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ANALIZA PREFERENCJI JAKOŚCI ŻYCIA
SENIORÓW W MIASTACH
Streszczenie: Zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie stanowią o nowych
obszarach badawczych. W szczególności badaniami objęto upodobania ludzi starszych.
Celem artykułu jest analiza preferencji, do której wykorzystamy wielowymiarową analizę
statystyczną w ocenie jakości życia w miastach przez starszych mieszkańców. Analiza
zostanie przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród starszych ludzi zamieszkujących województwo śląskie. Ankietę
stanowiło kilka bloków pytań, odpowiedzi respondenci udzielali na skali porządkowej.
Słowa kluczowe: wielowymiarowa analiza preferencji, miasto, jakość życia.

Wprowadzenie
Rozważania objęte tym artykułem koncentrują się na dwóch pojęciach kluczowych – jakości życia i mieście. Oba stanowią kanwę dla odpowiedzi na pytanie, jak kształtują się preferencje jakości życia seniorów. Pojawiająca się tu trzecia kategoria – „seniora” – jest równie trudna do określenia według kryteriów
czysto osobistych, natomiast łatwa do zapożyczenia z literatury specjalistycznej.
Szczególnie trudno uzyskać definicję seniora u źródła – czyli osób starszych,
zwyczajowo kwalifikowanych do grupy senioralnej. Badani seniorzy sami siebie
określają rozmaicie, często unikając klasyfikacji wiekowej, chętniej przyznając
się do roli emeryta, babci (dziadka), osoby dojrzałej.1 W aspektach badawczych
1

Przykładem takiej definicji niech będzie: „definicję pojęcia „senior” członkowie Klubu pozostawiają w sferze własnej interpretacji uważając, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na
wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spę-
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„senior” to kategoria związana ze starością. Starość to proces rozłożony w czasie.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) dzieli starość
na trzy podokresy: wiek podeszły (60-75), wiek starczy (75-90 lat), wiek sędziwy – długowieczność (powyżej 90. roku życia). D.B. Bromley wyróżnił cztery
okresy: przedemerytalny (60-65 lat), emerytalny (65-70 lat), starczy (70-90 lat),
sędziwy (powyżej 90 lat) [Bromley, 1969]. W naszych badaniach senior to osoba,
która przekroczyła 65. rok życia. „Jakość życia” – kategoria kluczowa w tych
badaniach, również podlega zdefiniowaniu. Tego zabiegu nie ułatwia, a paradoksalnie utrudnia, mnogość definicji jakości życia, będąca skutkiem przynależności ich autorów do rozmaitych dyscyplin naukowych, nie sprzyja to jednolitości poglądów. Po raz pierwszy w sensie naukowym pojęcie jakości życia zostało
użyte przez Arystotelesa w jego rozważaniach nad naturą materii. Zwracał on
uwagę na dążenie człowieka do uzyskiwania przyjemności, satysfakcji z dokonywanych wyborów i dobrego samopoczucia w ciągu całego życia. W koncepcjach filozoficznych jakość życia była utożsamiana z dobrostanem określanym
jako różnica między sumą wszystkich przyjemności a sumą wszystkich cierpień,
jakich człowiek doświadcza w ciągu życia. Takie pojmowanie jakości życia jest
intuicyjnie potwierdzane w rozmowach, jakie autorzy przeprowadzili w ramach
swoich badań w tym obszarze z seniorami. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, jakość życia to „indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę
jej pozycji życiowej w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym
żyje, oraz w odniesieniu do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi” [WHOQL Group, 1991]. Dla rozważań niniejszego artykułu następujące określenie jest wystarczająco pojemne: jakość życia
to zaspokojenie wymagań, potrzeb określających poziom duchowego i materialnego bytu jednostek i całego społeczeństwa [Kolman, 2000]. Jakość życia określają zarówno czynniki obiektywne, np. przeciętne trwanie życia, zasięg ubóstwa, poziom skolaryzacji, jak i subiektywne, np. poziom szczęścia, stres czy
sens życia. Miasta zaś – jako kolejna kategoria kluczowa – są miejscem doświadczeń indywidualnych i grupowych (zbiorowych), usytuowanych w kontekście przestrzennym i kulturowo-historycznym. Na miasto można spojrzeć jako
na zjawisko społeczno-przestrzenne, harmonizujące w przestrzeni fizycznej stosunki społeczne. Społeczność obejmuje we władanie przestrzeń, zagospodarowuje ją oraz ustala stosunki między mieszkańcami, by ci mogli realizować swoje
dążenia do godnego życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pojęcie goddzenia czasu wolnego, charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka” [Regulamin
Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie].
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nego życia bywa różne, zazwyczaj obejmuje zarówno warunki fizyczne (sprawność,
zdrowie), psychiczne (radzenie sobie z codziennymi trudnościami), jak i społeczne
(pozytywne relacje z ludźmi). Ambicją każdego miasta powinno być stwarzanie
warunków do godnego życia swoich mieszkańców. Jest to cel uniwersalny, który
powinien być realizowany w każdej wielkości mieście, niezależnie od posiadanych zasobów, na miarę własnych możliwości [Szołtysek, 2015]. Zatem dla
każdego mieszkańca, jakość życia może zostać „wmontowana” w strukturę tego,
co się w mieście dzieje.
Badając poczucie jakości życia w mieście, trudno nie zauważyć kwestii zarządzania miastem oraz wpływu respondentów na to, kto i w jaki sposób miastem włada [Szołtysek, 2014]. Dotychczas przeprowadzane badania traktują
jakość życia jako zjawisko współwarunkowane szeregiem czynników wykazujących duże zróżnicowanie oraz zmienność [Szołtysek, Otręba, 2015]. Rozwój
miast jest procesem ciągłym, co oznacza, że nie istnieje „stan docelowy”, do
którego by ono dążyło. Każdy osiągnięty stan jest stanem przejściowym, stanowiącym podstawę następnego etapu rozwoju [Bury, Markowski, Regulski,
1993]. Tak rozumiany rozwój pozwala na osiąganie lepszych warunków funkcjonowania poprzez dokonywanie pozytywnych zmian [Szołtysek, 2009] oraz
wykorzystywania szans rozwojowych. Szanse rozwojowe miast są bezpośrednio
powiązane z satysfakcją, jakiej dostarczają one ich użytkownikom poprzez działalność społeczno-gospodarczą wykonywaną na rzecz jego użytkowników oraz
otoczenia, niezależnie od jej rangi ekonomicznej i przestrzennej. Poza tym miasta
mogą pełnić funkcje: polityczno-administracyjne, militarno-obronne, usługowe,
produkcyjne i inne [Szołtysek, 2009]. Sprawność miast w realizowaniu jego
funkcji, powiązana ze sprawnością pokonywania barier rozwojowych i przestrzeni, jest jednym z wymiarów waloryzacji zarówno samych miast, jak i jakości życia mieszkańców.

1. Zjawisko starzenia się społeczeństwa w miastach
Obserwowane zmiany demograficzne obejmują w Polsce dwa istotne trendy.
Zmiany w poziomie urodzeń oraz zmiany w poziomie śmiertelności. Wskazując
na zmiany poziomu śmiertelności w Polsce, możemy stwierdzić, że korzyści
wynikające z rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod
diagnostycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej Polaków realizowana przez
prozdrowotny styl życia, mają swoje odzwierciedlenie w trwającym już od 20 lat
spadku natężenia zgonów, a tym samym wydłużaniu przeciętnego trwania życia.
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W 2011 r. w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 72,4 lat, natomiast kobiety 80,9 lat.
W stosunku do 1990 r. mężczyźni żyją dłużej o 6,2 lat, natomiast kobiety o 5,7.
100,00%
90,00%

94,00%

91,00%

86,13%

84,00%

81,00%
80,00%

73,00%

72,00%

70,00%
61,10%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
65 lat

70 lat

75 lat
mężczyźni

80 lat

kobiety

Rys. 1. Prawdopodobieństwo dalszego trwania życia, tablice trwania życia z 2011 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.

Przeprowadzono ocenę zmian w procesie starzenia się społeczeństwa
w określonym przedziale czasu, wykorzystano zaproponowany przez Długosza
wskaźnik starzenia się demograficznego ( Wsd )2:

[

] [

W sd = U ( 0 −14 ) t − U ( 0 −14 ) t + n + U ( > 65 ) t + n − U ( > 65 ) t

]

(1)

gdzie:

U ( 0 −14 ) t – udział ludności w wieku 0-14 lat na początku badanego okresu,
U ( 0 −14 ) t + n – udział ludności w wieku 0-14 lat na koniec badanego okresu,
U (> 65 ) t – udział ludności w wieku 65 lat i więcej na początku badanego okresu,

U ( > 65 ) t + n – udział ludności w wieku 65 lat i więcej na koniec badanego okresu.
Interpretacja tego wskaźnika przebiega następująco: im wartości wskaźnika
Wsd będą niższe od 0, tym w większym stopniu będziemy mieli do czynienia
z odmładzaniem się społeczeństwa, natomiast im wskaźnik ten będzie wyższy
od 0, tym starzenie się ludności będzie dynamiczniejsze.
Celem zbadania trendów w ostatnim 25-leciu, kiedy zachodziły dość znaczące zmiany w procesie starzenia się ludności Polski, podjęto próbę wykorzy2

Z. Długosz: op. cit., s. 19.
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Tabela 2. Prognozowane zmiany w strukturze wieku ludności miejskiej
w latach 2015-2035 (w tys.)
Wiek
0-17
18-59/64
18-44
45-59/64
60+/65+
0-14
15-64
65+
75+
80+
85+

2015

2020

2025

2030

2035

-42
-929
-315
-613
723
87
-937
601
139
133
96

71
-961
-660
-301
642
89
-1 053
716
28
80
67

-77
-579
-830
251
306
-169
-707
526
431
12
42

-320
-232
-753
521
52
-324
-282
106
516
339
9

-344
-333
-444
111
92
-287
-276
-21
328
380
229

Źródło: Prognoza GUS.
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Rys. 3. Udział gospodarstw domowych emerytów i rencistów w miastach według liczby
mieszkańców w latach 2006-2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS: Badanie budżetów gospodarstw domowych dla lat 2000-2011.

2. Seniorzy w polskich miastach
Do swobodnego przemieszczania się niezbędne są zarówno możliwości pokonywania przestrzeni (samodzielnie bądź z wykorzystaniem środków ułatwiających przemieszczanie) oraz możliwość aktywnej wymiany informacji (za pośrednictwem zmysłu wzroku, słuchu i głosu). Natura problemu mobilności ma
wysoce interdyscyplinarny charakter. Badania prowadzone w ramach projektu
SIZE wykazały, że struktura codziennej mobilności seniorów jest podobna w całej
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Europie. Mobilność seniorów obejmuje wykonywanie codziennych czynności
(zakupy, dbanie o zdrowie, płacenie rachunków), poruszanie się pieszo (spacery
z dziećmi, z psem itp.), rozrywki (umysłowe: kino, teatr, TV, czytanie książek,
słuchanie radia, gry w karty oraz fizyczne: gimnastyka, wycieczki, prace w ogrodzie)3. Seniorzy chcą być potrzebni, jednak niekiedy na przeszkodzie w tej sferze emocjonalnej stają przeszkody natury fizycznej, zarówno leżące po stronie
samych seniorów, jak i otoczenia.
Tabela 3. Przemieszczenia fakultatywne – czas wolny osób starszych (65+)
Co najmniej raz w miesiącu

Rzadziej niż raz w miesiącu

Prawie nigdy

1,6
1,2
1,1
6,6
1,2
1
46,2
8,3
9,1
67,5

9,3
11,4
10,3
4,6
5,6
1,8
35,5
10,3
3,2
10,1

89,1
87,4
88,6
88,8
93,2
97,2
18,3
81,4
87,7
22,4

Wyjście do kina
Wyjście do teatru
Zwiedzanie wystaw
Wyjście do czytelni
Wyjście na mecze
Wyjście na dansingi
Odwiedziny bliskich
Wyjście do kawiarni
Uprawianie sportu
Spacery

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS.
89,00%
90,00%

79,20%

80,00%
70,00%
60,00%
38,40%

50,00%
40,00%

22,80%

20,80%

30,00%

12,90%
20,00%

12,40%

10,00%
0,00%
nie

tak

wypoczynek za wypoczynek w odwiedziny za
granicą
kraju
granicą

odwiedziny w
kraju

na działkę

Rys. 4. Wyjazdy osób starszych (65+) na dłużej niż 5 dni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS: Badanie budżetów gospodarstw domowych dla lat 2000-2011.
3

Results of focus-group interviews and in-depth interviews with senior citizens and experts,
deliverables D5 and D6, SIZE, Cracow University of Technology, s.17 (www.size-project.at/
results/SIZE_D5-6_complete.pdf; dostęp: 02.05.2013).
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Na kształt mobilności polskich seniorów w miastach mają również wpływ
czynniki kulturowe i nawykowe, wykształcone w trakcie całego życia. Na taki
obraz chęci do przemieszczania się, szczególnie w aspektach niewymagających
codziennego, rutynowego pokonywania przestrzeni, ma wpływ (poza zdrowotnym) sytuacja materialna, dostępność asysty oraz intensywność kontaktów międzyludzkich, będąca często pochodną stylu życia (w szczególności aktywności
osobowej) oraz wykształcenia i kręgu zainteresowań. Wymienione elementy
stanowią bodźce bądź ograniczenia mobilności, leżące po stronie samych seniorów [Szołtysek, Trzpiot, 2015].

4. Jakość życia w miastach w ocenie ludzi starszych
Jakość życia oceniano, kierując się cechami przypisanymi do wybranych
kategorii, takich jak warunki bytowe, podstawy, edukacja, kultura i kultura fizyczna, zdrowie, mobilność, sąsiedztwo, bezpieczeństwo, akceptacja, darmowe
usługi, przestrzeń publiczna.
Tabela 4. Zmienne oceniające jakość życia w mieście4
Problemy
szczegółowe
1
2

P1

Warunki
bytowe

P2

Podstawy
materialne
bytu

P3

Edukacja

Wskaźniki
3
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19

4

4
Czystość środowiska naturalnego
Dostępność do sklepów (łatwość w dojściu/dojechaniu)
Estetyka budynków, ulic, parków
Koszty zamieszkania/utrzymania
Możliwości i warunki wygodnego robienia zakupów
Możliwości skorzystania z potrzebnych usług (szewc, fryzjer, itp.)
Organizacja gospodarki odpadami z gospodarstw domowych
Przyroda (tereny zielone) w otoczeniu
Uciążliwość hałasu
Warunki zamieszkania (własność mieszkania, standard)
Dostępność miejsc pracy (możliwość zatrudnienia)
Istnienie doradztwa i pośrednictwa w pozyskiwaniu pracy
Łatwość zmiany pracy
Możliwość założenia własnego biznesu
Perspektywy rozwoju kariery zawodowej
Wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez miasto
Możliwość, jakość oraz warunki kształcenia dzieci (żłobki, przedszkola)
Możliwość, jakość oraz warunki kształcenia dzieci i młodzieży (szkoły
podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)
Możliwość, jakość oraz warunki kształcenia dorosłych (uczelnie wyższe,
studia podyplomowe)

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wydzial-zarzadzania/katedra-logistyki-spolecznej/
ankieta.html.
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cd. tabeli 4
1

2

P4

Kultura,
kultura
fizyczna

P5

Zdrowie

3
W20
W21
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36

P6

Mobilność

W37
W38
W39
W40
W41
W42
W43
W44
W45

P7

Sąsiedztwo

P8

Bezpieczeństwo

W46
W47
W48
W49
W50
W51
W52
W53
W54
W55
W56
W57
W58
W59
W60

P9

Akceptacja

P10

Darmowe
usługi

W61
W62
W63
W64
W65
W66
W67
W68
W69
W70

4
Dostępność do bibliotek publicznych
Dostępność do punktów gastronomicznych (pub, restauracja)
Dostępność do punktów kultury (kino, teatr)
Dostępność do punktów kultury fizycznej (siłownia)
Możliwość czynnego uprawiania sportu
Możliwość i warunki atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
Organizacja przestrzeni spotkań z przyjaciółmi
Organizacja mieście wydarzeń (koncert, noc muzeum, itp.)
Dostępność do jednostek ochrony zdrowia
Jakość świadczonych usług medycznych
Kolejki oczekujących na wizytę
Koszty leczenia (prywatne praktyki lekarskie)
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.)
Poziom służby zdrowia (specjalizacja regionu)
Bezpieczeństwo osobiste w podróży (np. kradzieże w środkach transportu)
Bezpieczeństwo ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (prawdopodobieństwo zdarzenia komunikacyjnego)
Cena biletu komunikacji publicznej
Dostępność do transportu zbiorowego
Dostępność do parkingów (łatwość zaparkowania)
Dostępność do tras rowerowych
Jakość transportu zbiorowego
Możliwość podróżowania innymi środkami transportu
Przepustowość głównych tras komunikacyjnych (korki)
Warunki oczekiwania na przystankach (zadaszenie, siedzenia, osłonięcie
od wiatru itp.)
Warunki podróżowania (miejsca stojące, siedzące, tłok, czystość,
temperatura)
Wydzielone pasy ruchu (dla komunikacji zbiorowej)
Zniżki w opłatach za przejazd środkami komunikacji zbiorowej
To, kto jest Twoim sąsiadem (narodowość)
To, czy Twoi sąsiedzi są ubodzy
To, czy Twoi sąsiedzi mają podejrzane dochody
To, że Twoi sąsiedzi są hałaśliwi
To, że Twoi sąsiedzi są odmiennego wyznania (religii)
To, że Twoi sąsiedzi są innej orientacji seksualnej
Lokalizacja Twojego miejsca zamieszkania
Bezpieczeństwo na drogach, przejścia dla pieszych
Bezpieczeństwo otoczenia (ulica, przystanek, dzielnica)
Bezpieczeństwo w godzinach nocnych (22.00-06.00)
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
Czy należy zwiększać
ilość osiedli strzeżonych
Gotowość służb na sytuacje kryzysowe (wypadek, powódź, pożar,
napad, itp.)
Zamieszkanie w osiedlu zamkniętym / strzeżonym
Akceptowanie / tolerowanie mniejszości narodowych i etnicznych
Akceptowanie/tolerowanie mniejszości seksualnych
Wsparcie dla osób wymagających pomocy (bezdomność)
Wsparcie dla osób wymagających pomocy osoby starsze)
Wsparcie dla osób wymagających pomocy (osoby niepełnosprawne)
Bezpłatny Internet w przestrzeni miasta
Organizacja akcji społecznych (np. uwolnij książkę)
Organizacja bezpłatnych eventów
Organizacja dnia bez samochodu
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cd. tabeli 4
1

2

3
W71
W72

P11

Przestrzeń
publiczna

W73
W74
W75
W76

4
Istnienie części miasta, w których człowiek ma możliwość nieograniczonego spotykania się z innymi (np. główny rynek)
Czy tego typu przestrzeni (ogólnodostępnych) jest w mieście wystarczającej ilości dla odczucia wysokiej jakości życia
Czy Twoim zdaniem należy zwiększać ilość przestrzeni ogólnodostępnej
Łatwość dotarcia do przestrzeni publicznej pieszo, rowerem i
Łatwość dotarcia do przestrzeni publicznej transportem indywidualnym
oceniam na:
Łatwość dotarcia do przestrzeni publicznej transportem zbiorowym

Respondenci oceniali każdą ze zmiennych w skali 1-5, gdzie 1 oznaczało,
że zmienna nie ma wpływu, natomiast 5, że zmienna ma decydujące znaczenie
dla jakości życia w mieście. Ze względu na docelową grupę respondentów, na
potrzeby tej pracy ograniczono analizę do takich czynników jak zdrowie, mobilność, sąsiedztwo, bezpieczeństwo, akceptacja i przestrzeń publiczna. Badawcza
grupa liczyła 208 osób, byli to mieszkańcy aglomeracji śląskiej. Wyniki poddano analizie skupień wykorzystywanej we wcześniejszych pracach [Szołtysek,
Trzpiot, 2012] do badania preferencji.
Diagram drzewa
Metoda Warda
Kwadratowa odl. euklidesowa
500
450

Odległość wiąz.

400
350
300
250
200
150
100

W33

W32

W31

W34

W30

Rys. 5. Dendrogram dla grupy zmiennych P5 – Zdrowie (W29-W34)
Źródło: Opracowanie własne.
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Wskazując na preferencje w grupie zmiennych zdrowie (P5) w ocenie jakości
życia w mieście wśród osób 65+, najważniejsze zmienne tworzące pierwsze
skupienie (najmniejsze rozproszenie odpowiedzi, czyli największa zgodność w ocenach) tworzą dwie zmienne: W29 – dostępność do jednostek ochrony zdrowia
oraz W30 – jakość świadczonych usług medycznych (rys. 5). Z tym skupieniem
związana jest również zmienna W34 – poziom służby zdrowia (specjalizacja
regionu). Skupienie drugie, zatem rangi ocen bardziej rozproszone tworzą
zmienne kolejki oczekujących na wizytę (W31) oraz koszty leczenia, prywatne
praktyki lekarskie (W32). Osobne skupienie tworzy zmienna W33 – patologie
społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.) największy rozrzut w ocenach
tej zmiennej.
Diagram drzewa
Metoda Warda
Kwadratowa odl. euklidesowa
1000
900
800

Odległość wiąz.

700
600
500
400
300
200
100
0

W46 W42 W41 W47 W45 W44 W38 W37 W40 W43 W39 W36 W35

Rys. 6. Dendrogram dla grupy zmiennych P6 – Mobilność (W35-W47)
Źródło: Opracowanie własne.

Grupa zmiennych P6 jest bardzo liczna: mamy 13 zmiennych opisujących
mobilność (W35-W47). Dendrogram (rys. 6) pokazuje dwa skupienia. W pierwszym skupieniu (na dendrogramie po lewej) są zmienne o najbardziej zbliżonych
ocenach: W44 – warunki oczekiwania na przystankach (zadaszenie, siedzenia,
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osłonięcie od wiatru itp.) oraz W45 – warunki podróżowania (miejsca stojące,
siedzące, tłok, czystość, temperatura). Analogicznie podobne oceny mają zmienne:
W41 – jakość transportu zbiorowego oraz W42 – możliwość podróżowania innymi środkami transportu. W tym samym skupieniu znalazły się w dalszej kolejności zmienne: W37 – cena biletu komunikacji publicznej oraz W38 – dostępność
do transportu zbiorowego, dodatkowo łączą się w ocenach zmienne o większym
rozproszeniu ocen: W47 – zniżki w opłatach za przejazd środkami komunikacji
zbiorowej oraz W46 – wydzielone pasy ruchu (dla komunikacji zbiorowej).
Drugie skupienie tworzą pozostałe zmienne. Najbardziej zbliżony rozkład
odpowiedzi i najistotniejsze dla badanych osób były zmienne: W35 – bezpieczeństwo osobiste w podróży (np. kradzieże w środkach transportu) oraz W36 – bezpieczeństwo ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (prawdopodobieństwo zdarzenia komunikacyjnego). Następne zmienne to W39 – dostępność do parkingów
(łatwość zaparkowania) oraz W43 – przepustowość głównych tras komunikacyjnych (korki).
Diagram drzewa
Metoda Warda
Kwadratowa odl. euklidesowa
2500

Odległość wiąz.

2000

1500

1000

500

0

W54

W51

W50

W49

W53

W52

Rys. 7. Dendrogram dla grupy zmiennych P7 – Sąsiedztwo (W48-W54)
Źródło: Opracowanie własne.
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Najważniejsze atrybuty w ocenie sąsiedztwa (rys. 7) utworzyły trzy równoważne skupienia, wskazując na pary zmiennych: lokalizację miejsca zamieszkania (W54) i to, że sąsiedzi są hałaśliwi (W51), następnie fakt, że sąsiedzi są
ubodzy (W49) oraz że sąsiedzi mają podejrzane dochody (W49). Trzecie równorzędne oceny dotyczą zmiennych: sąsiedzi są odmiennego wyznania (religii)
(W52) oraz sąsiedzi są innej orientacji seksualnej (W53). Najbardziej rozproszone oceny ma zmienna W48 – kto jest twoim sąsiadem (narodowość).
Diagram drzewa
Metoda Warda
Kwadratowa odl. euklidesowa
1800
1600
1400

Odległość wiąz.

1200
1000
800
600
400
200
0

W61

W59

W57

W60

W58

W56

W55

Rys. 8. Dendrogram dla grupy zmiennych P9 – Bezpieczeństwo (W55-W61)
Źródło: Opracowanie własne.

Skupienia z grupy zmiennych nazwanych „bezpieczeństwo” wskazały na
czytelny ranking ocen badanych zmiennych, zatem mamy uporządkowane preferencje wśród badanych osób (rys. 8). Najistotniejsze są zmienne w pierwszym
skupieniu – bezpieczeństwo na drogach, przejścia dla pieszych (W55) oraz bezpieczeństwo otoczenia takiego jak ulica, przystanek, dzielnica (W56). W następnej kolejności mamy zmienną bezpieczeństwo w miejscach publicznych (W58)
i kolejno gotowość służb na sytuacje kryzysowe (W60). Na tym samym poziomie ważności co zmienna W60, są zmienne: (W59) czy należy zwiększać ilość
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osiedli strzeżonych oraz (W61) zamieszkanie w osiedlu zamkniętym/strzeżonym.
Ostatnią zmienną w tej grupie, najmniej istotną dla badanych osób, jest bezpieczeństwo w godzinach nocnych (W57).
Diagram drzewa
Metoda Warda
Kwadratowa odl. euklidesowa
1400

1200

Odległość wiąz.

1000

800

600

400

200

0

W66

W65

W64

W63

W62

Rys. 9. Dendrogram dla grupy zmiennych P9 – Akceptacja (W62-W66)
Źródło: Opracowanie własne.

Najważniejsze atrybuty w ocenie grupy zmiennych nazwanych „akceptacja”
(rys. 9) utworzyły jedno skupienie, wskazując na parę zmiennych: wsparcie dla
osób wymagających pomocy – osoby starsze (W65) oraz wsparcie dla osób wymagających pomocy – osoby niepełnosprawne (W66). Drugie skupienie o większym rozproszeniu odpowiedzi, mają dwie zmienne: akceptowanie/tolerowanie
mniejszości narodowych i etnicznych (W62) oraz akceptowanie/tolerowanie
mniejszości seksualnych (W63), co informuje o mniejszym znaczeniu tych atrybutów w porównaniu ze zmiennymi w pierwszym skupieniu. Największe rozproszenie w ocenach uzyskała zmienna oceniająca wsparcie dla osób wymagających pomocy – osoby bezdomne (W64).
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Diagram drzewa
Metoda Warda
Kwadratowa odl. euklidesowa
700
650
600

Odległość wiąz.

550
500
450
400
350
300
250
200

W76

W75

W72

W73

W74

W71

Rys. 10. Dendrogram dla grupy zmiennych P11 – Przestrzeń publiczna (W71-W76)
Źródło: Opracowanie własne.

Najważniejsze atrybuty w ocenie przestrzeni publicznej utworzyły dwa równoważne skupienia (rys. 10), wskazując na pary zmiennych: istnienie części miasta, w których człowiek ma możliwość nieograniczonego spotykania się z innymi (W71) oraz łatwość dotarcia do przestrzeni publicznej pieszo, rowerem itp.
(W74) Analogiczną wagę mają łatwość dotarcia do przestrzeni publicznej transportem indywidualnym (W75) oraz łatwość dotarcia do przestrzeni publicznej
transportem zbiorowym (W76). W następnej kolejności istotne dla badanych
osób jest zwiększanie ilości przestrzeni ogólnodostępnej (W73). Największe
rozproszenie w ocenach uzyskała zmienna oceniająca, czy tego typu przestrzeni
(ogólnodostępnych) jest w mieście wystarczająca ilość dla odczucia wysokiej
jakości życia (W72).
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Podsumowanie
Współczesne miasta nie gwarantują seniorom bezpiecznego i komfortowego
życia. Przeprowadzone badania pozwalają na wyprowadzenie kilku generalnych
stwierdzeń w zakresie:
− zdrowia: najistotniejsza jest dostępność do jednostek ochrony zdrowia, jakość
świadczonych usług medycznych oraz poziom służby zdrowia (specjalizacja
regionu). Równie ważne są kolejki oczekujących na wizytę oraz koszty leczenia, zwłaszcza te dodatkowe, gdy wizyta jest niezbędna w krótkim terminie
i realizacja świadczenia musi być wykonana w prywatnej praktyce lekarskiej.
Odpowiedzi były bardzo jednorodne w całej badanej grupie respondentów,
na co wskazują małe odległości,
− mobilności: czyli zdolności do przemieszczania się, bądź inaczej – pokonywania przestrzeni – zauważalna jest tendencja do wiązania poczucia jakości
życia ze środkami ułatwiającymi przemieszczanie – generalnie z komunikacją
zbiorową. Ważne okazały się warunki oczekiwania na pojazd czy transfer
między pojazdami, oraz jakość usług transportu zbiorowego i możliwe alternatywne sposoby przemieszczania. Warunki finansowe tych przemieszczeń okazały się mniej istotne, co prawdopodobnie związane jest z powszechnymi zniżkami przysługującymi seniorom bądź bezpłatnymi przejazdami po 70. roku
życia. W grupie istotnych atrybutów, wpływających na wycenę jakości życia
znajdują się również aspekty bezpieczeństwa (osobistego i transportowego),
− sąsiedztwa: ten wymiar życia nie jest dla respondentów aż tak bardzo znaczący
jak zdrowie (odległości na osi pionowej w porównaniu ze zmienną „zdrowie”
są znacząco większe, co oznacza zróżnicowanie odpowiedzi). Oczywiście
wskazano na ważne zmienne, takie jak lokalizacja miejsca zamieszkania oraz
otoczenie, w jakim się żyje, czyli sąsiedztwo – hałaśliwe lub ubogie albo o nieznanych dochodach. Nie jest to jednak czynnik priorytetowy,
− bezpieczeństwa: preferencje są czytelne – najistotniejsze są bezpieczeństwo
na drogach, przejścia dla pieszych oraz bezpieczeństwo otoczenia takiego jak
ulica, przystanek, dzielnica i bezpieczeństwo w miejscach publicznych. To
ważna informacja dla tych służb, które są odpowiedzialne za organizację
miast. To generuje konkretne zadania w społeczeństwie, w którym zgodnie
z prognozą GUS, w 2020 r. co trzeci Polak będzie w wieku 65+. Mamy spójność ocen z opiniami w zakresie mobilności. Dla osób starszych ważna jest
również gotowość służb na sytuacje kryzysowe,
− akceptacji: w zakresie potrzeb codziennej egzystencji istotne jest wsparcie
dla osób wymagających pomocy, takich jak osoby starsze lub osoby niepeł-
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nosprawne. Powiązanie odpowiedzi jest najsilniejsze w całej grupie badanych
zmiennych, silniejsze niż w ocenie zdrowie. To czytelne zadania dla polityki
społecznej i wszelkich działań dla organizacji pozarządowych, które zawsze
będą miały w tym zakresie w ocenie respondentów najwyższy priorytet,
− przestrzeni publicznej: wydawać by się mogło, że jakość przestrzeni publicznej ma bardzo ważne znaczenie dla seniorów. To podejrzenie znajduje swoje
uzasadnienie w badaniach w dwóch perspektywach – istnienia oraz ilości
miejsc publicznych, w których można realizować interakcje osobiste z innymi członkami społeczności, oraz łatwość w dotarciu do tychże przestrzeni
transportem zbiorowym.
Dostosowanie miasta do potrzeb seniorów to zadanie wielowątkowe i wieloaspektowe. Wymaga nie tylko tworzenia śmiałej polityki miasta, ale umiejętnie koordynowanej działalności praktycznie wszystkich służb miejskich oraz
pozyskania przychylności wszystkich interesariuszy miasta. W sferze naukowej
otwiera nowe pola badawcze. Jest wyzwaniem zarówno dla architektów, transportowców, logistyków, którzy współtworzą przestrzeń miasta, ale też psychologów, socjologów, lekarzy, fizykoterapeutów, specjalistów w zakresie świadczenia usług publicznych i finansistów, wreszcie – politologów i specjalistów
public relations. W tych obszarach można i należy podejmować zadania proponujące rozwiązania sprzyjające poprawie jakości życia seniorów w miastach.
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ANALYSIS OF THE PREFERENCE OF THE QUALITY
OF LIFE OF SENIORS IN CITIES
Summary: Analysis of the preference of the quality of life of seniors in cities occurring
demographic changes in the society are deciding about new areas of research. In particular preferences of the elderly were provided with examinations. Analysis of the preference for which we will use a multidimensional statistical analysis in the quality assessment of living in cities by older residents is a purpose of the article. Analysis will be
conducted based on data obtained from the conducted questionnaire survey amongst an
elderly men inhabiting the Silesian province. The questionnaire form was filed from a few
blocks of questions, respondents answered on the ordinal scale.
Keywords: multidimensional analysis of the preference, city, quality of life.

