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CZASOPISMO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
I POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO

STUDIA METODOLOGICZNE
Od Redakcji
W tym wydaniu naszego miesięcznika publikujemy dwa artykuły, powstałe na
podstawie referatów wygłoszonych podczas seminarium Statystyczny pomiar
jako ci ycia, które odbyło się w GUS w listopadzie ub. roku. Są to artykuły
autorskie prof. dra hab. Tomasza Panka i mgr Renaty Bielak.
Dorobek tego seminarium jest jednak bogatszy, kolejne opracowania opublikujemy w numerze lipcowym „Wiadomo ci Statystycznych”.
Tomasz PANEK

Hierarchiczny model pomiaru jakości życia
Wzrost jako ci ycia społeczeństwa stanowi nadrzędny cel zarówno polityki
społecznej, jak i gospodarczej na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym.
W ostatnim dwudziestoleciu obserwujemy w kolejnych traktatach Unii Europejskiej (UE) coraz wyra niejsze eksponowanie (jako jednego z celów) utrzymania
równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym i społecznym, przy zachowaniu
walorów rodowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego. W 1992 r. „poprawę jako ci ycia mieszkańców” wymieniono jako jeden z wielu celów Traktatu z Mastricht, a Traktat z Lizbony z 2007 r. wskazuje wzrost „jako ci ycia”
ju jako jeden z głównych kierunków działań UE. Wzrost jako ci ycia i spójnoci społecznej jest równie jednym z istotnych celów unijnej strategii Europa
2020. Poprawa jako ci ycia Polaków, poprzez zapewnienie stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego, jest tak e głównym celem polskiej Długookreso1

wej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r. oraz redniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020.
UE i jej państwa członkowskie opracowały i od lat stosują w praktyce szeroką
gamę wska ników społecznych i rodowiskowych, często występujących
w systemach wska ników zrównowa onego rozwoju. W 2011 r. powołano,
z inicjatywy Eurostatu oraz Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Statystycznych i Ekonomicznych (INSEE), Grupę Inicjatywną ds. Pomiaru Postępu,
Dobrobytu i Zrównowa onego Rozwoju (Szukiełojć-Bieńkuńska i Walczak,
2011; Szukiełojć-Bieńkuńska i in., 2014), która opracowała zalecenia dotyczące
prezentacji danych o jako ci ycia w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Nad uszczegółowieniem zaleceń dotyczących pomiaru jako ci ycia
oraz opracowaniem ostatecznej listy wska ników pracuje powołana przez Eurostat grupa ekspertów.
Biorąc pod uwagę wyzwania strategiczne rozwoju kraju oraz instrumenty
polityki regionalnej i lokalnej niezbędne jest opracowanie narzędzi monitorowania zmian zachodzących w procesach społeczno-gospodarczych, w tym odnoszących się do jako ci ycia ludno ci. Ocena jej zmian powinna być przy tym
dokonywana na poziomie gospodarstw domowych.
W artykule przedstawiono koncepcję hierarchicznego modelu badania jako ci
ycia w kontek cie celów polityki społecznej oraz narzędzia umo liwiające ten
pomiar. Jako ć ycia zdefiniowana jest przy tym na podstawie teorii potrzeb,
czyli uto samiana jest z poziomem zaspokojenia potrzeb społecznych. Ponadto
opisano powiązania pojęcia jako ci ycia z integracją społeczną i rozwojem
zrównowa onym.
ZAŁO ENIA POMIARU JAKO CI YCIA
Pomiar jako ci ycia stanowi logiczny proces jego modelowania prowadzący
od konstrukcji modelu konceptualnego badanej kategorii do jej pomiaru. Model
pomiaru (modelowania) jako ci ycia ma charakter hierarchiczny, gdy ka dy
jego komponent jest definiowany w kontek cie komponentu poprzedzającego go
w trakcie pomiaru (schemat).
W wyniku przedstawionego modelowania jako ci ycia otrzymujemy zestaw
opisujących go wska ników, które powinny tworzyć system. Ma on zło ony
charakter i pozwala na szczegółową analizę ró nych aspektów jako ci ycia
w ramach wyró nionych dziedzin i poddziedzin w skali mikro (pojedynczych
gospodarstw domowych). Jednak e porównanie ró nych aspektów jako ci ycia,
a tak e uzyskanie jego syntetycznych ocen (zarówno dla poszczególnych poddziedzin i dziedzin jako ci ycia oraz wszystkich dziedzin łącznie, jak równie
dla jednostek terytorialnych czy grup gospodarstw domowych/osób) wymaga
odpowiedniej transformacji wska ników, a następnie wyboru odpowiedniego
systemu ich wag i metody ich agregacji.
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SCHEMAT HIERARCHICZNEGO MODELU POMIARU JAKOŚCI ŻYCIA

Pytania, na które
należy odpowiedzieć

Komponenty

model
konceptualny

badane
obszary/domeny

zmienne
ukryte/badane
poddomeny

wskaźniki

?

jakie zjawisko
badamy?

?

jakie aspekty
definiują badane
zjawisko?

?

jakie elementy/
/poddomeny
podlegają
obserwacji?

?

w jaki sposób
każdy element
ma zostać zmierzony?

Definicje komponentów

?

model konceptualny definiuje
badane zjawisko, jego domeny
oraz podstawowe aspekty
charakteryzujące zjawisko

?

każdy obszar reprezentujący
dany aspekt umożliwia specyfikację
badanego zjawiska zgodnie
z modelem konceptualnym

?

każda zmienna reprezentująca
dany element/poddomenę musi
podlegać obserwacji
w taki sposób, aby określała,
pod jakim względem interesuje nas
odpowiadający jej obszar

?

każdy wskaźnik jest miarą
obserwowalnej zmiennej, której
występowanie świadczy
o występowaniu zjawiska
(elementu) reprezentowanego
przez nieobserwowalną zmienną

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Maggino (2009).

3

JAKO Ć YCIA — PODEJ CIA KONCEPTUALNE
Jako ć ycia była przedmiotem wielu studiów w ramach ró nych dyscyplin
badawczych, takich jak ekonomia, nauki polityczne, psychologia, filozofia i nauki medyczne. Pojęcie jako ci ycia pojawiło się w latach 60. XX w. jako alternatywa dla dominującego celu rozwoju społecznego, jakim był wzrost materialnego poziomu ycia, czyli wzrost dobrobytu. W naukach ekonomicznych pojęcie dobrobytu uto samiane jest z dobrobytem ekonomicznym (welfare) i oznacza u yteczno ć okre lonego zastawu dóbr i usług. W praktyce dobrobyt rozumiany jest jako u yteczno ć dochodu niezbędnego do zakupu tych dóbr i usług1
(Kot, 2004).
Pojęcie dobrobytu było przez dziesięciolecia synonimem bogactwa materialnego, a tempo wzrostu ekonomicznego stanowiło główne kryterium oceny postępu społecznego. Z punktu widzenia prawa malejącej krańcowej u yteczno ci
dochodu rozwinęła się dyskusja dotycząca granic wzrostu ekonomicznego oraz
jego wpływu na rozwój społeczny i rodowisko naturalne. Prawo malejącej krańcowej u yteczno ci sformułowane przez H. H. Gossena (1983) dowodzi, e krańcowa korzy ć (u yteczno ć) ka dej kolejnej konsumowanej jednostki miary dobra jest mniejsza ni krańcowa korzy ć z poprzedniej jednostki tego dobra. Oznacza to zmniejszanie się satysfakcji z posiadania kolejnej jednostki danego dobra.
Co więcej, powy ej pewnej granicy posiadanie kolejnego dobra nie tylko powoduje coraz mniejszy wzrost zadowolenia z tego faktu, ale mo e prowadzić wręcz
do spadku poziomu tego zadowolenia. W tym kontek cie, wady czysto ekonomicznej perspektywy rozwoju społecznego stawały się coraz bardziej oczywiste.
Idea dobrobytu ekonomicznego jako jedynego celu rozwoju społecznego została zastąpiona, a w zasadzie rozszerzona, przez wielowymiarowe pojęcie jakoci ycia, obejmujące tak e niematerialne aspekty sytuacji yciowej, jak: zdrowie, relacje społeczne czy te jako ć rodowiska naturalnego. Innymi słowy,
pojęcie dobrobytu zostało wzbogacone o wymiar pozaekonomiczny. Ponadto
jako ć ycia zaczęła być oceniana zarówno na podstawie cech obiektywnych
(warunków ycia), jak i subiektywnych ocen tych warunków ycia.
W ród ró nych prób operacjonalizacji pojęcia jako ci ycia mo na wyró nić
dwa raczej przeciwstawne podej cia — podej cie skandynawskie skupiające się
na obiektywnych warunkach ycia2 oraz podej cie amerykańskie kładące nacisk
na subiektywny dobrostan poszczególnych osób, będący finalnym wynikiem
odziaływających na ten dobrostan zasobów materialnych i społecznych (Campbell i in., 1976). Te dwa podstawowe podej cia do pomiaru jako ci ycia są
wynikiem ró nej konceptualizacji pojęć jako ci ycia, dobrostanu i „dobrego”
społeczeństwa.
1
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Kot (2004), s. 248—280.
Erikson (1993), s. 67—87; Uusitalo (1994), s. 99—120.

Podejście skandynawskie
Na skandynawskie podej cie do pomiaru jako ci ycia znacząco wpłynęły
prace J. Drewnowskiego (1970), który okre lał dobrobyt w kategoriach obiektywnych potrzeb oraz studiów R. Titmussa (1968, 1974) nad brytyjskim państwem dobrobytu. Dobrobyt w tym ujęciu był rozumiany jako dysponowanie
przez jednostki takimi zasobami, jak: rodki pienię ne, majątek, wiedza, psychiczna i fizyczna energia czy więzi społeczne umo liwiające im w sposób kontrolowany i wiadomy kształtowanie swoich warunków ycia3. Ponadto zewnętrzne uwarunkowania ycia jednostek były uwa ane za podstawowe elementy warunkujące dobrobyt, poniewa determinują one mo liwo ci wykorzystania
zasobów, którymi się dysponuje i tym samym zakres mo liwo ci poszczególnych jednostek do prowadzenia odpowiedniego dla nich stylu ycia. Ta koncepcja dobrobytu daje się najlepiej zoperacjonalizować za pomocą wska ników
typu obiektywnego.
Autorzy omawianej koncepcji koncentrując się na obiektywnych warunkach
ycia, yciowych szansach i ich uwarunkowaniach wręcz stwierdzają Próbujemy
zmierzyć poziom ycia jednostki w sposób, który powoduje, e ocena ta jest jak
w najmniejszym stopniu jak tylko to mo liwe zale na od oceny jednostki swojej
sytuacji4. Nie oznacza to jednak, e subiektywne aspekty dobrobytu nie były
brane pod uwagę. Jednak ze względu na to, e oceny typu subiektywnego zale ą
od aspiracji jednostek, nie mogą one według tego podej cia stanowić odpowiednich kryteriów dla prowadzenia polityki społecznej, dla której przede wszystkim
prowadzony jest pomiar dobrobytu.
Podej cie skandynawskie do pomiaru jako ci ycia jest w miarę bliskie podejciu uwzględniającemu mo liwo ci (cappabilities approach), rozwiniętemu
przez A. Sena (1985). Jako ć ycia jest tutaj pojmowana w kategoriach mo liwo ci jednostek do osiągnięcia preferowanych przez nie sposobów funkcjonowania (functioning), czyli ich zdolno ci do przekształcania posiadanych zasobów w preferowane przez nie i powiązane ze sobą stany i aktywno ć. Te pozytywnie oceniane stany i aktywno ć mają ró norodny charakter, poczynając od
najbardziej elementarnych, jak np. wła ciwe od ywianie się czy cieszenie się
dobrym zdrowiem, po te zło one, jak np. bycie szczę liwym czy uczestnictwo
w yciu społecznym. Innymi słowy, funkcjonowanie w społeczeństwie to zbiór
stanów i aktywno ć, które składają się na ideał dobrego ycia. Kombinacje rozmaitych sposobów funkcjonowania (a w zasadzie kombinacje ró nych pozytywnie ocenianych stanów i aktywno ć) tworzą zbiory mo liwo ci (capabilities
sets), z których mo e wybierać jednostka. Zró nicowanie warunków ycia jednostek, zale ne zarówno od etapów rozwoju jak i zwyczajów społeczeństwa,
w którym yją oraz ich indywidualnych cech (płeć, klasa społeczna, niepełnosprawno ć czy te umiejętno ci) powoduje, e dysponując tymi samymi zaso3
4

Erikson (1993), s. 72 i 73.
Erikson (1993), s. 77.
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bami poszczególne jednostki w ró ny sposób konstruują sposoby funkcjonowania i osiągają ró ny sposób realizacji tych samych celów. W tym podej ciu centralne znaczenie ma to, czy jednostka posiada mo liwo ci osiągnięcia preferowanego przez nią sposobu funkcjonowania, a nie tylko same zasoby, którymi
dysponuje oraz czy jest w stanie prowadzić takie ycie, o którym marzy.
Podejście amerykańskie
Alternatywną koncepcję dobrobytu prezentuje podej cie amerykańskie, definiujące dobrobyt jako poziom satysfakcji jednostek ze swojego ycia. Za prekursorów tego podej cia uwa a się A. Campbella, P. E. Converse i W. Rodgersa
(1976). Jako ć ycia jednostek według A. Campbella zale y m.in. od stopnia ich
satysfakcji z ycia w ogóle, z ycia rodzinnego i zawodowego, stanu zdrowia,
stosunków międzysąsiedzkich, zdobytego wykształcenia oraz ogólnych standardów w obrębie wspólnoty lokalnej, a zatem od stopnia satysfakcji z zaspokojenia okre lonych potrzeb. Ponadto jako ć ycia powinna być ujmowana holistycznie, poniewa zale y ona nie tylko od wła ciwo ci jednostek (biologicznych, psychicznych i społecznych), ale równie od rodowiska, w którym one
funkcjonują. Według tego podej cia ostateczny cel rozwoju społecznego nie
odnosi się do obiektywnych cech jako ci ycia, lecz subiektywnego (psychicznego) dobrostanu (subjective well-being) ludzi tworzących zorganizowaną społeczno ć, wyra anego w kategoriach zadowolenia i szczę cia. Stąd te do operacjonalizacji tej koncepcji jako ci ycia wykorzystywano wska niki typu subiektywnego.
W podej ciu amerykańskim stosowane są ró ne ujęcia kategorii subiektywnego dobrostanu wynikające z przyjętego modelu tej kategorii. Generalnie mo e
być on hedonistyczny lub eudajmonistyczny5. Pierwszy z nich ma swoje ródła
w filozofii Arystypa z Cyreny. W podej ciu hedonistycznym subiektywny dobrostan rozpatrywany jest w kategoriach zadowolenia z ycia. Miarą subiektywnego dobrostanu jest bilans do wiadczeń emocjonalnych oraz poziom zadowolenia z własnego ycia. Niekiedy do hedonistycznej koncepcji subiektywnego
dobrostanu włączane są oceny zadowolenia z konkretnych aspektów ycia6.
Model eudajmonistyczny oparty jest na filozofii Arystotelesa. W podej ciu tym
subiektywny dobrostan rozpatrywany jest w kategoriach posiadania i dą enia do
warto ciowych atrybutów ycia.
Połączenie podej cia hedonistycznego i eudajmonistycznego do pomiaru subiektywnego dobrostanu zaproponowali autorzy modułu tej kategorii w Europejskim Sonda u Społecznym (Huppert i in., 2013, Panek, 2015). Rozwiązanie to
pozostawia jednocze nie poza kategorią subiektywnego dobrostanu oceny konkretnych aspektów ycia. Subiektywny dobrostan jest uto samiany z tym, jak
ludzie odczuwają i jak funkcjonują zarówno na poziomie indywidualnym, jak
5
6
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Ryan, Deci (2001), s. 141—166.
Diener i in. (1999), s. 276—301.

i społecznym oraz jak oceniają swoje ycie w cało ci. Dekomponując przyjętą
definicję na czę ci składowe element „jak ludzie odczuwają” odnosimy do takich doznań emocjonalnych, jak szczę cie czy niepokój. Z kolei element „jak
ludzie funkcjonują” związany jest z ich poczuciem posiadania okre lonych
umiejętno ci i mo liwo ci ich wykorzystania oraz poczuciem związków z otoczeniem. Element „oceny swojego ycia w cało ci” obejmuje ocenę stopnia
zadowolenia z prowadzonego ycia oraz jego porównanie z mo liwym najlepszym yciem. Autorzy zwracają uwagę na wielowymiarowo ć dobrostanu subiektywnego oraz na uwzględnianie przez tę kategorię zarówno indywidualnego
punktu widzenia (poziom osobisty), jak i siły związków z otoczeniem (poziom
społeczny).
Badania Campbella oraz prowadzone w ramach nurtu ekonomii szczę cia7
wykazały, e nie zawsze obiektywnej poprawie jako ci ycia towarzyszy wzrost
odczucia szczę cia (powodzenia, satysfakcji, zadowolenia). W zamo nych społeczeństwach występuje wręcz słaba zale no ć pomiędzy obiektywną i subiektywną oceną jako ci ycia, gdy na oceny typu subiektywnego oddziałuje ocena
własnej relatywnej pozycji w społeczeństwie, a nie jedynie absolutny poziom
zaspokojenia swoich potrzeb.
Podejście Allardta
Obok przeciwstawnych koncepcji jako ci ycia — z jednej strony obiektywnej oceny dostępnych zasobów do zaspokojenia potrzeb, a z drugiej subiektywnego dobrostanu — zaczęły powstawać tak e bardziej pojemne koncepcje i operacjonalizacje kategorii jako ci ycia, zawierające zarówno elementy natury
obiektywnej, jak i subiektywnej. Tego typu holistyczne podej cie do koncepcji
jako ci ycia, wykorzystujące teorię podstawowych potrzeb (basic needs approach), zaproponował E. Allardt (1973). Autor ten, przedstawiając nowe spojrzenie na podej cie skandynawskie, zastosował w badaniach dobrobytu prowadzonych w krajach nordyckich8 podział potrzeb na trzy podstawowe grupy związane:
 z posiadaniem (having),
 ze stanami uczuciowymi (loving),
 z poczuciem istnienia (being)9.
Pierwsza grupa obejmuje takie dziedziny ycia, jak: sytuacja dochodowa,
warunki mieszkaniowe, zdrowie czy edukacja. Potrzeby z drugiej grupy odnoszą się do relacji międzyludzkich i dotyczą m.in. stosunków ze społeczno cią
7

Easterlin (1974), s. 89—125; Frey, Stutzer (2002), s. 402—435.
E. Allardt podkre la, e w podej ciu nordyckim termin „dobrobyt” rozumiany jest w sensie
szerszym ni „dobrobyt ekonomiczny” i obejmuje obok potrzeb materialnych równie potrzeby
niematerialne.
9 W polskiej literaturze te dziedziny ycia nazywane są dobrobytem, dobrostanem czy te błogostanem.
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lokalną, rodzinnych czy kontaktów towarzyskich. Trzecia natomiast grupa,
wynikająca z osobistego rozwoju i presti u danej jednostki, związana jest
z mo liwo ciami samookre lenia, jak te rozwojem czy bezpieczeństwem osobistym.
Rozwijając koncepcję pomiaru dobrobytu E. Allardt wyra nie podkre lił, e
nale y w tym pomiarze uwzględnić wszystkie wyró nione przez niego grupy
potrzeb (Allardt, 1989). Ponadto uwa ał za niezbędne do pełnego pomiaru dobrobytu (poziomu zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych) zastosowanie zarówno ocen o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym. Propozycję pomiaru dobrobytu przedstawił w sposób syntetyczny w ujęciu tabelarycznym (zestawienie 1).
ZESTAWIENIE (1) SPOSOBU POMIARU STOPNIA ZASPOKOJENIA
PODSTAWOWYCH GRUP POTRZEB WEDŁUG KONCEPCJI E. ALLARDTA
Podstawowe grupy potrzeb

Posiadanie
Stosunki międzyludzkie
Rozwój osobisty

Oceny obiektywne

Oceny subiektywne

miary poziomu ycia

odczuwanie niezadowolenia/zadowolenia z warunków ycia
miary stosunków międzyludzkich
poczucie szczę cia/nieszczę cia ze
stosunków międzyludzkich
miary relacji ze społeczeństwem poczucie alienacji/rozwoju osobistego
i rodowiskiem

r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Allard (1989).

Podejście niemieckie
Propozycje wyj cia w ocenach jako ci ycia poza prosty, dychotomiczny
podział sposobu jej pomiaru za pomocą wska ników obiektywnych albo subiektywnych były formułowane przez wielu autorów (Noll i Zapf, 1994; Rapley, 2003). Na uwagę zasługuje podej cie wykorzystujące niemiecką definicję
jako ci ycia W. Zapfa i rozwinięte przez H.-H. Nolla i R. Berger-Schmitt10.
Najwa niejszymi cechami tej koncepcji jest połączenie obiektywnych i subiektywnych aspektów jako ci ycia oraz rozpatrywanie ich zarówno na poziomie
indywidualnym (jednostki), jak i na poziomie zbiorowo ci (społeczeństwa). Na
poziomie indywidualnym, w ramach subiektywnej jako ci ycia, wyró niono
aspekty poznawcze i emocjonalne. W obiektywnym wymiarze jako ci ycia
uwzględniono zarówno zasoby jakimi dysponują jednostki do zaspokojenia
swoich potrzeb (dobra jakimi dysponują jednostki oraz ich mo liwo ci przekształcenia tych dóbr w celu osiągnięcia takich sposobów funkcjonowania jednostek, które pozwalają na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb yciowych
na danym etapie rozwoju), jak i efekty wykorzystania tych zasobów (osiągnięte
warunki ycia) oraz zewnętrzne uwarunkowania mo liwo ci zaspokojenia potrzeb.
10
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Berger-Schmitt, Noll (2000); Noll (2002), s. 47—87; Zapf (1984), s. 13—26.

Podstawowym celem polityki społecznej w przyjętej koncepcji jako ci ycia
jest wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb, biorąc pod uwagę zarówno jego
obiektywny jak i subiektywny wymiar, w ró nych dziedzinach ycia. Nale y
zwrócić uwagę, e pełna ocena poziomu zaspokojenia potrzeb jest mo liwa tylko w sytuacji uwzględnienia obu jego wymiarów. Tej samej ocenie poziomu
zaspokojenia potrzeb w ujęciu obiektywnym mo e towarzyszyć zupełnie inne
odczucie zadowolenia z tego poziomu, czyli inna ocena w ujęciu subiektywnym.
W koncepcji jako ci ycia autorzy H.-H. Noll i R. Berger-Schmitt wychodzą,
jak ju wspomniano, poza poziom jednostki rozszerzając perspektywę badawczą. Proponują rozpatrywanie kategorii jako ci ycia jednostek w połączeniu
z jako cią ycia społeczeństwa reprezentowaną przez pojęcia spójno ci społecznej oraz zrównowa onego rozwoju11. W ramach spójno ci społecznej wyró niono zró nicowanie, nierówno ci i wykluczenie społeczne oraz budowanie
i wzmacnianie kapitału społecznego.
Pojęcie zrównowa onego rozwoju uto samiane jest z rozwojem uwzględniającym w sposób zrównowa ony wymiar ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny. Jego celem jest wzmacnianie kapitału społecznego zarówno aktualnej
generacji, jak i jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. W ramach kapitału
społecznego H.-H. Noll i R. Berger-Schmitt wyró nili kapitał społeczny, ludzki
i naturalny12.
Kategorie jako ci ycia jednostek oraz społeczeństwa, reprezentowane przez
spójno ć społeczną i zrównowa ony rozwój, przenikają się wzajemnie. Jednocze nie kategoria jako ci ycia jednostki stanowi punkt centralny koncepcji
H.-H. Nolla i R. Berger-Schmitt z punktu widzenia analiz poziomu i zmian szeroko rozumianego dobrobytu społeczeństwa.
Podej cie zaproponowane przez H.-H. Nolla i R. Berger-Schmitt wielokrotnie
pojawiało się w badaniach i raportach europejskich13, a Europejska Fundacja
ds. Poprawy Warunków ycia i Pracy (European Foudation for the Improvement of Living and Warking Conditions) przyjęła ich zoperacjonalizowaną koncepcję jako ci ycia do systematycznych badań i analiz.
KONCEPCJA POMIARU JAKO CI YCIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO
SYSTEMU STATYSTYCZNEGO
Dyskusja, jak mierzyć jako ć ycia kontynuowana jest zarówno w sferze publicznej, jak i w rodowisku naukowym. Ogólną koncepcję pomiaru jako ci
ycia w ramach ESS prezentują raport końcowy Grupy Inicjatywnej ds. Pomiaru
Postępu, Dobrostanu i Zrównowa onego Rozwoju (Sponsorship…, 2011) oraz
raport działającego w ramach tej grupy Zespołu Zadaniowego ds. Wielowymia11

Rolę tych kategorii w polityce społecznej omówiła S. Golinowska (2011).
Pominięto kapitał fizyczny (wytwórczy) jako związany z rozwojem gospodarczym a nie
z rozwojem społecznym.
13 Wallace, Abbott (2007), s. 109—123.
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rowego Pomiaru Jako ci ycia (Measurement…, 2011). Zatwierdzono ją na
posiedzeniu Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego w listopadzie
2011 r. Stanowi ona rozwinięcie koncepcji pomiaru jako ci ycia H.-H. Nolla
i R. Berger-Schmitt, zoperacjonalizowanej w ramach Europejskiego Systemu
Wska ników Społecznych (ESWS), a tak e nawiązuje do rekomendacji zawartych w Raporcie Stiglitza dotyczących pomiaru rozwoju społecznego (Stiglitz
i in., 2009). W raportach tych podkre lono wielowymiarowy charakter jako ci
ycia oraz konieczno ć uwzględniania przy jego pomiarze zarówno aspektów
obiektywnych, jak i subiektywnych. Podobnie jak w koncepcji H.-H. Nolla
i R. Berger-Schmitt, wskazano na potrzebę oceny jako ci ycia zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie społeczeństwa. Nad uszczegółowieniem zasad pomiaru jako ci ycia, w tym opracowaniem listy wska ników do
oceny jako ci ycia, pracuje nadal powołana przez Eurostat grupa ekspercka.
Podsumowanie jej prac ma zostać przedstawione w specjalnym raporcie w br.
DOMENY JAKO CI YCIA
Pomiar jako ci ycia wymaga wyznaczenia domen (dziedzin) jako ci ycia,
a w ich ramach subdomen (poddziedzin), objętych obserwacją. W trakcie prac
podejmowanych w ró nych instytucjach i o rodkach badawczych oraz zespołach badawczych zgłoszono ró ne propozycje. W artykule koncentrujemy się
na dwóch propozycjach sformułowanych w ramach prac nad wska nikami
dobrobytu w Eurostacie, a mianowicie H.-H. Nolla i R. Berger-Schmitt i Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (KESS). Struktura dziedzinowa jako ci ycia, zaproponowana przez KESS, została przy tym przyjęta
przez GUS w koncepcji badania jako ci ycia w Polsce (Szukiełojć-Bieńkuńska i in., 2014).
Europejski System Wskaźników Społecznych
Operacjonalizując koncepcję pomiaru dobrobytu w postaci ESWS autorzy
H.-H. Noll i R. Berger-Schmitt przedstawili propozycję dziedzin i subdziedzin
kategorii jako ci ycia. Dla ka dej z nich sformułowali cele polityki społecznej.
Ponadto w ramach ka dej z dziedzin/subdziedzin zdefiniowali (w sposób ogólny) wska niki słu ące do pomiaru stopnia realizacji odpowiadających im celów
polityki społecznej.
Subdziedziny ycia odnoszą się do stanu warunków ycia i subiektywnego
dobrostanu, takich jak: stan zdrowia, poziom kwalifikacji, stan rodowiska czy
te satysfakcja z ycia. Cele związane z zachowaniem kapitału społecznego i naturalnego zoperacjonalizowano poprzez wymiary (poddziedziny pomiaru) odnoszące się do miar i procesów sprzyjających ich realizacji. Czynniki, które wpływają na osiągnięcie tych celów to efektywno ć konsumpcji energii czy inwestycje w edukację. Ponadto w ramach kategorii jako ci ycia wyró niono wymiar
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struktury społecznej, który obejmuje elementy rozwoju demograficznego i społeczno-ekonomicznego oraz zmiany warto ci i postaw.
Jako ć ycia jest traktowana jako zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych
obiektywnych warunków ycia oraz subiektywnego dobrostanu psychicznego.
Do obiektywnych warunków ycia zaliczane są zasoby (mo liwo ci), ich efekty
oraz zewnętrzne uwarunkowania. Nie wprowadzono rozró nienia pomiędzy
kategoriami zasobów i ich efektów, gdy zale y ono często od punktu widzenia,
czy poszczególne elementy warunków ycia reprezentują zasoby czy te efekty.
Stan zdrowia mo e być np. traktowany jako zasób lub jako wynik stylu ycia,
warunków pracy, jak te stanu rodowiska. Warunki mieszkaniowe mogą być
z kolei rozpatrywane jako efekt zasobów ekonomicznych, ale te jako wa ne
zasoby słu ące ochronie zdrowia. Dobrostan psychiczny obejmuje zarówno
aspekty emocjonalne, jak i poznawcze. Celami polityki społecznej w ramach
omawianej koncepcji jako ci ycia są:
 poprawa obiektywnych warunków ycia:
 zasoby/mo liwo ci,
 efekty,
 uwarunkowania;
 wzrost subiektywnego dobrostanu:
 aspekty emocjonalne i poznawcze,
 aspekty pozytywne i negatywne.
Domeny jako ci ycia wyró niono przede wszystkim ze względu na cele polityki społecznej UE. Jednocze nie ich lista została rozszerzona o wa ne aspekty
indywidualne dobrobytu, takie jak mieszkanie, czas wolny czy rodzina.
W ramach spójno ci ekonomicznej i społecznej zostały wyró nione dwie
grupy celów oraz podwymiary odpowiadające celom europejskiej polityki społecznej:
■ zmniejszenie dysproporcji:
 dysproporcje regionalne i nierówno ci,
 równo ć mo liwo ci/nierówno ci:
 kobiety i mę czy ni,
 generacje,
 warstwy społeczne,
 niepełnosprawni,
 rasy,
 grupy mieszkańców,
 wykluczenie społeczne;
■ wzmocnienie więzi społecznych:
 dostępno ć relacji społecznych,
 aktywno ć społeczna i polityczna,
 jako ć relacji (wspólne warto ci, konflikty, solidarno ć),
 zaufanie do instytucji,
 to samo ć europejska.
Zmniejszenie dysproporcji regionalnych i promocja równych szans odnosi się
do europejskiej polityki społecznej. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
11

rozpatrywane jest z perspektywy traktowania tego wykluczenia jako efektu stanu
niedostatku ekonomicznej, społecznej i politycznej sytuacji jednostek. Wzmocnienie natomiast więzi społecznych koresponduje ze wzmocnieniem kapitału
społecznego.
W koncepcji rozwoju społecznego wyró niono dwie grupy celów:
 wzmocnienie/zachowanie kapitału społecznego dla obecnej i przyszłych generacji:
 kapitał społeczny,
 kapitał ludzki,
 kapitał naturalny;
 wewnątrzgeneracyjna równo ć szans.
Wielokrotne nakładanie się celów polityki oraz dziedzin pomiaru trzech pojęć
związanych z dobrobytem wymaga wskazania relacji zachodzących między
jako cią ycia, integracją społeczną i zrównowa onym rozwojem. Rozpatrywanie tych relacji, przy traktowaniu jako ci ycia jako kategorii centralnej i jednocze nie obejmującej wszystkie elementy dobrobytu, powoduje e jednoznaczne
przyporządkowanie dziedzin jako ci ycia do wyró nionych celów polityki oraz
wymiarów dobrobytu nie jest istotne. Dlatego te pojęcie jako ci ycia traktowane jest w szerokim znaczeniu i obejmuje nie tylko obiektywne warunki ycia
i subiektywny dobrostan jednostek, lecz tak e jako ć ycia społeczeństwa okrelaną przez integrację społeczną i zrównowa ony rozwój.
Europejski System Statystyczny
W raporcie Zespołu Zadaniowego ds. Wielowymiarowego Pomiaru Jako ci
ycia (Measurement…, 2011) zaproponowano, aby w ramach ESS pomiar jakoci ycia obejmował dziewięć domen (dziedzin) jako ci ycia. Osiem wymiarów
odnosi się przy tym do dziedzin związanych z warunkami ycia, a dziewiąty
dotyczy dobrostanu psychicznego (zestawienie 2).
ZESTAWIENIE (2) DZIEDZIN I PODDZIEDZIN JAKOŚCI YCIA
W RAMACH ESS
Dziedziny jako ci ycia

Poddziedziny jako ci ycia

Materialne warunki ycia .................................... dochody
konsumpcja
warunki materialne
Zdrowie ............................................................... stan zdrowia
zachowania zdrowotne i antyzdrowotne
dostęp do usług opieki zdrowotnej
Edukacja .............................................................. kompetencje i umiejętno ci
uczenie się przez całe ycie
dostęp do edukacji
Aktywno ć ekonomiczna i warunki pracy .......... wielko ć zatrudnienia
jako ć zatrudnienia
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ZESTAWIENIE (2) DZIEDZIN I PODDZIEDZIN JAKOŚCI YCIA
W RAMACH ESS (dok.)
Dziedziny jako ci ycia

Poddziedziny jako ci ycia

Czas wolny i relacje społeczne ........................... czas wolny
relacje społeczne
Bezpieczeństwo ekonomiczne i osobiste ............ bezpieczeństwo ekonomiczne
bezpieczeństwo osobiste
Jako ć państwa i podstawowe prawa .................. instytucje i usługi publiczne
dyskryminacja i równo ć szans
aktywno ć obywatelska i odpowiedzialno ć
Jako ć rodowiska w miejscu zamieszkania ...... niekorzystne warunki w miejscu zamieszkania
dostępno ć terenów zielonych i rekreacyjnych
krajobraz i infrastruktura
Dobrostan psychiczny ......................................... satysfakcja z ycia
dobrostan emocjonalny (pozytywne i negatywne do wiadczenia emocjonalne)
sens i cel ycia
r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/page/portaly/ydp_and_beyond/ quality of lif/data/
/overv.lew.

PODDOMENY JAKO CI YCIA — POMIAR ZMIENNYCH UKRYTYCH
Poszczególne poddziedziny jako ci ycia są charakteryzowane przez zmienne
opisujące jego ró ne aspekty. Je eli zmienne te są bezpo rednio obserwowalne
stają się miernikami danego aspektu jako ci ycia. Jednak najczę ciej nie są one
obserwowalne bezpo rednio i stąd nazywane są ukrytymi (latent variables). W tej
sytuacji zjawiska (procesy), które nie są bezpo rednio obserwowalne i mierzalne
nale y sprowadzić do tego, co jest bezpo rednio obserwowalne i mierzalne.
W celu pomiaru aspektu zjawiska, które nas bezpo rednio interesuje, opisywanego
przez daną zmienną, stosujemy jej wska nik. Wska nik jest obserwowalną i mierzalną cechą (wła ciwo cią) zjawiska, którego występowanie wiadczy o występowaniu innego, interesującego nas zjawiska (indicatum), czyli tego aspektu dziedziny jako ci ycia, które opisuje dana zmienna ukryta. Przykładowo, zjawiskiem
(aspektem danej dziedziny ycia), którego pomiar nas interesuje (naszym indicatum) jest stan zdrowia ludno ci. W tym przypadku wska nikiem stanu zdrowia
mo e być przewidywana długo ć ycia w zdrowiu, gdy dłu sze ycie w zdrowiu
związane jest m.in. z dobrym stanem zdrowia.
W literaturze przedmiotu wyró niane są dwa zasadnicze podej cia do konstrukcji modeli pomiaru, czyli konceptualizacji zmiennych ukrytych14 — podejcie ze wska nikami reflektywnymi (refleksyjnymi lub odbijającymi) (reflective
indicators) oraz podej cie wykorzystujące wska niki formatywne (formujące lub
budujące) (formative indicators).
Wska niki reflektywne odzwierciedlają mierzoną zmienną ukrytą (zale noci o charakterze przyczynowym skierowane są od zmiennej ukrytej do wska nika), czyli mogą być traktowane jako symptomy zjawiska ukrytego (charakte14

Diamantopoulos, Siguaw (2006), s. 263—281.
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rystyki konstruktu). Innymi słowy, badane zjawisko ukryte jest ródłem występowania okre lonych zjawisk obserwowalnych lub przejawia się za pomocą ich
występowania. Są one funkcjami zmiennej ukrytej, a zmiany warto ci zmiennej
ukrytej są odzwierciedlane przez zmiany warto ci obserwowalnych wska ników. Wska niki te mają charakter nadmiarowy, co oznacza, e eliminacja
wska nika nie powoduje zmiany definicji konstruktu. Są one wyja niane przez
model czynnikowy (stanowią zmienne zale ne w modelu pomiarowym) i stanowią homogeniczny, losowy podzbiór silnie skorelowanych wska ników całej
populacji wszystkich mo liwych wska ników związanych z daną zmienną ukrytą (korelację między wska nikami wyja nia model pomiaru). W modelu pomiaru
ze wska nikami reflektywnymi nie występuje problem współliniowo ci. Gdy
wska niki mają charakter reflektywny najczę ciej tworzą skalę pomiarową danego zjawiska opartą na pytaniach natury subiektywnej. Do konstrukcji modelu
pomiaru w tej sytuacji wykorzystywane było w praktyce podej cie oparte na
modelu czynnikowym (model eksploracyjny lub model konfirmacyjny), w którym zmienne obserwowalne (wska niki) są funkcją czynników wspólnych
(zmiennych ukrytych) i czynników swoistych, traktowanych jako błąd pomiaru
(Handbook…, 2008; Maggino, 2009).
Wska niki formatywne traktowane są jako determinanty zmiennej ukrytej.
Dane zjawisko, będące elementem jako ci ycia (jego aspekt), opisywane przez
zmienną ukrytą jest kształtowane przez okre lone wska niki (relacje przyczynowe są tutaj skierowane od wska ników do zmiennej ukrytej), czyli jest konsekwencją występowania okre lonych zjawisk obserwowalnych. Przykładem modelu ze wska nikami formatywnymi jest model opisujący związek pomiędzy
zmienną (pojęciem) „status społeczno-ekonomiczny” i charakteryzującymi ją
takimi wska nikami, jak wykształcenie, presti zawodowy, dochód oraz miejsce
zamieszkania. Wska niki te oddziałują w sposób przyczynowy na zmienną. Jeeli osoba podnosi swój poziom wykształcenia jej status społeczno-ekonomiczny wzrasta, nawet je eli jej stanowisko w pracy, dochód i miejsce zamieszkania nie ulegają zmianie. Jednocze nie wzrost statusu społeczno-ekonomicznego, np. na skutek awansu w pracy, nie musi spowodować automatycznie
zmian warto ci pozostałych wska ników. Wska niki typu formatywnego posiadają charakter oszczędno ciowy (zarówno eliminacja wska nika ze zbioru
wska ników, jak i dodanie do tego zbioru nowego wska nika zmienia naturę
konstruktu). Nie są one wyja niane przez model pomiaru (są zmiennymi niezale nymi) i stanowią heterogeniczny zbiór wszystkich wska ników (obejmujący
całą ich populację) związanych z daną zmienną ukrytą. W modelach ze wska nikami formatywnymi występuje problem współliniowo ci zmiennych. Zazwyczaj tego typu wska niki tworzą wska nik zło ony otrzymywany poprzez agregację wska ników typu obiektywnego lub subiektywnego. Model pomiaru ze
wska nikami formatywnymi w praktyce opierał się najczę ciej na modelu głównych składowych (Maggino, 2009). W modelu tym przyjmuje się zało enie, e
zmienna ukryta jest liniową kombinacją wska ników formatywnych i nie występuje błąd pomiaru. Porównanie obu podej ć do konstrukcji modeli pomiaru
przedstawiono na wykresie.
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MODELE POMIARU
Podejście reflektywne

Podejście formatywne

ξ
η
λ1

η

λ2

λ3

γ1
y1

y1

y2

y3

ε1

ε2

ε3

W podejściu reflektywnym zakłada się:
y

γ3

y2
r23

r12

y3

r13

W podejściu formatywnym zakłada się:
η = γ1y1 + γ2 y2 + γ3 y3 + … γn yn + ξ,

i =1, 2, …, n,

y1 = λiη + εi,

γ2

1

gdzie:
η — zmienna ukryta,
y1, y2, …, yn — zbiór obserwowalnych wskaźników,
λ1— oczekiwany wpływ η na yi,
εi — błąd pomiaru i-tego wskaźnika.
Dla j≠j zakłada się, że:
COV = (η, εi) = 0, COV(εi, εj) = 0,

gdzie:
γi — oczekiwany wpływ yi na η,

ξ — składnik losowy,
przy czym:
COV = (yi,ξ) = 0,
E(ξ) = 0

E(εi) = 0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Diamantopoulos, Siguaw (2006); Maggino (2008).

Wybór modelu pomiaru, czyli wyznaczenie kierunku przyczynowo ci między
zmiennymi ukrytymi i wska nikami, powinien opierać się na kryteriach merytorycznych. Niewła ciwy dobór i interpretacja typu wska ników w pomiarze
zmiennych reprezentujących ró ne aspekty jako ci ycia są najwa niejszymi
ródłami błędów w badaniach jako ci ycia.
SYSTEM WSKAŹNIKÓW JAKO CI YCIA
Wska niki stosowane do pomiaru jako ci ycia powinny spełniać okre lone
po ądane własno ci, do których nale y przede wszystkim zaliczyć15:
 poprawno ć merytoryczną, czyli konieczno ć występowania związku merytorycznego wska nika z opisywanym zjawiskiem;
15

Panek (2014), s. 117—161.

15

 poprawno ć formalną, która jest oceniana na podstawie ogólnych zasad budowy poprawno ci wska ników;
 pojemno ć, czyli reprezentowanie, poprzez ocenę liczbową, szerszej grupy
zjawisk cząstkowych ni tylko zjawiska cząstkowego, które wska nik bezporednio opisuje;
 normatywno ć, oznaczającą, e zmiana warto ci wska nika jest oceniana jako
społecznie pozytywna albo społecznie negatywna;
 systemowo ć, oznaczającą, e dany wska nik nale y do szerszego systemu.
B. Szatur-Jaworska (2008) podkre la, e trafny dobór wska ników stanowi
nie tylko kwestię teoretyczną, ale i praktyczną, gdy są one stosowane do formułowania celów ró nych programów społecznych oraz monitorowania ich realizacji.
Szczególnie po ądaną własno cią wska ników słu ących do pomiaru jako ci
ycia jest ich przynale no ć do szerszego systemu. Tylko stworzenie systemu
wska ników mierzących poziom zaspokojenia potrzeb objętych tymi kategoriami daje mo liwo ć wła ciwego ich diagnozowania i planowania.
Systemem okre lamy zbiór wzajemnie powiązanych elementów, uwzględniając przy tym tylko takie elementy oraz powiązania między nimi, które mogą być
uznane za znaczące z punktu widzenia wspólnych oraz realizujących wspólne
cele efektów działania ró nych elementów. Jak więc widzimy, zakres pojęcia
systemu ma charakter względny. Zale y on nie tylko od identyfikacji wspólnych
celów integrujących działania ró nych elementów, ale tak e od identyfikacji
powiązań i uwarunkowań pomiędzy poszczególnymi elementami. Oznacza to,
e o zaliczeniu poszczególnych elementów do danego systemu nie decydują ich
cechy indywidualne (materialne, ilo ciowe, jako ciowe itp.), ale związki przyczynowe z realizacją okre lonych celów.
REDUKCJA ZŁO ONO CI STRUKTURY DANYCH
System wska ników charakteryzujący poszczególne poddziedziny jako ci
ycia opisywane przez zmienne ukryte ma zło ony charakter. W celu pomiaru
zmiennych ukrytych opisywanych przez więcej ni jeden ze wska ników konieczna jest agregacja tych wska ników według podej cia formatywnego lub
reflektywnego. Ponadto wska niki oceniające jako ć ycia w poszczególnych
jego poddziedzinach (oceny zmiennych ukrytych opisujących te poddziedziny)
powinny zostać zagregowane we wska niki grupowe dla poszczególnych dziedzin jako ci ycia oraz wska nik syntetyczny charakteryzujący jako ć ycia dla
wszystkich jego dziedzin łącznie. Dodatkowo, warto ci wska ników dla jednostek na poziomie mikro (gospodarstw domowych, osób) agregowane są dla jednostek na poziomie makro. W zale no ci od celu analizy są nimi najczę ciej
jednostki terytorialne lub grupy jednostek mikro (podpopulacje gospodarstw
domowych, osób). Agregacja wska ników wymaga ich uprzedniej transformacji
w celu doprowadzenia do ich porównywalno ci oraz wyboru odpowiedniego
systemu wag i procedury agregacji.
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Transformacja wskaźników
Porównania ró nych aspektów jako ci ycia oraz agregacja wska ników jakoci ycia wymagają, jak ju wspominano, ich uprzedniej transformacji (Panek,
Zwierzchowski, 2013). Transformacja wska ników ma przede wszystkim na
celu ujednolicenie ich charakteru (najczę ciej poprzez ich stymulację) oraz jednostek pomiaru, a tak e zastąpienie ró nych zakresów ich zmienno ci zakresem
stałym. Transformacja powinna pozwalać na porównania osiągniętego poziomu
jako ci ycia przez poszczególne jednostki w badanych aspektach oraz w stosunku do poziomu po ądanego.
Istnieje wiele ró nych metod transformacji wska ników (Sharpe, Salzman,
2004; Handbook…, 2008; Panek, Zwierzchowski, 2013). Wybór konkretnej
metody ma przy tym wpływ na uzyskiwane warto ci wska ników zło onych.
Wszystkie wymienione, po ądane własno ci transformacji zapewnia podej cie
zaproponowane po raz pierwszy przez M. K. Bennetta, wielokrotnie stosowane
w ró nych badaniach społecznych16. Transformacja wska ników przebiega na
podstawie następującej formuły dystansowej:
y j, i 

y ej, i  y 0.j
 100
y100 .j  y 0.j

(1)

gdzie:
yej, i — warto ć j-tego wska nika dla i-tej jednostki,
y0.j — warto ć progowa minimum j-tego wska nika odpowiadająca minimalnemu poziomowi danego aspektu jako ci ycia,
y100.j — warto ć progowa optimum j-tego wska nika odpowiadająca optymalnemu (po ądanemu) poziomowi danego aspektu jako ci ycia.
Przeprowadzona transformacja zapewnia zarówno porównania jako ci ycia
pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi i jednostkami terytorialnymi, jak
i porównania ró nych aspektów jako ci ycia.
Ważenie i agregacja wskaźników
Obserwacja warto ci wska ników jako ci ycia w stałych przedziałach czasowych pozwala na wskazanie kierunków ich zmian dla ró nych jednostek.
W kontek cie polityki społecznej wska niki są tym samym u ytecznym narzędziem identyfikacji trendów zmian ró nych aspektów jako ci ycia. Są one pomocne w ustalaniu priorytetów polityki społecznej oraz w analizach porównawczych i monitorowaniu jako ci ycia.
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Systemy wska ników pozwalają na szczegółową analizę ró nych aspektów
jako ci ycia w ramach wyró nionych dziedzin ycia. Nie dostarczają one jednak syntetycznych ocen dotyczących jako ci ycia w poszczególnych jego dziedzinach ani te syntetycznej oceny jako ci ycia we wszystkich dziedzinach
łącznie. Powoduje to, e wska niki, obok oceny poszczególnych aspektów jakoci ycia, często stanowią punkt wyj cia do konstrukcji wska ników zło onych,
grupowych (dla dziedzin ycia) oraz wska nika syntetycznego. Ponadto wska niki zło one ułatwiają ocenę ogólnego trendu zmian jako ci ycia i pozycjonowanie jednostek terytorialnych (regionów, krajów) ze względu na osiągniętą
jako ć ycia17.
Konstrukcja wska nika syntetycznego powinna zawsze opierać się na przyjętym modelu jako ci ycia. Nale y wyra nie podkre lić, e wska niki syntetyczne nie są w adnym stopniu konkurencją dla systemów wska ników cząstkowych oraz grupowych, lecz ich uzupełnieniem. Warto ci wska nika syntetycznego powinny być zawsze interpretowane na tle warto ci wska ników grupowych, a warto ci wska ników grupowych w kontek cie odpowiadających im
warto ciom wska ników cząstkowych.
Na warto ć wska nika syntetycznego i warto ci wska ników grupowych znaczący wpływ ma zarówno przyjęty system wag dla wska ników bazowych, jak
i metoda ich agregacji. Istnieje wiele metod konstrukcji systemu wag wykorzystywanych w agregacji wska ników (Nardo i in., 2011). Mo emy przy tym wyró nić dwa zasadnicze podej cia do konstrukcji systemu wag (Panek, Zwierzchowski, 2013). Pierwsze z nich opiera się na kryterium merytorycznym i wykorzystuje opinie niezale nych ekspertów odzwierciedlające priorytety polityki czy
te odniesienia do teorii badanych zjawisk. Drugie z podej ć opiera się na kryteriach statystycznych, oceniających zasobno ć informacyjną wska ników, czyli
ilo ci wnoszonych przez nie informacji o badanym zjawisku niepowielanych
przez inne wska niki.
W praktyce większo ć metod konstrukcji wska ników grupowych i wska nika syntetycznego opiera się na nadawaniu tych samych wag wska nikom cząstkowym, w przypadku pierwszego ze wskazanych typów wska ników, oraz
wska nikom grupowym, gdy obliczamy warto ć wska nika syntetycznego.
W przypadku badania jako ci ycia system wag przy konstrukcji wska ników
charakteryzujących zmienne ukryte (poddziedziny ycia) zale y od tego, czy są
one jednowymiarowe czy te wielowymiarowe. Gdy zmienne ukryte są jednowymiarowe agregacja opisujących je wska ników zale y od stopnia zło ono ci
skal, na których mierzone są zmienne ukryte. O agregacji wska ników cząstkowych opisujących zmienne ukryte decyduje natomiast typ relacji pomiędzy nimi
i wska nikami cząstkowymi.
Tak jak istnieje wiele metod konstrukcji systemu wag, tak mamy ró ne metody agregacji wska ników. Najczę ciej stosowane są metody agregacji liniowej
oparte na redniej arytmetycznej oraz metody agregacji geometrycznej wykorzystujące rednią geometryczną. Odpowiednie wzory przedstawiają się następująco:
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Saltelli (2007), s. 65—77.

 dla redniej arytmetycznej:
yh  1
mh

mh

y hj w j

j 1

(2)

 dla redniej geometrycznej:

yh    yhj 
mh

wj

(3)

j 1

gdzie:
yj — waga j-tego wska nika,
yh — warto ć h-tego wska nika agregatowego.
Agregacja liniowa prowadzi do uzyskania nieobcią onych wska ników złoonych wyłącznie wtedy, gdy wska niki bazowe są wzajemnie preferencyjnie
niezale ne (Krantz i in., 1971). O ile przyjęcie tego zało enia w przypadku agregacji wska ników grupowych ma pewne uzasadnienie merytoryczne, to jego
spełnienie przy agregacji wska ników cząstkowych wydaje się nierealistyczne.
Z operacyjnego punktu widzenia oznacza to, e funkcja addytywnej agregacji
liniowej zakłada ocenianie krańcowego wkładu ka dego wska nika bazowego
we wska nik zło ony niezale nie. Te wkłady krańcowe są następnie sumowane
tworząc warto ć całkowitą wska nika zło onego. Obcią enie wska ników złoonych mo e zostać zmniejszone poprzez zastosowanie wag odzwierciedlających wielko ć wnoszonych przez wska niki bazowe informacji na temat badanego zjawiska (subdziedziny, dziedziny jako ci ycia) niepowielanych przez
inne wska niki bazowe (Panek, Zwierzchowski, 2013).
Cechą charakterystyczną metody agregacji liniowej opierającej się na formule
redniej arytmetycznej jest jej pełna kompensacyjno ć, tzn. niskie warto ci pewnych wska ników bazowych mogą być kompensowane przez wysokie warto ci
innych wska ników bazowych. Zastosowanie natomiast agregacji geometrycznej
prowadzi do braku kompensacji pomiędzy wska nikami bazowymi dla badanej
jednostki, tzn. niskie warto ci pewnych wska ników bazowych nie są kompensowane przez wysokie warto ci innych wska ników bazowych.
Warto ci wska nika zło onego z relatywnie niskimi warto ciami niektórych
wska ników bazowych będą ni sze przy zastosowaniu metody agregacji geometrycznej ni agregacji liniowej. Jednocze nie warto ć wska nika zło onego obliczanego na podstawie formuły redniej geometrycznej będzie szybciej rosła przy
tych samych wzrostach absolutnych wska ników bazowych o niskich wartociach ni stosując formułę redniej arytmetycznej.
Je eli dysponujemy danymi z badań czę ciowych opartych na próbie losowej
gospodarstw domowych i osób, dla potrzeb analitycznych niezbędna jest agregacja warto ci wska ników dla tych jednostek na poziomie makro, a zatem jed19

nostek terytorialnych lub grup społeczno-ekonomicznych. Wagi wykorzystywane do tego typu agregacji powinny wynikać ze schematu losowania próby oraz
stopnia kompletno ci badania.
Podsumowanie
Zaproponowana w artykule koncepcja jako ci ycia oraz narzędzia jego pomiaru
umo liwiają wszechstronną analizę porównawczą jako ci ycia gospodarstw domowych. Rozwiązania metodyczne osadzono w koncepcji badania jako ci ycia
w ramach ESS, operacjonalizowanej przez grupę ekspercką powołaną przez Eurostat.
Stały monitoring jako ci ycia gospodarstw domowych wymaga prowadzenia
dalszych prac metodycznych, a dla ich operacjonalizacji stworzenia spójnego
systemu uzyskiwania danych o ró nych aspektach jako ci ycia, tak typu obiektywnego, jak i subiektywnego dla gospodarstw domowych. Innymi słowy, tworzony aktualnie w ramach UE system cząstkowych wska ników jako ci ycia
powinien odzwierciedlać wszystkie poddziedziny jako ci ycia oraz umo liwiać
ocenę jako ci ycia gospodarstw domowych w ka dej z tych poddziedzin, tak
w ujęciu obiektywnym, jak i subiektywnym. Jednocze nie powinien pozwalać on
na ocenę efektów prowadzonej polityki społecznej w ramach poszczególnych
dziedzin jako ci ycia. Wreszcie konieczne jest zapewnienie jednorodnego ródła
danych do obliczeń cząstkowych wska ników jako ci ycia dla gospodarstw
domowych i osób, umo liwiającego jednocze nie ich agregację zarówno dla uzyskania ocen jako ci ycia w ramach poddziedzin, dziedzin i całej kategorii jakoci ycia, jak i dla ró nych jednostek terytorialnych oraz grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.
prof. dr hab. Tomasz Panek — SGH
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SUMMARY
The study presents the concept of the hierarchical model of quality of life
investigation in the context of social policy objectives and tools for the life quality measurement. Quality of life in the context of social policy is defined on the
ground of the theory of needs, which is identified with the level of satisfaction of
social needs. Moreover, the links of the concept of quality of life with social
integration and sustainable development were presented.
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