wyznaczanie wartoĞci cechy syntetycznej po ocenĊ jakoĞci
klasy¿kacji.
Celem rozwaĪaĔ jest wskazanie roli miar pozycyjnych na róĪnych etapach liniowego porządkowania obiektów wielocechowych. Do realizacji tego celu wykorzystano informacje zawarte w Diagnozie Spoáecznej 2011, dotyczące oceny warunków
i jakoĞci Īycia mieszkaĔców województw Polski. JakoĞü Īycia jest kategorią záoĪoną,
na jej charakterystykĊ skáada siĊ wiele obszarów Īycia. W ostatnich latach obserwuje
siĊ duĪe zainteresowanie tą kategorią zarówno ze strony przedstawicieli róĪnych dziedzin nauki, jak i opinii publicznej i wáadz paĔstwowych. Powstaje wiele opracowaĔ
dotyczących oceny i pomiaru jakoĞci Īycia1.
1

Zagadnienie to jest przedmiotem rozwaĪaĔ konferencji naukowych, np. „Quality of life”, organizowanych przez KatedrĊ Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu czy Konferencji Sekcji
Klasy¿kacji i Analizy Danych PTS. Powstaáy takĪe opracowania naukowe, do których moĪna zaliczyü
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Jednym z projektów badawczych poĞwiĊconych temu zagadnieniu jest Diagnoza
Spoáeczna. Badanie ma charakter panelowy. W kolejnych jego rundach uczestniczą
wszystkie dostĊpne gospodarstwa domowe z poprzedniej rundy oraz gospodarstwa
z nowej reprezentatywnej próby. Do tej pory badanie to zrealizowano w nastĊpujących latach: 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013. Na uwagĊ zasáuguje
kompleksowy charakter badania, który oznacza uwzglĊdnienie w jednym badaniu
wszystkich waĪnych aspektów Īycia poszczególnych gospodarstw domowych
i ich czáonków — zarówno ekonomicznych (np. dochodu, zasobnoĞci materialnej,
oszczĊdnoĞci, kredytów), jak i pozaekonomicznych (np. edukacji, leczenia, sposobów
radzenia sobie z káopotami, stresu, dobrostanu psychicznego, stylu Īycia, zachowaĔ
patologicznych, uczestnictwa w kulturze, korzystania z nowoczesnych technologii
komunikacyjnych i wielu innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny.
Ponadto w projekcie podziaá wskaĨników spoáecznych na warunki Īycia i jakoĞü
Īycia odpowiada podziaáowi na obiektywny opis sytuacji Īyciowej (warunki) i na jej
psychologiczne znaczenie wyraĪone subiektywną oceną respondenta (jakoĞü Īycia).
Reprezentacyjny charakter badania, jego kompleksowoĞü oraz uwzglĊdnienie zarówno
obiektywnych, jak i subiektywnych elementów w projekcie tego przedsiĊwziĊcia zdecydowaáy o wykorzystaniu informacji zawartych w nim do realizacji celu przyjĊtego
w pracy.
2. METODA BADAWCZA

Metody liniowego porządkowania obiektów zaliczane są do jednej z dwóch grup
metod taksonomicznych, sáuĪących do klasy¿kacji obiektów opisywanych przez
wiele cech2. Stanowią one narzĊdzie konstrukcji rankingu obiektów, szeregującego
je od najlepszego do najgorszego pod wzglĊdem przyjĊtego kryterium oceny. Jeden
z etapów liniowego porządkowania obiektów polega na doborze cech, który stanowi
waĪne, a jednoczeĞnie trudne zadanie. NiezbĊdna jest tu kompleksowa znajomoĞü
analizowanego zagadnienia oraz specy¿ki powiązaĔ pomiĊdzy zjawiskami spoáecznogospodarczymi. Od jakoĞci zestawu cech zaleĪy wiarygodnoĞü ostatecznych wyników
i trafnoĞü podejmowanych decyzji (por. Gatnar, Walesiak, 2004).
WstĊpnym warunkiem uznania róĪnych cech za diagnostyczne jest ich zdolnoĞü
do dyskryminacji obiektów. Bada siĊ mianowicie czy potencjalne cechy odznaczają
siĊ odpowiednią zmiennoĞcią. MoĪna do tego celu wykorzystaü zarówno klasyczny
wspóáczynnik zmiennoĞci:

np. prace Ostasiewicz, 2002, 2004, Borys, 2008. JakoĞü Īycia byáa takĪe tematem seminarium naukowego pt. JakoĞü Īycia w Polsce. Aktualny stan i wyzwania w Ğwietle badaĔ, zorganizowanego w ramach
obchodów 95-lecia Gáównego UrzĊdu Statystycznego.
2 Typologia metod taksonomicznych zostaáa przedstawiona w wielu pracach (np. Wysocki, 2010).
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jak i pozycyjny wspóáczynnik zmiennoĞci, który wyraĪa siĊ nastĊpującym wzorem:
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gdzie x j – Ğrednia arytmetyczna wartoĞci cechy Xj, sj – odchylenie standardowe
PHG xij med Xj – medianowe
cechy Xj, med Xj – mediana cechy Xj, med Xj
i 1 ,,N
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odchylenie bezwzglĊdne, uwaĪane za pozycyjny odpowiednik odchylenia standardowego, N – liczba obiektów.
Ze zbioru potencjalnych cech eliminuje siĊ te cechy, dla których bezwzglĊdna
wartoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci jest niĪsza od pewnej arbitralnej wartoĞci progowej. NajczĊĞciej w tym kontekĞcie przyjmuje siĊ wartoĞü 10%.
Ze zbioru potencjalnych cech naleĪy wyeliminowaü cechy silnie skorelowane
z innymi cechami, poniewaĪ są one noĞnikiem podobnych informacji. SpoĞród
wielu metod doboru cech czĊsto wykorzystuje siĊ metodĊ parametryczną Hellwiga3.
Punktem wyjĞcia jest tu macierz R wspóáczynników korelacji miĊdzy potencjalnymi
cechami diagnostycznymi. Kryterium klasy¿kacji cech stanowi parametr r*, zwany
takĪe krytyczną wartoĞcią wspóáczynnika korelacji, taki, Īe 0< r*<1. Cechy ze wstĊpnej listy mogą byü do siebie podobne ze wzglĊdu na znaczny stopieĔ skorelowania,
dlatego teĪ mogą tworzyü tzw. skupienia czyli takie podzbiory zbioru cech, w których
wyraĪone wspóáczynnikiem korelacji podobieĔstwo miĊdzy cechami jest mniejsze
od r*. Skupienia zawierają jedną tzw. cechĊ centralną oraz pewną liczbĊ tzw. cech
satelitarnych. Cecha satelitarna to taka cecha, której podobieĔstwo do cechy centralnej jest nie mniejsze niĪ r*. Cechy nie naleĪące do skupienia nazywają siĊ cechami
izolowanymi. Cechy centralne i cechy izolowane tworzą tzw. bazowy ukáad cech
i uznawane są za cechy diagnostyczne.
MetodĊ Hellwiga doboru cech uwaĪa siĊ za wygodną w uĪyciu, poniewaĪ jest
prosta rachunkowo. Cenną wáaĞciwoĞcią jest to, Īe zmieniając wartoĞü parametru r*,
otrzymuje siĊ róĪne podziaáy zbioru cech na skupienia. Gdy r* jest bliskie jednoĞci, wówczas efekt zastosowania tej metody stanowi znaczna liczba skupieĔ o maáej
liczebnoĞci a jednoczeĞnie duĪa liczba cech diagnostycznych. W miarĊ zmniejszania
wartoĞci parametru r* liczba skupieĔ cech maleje, wzrasta natomiast ich liczebnoĞü.
Metoda parametryczna posiada wiele zalet (np. daje dobre zobrazowanie związków
danej cechy z pozostaáymi oraz jest áatwa do implementacji pod wzglĊdem obliczeniowym), ale takĪe pewne wady, a mianowicie:
3

Szczegóáowy opis metody parametrycznej znajduje siĊ np. w pracy (Hellwig, 1981).
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jest wraĪliwa na wartoĞci odstające, co oznacza, Īe na wysoką wartoĞü wspóáczynnika korelacji moĪe, w duĪym stopniu, wpáywaü jej wysokie skorelowanie nawet
z jedną z cech,
– uwzglĊdnia wyáącznie bezpoĞrednie powiązania cechy z innymi cechami, nie
uwzglĊdniając powiązaĔ poĞrednich.
Skutecznym sposobem zniwelowania pierwszej niedogodnoĞci jest zastąpienie
w pierwszym kroku sumy elementów kolumny (wiersza) macierzy wspóáczynników
korelacji R przez ich medianĊ. Pozwala to uodporniü analizĊ na zaburzenia spowodowane przez obserwacje odstające. Natomiast druga niedogodnoĞü moĪe byü
wyeliminowana poprzez zastosowanie metody odwróconej macierzy wspóáczynników
korelacji (por. Panek, 2009; Máodak, 2006).
Finalny zbiór cech diagnostycznych stanowi postawĊ dalszych badaĔ. W kolejnym kroku naleĪy ustaliü charakter cech, czyli wyróĪniü: stymulanty, destymulanty
i nominanty.
PojĊcie stymulanty i destymulanty zostaáo wprowadzone przez Hellwiga (zob.
Hellwig, 1968). De¿nicja stymulanty i destymulanty jest nastĊpująca (por. Hellwig,
1981):
Dane są dwa obiekty Ȧ1 i Ȧ2 8 i cecha ĳjG. Mówi siĊ, Īe obiekt Ȧ1 jest
dominowany przez obiekt Ȧ2 (lub obiekt Ȧ2 dominuje obiekt Ȧ1) i zapisuje siĊ to
symbolicznie jako Ȧ1 Ȧ2, jeĪeli x2j  x1j.
Cecha ĳj jest stymulantą, gdy:
–

/ x VM t x rj  Z V

x rj , x VM

Zr .

Cecha ĳj jest destymulantą, gdy:
/ x VM t x rj  Z V % Z r .

xrj , x VM

Zatem stymulantami są cechy, których wyĪsze wartoĞci decydują o lepszym
poziomie rozpatrywanego zjawiska, za destymulanty uwaĪa siĊ cechy wykazujące
odwrotne dziaáanie do stymulant, tzn. poĪądane są niĪsze wartoĞci cech uznanych za
destymulanty.
Natomiast za nominanty uwaĪa siĊ cechy, których rosnące do wartoĞci nominalnej
wartoĞci bezwzglĊdne powodują wzrost wzglĊdnych wartoĞci cechy, dalszy wzrost
wartoĞci pierwotnych związany jest ze zmniejszaniem siĊ wartoĞci unormowanych
(por. Borys, 1978).
Po rozpoznaniu charakteru cech naleĪy dokonaü ich przeksztaácenia, najczĊĞciej
destymulanty przeksztaáca siĊ w stymulanty, za pomocą nastĊpujących przeksztaáceĔ
(por. Walesiak, 1990):
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ilorazowego
xij'

E[ij

1

E! 

gdzie staáa b przyjmowana jest arbitralnie (w szczególnych przypadkach
E 1, E min^xij `),
i

–

róĪnicowego
xij'

a  E[ij 

gdzie staáe a i b przyjmowane są arbitralnie (w szczególnych przypadkach b = 1
a = 0, lub a

max^xij `).
i

W przypadku nominant transformacja moĪe przebiegaü skokowo, tzn. jeĪeli
poniĪej optymalnego poziomu nasycenia cecha wykazuje wáasnoĞci destymulujące,
to naleĪy zamieniü odpowiednie wartoĞci na stymulanty, natomiast wartoĞci wiĊksze
od optymalnego poziomu nasycenia pozostawiü bez zmian.
Kolejnym etapem budowy cechy syntetycznej jest normalizacja cech. Prowadzi
ona do pozbawienia mian wyników pomiaru i ujednolicenia rzĊdów wielkoĞci cech.
MoĪna wyróĪniü nastĊpujące sposoby normalizacji cech: standaryzacyjne, ilorazowe
i unitaryzacyjne.
Procedura standaryzacyjna ma nastĊpujące postaci w ujĊciu:
– klasycznym
] ij

–

xij  x j
Vj

(3)



pozycyjnym

] ij

xij  PHG X j
1,  PDG X j



(4)

WartoĞü 1,4826 zostaáa ustalona na drodze badaĔ empirycznych4.
W analizach wielowymiarowych klasyczna mediana zastĊpowana jest medianą
Webera, która stanowi wielowymiarowe uogólnienie tego powszechnie znanego
pojĊcia. Chodzi tu o wektor, który minimalizuje sumĊ euklidesowych odlegáoĞci od
danych punktów reprezentujących rozpatrywane obiekty, a wiĊc znajduje siĊ niejako
„poĞrodku” nich, ale jest jednoczeĞnie uodporniony na wystĊpowanie obserwacji
4

WyjaĞnienie wprowadzenia staáej równej 1,4826 moĪna znaleĨü w pracy Máodaka (2009).
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odstających5. NormalizacjĊ zmiennych z zastosowaniem mediany Webera przeprowadza siĊ wedáug nastĊpującej formuáy (Lira i in. 2002):

] ij

gdzie m~e G X j

xi  m~e G X j
1,  m~
aG X

(5)


j

jest medianą Webera, m~a G X j

to medianowe odchyle-

nie bezwzglĊdne, w którym bada siĊ dystanse cech do wektora Webera, czyli:
m~
aG X j

~
PHG xij  m e G X j .

i 1 ,, N

Przeksztaácenie (4) nie speánia ĞciĞle wymogów standaryzacyjnych, czyli zerowej
mediany oraz medianowego odchylenia bezwzglĊdnego równego jeden, ale uzyskuje
siĊ lepsze wykorzystanie wzajemnych – takĪe poĞrednich – zaleĪnoĞci pomiĊdzy
cechami diagnostycznymi (por. Lira i in., 2002, Máodak, 2006).
W nastĊpnym kroku tworzenia liniowego porządkowania obiektów wyznacza siĊ
wartoĞci cechy syntetycznej. Istnieje wiele metod konstrukcji syntetycznego miernika
rozwoju, które moĪna podzieliü na bezwzorcowe i wzorcowe. WĞród metod wzorcowych na uwagĊ zasáuguje metoda zaproponowana przez Hellwiga (1968), która jest
najstarszą metodą wzorcową i stanowi podstawĊ wykorzystania miar pozycyjnych
w liniowym porządkowaniu obiektów.
Jako wzorzec rozwoju przyjmuje siĊ obiekt (abstrakcyjny lub realny) o nastĊpująmax^] ij ` jeĞli cecha jest stymulantą

cych wspóárzĊdnych: z01, z02, ..., z0J, gdzie ]  j
lub ]  j

i

^] ij ` dla cechy okreĞlonej jako destymulanta, (j = 1,2,...,J), J – liczba
min
i

cech diagnostycznych. NastĊpnie oblicza siĊ odlegáoĞci euklidesowe kaĪdego obiektu
od wzorca ze wzglĊdu na cechy przyjĊte do badania:

Gi

J

¦ ]ij  ] j



i 1, , , N 

(6)

j 1

Otrzymane wartoĞci di sáuĪą do obliczenia wartoĞci syntetycznego miernika rozwoju
Hellwiga, wedáug wzoru:

Pi

5

Máodak (2010), s. 7–23.

1

Gi

G

(7)
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i 1

N

.

Syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga przyjmuje zazwyczaj wartoĞci z przedziaáu ,1 6. Im jego wartoĞci są wyĪsze, tym wyĪszy jest poziom rozwoju badanego
obiektu.
W badaniach niektórych zjawisk spoáeczno-gospodarczych zauwaĪa siĊ obiekty
charakteryzowane cechami, których wartoĞci znacznie odstają od pozostaáych (są bardzo duĪe lub bardzo maáe), co moĪe mieü wpáyw na przypisanie obiektowi zbyt duĪej
(lub zbyt maáej) pozycji w liniowym porządkowaniu. W takiej sytuacji naleĪy stosowaü miary bardziej odporne na odstające wartoĞci. Do takich wáaĞnie miar zaliczana
jest mediana. Natomiast w badaniach zjawisk záoĪonych, aby uwzglĊdniü zarówno
odpornoĞü na obserwacje odstające, jak i zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi cechami,
powinno stosowaü siĊ medianĊ przestrzenną Webera.
W tym kontekĞcie klasyczna metoda Hellwiga moĪe zostaü przeksztaácona do
wersji pozycyjnej (por. Lira i in., 2002). Wzorzec rozwoju okreĞla siĊ analogicznie
jak w klasycznej metodzie Hellwiga, jako:

Mj

max ]ij – dla stymulant, j = 1,...,J,
i 1 ,,N

ĳj = min zij – dla destymulant, j = 1,...,J.
i=1,...,N

OdlegáoĞü od wzorca rozwoju okreĞlona jest jako mediana moduáów odpowiednich
róĪnic, wedáug wzoru:
Gi

PHG ]ij  M j 
j 1 ,,J

i 1,  , , N .

(8)

Miernik agregatowy obliczany jest wedáug wzoru (7), w którym:
G

PHG d   ,  PDG d 

(9)

gdzie d = (d1, d1,..., dN) – wektor odlegáoĞci wyznaczany wedáug wzoru (8).
Im wiĊksza jest wartoĞü miernika tym wyĪszy poziom rozwoju obiektu. WartoĞci
miernika wiĊksze od 0,8 Ğwiadczą o bardzo wysokim poziomie rozwoju, bliskie 0,5
– o Ğrednim, a zbliĪone do 0 – o bardzo niskim (por. Wysocki, 2010).
Zaprezentowane metody uwzglĊdniające podejĞcie pozycyjne zostaną zastosowane
w ocenie jakoĞci Īycia mieszkaĔców województw Polski.
6

Miara ta moĪe przyjąü wartoĞci ujemne dla obiektu, który charakteryzowany jest wielkoĞciami
cech znacząco róĪniącymi siĊ od tych wartoĞci dla obiektu wzorcowego oraz innych obiektów (zob.
Panek, 2009).
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3. MATERIAà BADAWCZY

W badaniu wykorzystano informacje zawarte w Diagnozie Spoáecznej 2011. Do
realizacji celu wybrano dane, które dotyczyáy województw Polski. WstĊpna lista cech
diagnostycznych dotyczyáa zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej oceny warunków
i jakoĞci Īycia i obejmowaáa:
1. warunki Īycia gospodarstw domowych, które byáy rozpatrywane przez pryzmat
moĪliwoĞci ¿nansowych zaspokojenia ich potrzeb w nastĊpujących aspektach7:
a) dochodów (X1),
b) wyĪywienia (X2),
c) zasobnoĞci materialnej (X3),
d) warunków mieszkaniowych (X4),
e) ksztaácenia dzieci (X5),
f) ochrony zdrowia (X6),
g) uczestnictwa w kulturze(X7),
h) wypoczynku (X8),
2. dochody netto gospodarstw domowych na jednostkĊ ekwiwalentną (X9),
3. odsetek gospodarstw domowych korzystających z usáug róĪnych placówek
ochrony zdrowia w ciągu roku 2010:
a) opáacanych przez NFZ (X10),
b) opáacanych z wáasnej kieszeni (X11),
c) opáacanych przez pracodawcĊ (abonament) (X12),
4. odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowaáy z:
a) zakupu leków (X13),
b) leczenia zĊbów (X14),
c) protez (X15),
d) usáug lekarza (X16),
e) badaĔ (X17),
f) rehabilitacji (X18),
g) sanatorium (X19),
h) szpitala (X20),

7 Porównanie poziomu warunków Īycia gospodarstw domowych w ukáadzie wojewódzkim zostaáo
przeprowadzone z wykorzystaniem taksonomicznej miary warunków Īycia. Zastosowano metodĊ wzorca,
czyli wyróĪniono tzw. województwo wzorcowe, przez które rozumie siĊ hipotetyczne województwo
opisane przez optymalne wartoĞci poszczególnych zmiennych charakteryzujących warunki Īycia gospodarstw domowych w województwach. Dla zmiennych stymulant są to wartoĞci maksymalne, a dla
zmiennych destymulant – minimalne zaobserwowane wĞród wszystkich porównywanych województw
(Diagnoza Spoáeczna 2011, str. 128). OkreĞlenie taksonomicznej miary warunków Īycia zostaáo przedstawione w Diagnozie Spoáecznej 2011, w Aneksie 4.1.
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oczekiwany procentowy wzrost dochodu w 20118 (X21),
odsetek gospodarstw domowych z dostĊpem do Internetu (X22),
odsetek osób o orientacji eudajmonistycznej (X23),
wskaĨnik wraĪliwoĞci na dobro publiczne (X24).
WĞród cech przyjĊtych jako potencjalne wyjaĞnienia wymagają cechy X23 i X24.
W celu okreĞlenia czy osoba posiada orientacjĊ eudajmonistyczną, w Diagnozie
Spoáecznej 2011 zadano nastĊpujące pytanie kryterialne:
Co jest wedáug Pana(i) waĪniejsze w Īyciu: przyjemnoĞci, dostatek, brak stresu czy
poczucie sensu, osiąganie waĪnych celów mimo trudnoĞci, bólu i wyrzeczeĔ. Proszono teĪ respondentów o ocenĊ, w jakim stopniu zgadzają siĊ z dwoma dodatkowymi
twierdzeniami:
1. Moje Īycie mimo bolesnych doĞwiadczeĔ ma sens i duĪą wartoĞü oraz
2. W Īyciu najwaĪniejsze jest to, aby byáo duĪo przyjemnoĞci i maáo przykroĞci.
Za eudajmonistów uznano osoby, które wybraáy, jako waĪniejsze w Īyciu, poczucie
sensu i zgodziáy siĊ lub zdecydowanie zgodziáy siĊ z tezą, Īe ich Īycie mimo bolesnych doĞwiadczeĔ ma sens9.
Jako cechĊ X24 przyjĊto wskaĨnik wraĪliwoĞci na dobro publiczne. W Diagnozie
Spoáecznej 2011 w celu okreĞlenia wskaĨnika wraĪliwoĞci na dobro publiczne wyodrĊbniono nastĊpujące kategorie zachowaĔ:
1. KtoĞ páaci podatki mniejsze niĪ powinien.
2. KtoĞ unika páacenia za korzystanie z transportu publicznego (np. autobusów,
pociągów).
3. KtoĞ pobiera niesáusznie zasiáek dla bezrobotnych.
4. KtoĞ nie páaci czynszu za mieszkanie (choü moĪe).
5. KtoĞ otrzymuje niesáusznie rentĊ inwalidzką.
6. KtoĞ wyáudza odszkodowanie z ubezpieczenia.
Udzielając odpowiedzi na wszystkie szeĞü pytaĔ dotyczących naruszania dobra
publicznego respondent mógá wybraü spoĞród nastĊpujących wariantów10:
1. w ogóle mnie nie obchodzi,
2. maáo mnie obchodzi,
3. trochĊ mnie obchodzi,
4. bardzo mnie obchodzi,
5. trudno powiedzieü.
5.
6.
7.
8.

Oczekiwany procentowy wzrost dochodu w 2011 to Ğrednia procentowych róĪnic indywidualnych
miĊdzy dochodem osobistym osiągniĊtym w 2011 i spodziewanym za dwa lata u osób, które miaáy
dochód osobisty w 2011 r. wyĪszy niĪ 0 zá, jeĞli dochód oczekiwany byá takĪe wyĪszy od 0 zá (por.
Diagnoza Spoáeczna 2011, str. 185).
9 Por. Diagnoza Spoáeczna 2011, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf,
str. 171.
10 TamĪe, str. 271.
8
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SzeĞü pytaĔ, odnoszących siĊ do naruszania dobra publicznego, tworzy jeden
spójny wskaĨnik (skalĊ wraĪliwoĞci na dobro wspólne) o wysokim poziomie rzetelnoĞci. Im wyĪszy wskaĨnik, tym wiĊksza wraĪliwoĞü na dobro publiczne. W pracy
przyjĊto Ğrednie wartoĞci wskaĨnika w ujĊciu wojewódzkim11.
WartoĞci cech poddano wstĊpnej analizie statystycznej, wyznaczając wartoĞci
parametrów opisowych. Cechy: wskaĨnik wraĪliwoĞci na dobro publiczne, odsetek
osób o orientacji eudajmonistycznej oraz odsetek gospodarstw domowych korzystających z usáug róĪnych placówek ochrony zdrowia w 2011 opáacanych przez NFZ,
wyeliminowano ze wzglĊdu na niską zmiennoĞü (wartoĞci wspóáczynnika zmiennoĞci
wynoszą odpowiednio: 3,9%, 7,3% i 1,9%). Do eliminacji cech silnie ze sobą skorelowanych wykorzystano metodĊ parametryczną, wariant z medianą. W tab. 1 przedstawiono cechy skáadające siĊ na ¿nalny zbiór cech diagnostycznych oraz wybrane
wartoĞci parametrów opisowych.
Tabela. 1.
WartoĞci parametrów opisowych dla cech diagnostycznych
Cechy

Parametr

X2

X3

X4

X7

X18

X21

X22

ĝrednia arytmetyczna

0,47

0,63

0,32

0,47

20,90

47,69

10,14

Mediana

0,50

0,64

0,16

0,40

19,35

48,00

9,95

Mediana Webera

0,42

0,62

0,30

0,45

20,12

48,13

9,95

Odchylenie standardowe

0,18

0,13

0,23

0,18

3,35

8,40

3,12

Medianowe odchylenie
bezwzglĊdne

0,10

0,10

0,03

0,07

1,55

7,50

1,40

Klasyczny wspóáczynnik
zmiennoĞci (%)

39,25

20,47

72,41

39,60

16,05

17,61

30,76

Pozycyjny wspóáczynnik
zmiennoĞci (%)

19,98

16,08

18,65

18,59

8,01

15,63

14,07

Wspóáczynnik waĪnoĞci12 (%)

16,62

8,67

30,66

16,77

6,80

7,46

13,03

SkoĞnoĞü

-0,35

-0,35

0,57

0,48

0,55

0,20

-0,65

ħródáo: opracowanie wáasne.
12

Analizując uzyskane wyniki moĪna zauwaĪyü, Īe róĪnice miĊdzy Ğrednimi arytmetycznymi a medianami są raczej nieduĪe. Zazwyczaj wartoĞü odchylenia standardowego jest wyĪsza od wartoĞci bezwzglĊdnego odchylenia medianowego – taką teĪ
11

TamĪe, str. 272.

12

Wspóáczynnik waĪnoĞci wyznaczono wedáug wzoru:

zmiennoĞci obliczony wedáug wzoru (1).

Z

Vj
J

¦V j
j 1

, gdzie Vj to wspóáczynnik
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sytuacjĊ moĪna zaobserwowaü w przypadku wszystkich cech. Cechy wykazują takĪe
silną zmiennoĞü. NajwiĊkszą zmiennoĞcią (w ujĊciu klasycznym) – a tym samym
i waĪnoĞcią – charakteryzuje siĊ cecha X4. NajniĪsze zróĪnicowanie i najsáabszą
waĪnoĞü wykazuje cecha X18. Cechy: X2, X3, X4, X7, X18 uznano za destymulanty
i przeksztaácono w stymulanty13.
4. WYNIKI BADANIA

W tabeli 2 zaprezentowano uporządkowania województw Polski, metodami: klasyczną i pozycyjną, pod wzglĊdem jakoĞci Īycia mieszkaĔców.
Tabela 2.
Uporządkowania województw Polski pod wzglĊdem jakoĞci Īycia mieszkaĔców
Województwo

Metoda Hellwiga

Metoda pozycyjna

wartoĞü miernika

pozycja

wartoĞü miernika

pozycja

dolnoĞląskie

0,061

16

0,236

13

kujawsko-pomorskie

0,426

8

0,592

5

lubelskie

0,540

4

0,528

6

lubuskie

0,383

9

0,615

4

áódzkie

0,092

15

0,108

16

maáopolskie

0,440

7

0,383

9

mazowieckie

0,702

2

0,756

2

opolskie

0,752

1

0,814

1

podkarpackie

0,616

3

0,403

8

podlaskie

0,538

5

0,513

7

pomorskie

0,212

14

0,346

10

Ğląskie

0,326

11

0,248

12

ĞwiĊtokrzyskie

0,350

10

0,227

15

warmiĔsko-mazurskie

0,290

12

0,236

14

wielkopolskie

0,525

6

0,621

3

zachodniopomorskie

0,223

13

0,307

11

ħródáo: opracowanie wáasne.

1

'
Przeksztaácenia destymulant w stymulanty dokonano wedáug wzoru: x ij E[ ij . Cechy o numerach 2, 3, 4, 7 zostaáy uznane za destymulanty, poniewaĪ ich wartoĞci przedstawione są jako wartoĞci
mierników, w przypadku których niĪsza wartoĞü Ğwiadczy o wyĪszym stopniu zaspokajania potrzeb
w danym obszarze (por. Diagnoza Spoáeczna 2011, str. 129).

13
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Wyniki uzyskane za pomocą obu metod wykazują pewne róĪnice dotyczące wartoĞci mierników oraz miejsc zajmowanych przez województwa w poszczególnych
porządkowaniach. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy wartoĞciami mierników, wyraĪona wartoĞcią
wspóáczynnika korelacji liniowej Pearsona, jest bardzo silna (wartoĞü tego wspóáczynnika wynosi 0,975). Badając zgodnoĞü wyników liniowego porządkowania województw wedáug miernika klasycznego i pozycyjnego, przyjmując za podstawĊ pozycje
województw, otrzymano wartoĞü wspóáczynnika korelacji Ĳ Kendalla14, wynoszącą
0,567. Jest to wartoĞü, która Ğwiadczy o doĞü silnej zgodnoĞci obu uporządkowaĔ.
Dwa województwa – opolskie i mazowieckie – zajmują w obu porządkowaniach tĊ
samą lokatĊ, odpowiednio pierwszą i drugą. Kolejnymi obiektami o bardzo zbliĪonych miejscach w porządkowaniach są województwa: áódzkie, Ğląskie, maáopolskie,
warmiĔsko-mazurskie i zachodniopomorskie. NajwiĊksza róĪnica w miejscach zajmowanych w uporządkowaniach dotyczy województw: lubuskiego, podkarpackiego
i ĞwiĊtokrzyskiego. Gra¿czną prezentacjĊ rozkáadów wartoĞci obu mierników w formie wykresów typu „pudeáko z wąsami” zamieszczono na rys. 1.
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Rysunek. 1. Porównanie rozkáadów mierników: klasycznego i pozycyjnego
w badaniu jakoĞci Īycia w województwach Polski
ħródáo: opracowanie wáasne.

Wspóáczynnik Ĳ Kendalla wyraĪa skorelowanie cech mierzonych na skali porządkowej, przyjmuje wartoĞci z przedziaáu [–1;1], wartoĞü 1 oznacza peána zgodnoĞü uporządkowaĔ, wartoĞü –1 – peáną
ich przeciwstawnoĞü (por. Walesiak, 1993).
14
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Na podstawie rys. 1 moĪna stwierdziü, Īe wartoĞci obu mierników charakteryzują
siĊ zbliĪoną zmiennoĞcią. W przypadku miernika pozycyjnego moĪna zauwaĪyü sáabą
asymetriĊ prawostronną, natomiast miernik klasyczny charakteryzuje siĊ brakiem asymetrii. Gra¿czna prezentacja wartoĞci mierników dla poszczególnych województw
zostaáa przedstawiona na rys. 2.

SR]\F\MQ\

Rysunek. 2. WartoĞci mierników dla poszczególnych województw
ħródáo: opracowanie wáasne.

W obu porządkowaniach województwo opolskie zajmuje pierwszą lokatĊ. Ta
najwyĪsza pozycja wynika z korzystnych wartoĞci, w porównaniu do Ğrednich ogólnych, cech odnoszących siĊ do poziomu zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych
w zakresie: wyĪywienia, warunków mieszkaniowych, uczestnictwa w kulturze oraz
procentu gospodarstw domowych, które zrezygnowaáy z rehabilitacji. W województwie opolskim zanotowano takĪe najwyĪszy oczekiwany procentowy wzrost dochodu
w 2011. Natomiast województwo áódzkie w obu porządkowaniach zajĊáo ostatnie lub
przedostatnie miejsce. Ta sytuacja związana jest z bardzo niskim poziomem zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych w wiĊkszoĞci obszarów Īycia przyjĊtych
w badaniu, czyli: wyĪywienia, zasobnoĞci materialnej oraz uczestnictwa w kulturze.
W województwie áódzkim zanotowano najwyĪszy odsetek gospodarstw domowych,
które – z powodów ¿nansowych – zrezygnowaáy z rehabilitacji.
Analizując wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu jakoĞci Īycia mieszkaĔców Polski w ujĊciu województw, zauwaĪa siĊ pewną zgodnoĞü z ogólnym
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wskaĨnikiem jakoĞci Īycia w latach 2005–2011 w przekroju wojewódzkim zawartym
w Diagnozie Spoáecznej 2011. Zgodnie z tym wskaĨnikiem województwo opolskie
zajmowaáo wysokie lokaty w rankingach (trzecie miejsce w latach 2005 i 2007, drugie – w roku 2009 oraz szóste – w roku 2011). Natomiast województwo áódzkie
plasowaáo siĊ na jednych z niĪszych pozycji (miejsca: 11 – w latach 2011 i 2007, 12
– w roku 2009 oraz 13 – w roku 2005).
5. PODSUMOWANIE

Celem badania byáo wskazanie roli miar pozycyjnych na róĪnych etapach liniowego porządkowania obiektów wielocechowych. Miary pozycyjne mogą byü stosowane na kaĪdym etapie liniowego porządkowania obiektów, począwszy od badania
zmiennoĞci cech, przez przeksztaácenia normalizacyjne, budowĊ syntetycznej miary po
ocenĊ jakoĞci klasy¿kacji opartej na liniowym porządkowaniu. Wykorzystanie podejĞcia pozycyjnego jest uzasadnione w sytuacji, gdy w zbiorze cech diagnostycznych
wystĊpują cechy charakteryzujące siĊ silną asymetrią lub wystĊpowaniem wartoĞci
nietypowych. Na etapie doboru cech, stosując metodĊ parametryczną, zastosowanie
znajduje mediana, która zastĊpuje sumĊ elementów kolumny (lub wiersza) w macierzy wspóáczynników korelacji. Pozwala to osiągnąü znaczne uodpornienie analizy na
zakáócenia wywoáane obserwacjami odstającymi. Kolejnym etapem liniowego porządkowania obiektów jest normalizacja cech, gdzie zastosowanie znajduje nie tylko
mediana klasyczna, ale takĪe jej wielowymiarowe uogólnienie – mediana Webera.
MedianĊ Webera wykorzystuje siĊ takĪe w ostatnim etapie liniowego porządkowania,
gdzie odgrywa ona waĪną rolĊ w ocenie efektywnoĞci róĪnych metod klasy¿kacji15.
Wykorzystanie wybranych miar pozycyjnych w porządkowaniu liniowym zostaáo
zilustrowane badaniem dotyczącym jakoĞci Īycia mieszkaĔców województw Polski.
W porządkowaniach w ujĊciu klasycznym i pozycyjnym zaobserwowano zbieĪnoĞci
wyraĪające siĊ m.in. wysoką wartoĞcią wspóáczynnika korelacji Ĳ Kendalla. Nieliczne
województwa zajmują te same miejsca w obu porządkowaniach, są równieĪ takie
obiekty, których pozycje róĪnią siĊ znacząco.
Wykorzystanie miar pozycyjnych, w tym takĪe mediany Webera, pozwala nie
tylko zniwelowaü zakáócający wpáyw obserwacji odstających, ale ma tĊ zaletĊ, Īe
równieĪ w caáym procesie badawczym traktuje zbiór cech diagnostycznych jako jedną
caáoĞü.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

15

Wykorzystanie mediany Webera na etapie oceny róĪnych metod klasy¿kacji moĪna znaleĨü
w pracach: Sompolska-Rzechuáa (2012a) i Sompolska-Rzechuáa (2012b).
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ZASTOSOWANIE MIAR POZYCYJNYCH DO PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO
WOJEWÓDZTW POLSKI ZE WZGLĉDU NA POZIOM JAKOĝCI ĩYCIA
Streszczenie
Celem rozwaĪaĔ jest wskazanie roli miar pozycyjnych na róĪnych etapach liniowego porządkowania
obiektów wielocechowych. Zwrócono uwagĊ na wykorzystanie takich miar pozycyjnych, jak: pozycyjny
wspóáczynnik zmiennoĞci, oparty na medianowym odchyleniu bezwzglĊdnym oraz mediana Webera,
która jest wielowymiarowym uogólnieniem mediany. Pozycyjne miary znajdują zastosowanie w sytuacji,
gdy w zbiorze cech diagnostycznych wystĊpują cechy charakteryzujące siĊ silną asymetrią lub wystĊpowaniem wartoĞci nietypowych. Miary pozycyjne mogą byü stosowane na kaĪdym etapie liniowego
porządkowania obiektów, pozwalają zniwelowaü zakáócający wpáyw obserwacji odstających, a zastosowanie mediany Webera, pozwala w caáym procesie badawczym traktowaü zbiór cech diagnostycznych
jako jedną caáoĞü. Przeprowadzone badanie empiryczne dotyczyáo oceny jakoĞci Īycia mieszkaĔców
województw Polski, na podstawie informacji zawartych w Diagnozie Spoáecznej 2011.
Sáowa kluczowe: miary pozycyjne, liniowe porządkowanie obiektów, jakoĞü Īycia

THE USE OF POSITIONAL MEASURES IN LINEAR ORDERING OF VOIVODESHIPS
IN POLAND IN TERMS OF QUALITY OF LIFE
Abstract
The paper presents the role of the chosen positional measures at different stages of linear ordering.
The work shows the application of this positional measures, such as: position coef¿cient of variation,
based on median absolute deviation and Weber’s median as the multidimensional generalization of
median. The positional measures are used in the situation when in the diagnostic variables are asymmetric or in the diagnostic set has atypical values. The positional measures can be used at the every
stages of linear ordering. Using a method based on the Weber’s median helps to eliminate the distorting
effect of outliers, the set of diagnostic features was treated as a whole. The conducted empirical analysis
concerned the assessment of quality of life of inhabitants in voivodeships of Poland, on the basis of the
information contained in the Social Diagnosis 2011.
Keywords: positional measures, linear ordering of objects, quality of life

