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PORÓWNANIE KLASYCZNEJ
I POZYCYJNEJ TAKSONOMICZNEJ ANALIZY
ZRÓŻNICOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Streszczenie: Celem artykułu było porównanie efektywności dwóch podejść w konstrukcji
miernika rozwoju wykorzystujących klasyczny miernik Hellwiga oraz pozycyjny wektor
medianowy Webera w badaniu obiektywnej jakości życia w województwie zachodniopomorskim. W analizie wykorzystano wskaźniki z następujących dziedzin: środowisko naturalne, demografia, rynek pracy, infrastruktura komunalna i mieszkania, edukacja, kultura
i turystyka, ochrona zdrowia, transport drogowy, dochody i wydatki budżetów jednostek
samorządu terytorialnego. Badanie dotyczyło 2008 r. Podejście klasyczne dało lepsze wyniki pod względem homogeniczności, heterogeniczności i poprawności grupowania.
Słowa kluczowe: mediana Webera, jakość życia, porządkowanie liniowe.

1. Wstęp
Dotychczas w różnych pracach naukowych powstało bardzo wiele definicji jakości.
Najprostszą, a zarazem najbardziej uniwersalną, jest ta, z której wynika, że „Jakość
jest to stopień spełnienia stawianych wymagań” [Kolman 2009, s. 142]. W każdej
dziedzinie działalności ludzkiej formułowane są różne wymagania, zatem z jakością
człowiek ma do czynienia wielokrotnie i na co dzień.
Jakość życia jest pojęciem złożonym i podobnie jak wiele innych pojęć stosowanych w naukach społecznych niemającym jednej, powszechnie akceptowanej definicji. Ogólnie można powiedzieć o trzech głównych podejściach do statystycznego
pomiaru jakości życia. Po pierwsze, można przyjąć, że jakość życia jest to poziom
zadowolenia, jaki uzyskuje człowiek z różnych sfer życia. Według tej koncepcji,
pomiaru jakości życia dokonuje się na podstawie deklarowanych bezpośrednio przez
jednostkę (respondenta) ocen i opinii, dotyczących m.in.: stopnia zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb, poziomu satysfakcji z aktywności w rozmaitych dziedzinach
życia czy poczucia szczęścia. Po drugie, można wziąć pod uwagę jedynie tzw. obiektywne wskaźniki, charakteryzujące zarówno materialne, jak i niematerialne aspekty
warunków życia. Każde z tych podejść ma swoje zalety i ograniczenia i każde
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z osobna nie pozwala na dokonanie kompleksowej (całościowej) oceny jakości życia.
Optymalnym rozwiązaniem wydaje się trzecie podejście, w którym wykorzystuje się
obie kategorie miar. Integracja danych o charakterze obiektywnym i subiektywnym
w znacznym stopniu zwiększa możliwości analityczne, a tym samym praktyczne
wykorzystanie wyników tych analiz zarówno do potrzeb kreowania polityki społeczno-ekonomicznej, jak i do monitorowania zmian dobrobytu społeczno-ekonomicznego [Szukiełojć-Bieńkuńska, Walczak 2011]. W miarę możliwości powinno
dążyć się do uwzględnienia pomiaru w ujęciu regionalnym.
W związku z tak dużym zainteresowaniem tą kategorią istnieje wiele określeń
jakości życia. Istota jakości życia i pojęć z niej wynikających są związane z kryteriami definiowana tej kategorii [Borys 2008]. Można wymienić następujące kryteria
klasyfikacji jakości życia: wartościowania (oceny), zakresu i liczby aspektów, obiektywności pomiaru, liczby obiektów, bezpośredniości powiązania badań z rzeczywistą
jakością życia, zrównoważenia aspektów jakości życia, ujawniania w jakości życia
systemu wartości.
W pracy podjęto próbę analizy jakości życia w odniesieniu do kryterium obiektywności.
Obiektywną jakość życia określa się często jako warunki życia lub poziom życia.
Subiektywna jakość życia była dotychczas domeną przedstawicieli nauk socjologicznych, którzy wykorzystywali do określenia istoty jakości życia takie terminy, jak
zadowolenie, satysfakcja, optymizm. Przykładem takiej definicji jest określenie jakości życia jako stopnia satysfakcji (zadowolenia) człowieka z całej swojej egzystencji
[Ostasiewicz 2004].
Celem artykułu jest porównanie efektywności dwóch podejść w konstrukcji
miernika rozwoju wykorzystujących klasyczny miernik Hellwiga oraz pozycyjny
wektor medianowy Webera w badaniu jakości życia w województwie zachodniopomorskim.

2. Metoda i materiał badawczy
W ocenie jakości życia w ujęciu obiektywnym bardzo często znajdują zastosowanie
zmienne syntetyczne. Wyznaczona zmienna pozwala na uporządkowanie i porównanie analizowanych obiektów, w tym przypadku powiatów województwa zachodniopomorskiego, można ją także wykorzystać do wyznaczenia grup powiatów charakteryzujących się podobną obiektywną jakością życia. Istotną sprawą w procedurze
konstrukcji zmiennej syntetycznej jest rozróżnienie zmiennych syntetycznych bezwzorcowych i wzorcowych. W pracy do budowy taksonomicznego miernika rozwoju wykorzystano metodę wzorcową, w podejściu zarówno klasycznym, jak i pozycyjnym, wykorzystującym medianę Webera1 . W ujęciu klasycznym budowa taksonomicznego miernika została przedstawiona np. w pracy [Nowak 1991, s. 87-91].
1

Mediana Webera stanowi wielowymiarowe uogólnienie klasycznego pojęcia mediany. Chodzi
tu o wektor, który minimalizuje sumę euklidesowych odległości od danych punktów reprezentujących
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Wariant pozycyjny przyjmuje odmienną formułę standaryzacyjną w porównaniu z podejściem klasycznym, opartą na ilorazie odchylenia wartości cechy od
odpowiedniej współrzędnej mediany Webera i ważonego medianowego odchylenia
bezwzględnego z zastosowaniem mediany Webera [Młodak 2006, s. 136-137]:

zij =

xij − θ oj

1, 4826 ⋅ mad ( X j )

,

gdzie θ 0 = (θ 01 , θ 02 , … , θ 0 m ) jest medianą Webera, mad ( X j ) to medianowe od-

chylenie bezwzględne, w którym bada się dystanse cech do wektora Webera, czyli:
mad ( X j ) = med xij − θ 0 j ( j = 1, 2, … , m ) .
i =1,2,…, n

Miernik agregatowy wyznacza się według wzoru:

μi = 1 −

di 0
,
d0

gdzie d 0 = med ( d ) + 2,5 ⋅ mad ( d ) , przy czym d = ( d1 , d 2 , … , d n ) – wektor odległości wyznaczany według wzoru: d i = med zij − ϕ j i = 1,2, …, n , ϕ j = max zij
j =1,2,…, m

i =1,2,…, n

– współrzędne wektora wzorca rozwoju, którymi są maksymalne wartości znormalizowanych cech.
Uporządkowania obiektów zarówno za pomocą miernika klasycznego, jak i
z wykorzystaniem mediany Webera stanowią podstawę do ich typologii. Grupy typologiczne oparte na podejściu klasycznym wykorzystują średnią arytmetyczną ( z )
oraz odchylenie standardowe ( s z ) mierników rozwoju, natomiast w ujęciu pozycyjnym zaproponowanym w pracy [Lira, Wagner, Wysoki 2002, s. 93] klasy typologiczne są następujące:
• grupa I: μ i ≥ med(μ ) + 2,5 ⋅ mad(μ ) ,
• grupa II: med(μ ) ≤ μ i < med(μ ) + 2,5 ⋅ mad(μ ) ,
• grupa III: med(μ ) − 2,5 ⋅ mad(μ ) ≤ μi < med(μ ) ,
• grupa IV: μi < med(μ ) − 2,5 ⋅ mad(μ ) .
Wykorzystanie metody opartej na medianie Webera pozwala zniwelować zakłócający wpływ obserwacji odstających, daje możliwość ustalenia udziału poszczególnych odchyleń w odpowiedniej wartości agregatowej, a przy tym w całym procesie
badawczym traktuje zbiór cech diagnostycznych jako jedną całość. W ocenie homogeniczności otrzymanych grup wykorzystano miernik o następującej postaci [Młodak
2006, s. 138-141]:
rozpatrywane obiekty, a więc znajduje się niejako „pośrodku” nich, ale jest jednocześnie uodporniony
na występowanie obserwacji odstających.
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hm6* mx = max hm6* ( Pk ) ,
k =1,…, p

gdzie: hm6* ( Pk ) = med δ ( Oi , Γθ k ) – mediana odległości obiektów grupy Pk od jej
i:Oi∈Pk

wektora medianowego Webera,
– wektor medianowy Webera,
Γ = θ ,θ ,… ,θ
θk

(

1Pk

2 Pk

mPk

)

– liczba klas, k = 1, 2, …, p,
– liczba skupień otrzymanych na danym poziomie
grupowania.

k
p

Natomiast w ocenie heterogeniczności zastosowano miernik:
ht6* mn = min ht6* ( Pk ) ,
k =1,…, p

gdzie ht6* ( Pk ) = med δ ( Γθ i , Γθ k ) – mediana odległości pomiędzy medianą Webera
i =1,…, p
i≠k

danej grupy z analogicznymi wektorami dla pozostałych grup.
W ocenie poprawności grupowania wykorzystano kompleksowy miernik o postaci:

ct6∗ =

hm*6 mx
ht6* mn

.

Do oceny jakości analizy taksonomicznej stosuje się mierniki homogeniczności
oraz heterogeniczności skupień, wykorzystując koncepcję środka ciężkości grupy
i odległości od niego. W badaniu wykorzystano podejście, w którym środek ciężkości danej grupy zastąpiony został medianą Webera jej elementów. Zatem mediana
Webera ma zastosowanie nie tylko jako narzędzie służące do konstrukcji taksonomicznego miernika rozwoju, ale także w weryfikacji efektywności różnych metod
badania zróżnicowania obiektów wielocechowych.
Źródłem informacji o jakości życia w ujęciu obiektywnym mieszkańców powiatów województwa zachodniopomorskiego była publikacja Urzędu Statystycznego
w Szczecinie Warunki życia w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2008. Badanie dotyczyło roku 2008. Do pomiaru jakości życia w ujęciu obiektywnym zastosowano wstępny zbiór cech, który obejmował 44 cechy, pochodzące
z takich dziedzin życia, jak: środowisko naturalne, uwarunkowania demograficzne,
rynek pracy, infrastruktura komunalna i mieszkania, edukacja, kultura i turystyka,
ochrona zdrowia, transport drogowy, dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Po zebraniu niezbędnych danych dokonano ich weryfikacji.
Usunięto te cechy, dla których współczynnik zmienności posiadał wartość mniejszą
niż 10%, były to cechy: X10 – małżeństwa zawarte na 1000 ludności, X18 – bezrobot-
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ne kobiety w liczbie bezrobotnych ogółem w %, X23 – przeciętna liczba osób na
1 mieszkanie, X26 – liczba szkół podstawowych z dostępem do Internetu w ogólnej
liczbie szkół podstawowych w %, X27 – liczba gimnazjów z dostępem do Internetu w
ogólnej liczbie gimnazjów w %, X28 – liczba liceów ogólnokształcących z dostępem
do Internetu w ogólnej liczbie liceów ogólnokształcących w %, X39 – samochody
osobowe zarejestrowane na 1000 ludności. W kolejnym etapie oceniono wzajemne
skorelowanie pozostałych cech. W tym celu wykorzystano metodę odwróconej macierzy współczynników korelacji. W analizowanym przypadku wystąpiła dosyć
rzadka sytuacja, w której nie można odwrócić macierzy współczynników korelacji,
ponieważ wyznacznik tejże macierzy wynosił zero. W tej sytuacji usuwano te cechy,
które charakteryzowały się największą liczbą współczynników korelacji z innymi
cechami przekraczającymi wartość 0,60. Postępowanie takie przeprowadzano aż do
momentu, w którym macierz współczynników korelacji można było odwrócić
i wówczas wyeliminowano te cechy, które odpowiadały nadmiernym elementom
diagonalnym tejże macierzy odwrotnej [Słaby 2006, s. 118-131]. W efekcie tych
czynności określono zbiór cech diagnostycznych, na który składają się następujące
cechy: X3 – stopień redukcji wytworzonych zanieczyszczeń w %, X5 – powierzchnia
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w powierzchni ogólnej
w %, X12 – zgony niemowląt na 1000 ludności, X15 – zgony z powodu chorób układu
oddechowego na 1000 ludności, X29 – liczba szkół zasadniczych zawodowych, techników i liceów profilowanych z dostępem do Internetu w ogólnej liczbie szkół zasadniczych zawodowych, techników i liceów profilowanych w %, X35 – osoby niepełnosprawne poniżej 16 roku życia na 1000 ludności poniżej 16 roku życia,
X37 – drogi publiczne powiatowe o twardej nawierzchni w km na 1 km2 powierzchni
powiatów. W kolejnym kroku określono typ cech diagnostycznych i do destymulant
zaliczono: X12, X15, X35, które zostały zamienione na stymulanty.
Tabela 1. Wartości statystyk opisowych charakteryzujących cechy diagnostyczne

Cechy
X3

X5

X12

Parametry
Średnia

74,505

19,243

4,948 251,221

Odchylenie standardowe

29,345

18,150

Współczynnik zmienności

39,386

94,321

52,851

Skośność

–1,311

0,811

0,030

Parametry

X29

X35

92,629

33,089

X37

2,615 131,049

0,348

9,676

9,462

0,145

52,165

10,446

28,597

41,571

0,132

–1,751

–2,342

2,002
0,331

pozycyjne

Wektor medianowy
Webera

80,362

Mad

82,900

Współczynnik zmienności 103,158
Źródło: obliczenia własne.

X15

klasyczne

18,594

4,781 236,823

93,777

33,515

14,100

4,781 237,451

96,094

37,030

0,310

75,831 100,000 100,265 102,470 110,488

93,509
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W tabeli 1 przedstawiono wartości statystyk opisowych charakteryzujących cechy diagnostyczne. Analizując uzyskane wyniki, można zauważyć, że różnice między średnimi arytmetycznymi a medianami są raczej nieduże (wyjątek stanowią cechy X3 i X15), większość cech charakteryzuje się dość silną asymetrią lewostronną
(cechy X29, X35) oraz prawostronną – cecha X37. Cechy wykazują wysoki stopień
zmienności, a wartości bezwzględnego odchylenia medianowego (mad) są dla większości cech wyższe w porównaniu z wartościami odchylenia standardowego. Także
wartości współczynników zmienności w podejściu pozycyjnym przyjmują wyższe
wartości w porównaniu z klasycznym współczynnikiem zmienności.

3. Wyniki badania
W tabeli 2 zaprezentowano uporządkowania i klasyfikacje powiatów województwa
zachodniopomorskiego pod względem obiektywnej jakości życia mieszkańców.
Tabela 2. Uporządkowania i klasyfikacje powiatów województwa zachodniopomorskiego
pod względem obiektywnej jakości życia mieszkańców

Powiaty
Białogardzki
Drawski
Kołobrzeski
Koszaliński
Sławieński
Szczecinecki
Świdwiński
Wałecki
Koszalin
Choszczeński
Gryficki
Łobeski
Myśliborski
Pyrzycki
Stargardzki
Szczecin
Goleniowski
Gryfiński
Kamieński
Policki
Świnoujście

rangi
15
19
3
5
11
13
16
17
1
18
21
9
6
7
10
2
14
8
20
4
12

Miernik klasyczny
wartość
klasa
miernika
typologiczna
0,2568
III
0,1264
III
0,4557
II
0,3486
II
0,2934
II
0,2735
III
0,1978
III
0,1745
III
0,5440
I
0,1589
III
0,0391
II
0,3010
II
0,3314
II
0,3113
II
0,2961
II
0,4578
II
0,2669
III
0,3089
IV
0,0724
III
0,3822
II
0,2856
II

rangi
2
3
14
15
4
12
18
6
7
11
21
13
9
1
16
5
19
10
20
8
17

Miernik pozycyjny
wartość
klasa
miernika
typologiczna
0,9344
II
0,9101
II
0,5188
III
0,5048
III
0,8378
II
0,5219
III
0,2504
III
0,8276
II
0,8177
II
0,5911
II
–0,0026
IV
0,5188
III
0,7386
II
0,9998
II
0,4685
III
0,8363
II
0,1481
III
0,7176
II
0,1220
III
0,8070
II
0,3285
III

Źródło: obliczenia własne.

Badając zgodność wyników liniowego porządkowania powiatów według klasycznego i pozycyjnego miernika, przyjmując za podstawę rangi powiatów, otrzymano wartość współczynnika korelacji τ Kendalla, wynoszącą 0,257. Niska wartość
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współczynnika wynika z rozbieżności w pozycjach zajmowanych przez powiaty, np.
powiat białogardzki w porządkowaniu według klasycznego miernika zajmuje miejsce
15, natomiast według pozycyjnego miernika – miejsce 2. Takie duże różnice można
zauważyć także w przypadku takich powiatów, jak: drawski, wałecki, kołobrzeski.
Zbliżone miejsca w obu porządkowaniach zajmują powiaty: szczecinecki, świdwiński, Szczecin, gryfiński. Jednakową pozycję w obu porządkowaniach zajmują jedynie
dwa powiaty: gryficki i kamieński. Zbiór powiatów został podzielony na klasy obiektywnej jakości życia, według klasycznego i pozycyjnego miernika (tab. 3).
Tabela 3. Granice skupień oraz procent powiatów należących do skupienia

Granice skupień wyznaczone metodą
klasyczną

Skupienia

dolna

górna

procent
powiatów
należących do
skupienia

pozycyjną
dolna

górna

procent
powiatów
należących
do skupienia

I

0,5294

X

4,8

1,1822

X

II

0,2801

0,5294

52,4

0,5911

1,1822

52,4

0

III

0,0308

0,2801

38,1

0,0000

0,5911

42,9

IV

X

0,0308

4,8

X

0,0000

4,8

Źródło: obliczenia własne.

Najkorzystniejsza sytuacja pod względem obiektywnej jakości życia mieszkańców występuje w powiecie grodzkim Koszalin; związane to jest przede wszystkim
z dobrą sytuacją w zakresie ochrony środowiska. Powiaty drugiej grupy koncentrują
się w północnej, nadmorskiej części województwa, wzdłuż zachodniej granicy,
a dwa powiaty leżą w części środkowej (stargardzki i łobeski). Powiat gryficki został
zaliczony do ostatniej czwartej grupy. Taka niekorzystna sytuacja wynika przede
wszystkim ze słabych wartości z zakresu ochrony środowiska oraz dużej liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego na 1000 ludności. Grupę trzecią stanowią powiaty położone w części wschodniej województwa oraz powiaty kamieński
i goleniowski. Zasadnicza różnica między grupowaniami polega na tym, iż w podziale uzyskanym za pomocą metody pozycyjnej uzyskano pustą pierwszą klasę. Skuteczność grupowań zweryfikowano, wyznaczając wartości wskaźników homogeniczności, heterogeniczności i poprawności skupień (tab. 4).
Tabela 4. Wartości wskaźników homogeniczności, heterogeniczności i poprawności skupień

Wskaźniki

Wariant klasyczny

Wariant pozycyjny

Homogeniczności skupień

28,934

73,605

Heterogeniczności skupień

124,573

94,779

0,232

0,776

Poprawności skupień
Źródło: obliczenia własne.
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Analizując wyniki dotyczące efektywności grupowań przedstawione w tab. 4,
można stwierdzić, że klasyfikacja otrzymana metodą pozycyjną charakteryzowała się
mniejszą poprawnością skupień. Taka sytuacja wynikała z faktu, iż wariant pozycyjny wykazywał pewne niedoskonałości, polegające na tym, że w grupowaniu otrzymano puste skupienie pierwsze oraz jednoelementowe skupienie czwarte, a pozostałe
powiaty zostały zaliczone do grupy drugiej (ponad 52% powiatów) lub trzeciej (43%
powiatów).

4. Podsumowanie
W pracy przedstawiono zastosowanie klasycznego i pozycyjnego podejścia w problematyce porządkowania liniowego obiektów. Podejście pozycyjne wykorzystywało medianę przestrzenną Webera. Badanie miało charakter lokalny i dotyczyło
mieszkańców powiatów województwa zachodniopomorskiego w roku 2008. Zaprezentowane ujęcie pozycyjne ma zastosowanie szczególnie wtedy, gdy w zbiorze cech
występują takie cechy, które charakteryzują się silną asymetrią. Otrzymane porządkowania różnią się między sobą, niewiele powiatów zajmuje zbliżone pozycje
w porządkowaniach, a tylko dwa obiekty (gryficki i kamieński) były na tych samych
miejscach. Duże rozbieżności w rankingach potwierdza wartość współczynnika korelacji τ Kendalla, która wyniosła 0,257. Na podstawie otrzymanych porządkowań
utworzono grupy typologiczne powiatów. W podejściu klasycznym otrzymano cztery klasy, jednak do pierwszej grupy należał tylko jeden obiekt. W podejściu pozycyjnym uzyskano trzy klasy typologiczne. Rozkład powiatów w obu grupowaniach był
zbliżony, najwięcej, nieco ponad 52% obiektów, należało do klasy drugiej.
Badając efektywność otrzymanych podziałów, można stwierdzić, że grupowanie
otrzymane za pomocą metody klasycznej dało lepsze wyniki pod względem homogeniczności, heterogeniczności i poprawności grupowania.
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THE COMPARISON OF THE CLASSICAL
AND POSITIONAL TAXONOMIC ANALYSIS
OF THE QUALITY OF LIFE DIFFERENTIATION
IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP
Summary: The aim of this article is the comparison of the efficiency of two approaches in
the construction of the development measure using classical and positional Weber’s median
vector in the research of the objective quality of life in Zachodniopomorskie voivodeship. In
the analysis the indicators of the following were used: environment, demography, labor
market, municipal infrastructure and flats, education, culture and tourism, health, road
transport, incomes and expenses of the budget of local government unit. The analysis involved the year 2008. The classical approach gave the better results in terms of homogeneity, heterogeneity and correctness of clustering.
Keywords: Weber’s median, quality of life, linear ordering.

