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ZE WZGL DU NA POZIOM JAKO CI YCIA

1. WPROWADZENIE

W ocenie zjawisk z o onych, które opisywane s  przez wi cej ni  jedn  cech , 
wykorzystuje si  metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Jednym 
z problemów rozpatrywanych przez WAP jest porz dkowanie obiektów w wielowy-
miarowych przestrzeniach z punktu widzenia pewnego kryterium (charakterystyki) 
niemierzalnego w sposób bezpo redni. Procedura porz dkowania obiektów sk ada si  
z kilku etapów i na ka dym etapie pojawiaj  si  kwestie wymagaj ce rozstrzygni . 
Pytania dotycz  mi dzy innymi, kwestii, które cechy wybra  jako diagnostyczne 
z punktu widzenia przyj tego kryterium badania, charakteru cech oraz metod i rodza-
jów miar, jakie mo na wykorzysta  w tworzeniu porz dkowania obiektów. Je li w ród 
cech opisuj cych badane zjawisko wyst puj  takie, których rozk ady charakteryzuj  
si  sko no ci , to pojawia si  pytanie dotycz ce mo liwo  efektywnego zastosowa-
nia pozycyjnych miar w porz dkowaniu obiektów. Miary pozycyjne charakteryzuj ce 
si  wi ksz  odporno ci  na wyst powanie warto ci odstaj cych, mog  by  stosowane 
na wielu etapach porz dkowania obiektów, pocz wszy od doboru cech diagnostycz-
nych przez normalizacj  i wyznaczanie warto ci cechy syntetycznej po ocen  jako ci 
klasy  kacji. 

Celem rozwa a  jest wskazanie roli miar pozycyjnych na ró nych etapach linio-
wego porz dkowania obiektów wielocechowych. Do realizacji tego celu wykorzy-
stano informacje zawarte w Diagnozie Spo ecznej 2011, dotycz ce oceny warunków 
i jako ci ycia mieszka ców województw Polski. Jako  ycia jest kategori  z o on , 
na jej charakterystyk  sk ada si  wiele obszarów ycia. W ostatnich latach obserwuje 
si  du e zainteresowanie t  kategori  zarówno ze strony przedstawicieli ró nych dzie-
dzin nauki, jak i opinii publicznej i w adz pa stwowych. Powstaje wiele opracowa  
dotycz cych oceny i pomiaru jako ci ycia1. 

1 Zagadnienie to jest przedmiotem rozwa a  konferencji naukowych, np. „Quality of life”, organi-
zowanych przez Katedr  Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu czy Konferencji Sekcji 
Klasy  kacji i Analizy Danych PTS. Powsta y tak e opracowania naukowe, do których mo na zaliczy  
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Jednym z projektów badawczych po wi conych temu zagadnieniu jest Diagnoza 
Spo eczna. Badanie ma charakter panelowy. W kolejnych jego rundach uczestnicz  
wszystkie dost pne gospodarstwa domowe z poprzedniej rundy oraz gospodarstwa 
z nowej reprezentatywnej próby. Do tej pory badanie to zrealizowano w nast pu-
j cych latach: 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013. Na uwag  zas uguje 
kompleksowy charakter badania, który oznacza uwzgl dnienie w jednym badaniu 
wszystkich wa nych aspektów ycia poszczególnych gospodarstw domowych 
i ich cz onków — zarówno ekonomicznych (np. dochodu, zasobno ci materialnej, 
oszcz dno ci, kredytów), jak i pozaekonomicznych (np. edukacji, leczenia, sposobów 
radzenia sobie z k opotami, stresu, dobrostanu psychicznego, stylu ycia, zachowa  
patologicznych, uczestnictwa w kulturze, korzystania z nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych i wielu innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny. 
Ponadto w projekcie podzia  wska ników spo ecznych na warunki ycia i jako  
ycia odpowiada podzia owi na obiektywny opis sytuacji yciowej (warunki) i na jej 

psychologiczne znaczenie wyra one subiektywn  ocen  respondenta (jako  ycia). 
Reprezentacyjny charakter badania, jego kompleksowo  oraz uwzgl dnienie zarówno 
obiektywnych, jak i subiektywnych elementów w projekcie tego przedsi wzi cia zde-
cydowa y o wykorzystaniu informacji zawartych w nim do realizacji celu przyj tego 
w pracy.

2. METODA BADAWCZA

Metody liniowego porz dkowania obiektów zaliczane s  do jednej z dwóch grup 
metod taksonomicznych, s u cych do klasy  kacji obiektów opisywanych przez 
wiele cech2. Stanowi  one narz dzie konstrukcji rankingu obiektów, szereguj cego 
je od najlepszego do najgorszego pod wzgl dem przyj tego kryterium oceny. Jeden 
z etapów liniowego porz dkowania obiektów polega na doborze cech, który stanowi 
wa ne, a jednocze nie trudne zadanie. Niezb dna jest tu kompleksowa znajomo  
analizowanego zagadnienia oraz specy  ki powi za  pomi dzy zjawiskami spo eczno-
gospodarczymi. Od jako ci zestawu cech zale y wiarygodno  ostatecznych wyników 
i trafno  podejmowanych decyzji (por. Gatnar, Walesiak, 2004). 

Wst pnym warunkiem uznania ró nych cech za diagnostyczne jest ich zdolno  
do dyskryminacji obiektów. Bada si  mianowicie czy potencjalne cechy odznaczaj  
si  odpowiedni  zmienno ci . Mo na do tego celu wykorzysta  zarówno klasyczny 
wspó czynnik zmienno ci:

np. prace Ostasiewicz, 2002, 2004, Borys, 2008. Jako  ycia by a tak e tematem seminarium nauko-
wego pt. Jako  ycia w Polsce. Aktualny stan i wyzwania w wietle bada , zorganizowanego w ramach 
obchodów 95-lecia G ównego Urz du Statystycznego.

2 Typologia metod taksonomicznych zosta a przedstawiona w wielu pracach (np. Wysocki, 2010). 
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jak i pozycyjny wspó czynnik zmienno ci, który wyra a si  nast puj cym wzorem:
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gdzie jx   – rednia arytmetyczna warto ci cechy Xj, sj  – odchylenie standardowe 
cechy Xj, med(Xj ) – mediana cechy Xj, med(Xj ) = ij
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x

1
 – med(Xj )| – medianowe 

odchylenie bezwzgl dne, uwa ane za pozycyjny odpowiednik odchylenia standardo-
wego, N – liczba obiektów.

Ze zbioru potencjalnych cech eliminuje si  te cechy, dla których bezwzgl dna 
warto  wspó czynnika zmienno ci jest ni sza od pewnej arbitralnej warto ci progo-
wej. Najcz ciej w tym kontek cie przyjmuje si  warto  10%.

Ze zbioru potencjalnych cech nale y wyeliminowa  cechy silnie skorelowane 
z innymi cechami, poniewa  s  one no nikiem podobnych informacji. Spo ród 
wielu metod doboru cech cz sto wykorzystuje si  metod  parametryczn  Hellwiga3. 
Punktem wyj cia jest tu macierz R wspó czynników korelacji mi dzy potencjalnymi 
cechami diagnostycznymi. Kryterium klasy  kacji cech stanowi parametr r*, zwany 
tak e krytyczn  warto ci  wspó czynnika korelacji, taki, e 0< r*<1. Cechy ze wst p-
nej listy mog  by  do siebie podobne ze wzgl du na znaczny stopie  skorelowania, 
dlatego te  mog  tworzy  tzw. skupienia czyli takie podzbiory zbioru cech, w których 
wyra one wspó czynnikiem korelacji podobie stwo mi dzy cechami jest mniejsze 
od r*. Skupienia zawieraj  jedn  tzw. cech  centraln  oraz pewn  liczb  tzw. cech 
satelitarnych. Cecha satelitarna to taka cecha, której podobie stwo do cechy central-
nej jest nie mniejsze ni  r*. Cechy nie nale ce do skupienia nazywaj  si  cechami 
izolowanymi. Cechy centralne i cechy izolowane tworz  tzw. bazowy uk ad cech 
i uznawane s  za cechy diagnostyczne.

Metod  Hellwiga doboru cech uwa a si  za wygodn  w u yciu, poniewa  jest 
prosta rachunkowo. Cenn  w a ciwo ci  jest to, e zmieniaj c warto  parametru r*, 
otrzymuje si  ró ne podzia y zbioru cech na skupienia. Gdy r* jest bliskie jedno-
ci, wówczas efekt zastosowania tej metody stanowi znaczna liczba skupie  o ma ej 

liczebno ci a jednocze nie du a liczba cech diagnostycznych. W miar  zmniejszania 
warto ci parametru r* liczba skupie  cech maleje, wzrasta natomiast ich liczebno . 
Metoda parametryczna posiada wiele zalet (np. daje dobre zobrazowanie zwi zków 
danej cechy z pozosta ymi oraz jest atwa do implementacji pod wzgl dem oblicze-
niowym), ale tak e pewne wady, a mianowicie: 

3 Szczegó owy opis metody parametrycznej znajduje si  np. w pracy (Hellwig, 1981).
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– jest wra liwa na warto ci odstaj ce, co oznacza, e na wysok  warto  wspó czyn-
nika korelacji mo e, w du ym stopniu, wp ywa  jej wysokie skorelowanie nawet 
z jedn  z cech,

– uwzgl dnia wy cznie bezpo rednie powi zania cechy z innymi cechami, nie 
uwzgl dniaj c powi za  po rednich.
Skutecznym sposobem zniwelowania pierwszej niedogodno ci jest zast pienie 

w pierwszym kroku sumy elementów kolumny (wiersza) macierzy wspó czynników 
korelacji R przez ich median . Pozwala to uodporni  analiz  na zaburzenia spo-
wodowane przez obserwacje odstaj ce. Natomiast druga niedogodno  mo e by  
wyeliminowana poprzez zastosowanie metody odwróconej macierzy wspó czynników 
korelacji (por. Panek, 2009; M odak, 2006). 

Finalny zbiór cech diagnostycznych stanowi postaw  dalszych bada . W kolej-
nym kroku nale y ustali  charakter cech, czyli wyró ni : stymulanty, destymulanty 
i nominanty. 

Poj cie stymulanty i destymulanty zosta o wprowadzone przez Hellwiga (zob. 
Hellwig, 1968). De  nicja stymulanty i destymulanty jest nast puj ca (por. Hellwig, 
1981): 

Dane s  dwa obiekty 1 i 2  i cecha j . Mówi si , e obiekt 1 jest 
dominowany przez obiekt 2  (lub obiekt 2 dominuje obiekt 1) i zapisuje si  to 
symbolicznie jako 1 2, je eli x2j  x1j.

Cecha j jest stymulant , gdy:

 
rrjx,rjx

xx .  

Cecha j jest destymulant , gdy:

 
rrjx,rjx

xx . 
 

Zatem stymulantami s  cechy, których wy sze warto ci decyduj  o lepszym 
poziomie rozpatrywanego zjawiska, za destymulanty uwa a si  cechy wykazuj ce 
odwrotne dzia anie do stymulant, tzn. po dane s  ni sze warto ci cech uznanych za 
destymulanty. 

Natomiast za nominanty uwa a si  cechy, których rosn ce do warto ci nominalnej 
warto ci bezwzgl dne powoduj  wzrost wzgl dnych warto ci cechy, dalszy wzrost 
warto ci pierwotnych zwi zany jest ze zmniejszaniem si  warto ci unormowanych 
(por. Borys, 1978).

Po rozpoznaniu charakteru cech nale y dokona  ich przekszta cenia, najcz ciej 
destymulanty przekszta ca si  w stymulanty, za pomoc  nast puj cych przekszta ce  
(por. Walesiak, 1990):
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– ilorazowego

 1
ij

'
ijx    

gdzie sta a b przyjmowana jest arbitralnie (w szczególnych przypadkach 
iji

xmin,1 ),

– ró nicowego

 
ij

'
ij ax   

gdzie sta e a i b przyjmowane s  arbitralnie (w szczególnych przypadkach b = 1 
a = 0, lub iji

xmaxa ).

W przypadku nominant transformacja mo e przebiega  skokowo, tzn. je eli 
poni ej optymalnego poziomu nasycenia cecha wykazuje w asno ci destymuluj ce, 
to nale y zamieni  odpowiednie warto ci na stymulanty, natomiast warto ci wi ksze 
od optymalnego poziomu nasycenia pozostawi  bez zmian.

Kolejnym etapem budowy cechy syntetycznej jest normalizacja cech. Prowadzi 
ona do pozbawienia mian wyników pomiaru i ujednolicenia rz dów wielko ci cech. 
Mo na wyró ni  nast puj ce sposoby normalizacji cech: standaryzacyjne, ilorazowe 
i unitaryzacyjne. 

Procedura standaryzacyjna ma nast puj ce postaci w uj ciu:
– klasycznym 

 
j

jij
ij

xx  (3)

– pozycyjnym

 
j

jij
ij X,

Xx
1

 (4)

Warto  1,4826 zosta a ustalona na drodze bada  empirycznych4. 
W analizach wielowymiarowych klasyczna mediana zast powana jest median  

Webera, która stanowi wielowymiarowe uogólnienie tego powszechnie znanego 
poj cia. Chodzi tu o wektor, który minimalizuje sum  euklidesowych odleg o ci od 
danych punktów reprezentuj cych rozpatrywane obiekty, a wi c znajduje si  niejako 
„po rodku” nich, ale jest jednocze nie uodporniony na wyst powanie obserwacji 

4 Wyja nienie wprowadzenia sta ej równej 1,4826 mo na znale  w pracy M odaka (2009).
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odstaj cych5. Normalizacj  zmiennych z zastosowaniem mediany Webera przepro-
wadza si  wed ug nast puj cej formu y (Lira i in. 2002):

 
j

ji
ij X~,

X~x
am1

em
  (5)

gdzie jX~em   jest median  Webera, jX~am   to medianowe odchyle-
nie bezwzgl dne, w którym bada si  dystanse cech do wektora Webera, czyli: 

jij
N,,i

j X~xX~ emam
1

. 

Przekszta cenie (4) nie spe nia ci le wymogów standaryzacyjnych, czyli zerowej 
mediany oraz medianowego odchylenia bezwzgl dnego równego jeden, ale uzyskuje 
si  lepsze wykorzystanie wzajemnych – tak e po rednich – zale no ci pomi dzy 
cechami diagnostycznymi (por. Lira i in., 2002, M odak, 2006). 

W nast pnym kroku tworzenia liniowego porz dkowania obiektów wyznacza si  
warto ci cechy syntetycznej. Istnieje wiele metod konstrukcji syntetycznego miernika 
rozwoju, które mo na podzieli  na bezwzorcowe i wzorcowe. W ród metod wzorco-
wych na uwag  zas uguje metoda zaproponowana przez Hellwiga (1968), która jest 
najstarsz  metod  wzorcow  i stanowi podstaw  wykorzystania miar pozycyjnych 
w liniowym porz dkowaniu obiektów. 

Jako wzorzec rozwoju przyjmuje si  obiekt (abstrakcyjny lub realny) o nast puj -
cych wspó rz dnych: z01,  z02,  ...,  z0J, gdzie ijij max  je li cecha jest stymulant  
lub ijij min   dla cechy okre lonej jako destymulanta, (j = 1,2,...,J), J – liczba 
cech diagnostycznych. Nast pnie oblicza si  odleg o ci euklidesowe ka dego obiektu 
od wzorca ze wzgl du na cechy przyj te do badania:

 J

j
jiji

1
 N,,,i 1  (6)

Otrzymane warto ci di s u  do obliczenia warto ci syntetycznego miernika rozwoju 
Hellwiga, wed ug wzoru:

 i
i 1   (7)

5 M odak (2010), s. 7–23.
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gdzie   przy czym: 
N

N

i
i

1   oraz 
N

N

i
i

1 . 

Syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga przyjmuje zazwyczaj warto ci z prze-
dzia u 1, 6. Im jego warto ci s  wy sze, tym wy szy jest poziom rozwoju badanego 
obiektu. 

W badaniach niektórych zjawisk spo eczno-gospodarczych zauwa a si  obiekty 
charakteryzowane cechami, których warto ci znacznie odstaj  od pozosta ych (s  bar-
dzo du e lub bardzo ma e), co mo e mie  wp yw na przypisanie obiektowi zbyt du ej 
(lub zbyt ma ej) pozycji w liniowym porz dkowaniu. W takiej sytuacji nale y stoso-
wa  miary bardziej odporne na odstaj ce warto ci. Do takich w a nie miar zaliczana 
jest mediana. Natomiast w badaniach zjawisk z o onych, aby uwzgl dni  zarówno 
odporno  na obserwacje odstaj ce, jak i zale no ci mi dzy badanymi cechami, 
powinno stosowa  si  median  przestrzenn  Webera. 

W tym kontek cie klasyczna metoda Hellwiga mo e zosta  przekszta cona do 
wersji pozycyjnej (por. Lira i in., 2002). Wzorzec rozwoju okre la si  analogicznie 
jak w klasycznej metodzie Hellwiga, jako:

N,,i
ijj

1

max  – dla stymulant, j = 1,...,J,

          
j = min zij  – dla destymulant, j = 1,...,J.

                               i=1,...,N

Odleg o  od wzorca rozwoju okre lona jest jako mediana modu ów odpowiednich 
ró nic, wed ug wzoru:

 
jijJ,,ji 1

         N,,,i 1 .  (8)

Miernik agregatowy obliczany jest wed ug wzoru (7), w którym: 

 dd ,   (9)

gdzie d = (d1, d1,..., dN) – wektor odleg o ci wyznaczany wed ug wzoru (8).
Im wi ksza jest warto  miernika tym wy szy poziom rozwoju obiektu. Warto ci 

miernika wi ksze od 0,8 wiadcz  o bardzo wysokim poziomie rozwoju, bliskie 0,5 
– o rednim, a zbli one do 0 – o bardzo niskim (por. Wysocki, 2010).

Zaprezentowane metody uwzgl dniaj ce podej cie pozycyjne zostan  zastosowane 
w ocenie jako ci ycia mieszka ców województw Polski.

6 Miara ta mo e przyj  warto ci ujemne dla obiektu, który charakteryzowany jest wielko ciami 
cech znacz co ró ni cymi si  od tych warto ci dla obiektu wzorcowego oraz innych obiektów (zob. 
Panek, 2009).
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3. MATERIA  BADAWCZY

W badaniu wykorzystano informacje zawarte w Diagnozie Spo ecznej 2011. Do 
realizacji celu wybrano dane, które dotyczy y województw Polski. Wst pna lista cech 
diagnostycznych dotyczy a zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej oceny warunków 
i jako ci ycia i obejmowa a:
1. warunki ycia gospodarstw domowych, które by y rozpatrywane przez pryzmat 

mo liwo ci  nansowych zaspokojenia ich potrzeb w nast puj cych aspektach7:
 a) dochodów (X1),
 b) wy ywienia (X2),
 c) zasobno ci materialnej (X3),
 d) warunków mieszkaniowych (X4),
 e) kszta cenia dzieci (X5),
 f) ochrony zdrowia (X6),
 g) uczestnictwa w kulturze(X7), 
 h) wypoczynku (X8),
2. dochody netto gospodarstw domowych na jednostk  ekwiwalentn  (X9),
3. odsetek gospodarstw domowych korzystaj cych z us ug ró nych placówek 

ochrony zdrowia w ci gu roku 2010:
 a) op acanych przez NFZ (X10),
 b) op acanych z w asnej kieszeni (X11),
 c) op acanych przez pracodawc  (abonament) (X12),
4. odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowa y z: 
 a) zakupu leków (X13),
 b) leczenia z bów (X14),
 c) protez (X15),
 d) us ug lekarza (X16),
 e) bada  (X17),
 f) rehabilitacji (X18),
 g) sanatorium (X19),
 h) szpitala (X20),

7 Porównanie poziomu warunków ycia gospodarstw domowych w uk adzie wojewódzkim zosta o 
przeprowadzone z wykorzystaniem taksonomicznej miary warunków ycia. Zastosowano metod  wzorca, 
czyli wyró niono tzw. województwo wzorcowe, przez które rozumie si  hipotetyczne województwo 
opisane przez optymalne warto ci poszczególnych zmiennych charakteryzuj cych warunki ycia gospo-
darstw domowych w województwach. Dla zmiennych stymulant s  to warto ci maksymalne, a dla 
zmiennych destymulant – minimalne zaobserwowane w ród wszystkich porównywanych województw 
(Diagnoza Spo eczna 2011, str. 128). Okre lenie taksonomicznej miary warunków ycia zosta o przed-
stawione w Diagnozie Spo ecznej 2011, w Aneksie 4.1.
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5. oczekiwany procentowy wzrost dochodu w 20118 (X21),
6. odsetek gospodarstw domowych z dost pem do Internetu (X22),
7. odsetek osób o orientacji eudajmonistycznej (X23),
8. wska nik wra liwo ci na dobro publiczne (X24).

W ród cech przyj tych jako potencjalne wyja nienia wymagaj  cechy X23 i X24.
W celu okre lenia czy osoba posiada orientacj  eudajmonistyczn , w Diagnozie 

Spo ecznej 2011 zadano nast puj ce pytanie kryterialne: 
Co jest wed ug Pana(i) wa niejsze w yciu: przyjemno ci, dostatek, brak stresu czy 
poczucie sensu, osi ganie wa nych celów mimo trudno ci, bólu i wyrzecze . Pro-
szono te  respondentów o ocen , w jakim stopniu zgadzaj  si  z dwoma dodatkowymi 
twierdzeniami: 
1. Moje ycie mimo bolesnych do wiadcze  ma sens i du  warto  oraz 
2. W yciu najwa niejsze jest to, aby by o du o przyjemno ci i ma o przykro ci.
Za eudajmonistów uznano osoby, które wybra y, jako wa niejsze w yciu, poczucie 
sensu i zgodzi y si  lub zdecydowanie zgodzi y si  z tez , e ich ycie mimo bole-
snych do wiadcze  ma sens9. 
Jako cech  X24 przyj to wska nik wra liwo ci na dobro publiczne. W Diagnozie 
Spo ecznej 2011 w celu okre lenia wska nika wra liwo ci na dobro publiczne wyod-
r bniono nast puj ce kategorie zachowa :
1. Kto  p aci podatki mniejsze ni  powinien.
2. Kto  unika p acenia za korzystanie z transportu publicznego (np. autobusów, 

poci gów).
3. Kto  pobiera nies usznie zasi ek dla bezrobotnych.
4. Kto  nie p aci czynszu za mieszkanie (cho  mo e).
5. Kto  otrzymuje nies usznie rent  inwalidzk .
6. Kto  wy udza odszkodowanie z ubezpieczenia. 
Udzielaj c odpowiedzi na wszystkie sze  pyta  dotycz cych naruszania dobra 
publicznego respondent móg  wybra  spo ród nast puj cych wariantów10: 
1. w ogóle mnie nie obchodzi, 
2. ma o mnie obchodzi,
3. troch  mnie obchodzi,
4. bardzo mnie obchodzi,
5. trudno powiedzie .

 8 Oczekiwany procentowy wzrost dochodu w 2011 to rednia procentowych ró nic indywidualnych 
mi dzy dochodem osobistym osi gni tym w 2011 i spodziewanym za dwa lata u osób, które mia y 
dochód osobisty w 2011 r. wy szy ni  0 z , je li dochód oczekiwany by  tak e wy szy od 0 z  (por. 
Diagnoza Spo eczna 2011, str. 185).

 9 Por. Diagnoza Spo eczna 2011, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf, 
str. 171.

10 Tam e, str. 271.
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Sze  pyta , odnosz cych si  do naruszania dobra publicznego, tworzy jeden 
spójny wska nik (skal  wra liwo ci na dobro wspólne) o wysokim poziomie rzetel-
no ci. Im wy szy wska nik, tym wi ksza wra liwo  na dobro publiczne. W pracy 
przyj to rednie warto ci wska nika w uj ciu wojewódzkim11. 

Warto ci cech poddano wst pnej analizie statystycznej, wyznaczaj c warto ci 
parametrów opisowych. Cechy: wska nik wra liwo ci na dobro publiczne, odsetek 
osób o orientacji eudajmonistycznej oraz odsetek gospodarstw domowych korzysta-
j cych z us ug ró nych placówek ochrony zdrowia w 2011 op acanych przez NFZ, 
wyeliminowano ze wzgl du na nisk  zmienno  (warto ci wspó czynnika zmienno ci 
wynosz  odpowiednio: 3,9%, 7,3% i 1,9%). Do eliminacji cech silnie ze sob  skore-
lowanych wykorzystano metod  parametryczn , wariant z median . W tab. 1 przed-
stawiono cechy sk adaj ce si  na  nalny zbiór cech diagnostycznych oraz wybrane 
warto ci parametrów opisowych.

Tabela. 1.
Warto ci parametrów opisowych dla cech diagnostycznych

Parametr
Cechy

X2 X3 X4 X7 X18 X21 X22

rednia 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 
bezwzgl dne 0,10 0,10 0,03 0,07 1,55 7,50 1,40

Klasyczny wspó czynnik 
zmienno ci (%) 39,25 20,47 72,41 39,60 16,05 17,61 30,76

Pozycyjny wspó czynnik 
zmienno ci (%) 19,98 16,08 18,65 18,59 8,01 15,63 14,07

Wspó czynnik wa no ci12 (%) 16,62 8,67 30,66 16,77 6,80 7,46 13,03
Sko no -0,35 -0,35 0,57 0,48 0,55 0,20 -0,65

ród o: opracowanie w asne.
12

Analizuj c uzyskane wyniki mo na zauwa y , e ró nice mi dzy rednimi aryt-
metycznymi a medianami s  raczej niedu e. Zazwyczaj warto  odchylenia standar-
dowego jest wy sza od warto ci bezwzgl dnego odchylenia medianowego – tak  te  

11 Tam e, str. 272.

12 Wspó czynnik wa no ci wyznaczono wed ug wzoru: J

j
j

j

V

V

1

, gdzie Vj to wspó czynnik 

zmienno ci obliczony wed ug wzoru (1).
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sytuacj  mo na zaobserwowa  w przypadku wszystkich cech. Cechy wykazuj  tak e 
siln  zmienno . Najwi ksz  zmienno ci  (w uj ciu klasycznym) – a tym samym 
i wa no ci  – charakteryzuje si  cecha X4. Najni sze zró nicowanie i najs absz  
wa no  wykazuje cecha X18. Cechy: X2, X3, X4, X7, X18 uznano za destymulanty 
i przekszta cono w stymulanty13.

4. WYNIKI BADANIA

W tabeli 2 zaprezentowano uporz dkowania województw Polski, metodami: kla-
syczn  i pozycyjn , pod wzgl dem jako ci ycia mieszka ców.

Tabela 2. 
Uporz dkowania województw Polski pod wzgl dem jako ci ycia mieszka ców

Województwo
Metoda Hellwiga Metoda pozycyjna

warto  miernika pozycja warto  miernika pozycja

dolno l skie 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

ódzkie 0,092 15 0,108 16

ma opolskie 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

l skie 0,326 11 0,248 12

wi tokrzyskie 0,350 10 0,227 15

warmi sko-mazurskie 0,290 12 0,236 14

wielkopolskie 0,525 6 0,621 3

zachodniopomorskie 0,223 13 0,307 11

ród o: opracowanie w asne.

13 Przekszta cenia destymulant w stymulanty dokonano wed ug wzoru: 1
ij

'
ijx . Cechy o nume-

rach 2, 3, 4, 7 zosta y uznane za destymulanty, poniewa  ich warto ci przedstawione s  jako warto ci 
mierników, w przypadku których ni sza warto  wiadczy o wy szym stopniu zaspokajania potrzeb 
w danym obszarze (por. Diagnoza Spo eczna 2011, str. 129).
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Wyniki uzyskane za pomoc  obu metod wykazuj  pewne ró nice dotycz ce war-
to ci mierników oraz miejsc zajmowanych przez województwa w poszczególnych 
porz dkowaniach. Zale no  pomi dzy warto ciami mierników, wyra ona warto ci  
wspó czynnika korelacji liniowej Pearsona, jest bardzo silna (warto  tego wspó -
czynnika wynosi 0,975). Badaj c zgodno  wyników liniowego porz dkowania woje-
wództw wed ug miernika klasycznego i pozycyjnego, przyjmuj c za podstaw  pozycje 
województw, otrzymano warto  wspó czynnika korelacji  Kendalla14, wynosz c  
0,567. Jest to warto , która wiadczy o do  silnej zgodno ci obu uporz dkowa . 
Dwa województwa – opolskie i mazowieckie – zajmuj  w obu porz dkowaniach t  
sam  lokat , odpowiednio pierwsz  i drug . Kolejnymi obiektami o bardzo zbli o-
nych miejscach w porz dkowaniach s  województwa: ódzkie, l skie, ma opolskie, 
warmi sko-mazurskie i zachodniopomorskie. Najwi ksza ró nica w miejscach zaj-
mowanych w uporz dkowaniach dotyczy województw: lubuskiego, podkarpackiego 
i wi tokrzyskiego. Gra  czn  prezentacj  rozk adów warto ci obu mierników w for-
mie wykresów typu „pude ko z w sami” zamieszczono na rys. 1.
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Rysunek. 1. Porównanie rozk adów mierników: klasycznego i pozycyjnego 
w badaniu jako ci ycia w województwach Polski

ród o: opracowanie w asne.

14 Wspó czynnik  Kendalla wyra a skorelowanie cech mierzonych na skali porz dkowej, przyj-
muje warto ci z przedzia u [–1;1], warto  1 oznacza pe na zgodno  uporz dkowa , warto  –1 – pe n  
ich przeciwstawno  (por. Walesiak, 1993).
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Na podstawie rys. 1 mo na stwierdzi , e warto ci obu mierników charakteryzuj  
si  zbli on  zmienno ci . W przypadku miernika pozycyjnego mo na zauwa y  s ab  
asymetri  prawostronn , natomiast miernik klasyczny charakteryzuje si  brakiem asy-
metrii. Gra  czna prezentacja warto ci mierników dla poszczególnych województw 
zosta a przedstawiona na rys. 2.

m
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Rysunek. 2. Warto ci mierników dla poszczególnych województw
ród o: opracowanie w asne.

W obu porz dkowaniach województwo opolskie zajmuje pierwsz  lokat . Ta 
najwy sza pozycja wynika z korzystnych warto ci, w porównaniu do rednich ogól-
nych, cech odnosz cych si  do poziomu zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych 
w zakresie: wy ywienia, warunków mieszkaniowych, uczestnictwa w kulturze oraz 
procentu gospodarstw domowych, które zrezygnowa y z rehabilitacji. W wojewódz-
twie opolskim zanotowano tak e najwy szy oczekiwany procentowy wzrost dochodu 
w 2011. Natomiast województwo ódzkie w obu porz dkowaniach zaj o ostatnie lub 
przedostatnie miejsce. Ta sytuacja zwi zana jest z bardzo niskim poziomem zaspo-
kajania potrzeb gospodarstw domowych w wi kszo ci obszarów ycia przyj tych 
w badaniu, czyli: wy ywienia, zasobno ci materialnej oraz uczestnictwa w kulturze. 
W województwie ódzkim zanotowano najwy szy odsetek gospodarstw domowych, 
które – z powodów  nansowych – zrezygnowa y z rehabilitacji. 

Analizuj c wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu jako ci ycia miesz-
ka ców Polski w uj ciu województw, zauwa a si  pewn  zgodno  z ogólnym 
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wska nikiem jako ci ycia w latach 2005–2011 w przekroju wojewódzkim zawartym 
w Diagnozie Spo ecznej 2011. Zgodnie z tym wska nikiem województwo opolskie 
zajmowa o wysokie lokaty w rankingach (trzecie miejsce w latach 2005 i 2007, dru-
gie – w roku 2009 oraz szóste – w roku 2011). Natomiast województwo ódzkie 
plasowa o si  na jednych z ni szych pozycji (miejsca: 11 – w latach 2011 i 2007, 12 
– w roku 2009 oraz 13 – w roku 2005). 

5. PODSUMOWANIE

Celem badania by o wskazanie roli miar pozycyjnych na ró nych etapach linio-
wego porz dkowania obiektów wielocechowych. Miary pozycyjne mog  by  stoso-
wane na ka dym etapie liniowego porz dkowania obiektów, pocz wszy od badania 
zmienno ci cech, przez przekszta cenia normalizacyjne, budow  syntetycznej miary po 
ocen  jako ci klasy  kacji opartej na liniowym porz dkowaniu. Wykorzystanie podej-
cia pozycyjnego jest uzasadnione w sytuacji, gdy w zbiorze cech diagnostycznych 

wyst puj  cechy charakteryzuj ce si  siln  asymetri  lub wyst powaniem warto ci 
nietypowych. Na etapie doboru cech, stosuj c metod  parametryczn , zastosowanie 
znajduje mediana, która zast puje sum  elementów kolumny (lub wiersza) w macie-
rzy wspó czynników korelacji. Pozwala to osi gn  znaczne uodpornienie analizy na 
zak ócenia wywo ane obserwacjami odstaj cymi. Kolejnym etapem liniowego porz d-
kowania obiektów jest normalizacja cech, gdzie zastosowanie znajduje nie tylko 
mediana klasyczna, ale tak e jej wielowymiarowe uogólnienie – mediana Webera. 
Median  Webera wykorzystuje si  tak e w ostatnim etapie liniowego porz dkowania, 
gdzie odgrywa ona wa n  rol  w ocenie efektywno ci ró nych metod klasy  kacji15. 
Wykorzystanie wybranych miar pozycyjnych w porz dkowaniu liniowym zosta o 
zilustrowane badaniem dotycz cym jako ci ycia mieszka ców województw Polski. 
W porz dkowaniach w uj ciu klasycznym i pozycyjnym zaobserwowano zbie no ci 
wyra aj ce si  m.in. wysok  warto ci  wspó czynnika korelacji  Kendalla. Nieliczne 
województwa zajmuj  te same miejsca w obu porz dkowaniach, s  równie  takie 
obiekty, których pozycje ró ni  si  znacz co. 

Wykorzystanie miar pozycyjnych, w tym tak e mediany Webera, pozwala nie 
tylko zniwelowa  zak ócaj cy wp yw obserwacji odstaj cych, ale ma t  zalet , e 
równie  w ca ym procesie badawczym traktuje zbiór cech diagnostycznych jako jedn  
ca o .

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

15 Wykorzystanie mediany Webera na etapie oceny ró nych metod klasy  kacji mo na znale  
w pracach: Sompolska-Rzechu a (2012a) i Sompolska-Rzechu a (2012b). 
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ZASTOSOWANIE MIAR POZYCYJNYCH DO PORZ DKOWANIA LINIOWEGO 
WOJEWÓDZTW POLSKI ZE WZGL DU NA POZIOM JAKO CI YCIA

S t r e s z c z e n i e

Celem rozwa a  jest wskazanie roli miar pozycyjnych na ró nych etapach liniowego porz dkowania 
obiektów wielocechowych. Zwrócono uwag  na wykorzystanie takich miar pozycyjnych, jak: pozycyjny 
wspó czynnik zmienno ci, oparty na medianowym odchyleniu bezwzgl dnym oraz mediana Webera, 
która jest wielowymiarowym uogólnieniem mediany. Pozycyjne miary znajduj  zastosowanie w sytuacji, 
gdy w zbiorze cech diagnostycznych wyst puj  cechy charakteryzuj ce si  siln  asymetri  lub wyst -
powaniem warto ci nietypowych. Miary pozycyjne mog  by  stosowane na ka dym etapie liniowego 
porz dkowania obiektów, pozwalaj  zniwelowa  zak ócaj cy wp yw obserwacji odstaj cych, a zastoso-
wanie mediany Webera, pozwala w ca ym procesie badawczym traktowa  zbiór cech diagnostycznych 
jako jedn  ca o . Przeprowadzone badanie empiryczne dotyczy o oceny jako ci ycia mieszka ców 
województw Polski, na podstawie informacji zawartych w Diagnozie Spo ecznej 2011.

S owa kluczowe: miary pozycyjne, liniowe porz dkowanie obiektów, jako  ycia

THE USE OF POSITIONAL MEASURES IN LINEAR ORDERING OF VOIVODESHIPS 
IN POLAND IN TERMS OF QUALITY OF LIFE

A b s t r a c t

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 asym-
metric 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


