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Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ci!g ych
Tytus Sosnowski
Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Artyku jest po"wi#cony analizie interakcji zmiennych kategorialnych i ci!g ych. W jego pierwszej cz#"ci omówiono interakcj# zmiennych kategorialnych przy u$yciu analizy wariancji (analysis of variance
– ANOVA) i wielokrotnej (wielorakiej) analizy regresji (multiple regression analysis – MR), w drugiej
cz#"ci – interakcj# zmiennej kategorialnej i ci!g ej przy u$yciu MR, w trzeciej za" – interakcj# zmiennych
ci!g ych przy u$yciu MR wraz z analiz! danych scentrowanych. Ka$d! cz#"% pracy zilustrowano analiz!
przyk adowych (Þkcyjnych) danych liczbowych, przeprowadzon! przy u$yciu pakietu statystycznego SPSS
i, cz#"ciowo, pakietu STATISTICA. Dla uproszczenia problemu, rozwa$ania teoretyczne i analiz# danych
liczbowych ograniczono do modeli z dwiema zmiennymi niezale$nymi.
S owa kluczowe: analiza wariancji, interakcja, wielokrotna analiza regresji, zmienna ci!g a, zmienna kategorialna

Analizuj!c jednoczesny wp yw kilku zmiennych niezale$nych na zmienn! zale$n!, mo$emy spotka% si# z ich
interakcj!. Interakcja mo$e zachodzi% mi#dzy zmiennymi kategorialnymi, mi#dzy zmiennymi ci!g ymi, jak te$
mi#dzy obydwoma rodzajami zmiennych. Sens poj#cia
interakcja pozostaje we wszystkich tych przypadkach taki
sam – oznacza ono, $e wp yw jednej zmiennej niezale$nej
na zmienn! zale$n! zmienia si# w zale$no"ci od poziomu drugiej zmiennej niezale$nej (lub innych zmiennych
niezale$nych, gdyby by o ich w modelu wi#cej ni$ dwie).
Rodzaj zmiennych pozostaj!cych w interakcji, wp ywa
natomiast na sposób analizy danych.
Interakcja zmiennych kategorialnych
Interakcja jako nierówno ! efektów prostych
Przez zmienn! kategorialn! rozumiemy zmienn! przybieraj!c! niewielk! liczb# warto"ci, pozwalaj!c! podzieli% badane obiekty na grupy, przy czym podzia ten powinien by% roz !czny, a je"li to mo$liwe – wyczerpuj!cy.
Zmienn! kategorialn! jest cz#sto zmienna mierzona na
skali nominalnej, nazywana wtedy zmienn! nominaln!.
W badaniach eksperymentalnych lub quasi-eksperymenTytus Sosnowski, Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00–183 Warszawa,
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talnych zmienne niezale$ne (czynniki eksperymentalne)
s! zwykle zmiennymi kategorialnymi. Wyobra&my sobie
eksperyment w uk adzie 2 × 3, w którym badamy wp yw
dwóch rodzajów gleby (A1 i A2) oraz trzech odmian
ziarna (B1, B2 i B3) na wielko"% plonów (Y). Cz#"% A
Rysunku 1 prezentuje Þkcyjne wyniki ("rednie grupowe) takiego badania, w którym nie wyst!pi a interakcja
zmiennych niezale$nych, natomiast cz#"% B – wyniki
badania, w którym interakcja wyst!pi a. Dla u atwienia
analizy tych danych przyjmijmy upraszczaj!ce za o$enie,
$e wszystkie ró$nice widoczne na rysunku s! istotne statystycznie.
W tradycyjnej analizie wariancji efekt interakcji deÞniowany jest jako nieaddytywno"% sum kwadratów zwi!zanych z czynnikami eksperymentalnymi. Mo$e si# zdarzy%, $e w eksperymencie dwuczynnikowym A × B suma
kwadratów mi#dzy grupami (SSmg) b#dzie równa sumie
sum kwadratów zwi!zanych z czynnikiem A i z czynnikiem B:
(1)

SSmg = SSA + SSB

Oznacza to, $e !czne oddzia ywanie obu czynników
jest prost! sum! ich oddzia ywa' lub – mówi!c inaczej
– $e efekty czynników A i B s! addytywne. Mo$e si#
jednak zdarzy% i tak, $e lewa strona równania oka$e si#
wi#ksza od prawej. Dla uzyskania równo"ci obu stron
równania musimy wówczas uwzgl#dni% dodatkowy jego
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Rysunek 1.
Uk ad "rednich w Þkcyjnych eksperymentach, ilustruj!cy brak interakcji (A) i interakcj# (B) czynników eksperymentalnych.

sk adnik: sum# kwadratów zwi!zan! z interakcj! obu
czynników (SSA×B):
(2)

SSmg = SSA + SSB + SSA×B

Cho% równanie (2) dobrze deÞniuje interakcj#, deÞnicja
taka jest ma o intuicyjna. Ponadto, interakcji rozumianej
jako nieaddytywno"% nie mo$na przypisa% interpretacji
merytorycznej bez przeprowadzenia dalszych analiz, tj.
analizy efektów prostych. Je"li za" który" z czynników
ma wi#cej ni$ dwa poziomy, konieczna jest dodatkowo
analiza kontrastów. Dopiero efekty proste i kontrasty mo$emy interpretowa% merytorycznie (np. w kategoriach
psychologicznych). Interakcj# mo$na jednak zdeÞniowa%
w inny sposób – za pomoc! efektów g ównych i efektów
prostych.
DeÞniowanie efektów zmiennych kategorialnych
Poj#cie efektu zmiennej niezale$nej jest ró$nie deÞniowane w ró$nych modelach statystycznych. Do wst#pnych
rozwa$a' wystarczy bardzo prosta deÞnicja efektu jako
ró$nicy mi#dzy dwiema "rednimi grupowymi. Na przyk ad, miar! efektu rodzaju gleby mo$e by% ró$nica mi#dzy "rednim poziomem plonów uzyskanych na glebie A1
i na glebie A2. Efekt prosty (simple effect) danej zmiennej deÞniuje si# jako jej efekt zachodz!cy dla okre"lonego
poziomu drugiej zmiennej (lub dla okre"lonej kombinacji
innych zmiennych, gdyby"my mieli w modelu wi#cej ni$
dwie zmienne niezale$ne). Efekt prosty bywa te$ nazywany efektem warunkowym (conditional effect). Jest
to bardzo trafne okre"lenie, gdy$ mówimy tu o efekcie
zmiennej niezale$nej, zachodz!cym pod warunkiem, $e
druga zmienna niezale$na przybiera okre"lon! warto"%.

Efekt g ówny (main effect) zmiennej to, z kolei, jej efekt
u"redniony po wszystkich warto"ciach drugiej zmiennej
(lub po wszystkich warto"ciach pozosta ych zmiennych,
gdyby model uwzgl#dnia wi#cej ni$ dwie zmienne niezale$ne).
W przypadku danych przedstawionych w cz#"ci A
Rysunku 1 mo$emy wyró$ni% trzy efekty proste zmiennej A (rodzaju gleby): pierwszy zachodz!cy dla rodzaju
ziarna B1 (mo$emy go oznaczy% symbolem !1), drugi
dla ziarna B2 (!2) i trzeci dla ziarna B3 (!3). Jak wida%
na rysunku, wszystkie te trzy efekty proste zmiennej A
s! równe. Wskutek tego, linia !cz!ca plony trzech rodzajów ziarna na glebie A1 i linia !cz!ca takie$ plony
na glebie A2 s! równoleg e. Taki przypadek, czyli równo"% wszystkich efektów prostych, jest równoznaczny
z brakiem interakcji mi#dzy zmiennymi. Je"li wszystkie
efekty proste s! równe, to tym samym s! równe efektowi
g ównemu (czyli – "redniej ró$nicy mi#dzy zbiorami uzyskanymi na glebie A1 i na glebie A2). W takim wypadku
nie ma potrzeby analizowania poszczególnych efektów
prostych, wystarczy przedstawi% i zinterpretowa% merytorycznie efekt g ówny. W naszym przyk adzie nie ma
potrzeby mówi% o tym, jaki jest wp yw rodzaju gleby na
plony uzyskiwane z ziarna B1, z ziarna B2 i z ziarna B3.
Wystarczy powiedzie%, $e, niezale$nie od rodzaju ziarna,
zbiory uzyskiwane na glebie A1 s! wy$sze ni$ uzyskiwane na glebie A2.
Cz#"% B Rysunku 1 przedstawia inn! sytuacj#: efekty
proste zmiennej A (gleby) nie s! równe (co awo zauwa$y%, bo linie !cz!ce "rednie grupowe nie s! równoleg e).
W tym wypadku efekt g ówny nie dostarcza satysfakcjonuj!cej informacji o wp ywie gleby na wielko"% plonów.
*rednio rzecz bior!c, zbiory uzyskiwane na glebie A1 s!
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wy$sze ni$ zbiory na glebie A2, ale ocena efektu gleby
oparta na takim porównaniu by aby myl!ca. Bli$sza analiza wyników pokazuje bowiem, $e wp yw gleby zale$y
od odmiany ziarna: rodzaj gleby nie ma wp ywu na zbiory
uzyskiwane z odmiany ziarna B2, natomiast gleba B1 pogarsza zbiory odmiany B1 i zwi#ksza plony odmiany B3.
Ze wzgl#du na te ró$nice mo$emy pomin!% w analizie
wyników efekt g ówny gleby i skoncentrowa% si# na jej
efektach prostych.
Omawiaj!c wy$ej efekty g ówne i proste, u atwili"my
sobie zadanie wybieraj!c do analizy zmienn! A maj!c!
tylko dwa poziomy. Zmienna B (odmiana ziarna) ma jednak trzy poziomy. Jak nale$y w takim wypadku rozumie%
efekt g ówny i efekt prosty? Post#puj!c analogicznie jak
w wypadku zmiennej A, mogliby"my zdeÞniowa% wi#cej
ni$ jeden efekt zmiennej B. Mogliby"my np. zdeÞniowa%
jeden z jej efektów ("1) jako ró$nic# mi#dzy odmianami
ziarna B1 i B2 a drugi efekt ("2) – jako ró$nic# mi#dzy
odmianami B2 i B3, co mo$emy zapisa% symbolicznie:
"1 = B2 – B1, "2 = B3 – B2 (nie jest to oczywi"cie jedyny
mo$liwy sposób zdeÞniowania efektów zmiennej trzypoziomowej, o innych sposobach b#dzie mowa dalej przy
omawianiu analizy kontrastów). Ka$dy z dwóch efektów
zmiennej B mo$emy u"redni% po obu poziomach A, jak
te$ policzy% go oddzielnie dla ka$dego poziomu zmiennej A (dla ka$dego rodzaju gleby). Otrzymaliby"my
w ten sposób dwa efekty g ówne zmiennej B oraz jej
cztery efekty proste – tj. po dwa dla ka$dego z poziomów A. Je"li tak, to pojawia si# bardziej ogólne pytanie,
czy (w wypadku, gdy zmienna ma wi#cej ni$ dwa poziomy) powinni"my mówi% o efekcie, czy te$ o efektach tej
zmiennej. Odpowied& zale$y od rodzaju zmiennej i wybranego modelu statystycznego.
Poj#cie efektu (w liczbie pojedynczej) zmiennej niezale$nej jest wzgl#dnie jasne, je"li jest to zmienna ci!g a.
Przypu"%my, $e mamy do czynienia z zale$no"ci! mi#dzy
ilorazem inteligencji (X) a wynikiem uzyskanym w te"cie
osi!gni#% szkolnych (Y) i $e jest to pozytywna zale$no"%
prostoliniowa. W takim wypadku mówienie o efekcie
zmiennej niezale$nej (inteligencji) jest w pe ni uzasadnione. )atwo te$ poda% merytoryczn! interpretacj# tego efektu: im wy$szy poziom inteligencji, tym wy$szy przewidywany wynik w te"cie osi!gni#%. Ilustracj! graÞczn! si y
tego efektu by by k!t nachylenia linii regresji Y wzgl#dem
X: im bardziej stroma linia regresji, tym silniejsza zale$no"% (dla dwóch zmiennych przedstawionych w postaci
standardowej, a wi#c wolnej od wp ywu jednostek pomiaru, wspó czynnik nachylenia linii regresji " jest równy
wspó czynnikowi korelacji mi#dzy obu zmiennymi).
Podobnie prosta jest interpretacja efektu zmiennej kategorialnej, gdy mamy do czynienia z analiz! wariancji

opart! na modelu czynników losowych (random factors).
Powiedzmy, $e postawili"my „intryguj!ce” pytanie, czy
barwa "ciany wp ywa na wynik uzyskiwany w te"cie inteligencji T. Aby to sprawdzi%, mogliby"my zaplanowa%
eksperyment w nast#puj!cy sposób: 1) z populacji barw
(w praktyce – z jakiego" du$ego zbioru barw) wylosowaliby"my podzbiór k barw, 2) podzieliliby"my losowo
badan! prób# na k grup i 3) ka$d! z k grup przebadaliby"my testem inteligencji T w pokoju o innej barwie "ciany
(wybranej z naszego podzbioru k barw). Gdyby zbiorczy
test F (omnibus F test), czyli test F porównuj!cy jednocze"nie wi#cej ni$ dwie "rednie, wykaza istotno"% ró$nic mi#dzy badanymi grupami, mogliby"my poda% prost!
interpretacj# takiego wyniku: barwa "ciany wp ywa na
wynik testu osi!gni#% szkolnych. Gdyby"my chcieli zreplikowa% ten eksperyment, powinni"my powtórnie wylosowa% pewn! liczb# barw (niekoniecznie tak! sam!, jak
poprzednio) z du$ego zbioru barw i przypisa% je badanym
grupom (nie by yby to zapewne te same barwy, co w badaniu pierwszym). Poniewa$ badanie nasze nie dotyczy
efektu konkretnej barwy (konkretnego poziomu zmiennej
Barwa), ale barwy jako takiej, mo$emy mówi% po prostu
o efekcie barwy (w liczbie pojedynczej).
Model czynników losowych jest jednak niezwykle
rzadko wykorzystywany w badaniach psychologicznych.
Najcz#"ciej stosujemy model czynników sta ych (Þxed
factors), który zak ada, $e uwzgl#dnione w badaniu poziomy zmiennej niezale$nej nie s! dobrane losowo, lecz
celowo. Przeanalizujmy prosty przyk ad. Wyobra&my sobie, $e badamy efektywno"% trzech metod nauczania j#zyka obcego: metody tradycyjnej (A1) oraz dwóch nowych
metod: A2 i A3, a celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy która" z nowych metod jest lepsza od
metody tradycyjnej. Odpowiedzi na tak postawione pytanie nie udzieli zbiorczy test F. Istotna warto"% F oznacza
bowiem tylko tyle, $e mo$emy odrzuci% hipotez# zerow!,
mówi!c! o równo"ci wszystkich "rednich grupowych,
któr! to hipotez# mo$emy w naszym przypadku sformuowa% nast#puj!co: H0: #1 = #2 = #3. Nie wiemy jednak,
które ró$nice mi#dzy "rednimi s! istotne. Aby uzyska%
odpowied& na postawione wy$ej pytanie badawcze, musieliby"my sformu owa% je w inny sposób, na przyk ad
w postaci dwóch bardziej szczegó owych pyta': 1) czy
metoda A2 jest lepsza od metody A1 i 2) czy metoda A3
jest lepsza od metody A1? Je"li zgodzimy si# z przedstawionym tu rozumowaniem, to zgodzimy si# te$ pewnie
z tez!, $e w badaniu naszym nie interesuje nas „ogólny” (nieinterpretowalny merytorycznie) efekt zmiennej
Metoda nauczania (oszacowany za pomoc! zbiorczego
testu F), interesuj! nas natomiast dwa konkretne efekty
tej zmiennej, które mo$na przedstawi% w postaci kontra-
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stów: !1 = A2 – A1 i !2 = A3 – A1. Podobne podej"cie do
analizy efektów zmiennych kategorialnych znajdujemy
w wielokrotnej regresji liniowej.
Przestawienie si# z my"lenia w j#zyku zmiennych kategorialnych na my"lenie w j#zyku kontrastów stwarza
cz#sto problemy. Jest to zadziwiaj!ce zjawisko, gdy$ poj#cie kontrastu, czyli ró$nicy (np. mi#dzy dwiema grupami lub dwoma pomiarami), jest niezwykle proste, wr#cz
intuicyjne, podczas gdy do opisu efektu zmiennej wielokategorialnej musimy u$y% tak abstrakcyjnych poj#%, jak
wariancja czy suma kwadratów. Trzyletnie dziecko zrozumie pytanie „czy tata jest wy$szy od mamy?”, natomiast
nie zrozumie pytania „czy wariancja wzrostu jest wi#ksza
w rodzinie Kowalskich czy w rodzinie Malinowskich?”.
Problemy z przestawieniem si# na my"lenie w kategoriach kontrastów mo$na wyt umaczy% chyba tylko d ugotrwa ym wpajaniem studentom psychologii j#zyka tradycyjnej analizy wariancji.
Analiza efektów zmiennych kategorialnych
w ANOVA i wielokrotnej analizie regresji
Chc!c analizowa% zmienne kategorialne za pomoc!
MR, musimy zakodowa% je w postaci wektorów – dychotomicznych zmiennych, z których ka$da deÞniuje jak!"
ró$nic# mi#dzy "rednimi (mi#dzy pojedynczymi "rednimi
lub kombinacjami "rednich), a wi#c de facto – jaki" kontrast (por. Cohen, Cohen, West i Aiken, 2003; Pedhazur,
1982). Je"li zmienna kategorialna ma k poziomów, to
liczba wektorów musi by% równa k – 1. Inaczej mówi!c,
zmienn! maj!c! k – 1 stopni swobody musimy zast!pi%
przez k – 1 wektorów, ka$dy z jednym stopniem swobody. Niekiedy wektory okre"lane s! mianem zmiennych instrumentalnych (Brzezi'ski, 1996, s. 371), co ma podkre"la%, $e s! one stosowane jako narz#dzia s u$!ce do analizy tradycyjnie rozumianych zmiennych kategorialnych
w MR. Faktycznie jednak wektory stanowi! alternatywne podej"cie do deÞniowania i interpretowania efektów
zmiennych kategorialnych.
Za ó$my, $e zakodujemy dwupoziomow! zmienn!
A w postaci wektora X1, a trzypoziomow! zmienn! B
w postaci wektorów Z1 i Z2 i chcemy oszacowa% za pomoc! MR wp yw tych wektorów i ich interakcji na zmienn!
zale$n!. Wynik konkretnej osoby mo$emy w takim wypadku przedstawi% jako liniow! kombinacj# sta ej równania regresji (b0), efektów g ównych i interakcyjnych
poszczególnych wektorów (gdzie ka$dy z tych efektów
równa si# iloczynowi warto"ci wektora i zwi!zanego
z nim wspó czynnika regresji) oraz b #du (e):
(3)

Y’ = b0 + b1X1 + b2Z1 + b3Z2 + b4X1Z1 + b5X1Z2 + e
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Dok adna interpretacja efektów poszczególnych wektorów zale$y od sposobu zakodowania zmiennych kategorialnych (od sposobu zdeÞniowania kontrastów). Analiza
regresji dostarczy nam bezpo"rednio oszacowania wielko"ci efektów poszczególnych wektorów (kontrastów)
i ich istotno"ci statystycznej.
Podobny sposób deÞniowania efektów zmiennych
kategorialnych znajdujemy w równaniu strukturalnym
ANOVA (Winer, Brown i Michels, 1991, s. 292 i n.). Dla
modelu dwuczynnikowego A × B o I poziomach czynnika A, J poziomach czynnika B oraz K badanych przypadkach (case) równanie to ma posta%:
(4)

XIJK = #.. + !I + "J + !"IJ + $IJK

gdzie #.. oznacza "redni! ogóln! (indeks w postaci kropki oznacza warto"% u"rednion! po wszystkich poziomach
danego czynnika), !I – efekt I-tego poziomu czynnika A,
"J – efekt J-tego poziomu czynnika B, !"IJ – efekt interakcji obu czynników, natomiast +IJK – b !d zwi!zany z osob! K badan! w warunkach b#d!cych kombinacj! I-tego
poziomu A i J-tego poziomu B (dla u atwienia, b#d# mówi dalej nie o przypadkach, ale o osobach badanych).
Przyk adowo, wynik osoby nr 10 badanej w warunkach
b#d!cych kombinacj! pierwszego poziomu czynnika A
i trzeciego poziom czynnika B b#dzie równy:
X1,3,10 = #.. + !1 + "3+ !"1,3 + $1,3,10
Jak wida%, równanie strukturalne dla ANOVA przypomina pod wieloma wzgl#dami równanie regresji.
W pierwszym przypadku, efekty poszczególnych oddziaywa' (poszczególnych poziomów zmiennej kategorialnej) deÞniowane s! jako odchylenie wybranych "rednich
grupowych od "redniej ogólnej, w drugim przypadku
– jako ich odchylenie od sta ej równania regresji. Forma
wyników, jakie uzyskujemy przy u$yciu ka$dej z metod, jest jednak odmienna. Je"li dane z eksperymentu
dwuczynnikowego A × B poddamy tradycyjnej analizie
wariancji opartej na sumie kwadratów, otrzymamy trzy
zbiorcze testy F, stanowi!ce oszacowanie istotno"ci efektów g ównych obu czynników oraz ich interakcji. Nie
b#dzie to jednak oszacowanie efektów poszczególnych
oddzia ywa' (efektów poszczególnych poziomów czynników eksperymentalnych). Test F dla efektu g ównego
czynnika A stanowi oszacowanie istotno"ci !cznego
efektu wszystkich I poziomów tego czynnika, a test F dla
efektu g ównego czynnika B – oszacowanie istotno"ci
!cznego efektu wszystkich J poziomów czynnika B. Test
F dla interakcji testuje z kolei istotno"% tej cz#"ci !cznego efektu obu czynników, która pozostaje po odj#ciu

166

TYTUS SOSNOWSKI

od niego efektów g ównych czynnika A i czynnika B.
Inaczej mówi!c, testuje on istotno"% wszystkich efektów
interakcyjnych obu zmiennych. Chc!c oszacowa% efekty
poszczególnych oddzia ywa' (poszczególnych poziomów
czynników eksperymentalnych) b!d& ich kombinacji,
musimy podj!% dodatkowe kroki – przeprowadzi% analiz#
efektów prostych i analiz# kontrastów. Oczywi"cie, zastosowanie ANOVA i MR prowadzi ostatecznie do takich
samych wyników, inne s! tylko sposoby dochodzenia do
wyników oraz ich forma.
Uwa$a si# (por. Howell, 2007; Kirk, 1995; Searle,
2006; Tabachnik i Fidell, 2007; zob. te$ StatSoft, 2006),
$e analiza wariancji mo$e by% traktowana jako szczególny przypadek wielokrotnej regresji liniowej, któr! z kolei
mo$na traktowa% jako szczególny przypadek ogólnego
modelu liniowego (general linear model – GLM). Zalet!
GLM, opartego na rachunku macierzowym, jest jego uniwersalno"%, umo$liwiaj!ca zastosowanie takich samych
algorytmów obliczeniowych do ró$nych problemów sta-

tystycznych. W SPSS wieloczynnikowa analiza wariancji
jest przeprowadzana za pomoc! GLM, cho% jej wyniki
s! prezentowane w formie przypominaj!cej tradycyjn!
analiz# wariancji (nie do ko'ca jednak, o czym "wiadczy
chocia$by obecno"% wyrazu „sta a” (intercept) w tabeli
zawieraj!cej podstawowe wyniki analizy wariancji).
Analiza przyk"adowych danych – analiza wariancji
Dla przybli$enia analizy interakcji zmiennych kategorialnych przeanalizujmy przyk adowe dane liczbowe,
najpierw przy zastosowaniu tradycyjnej analizy wariancji a nast#pnie przy u$yciu wielokrotnej regresji liniowej.
Dla lepszego ukazania podobie'stwa obu metod i ró$nic
mi#dzy nimi, obie analizy przedstawione zostan! do"%
szczegó owo. Wyobra&my sobie, $e mamy do czynienia
z eksperymentem w grupach kompletnie zrandomizowanych, a jego celem jest ocena wp ywu trzech zada'
umys owych oraz poziomu motywacji (zoperacjonalizowanego jako stosowanie lub niestosowanie nagrody) na

Tabela 1.
Fikcyjne dane dotycz!ce wp ywu motywacji i rodzaju zadania na cz#sto"% skurczów serca
OB

Motywacja

Zadanie

HR

M

Z1

Z2

MZ1

MZ2

01

1

1

86

–0,50

–0,3333

–0,5

00,1667

00,25

02

1

1

88

–0,50

–0,3333

–0,5

00,1667

00,25

03

1

1

90

–0,50

–0,3333

–0,5

00,1667

00,25

04

1

2

81

–0,50

–0,3333

00,5

00,1667

–0,25

05

1

2

84

–0,50

–0,3333

00,5

00,1667

–0,25

06

1

2

87

–0,50

–0,3333

00,5

00,1667

–0,25

07

1

3

87

–0,50

0,6667

00,5

–0,3334

00,25

08

1

3

89

–0,50

0,6667

00,5

–0,3334

00,25

09

1

3

91

–0,50

0,6667

00,5

–0,3334

00,25

10

2

1

80

00,50

–0,3333

–0,5

–0,1667

–0,25

11

2

1

88

00,50

–0,3333

–0,5

–0,1667

–0,25

12

2

1

87

00,50

–0,3333

–0,5

–0,1667

–0,25

13

2

2

84

00,50

–0,3333

00,5

–0,1667

00,25

14

2

2

89

00,50

–0,3333

00,5

–0,1667

00,25

15

2

2

85

00,50

–0,3333

00,5

–0,1667

00,25

16

2

3

94

00,50

00,6667

00,5

00,3334

00,25

17

2

3

95

00,50

00,6667

00,5

00,3334

00,25

18

2

3

99

00,50

00,6667

00,5

00,3334

00,25
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cz#sto"% skurczów serca (dla wygody t# ostatni! zmienn!
b#d# okre"la symbolem HR – skrótem angielskiej nazwy
heart rate). Przyjmijmy równie$, $e nasz eksperyment ma
na celu sprawdzenie hipotezy, zgodnie z któr! wykonywaniu Zadania 3 powinna towarzyszy% wy$sza cz#sto"%
skurczów serca ni$ wykonywaniu dwóch pozosta ych
zada', ale tylko w warunkach wysokiej motywacji. Przy
niskiej motywacji wszystkim zadaniom powinien towarzyszy% taki sam poziom HR. Fikcyjne dane z takiego
eksperymentu przedstawione s! w Tabeli 1. W kolumnie
pierwszej podany jest numer osoby badanej, w kolumnie
drugiej – warto"% zmiennej Motywacja (1 oznacza nisk!
motywacj#, 2 – wysok! motywacj#), w kolumnie trzeciej
– rodzaj zadania, a w kolumnie czwartej – wyniki pomiaru
cz#sto"ci skurczów serca w uderzeniach na minut# (u/min).
W pozosta ych kolumnach (5–9) znajduj! si# dane, które
zostan! wykorzystane pó&niej, w analizie regresji.
Dokonajmy analizy naszych danych za pomoc! dwuczynnikowej analizy wariancji (w SPSS taki wariant analizy stanowi jedn! z opcji w katalogu GLM). Wst#pna
analiza wariancji (por. Tabela 2) pokazuje, $e efekt g ówny Motywacji jest nieistotny, F(1, 12) = 2,16, p = 0,167,
natomiast istotne s!: efekt g ówny Zadania, F(2, 12)
= 11,34, p = 0,002, oraz interakcja Motywacja × Zadanie,
F(2, 12) = 4,5, p = 0,035. *rednie dla poszczególnych
grup pokazane s! na Rysunku 11.
Poniewa$ interakcja obu czynników eksperymentalnych okaza a si# istotna, nie interpretujemy efektów
g ównych, ale musimy przeprowadzi% analiz# efektów
prostych. Je"li, tak jak w naszym przypadku, mamy do
czynienia z interakcj! dwóch czynników, analiza efektów prostych sprowadza si# do przeprowadzenia kilku
analiz jednoczynnikowych². Analiza efektów prostych
zmiennej Motywacja wykaza a, $e jej efekt jest nieistotny dla Zadania 1, F(1, 4) = 1,174, p = 0,34, i Zadania 2,
F(1, 4) = 0,75, p = 0, 435, natomiast jest istotny dla
Tabela 2.
Podsumowanie wyników analizy wariancji danych z Tabeli 1
,ród o zmienno"ci

SS

df

MS

F

p

Zmienne niezale$ne
w modelu

282

05

56,400

06,786

0,003

Motywacja (M)

018

01

18,000

02,160

0,167

Zadanie (Z)

189

02

94,500

11,340

0,002

Motywacja × Zadanie

075

02

37,500

04,500

0,035

B !d

100

12

08,333

Razem

382

18

167

Rysunek 2.
Wp yw motywacji i rodzaju zadania na cz#sto"% skurczów
serca.

Zadania 3, F(1, 4) = 13,364, p = 0,022. Analiza efektów
prostych Zadania wykaza a z kolei, $e efekt taki jest nieistotny dla niskiej motywacji F(2, 6) = 3,706, p = 0,09, natomiast istotny dla wysokiej motywacji F(2, 6) = 10,091,
p = 0,012. Poniewa$ jednak zmienna Zadanie ma trzy
poziomy, uogólniony test F nie udziela wystarczaj!cej
informacji o ró$nicach mi#dzy zadaniami w grupie z wysok! motywacj!. Wiemy co prawda, $e w takich warunkach poziom HR towarzysz!cy wykonywaniu ka$dego
z trzech zada' nie jest jednakowy, nie wiemy jednak, które ró$nice mi#dzy zadaniami s! istotne. Aby uzyska% tak!
informacj#, potrzebny jest kolejny krok analizy – analiza
kontrastów. Dopiero po oszacowaniu istotno"ci ró$nic
mi#dzy poszczególnymi zadaniami b#dziemy mogli oceni% prawdziwo"% naszej hipotezy.
Rozró$nia si# dwa podstawowe rodzaje kontrastów (por.
Ferguson i Takane, 1997; Kirk, 1995; Winer i in., 1991):
kontrasty nieplanowane (zwane inaczej a posteriori, post
hoc lub post mortem) i kontrasty planowane (a priori).
Stosuj!c pierwsze z nich mo$emy porówna% ka$d! grup#
z ka$d! inn! (multiple comparisons). Maksymalna liczba
kontrastów równa si# w takim wypadku k(k – 1)/2, gdzie
k oznacza liczb# grup. Liczba kontrastów planowanych,
nie mo$e by% natomiast wi#ksza ni$ k – 1. Kontrasty planowane maj! wi#ksz! moc statystyczn! ni$ kontrasty post
hoc: prawdopodobie'stwo odrzucenia hipotezy zerowej,
dotycz!cej tej samej pary "rednich, jest wi#ksze, gdy testujemy j! jako kontrast planowany, ni$ wtedy, gdy testujemy j! jako kontrast post hoc. Z drugiej strony jednak,
stosowanie kontrastów a priori wymaga jasno sformu owanych hipotez badawczych. W menu wieloczynnikowej
analizy wariancji programu SPSS znajdziemy czterna"cie
„gotowych” (zdeÞniowanych przez autorów programu)
kontrastów post hoc, opartych na za o$eniu o równo"ci
wariancji, oraz trzy inne kontrasty post hoc, niewymagaj!ce takiego za o$enia. W menu tym znajdziemy te$ sze"%
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zdeÞniowanych kontrastów planowanych, a w menu jednoczynnikowej analizy wariancji (znajduj!cej si# w katalogu „porównywanie "rednich”) dost#pna jest opcja
pozwalaj!ca na samodzielne deÞniowanie kontrastów
planowanych (zasady samodzielnego deÞniowania kontrastów planowanych opisa em w innej pracy, Sosnowski,
2004a).
Poniewa$ w naszym badaniu mamy jasno sformu owane hipotezy, mo$emy zastosowa% który" z kontrastów planowanych. Wybór konkretnego kontrastu musi
by% oczywi"cie dopasowany do hipotezy badawczej. Do
sprawdzenia naszych hipotez odpowiednie b#d! kontrasty ortogonalne. Dla zmiennej Zadanie zdeÞniowali"my
dwa takie kontrasty: (1) porównanie Zadania 3 z Zadaniami 1 i 2 oraz (2) porównanie Zadania 1 z Zadaniem 2.
Pierwszy kontrast odpowie na pytanie, czy wykonywaniu
Zadania 3 towarzyszy wy$szy poziom HR ni$ wykonywaniu dwóch pozosta ych zada', drugi kontrast natomiast
powie, czy Zadania 1 i 2 ró$ni! si# mi#dzy sob! pod tym
wzgl#dem, czy nie.
Kontrast jest wa$on! sum! "rednich, tj. sum! "rednich,
z których ka$da zosta a pomno$ona przez odpowiedni wspó czynnik kontrastu. DeÞniowanie kontrastów
polega wi#c w praktyce na przypisaniu grupom odpowiednich wspó czynników kontrastów (w SPSS, w opcji
„Porównywanie "rednich”, znajdziemy odpowiednie
okienko do wpisywania tych wspó czynników). Pierwszy
z naszych kontrastów mo$emy zdeÞniowa%, przypisuj!c
kolejnym grupom wspó czynniki –1, –1, 2, drugi kontrast natomiast zdeÞniujemy za pomoc! wspó czynników
–1, 1, 0. Jak atwo zauwa$y%, suma iloczynów wspó czynników przypisanych poszczególnym grupom równa
si# zero: (–1)(–1) + (–1)(1) + (2)(0) = 0. Spe niony jest
wi#c specyÞczny warunek stawiany wspó czynnikom
deÞniuj!cym kontrasty ortogonalne. Ka$dy z kontrastów
ma jeden stopie' swobody. Tak wi#c, zmienn! Zadanie
o dwóch stopniach swobody zast!pili"my dwoma kontrastami o jednym stopniu swobody ka$dy. Poniewa$
zmienna Metoda ma dwa poziomy (jeden stopie' swobody), nie ma tu potrzeby deÞniowania kontrastów: pe nej
informacji o efekcie (prostym lub g ównym) tej zmiennej
dostarcza test F (standardowy test F daje w tym wypadku
taki sam wynik, jak test F dla kontrastu mi#dzy dwiema
grupami).
Analiza statystyczna zdeÞniowanych wy$ej kontrastów
(w ich wersji zak adaj!cej homogeniczno"% wariancji),
przeprowadzona dla warunków niskiej motywacji, wykaza a nieistotno"% zarówno pierwszego t(6) = 1,782,
p = 0,125, jak i drugiego kontrastu, t(6) = 2,058, p = 0,085.
Nie jest to zaskakuj!ce, gdy$ test F wykaza wcze"niej
brak ró$nic mi#dzy analizowanymi grupami. Taka sama

analiza dla warunków wysokiej motywacji, wykaza a,
$e pierwszy kontrast jest istotny, t(6) = 4,477, p = 0,004,
natomiast drugi jest nieistotny, t(6) = 0,369, p = 0,755.
Uzyskane wyniki pozwalaj! stwierdzi%, $e wszystkie
nasze hipotezy potwierdzi y si#: w warunkach wysokiej
motywacji Zadanie 3 powoduje wi#kszy wzrost HR ni$
Zadania 1 i 2 (kontrast 1), podczas gdy Zadania 1 i 2 nie
ró$ni! si# mi#dzy sob! (kontrast 2). W warunkach niskiej
motywacji natomiast nie ma ró$nic mi#dzy zadaniami
(oba kontrasty s! nieistotne).
Wa$n! zalet! kontrastów ortogonalnych jest to, $e s!
one w a"nie ortogonalne, czyli nieskorelowane ze sob!.
W konsekwencji, suma kwadratów wyja"niana przez
zmienn! niezale$n! jest równa sumie sum kwadratów wyja"nianych przez poszczególne kontrasty. W przypadku
zmiennej Zadanie otrzymamy wi#c równo"%: SSzadanie =
SS%1 + SS%2, gdzie symbole %1 i %2 oznaczaj! odpowiednie
kontrasty. Warto przy tym pami#ta%, aby ortogonalno"ci
kontrastów nie myli% z ortogonalno"ci! planu badawczego (czyli – nieskorelowaniem czynników eksperymentalnych). Dla planu ortogonalnego mo$emy zdeÞniowa%
zarówno kontrasty ortogonalne jak i nieortogonalne (na
przyk ad, popularne kontrasty proste nie s! ortogonalne).
W wypadku naszych danych, suma kwadratów wyja"niana przez zmienn! Zadanie w warunkach wysokiej
motywacji wynosi: SS(Z,M=2) = 222 (warto"% t# mo$emy
znale&% w tabeli SPSS zawieraj!cej podsumowanie wyników jednoczynnikowej analizy wariancji). Sumy kwadratów zwi!zane z obu kontrastami, musimy natomiast
policzy% sami. Mo$emy si# w tym celu pos u$y% prostym
wzorem podanym w podr#czniku Fergusona i Takane
(1997, s. 345–346).
nψ i2
(5) SSψ =
∑ j cij2
gdzie n oznacza liczebno"% grupy, %i – warto"% analizowanego kontrastu, natomiast cij – warto"ci wspó czynników,
za pomoc! których zdeÞniowali"my dany kontrast.
Warto"% samego kontrastu (czyli ró$nicy mi#dzy wybranymi "rednimi) mo$emy atwo policzy% sami albo znale&% w"ród wyników podawanych przez SPSS, w tabeli
„Testy kontrastów”. W wypadku naszych danych, warto"% pierwszego kontrastu wynosi 21, drugi za" równa si#
1. Jak nietrudno policzy%, suma kwadratów dla pierwszego kontrastu wynosi: SS%1 = 3 (212) / ((–12) + (–12) + (22))
= 220,5 a dla drugiego kontrastu: SS%2 = 3 (12) / ((12) +
(12) + (02)) = 1,5. Otrzymujemy wi#c równo"%: 222 =
220,5 + 1,5. Jak wida%, w warunkach wysokiej motywacji na pierwszy kontrast przypada oko o 99% sumy kwadratów wyja"nianej przez zmienn! Zadanie (220,5 / 222
- 0,99), natomiast na drugi tylko oko o 1%, z tym jed-
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nak, $e, jak wiemy z wcze"niejszej analizy, drugi kontrast
jest nieistotny statystycznie. Znaj!c sumy kwadratów dla
poszczególnych kontrastów, mo$emy atwo oszacowa%
ich istotno"% za pomoc! testu F. W tym celu nale$y podzieli% "redni kwadrat dla kontrastu (a przy df = 1, suma
kwadratów jest równa "redniemu kwadratowi) przez
"redni kwadrat b #du z ogólnej analizy wariancji (tu:
przez "redni kwadrat b #du z jednoczynnikowej ANOVA
dla warunków wysokiej b!d& niskiej motywacji). Jest to
wa$ny wzór, poniewa$ pokazuje, $e oszacowanie istotno"ci kontrastów planowanych oparte jest na tym samym
oszacowaniu b #du, co oszacowanie istotno"ci efektów
czynników eksperymentalnych (w wypadku kontrastów
post hoc, b !d ten b#dzie natomiast wi#kszy). W wypadku
wysokiej motywacji otrzymamy dla pierwszego kontrastu: F(1, 6) = 220,5/11 = 20.045, a dla drugiego: F(1, 6)
= 1,5/11 = 0,136. Wyci!gaj!c pierwiastek kwadratowy
z warto"ci testów F, otrzymamy warto"ci testów t dla
kontrastów – takie same, jakie podane zosta y wcze"niej
(na przyk ad: 20, 045 = 4,477).
Przedstawiona wy$ej analiza przeprowadzona zosta a
w trzech krokach: (1) ogólna analiza wariancji, (2) analiza efektów prostych (po stwierdzeniu, $e mi#dzy czynnikami eksperymentalnymi zachodzi interakcja) i (3) analiza kontrastów (po stwierdzeniu istotnego efektu zmiennej
Zadanie, maj!cej wi#cej ni$ dwa poziomy). Je"li jednak
dysponujemy (tak jak w naszym przyk adzie) na tyle jasn!
hipotez!, $e jeste"my w stanie przedstawi% j! w postaci
kontrastów planowanych (niekoniecznie ortogonalnych),
to mo$emy ograniczy% ca ! analiz# do analizy kontrastów,
a pomin!% dwa jej pierwsze kroki, w tym równie$ zbiorcze testy F (por. Kirk, 1995; Rosenthal, Rosnow i Rubin,
2000). Analiza kontrastów dostarcza bowiem wyczerpuj!cej informacji na temat trafno"ci wszystkich hipotez
badawczych. Wszystkie trzy kroki analizy s! natomiast
konieczne, je"li nie mamy jasno sformu owanych hipotez i musimy stosowa% kontrasty post hoc. Jak wiadomo,
kontrasty takie powinno si# stosowa% dopiero po stwierdzeniu istotno"ci zbiorczego testu F, czyli – po odrzuceniu hipotezy zerowej mówi!cej o równo"ci wszystkich
(trzech lub wi#cej) "rednich grupowych.
Analiza przyk"adowych danych – analiza regresji
Przeanalizujmy dane z Tabeli 1 za pomoc! wielokrotnej regresji liniowej3. Poniewa$ zmienne niezale$ne
(zwane w analizie regresji predyktorami) s! kategorialne,
nie mo$emy w !czy% ich do MR w oryginalnej postaci.
Gdyby"my tak post!pili, by oby to równoznaczne z uznaniem, $e na przyk ad warto"% 2 zmiennej Motywacja jest
dwa razy wi#ksza ni$ jej warto"% 1. W wypadku zmiennej
Zadanie trudno by oby nawet poda% sensown! interpreta-
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cj# jej trzech warto"ci liczbowych. Zmienne kategorialne
musimy zakodowa% w postaci odpowiednich wektorów
(Cohen i in., 2003; Pedhazur, 1982). Wektory mo$emy
potraktowa% jako nowe zmienne, którymi zast#pujemy
oryginalne zmienne niezale$ne. DeÞniowanie wektorów
jest de facto deÞniowaniem kontrastów. Ze wzgl#dów
matematycznych, liczba wektorów (kontrastów) powinna
by% równa k – 1, gdzie k oznacza liczb# poziomów kodowanej zmiennej kategorialnej.
Istniej! trzy podstawowe systemy kodowania zmiennych kategorialnych (Cohen i in., 2003; Pedhazur, 1982):
(1) kodowanie zero-jedynkowe (dummy coding), (2) kodowanie efektów (effect coding) oraz (3) kodowanie
ortogonalne (orthogonal coding)4. Przy kodowaniu zero-jedynkowym ka$dy wektor deÞniuje ró$nic# mi#dzy
"redni! dla wybranego poziomu zmiennej niezale$nej
a "redni! w grupie odniesienia (np. ka$d! grup# eksperymentaln! porównujemy z grup! kontroln!). Uzyskane
t! metod! kontrasty odpowiadaj! kontrastom prostym
(simple) w ANOVA. Przy kodowaniu efektów ka$dy
wektor deÞniuje ró$nic# mi#dzy "redni! dla wybranego
poziomu zmiennej niezale$nej a "redni! ogóln! (a wi#c
podobnie jak deÞniowane s! efekty w równaniu strukturalnym ANOVA). Przyk adem mo$e by% porównanie
"rednich zarobków w poszczególnych województwach
do "redniej krajowej. Kodowanie takie jest szczególnie godne polecenia w wypadku z o$onych planów badawczych, kiedy mamy do czynienia z efektami wielu
zmiennych. ZdeÞniowane t! metod! kontrasty odpowiadaj! kontrastom odchylenia (deviation) w ANOVA.
Kodowanie ortogonalne daje wiele mo$liwo"ci tworzenia
wektorów (zw aszcza gdy liczba poziomów zmiennej niezale$nej jest du$a) pod warunkiem jednak, $e otrzymane
wektory b#d! ortogonalne, czyli nieskorelowane ze sob!.
Kodowanie takie odpowiada kontrastom ortogonalnym
w ANOVA (wymagaj! one tam samodzielnego zdeÞniowania). Wszystkie trzy systemy kodowania zosta y
dok adnie opisane w innych pracach (Brzezi'ski, 1996;
Sosnowski, 2004b), nie b#d# wi#c tutaj omawia tego zagadnienia.
Aby wyniki uzyskane za pomoc! MR by y porównywalne z wynikami uzyskanymi wcze"niej za pomoc! ANOVA, zastosujemy kodowanie ortogonalne.
Najpro"ciej jest dokona% takiego kodowanie przy u$yciu
liczb ca kowitych. Przyk adowo, aby zakodowa% ró$nic#
mi#dzy dwiema pierwszymi grupami a grup! trzeci! mo$emy przypisa% tym grupom warto"ci wektora: 1, 1, –2.
Taki sposób kodowania ma t# wad#, $e warto"% niestandaryzowanego wspó czynnika regresji, zwi!zanego z danych wektorem, nie b#dzie równa liczbowo wielko"ci
efektu tego wektora (wielko"ci analizowanej ró$nicy mi#-
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dzy "rednimi), cho% b#dzie do niego proporcjonalna (kilkakrotnie mniejsza). Aby zachowa% wspomnian! wy$ej
równo"%, kodowanie ortogonalne musi spe nia% pewien
dodatkowy warunek (Cohen i in., 2003, s. 333): ró$nica
mi#dzy warto"ci! wektora przypisan! zbiorowi "rednich
z wagami dodatnimi i jego warto"ci! przypisan! zbiorowi
"rednich z wagami ujemnymi musi by% równa 1 (warto"ci
zerowe wektora mo$na oczywi"cie pomin!%). Warunku
tego nie spe niaj! przedstawione wy$ej warto"ci: 1; 1; –2;
gdy$: 1 – (–2) = 3, spe niaj! go natomiast warto"ci: 1/3;
1/3; –2/3; bo: 1/3 – (–2/3) = 1 (poniewa$ w pierwszym
kodowaniu ró$nica warto"ci wektora by a równa 3, wystarczy o podzieli% wszystkie warto"ci wektora przez 3).
Je"li zastosujemy to ostatnie kodowanie, warto"% wspó czynnika b b#dzie równa ró$nicy mi#dzy trzema "rednimi, zdeÞniowanej nast#puj!co: (M1 + M2)/2 – M3. Warto
jednak zaznaczy%, $e niezale$nie od tego, czy kodowanie
spe nia podany wy$ej warunek, czy te$ go nie spe nia, nie
ma to istotnego wp ywu na wyniki analizy statystycznej.
Transformacja wspó czynników kontrastów, zalecana
przez Cohena i wspó pracowników, powoduje jedynie
zmian# wielko"ci niestandaryzowanych wspó czynników
równania regresji, nie wp ywa natomiast na ich istotno"%.
Nie zmienia te$ wielko"ci ani istotno"ci innych statystyk.
Problem z wyborem odpowiednich warto"ci liczbowych
do kodowania wektorów wyst#puje tylko przy kodowaniu
ortogonalnym. W innych wypadkach sam system kodowania wyznacza jednoznacznie warto"ci liczbowe, jakie
mo$na przypisa% poszczególnym grupom.
Dane w Tabeli 1 (kolumny 5–9) zosta y zakodowane
metod! zalecan! przez Cohena i wspó pracowników. Dla
atwiejszego zapami#tania znaczenia poszczególnych
wektorów (predyktorów równania regresji) zosta y one
oznaczone literami atwo kojarz!cymi si# z nazwami oryginalnych zmiennych. Wektor M deÞniuje ró$nic# mi#dzy wysok! (0,5) i nisk! Motywacj! (–0,5), wektor Z1
deÞniuje kontrast mi#dzy Zadaniem 3 (0,6667) a Zadaniem 1 (–0,3333) i Zadaniem 2 (–0,3333), natomiast wektor Z2 deÞniuje kontrast mi#dzy Zdaniem 1 (–0,5) i Zadaniem 2 (0,5). Wektor MZ1 jest wynikiem pomno$enia
wektora M przez wektor Z1 i oznacza interakcje obu tych
zmiennych. Analogicznie, wektor MZ2 jest wynikiem
pomno$enia M przez Z2. Predyktory zosta y w !czone
do analizy metod! wprowadzania (enter) w kolejno"ci:
M, Z1, Z2, MZ1 i MZ2, a wi#c tak jak w hierarchicznej
(hierarchical), inaczej – sekwencyjnej (sequential) analizie regresji (na temat ró$nych metod wprowadzania
zmiennych do analizy zob. Cohen i in., 2003; Tabachnik
i Fidell, 2007).
Tabela 3 zawiera oszacowanie sk adowych równania regresji oraz oszacowanie ich istotno"ci statystycznej przy

Tabela 3.
Wspó czynniki równania regresji ich istotno"% statystyczna
(analiza danych z Tabeli 1)
b

t

p

Sta a

88,00

105,600

0,001

M

2,00

1,200

0,250

Sk adowe równania regresji
Model 1

Z1

6,75

3,818

0,002

Z2

–1,50

–0,735

0,475

88,00

129,333

0,001

2,00

1,470

0,167

Model 2
Sta a
M
Z1

6,75

4,677

0,001

Z2

–1,50

–0,900

0,368

MZ1

7,50

2,598

0,023

MZ2

5,00

1,500

0,159

u$yciu testu t-Studenta. Dla celów dydaktycznych, w tabeli tej przedstawione zosta y dwa modele analizy: model
bez interakcji (Model 1) i model z interakcj! (Model 2).
Je"li pomin!% efekt sta ej, Model 1 ma trzy stopnie
swobody, a wspó czynniki b dla zmiennych (wektorów)
M, Z1 i Z2 s! miar! ich efektów g ównych. Model 2 zawiera oszacowanie efektów g ównych wektorów i ich
interakcji. Jak wida%, wielko"% wspó czynników regresji
dla zmiennych M, Z1 i Z2 w Modelu 2 jest taka sama jak
w Modelu 1, zmieni a si# natomiast ich istotno"% statystyczna. Jest to zrozumia e, gdy$ suma kwadratów dla
interakcji, która w Modelu 2 jest sum! kwadratów wyja"nian!, w Modelu 1 stanowi sk adnik sumy kwadratów
b #du. W efekcie, sk adnik b #du w Modelu 1 jest wi#kszy ni$ w Modelu 2. Wszystkie predyktory uwzgl#dnione
w Modelu 2 (bez uwzgl#dnienia sta ej) maj! razem pi#%
stopni swobody (ka$dy predyktor ma jeden stopie' swobody), czyli tyle samo, co zmienne niezale$ne uwzgl#dnione w modelu ANOVA (por. Tabela 2). W wypadku
ANOVA jednak efekt interakcji wymaga dalszej analizy
efektów prostych, a efekt zmiennej Zadanie, maj!cej dwa
stopnie swobody, wymaga dodatkowo analizy kontrastów.
W wypadku MR nie jest to potrzebne: ca a analiza mo$e
by% przeprowadzona w jednym kroku, a jej wyniki mog!
by% przedstawione w jednej tabeli (Tabeli 3, Model 2).
Jak z niej wynika, istotne s! dwa efekty: 1) efekt predyktora Z1 (czyli: ró$nica mi#dzy Zadaniem 3 i dwoma
pozosta ymi zadaniami) oraz 2) efekt predyktora MZ1
(czyli interakcja predyktorów M i Z1). Istotna jest równie$ sta a równania regresji (b0), co oznacza, $e ró$ni si#
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ona istotnie od zera. To, czy sta a ró$ni si# od zera, nie ma
zazwyczaj znaczenia dla interpretacji wyników, dlatego
istotno"% sta ej jest najcz#"ciej pomijana w analizie.
Aby zrozumie% sens uzyskanych wyników, warto odwo a% si# jeszcze raz do równania regresji. Przy pi#ciu
predyktorach równanie to (a dok adniej: wzór na oszacowanie warto"ci oczekiwanej zmiennej zale$nej) przybiera
ogóln! posta%:
(6)

Y’ = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5

W przypadku naszych danych równanie b#dzie mia o
posta%:
(7)

Y’ = b0 + b1M + b2Z1 + b3Z2 + b4MZ1 + b5 MZ2

Jak nale$y interpretowa% to równanie? Je"li zmienne
niezale$ne s! ci!g e, czyli przybieraj! bardzo du$! (teoretycznie nieprzeliczaln!) liczb# warto"ci, Y’ oznacza
oczekiwan! warto"% zmiennej zale$nej przewidywan! dla
okre"lonej kombinacji warto"ci zmiennych niezale$nych.
Osoby badane w tych samych warunkach mog! oczywi"cie ró$ni% si# warto"ci! zmiennych niezale$nych, ró$na
te$ b#dzie wówczas dla ka$dej z nich oczekiwana warto"%
zmiennej zale$nej. W naszym wypadku jednak zmienne
niezale$ne (wektory) oznaczaj! przynale$no"% do grup
eksperymentalnych, a wi#c ich warto"% jest jednakowa
dla wszystkich osób w tej samej grupie. Y’ oznacza w takim wypadku warto"% oczekiwan! zmiennej zale$nej dla
osób badanych w tych samych warunkach. Estymatorem
tej warto"ci jest "rednia grupowa (wynik indywidualny
i-tej osoby z j-tej grupy ró$ni si# od "redniej grupowej
o warto"% b #du: $ij = Yij – Y’j). Sta a równania regresji
(b0) przy kodowaniu ortogonalnym równa si# "redniej
ogólnej. Pozosta e wyrazy po prawej stronie równania
oznaczaj! efekty poszczególnych wektorów, a ka$dy
z tych efektów równa si# warto"ci wektora pomno$onego
przez warto"% zwi!zanego z nim wspó czynnika regresji.
Ostatecznie warto"% oczekiwana zmiennej zale$nej jest
liniow! kombinacj! sta ej (w naszym wypadku "redniej
ogólnej) oraz efektów poszczególnych wektorów. Analiza
regresji pozwala oszacowa% wielko"% tych efektów oraz
ich istotno"% statystyczn!.
Dla przybli$enia sensu równania (7) spróbujmy zastosowa% go do analizy wyników jednej z grup. Niech b#dzie to grupa ostatnia, z o$ona z osób o numerach 16–18,
w której zmienna Motywacja ma poziom 2, a zmienna
Zadanie ma poziom 3. Dla u atwienia tej analizy, warto"ci
wektorów, warto"ci wspó czynników regresji oraz warto"ci ich iloczynów zestawi em w Tabeli 4.
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Tabela 4.
Warto"ci predyktorów, wspó czynników równania regresji oraz ich iloczynów dla grupy wykonuj!cej Zadanie 3
w warunkach wysokiej motywacji
Predyktory
i wspó czynniki
równania
regresji

Sta a

M

Z1

Z2

MZ1

MZ2

Predyktor

1

0,5

0,6667

0

0,3334

0

Wspó czynnik b

88

2

6,75

–1,5

7,5

5

Iloczyn:
b · Predyktor

88

1

4,5

0

2,5

0

Jak wida% w tabeli, predyktory Z2 i MZ2 maj! w analizowanej grupie warto"% zerow!, w zwi!zku z czym ich
efekty s! równie$ zerowe. Jest to zrozumia e, gdy$ efekt
wektora Z2 (ró$nica mi#dzy Zadaniem 1 i Zadaniem 2)
oraz efekt jego interakcji z wektorem M (motywacja) nie
odnosz! si# do analizowanej grupy. Warto"% oczekiwana
zmiennej Y dla tej grupy b#dzie wi#c równa sumie sta ej
i efektów trzech predyktorów:
(8)

Y’2,3 = b0 + b1M + b2Z1 + b4MZ1

Po podstawieniu do powy$szego wzoru warto"ci
wspó czynników regresji i warto"ci wektorów przypisanych analizowanej grupie otrzymamy nast#puj!c! posta%
równania:
Y’ = 88 + (2 · 0,5) + (6,75 · 0,6667) + (7,5 · 0,3333) =
= 88 + 1 + 4,5 + 2,5 = 96
)atwo sprawdzi%, $e wynik przewidywany na podstawie
powy$szego równania jest równy warto"ci "redniej w analizowanej grupie. Wyniki przedstawione wcze"niej w Tabeli 3 pokazuj! jednak, $e istotne statystycznie s! tylko
dwa z trzech efektów uwzgl#dnionych w przedstawionym
wy$ej równaniu: efekt predyktora Z1 oraz efekt interakcyjny predyktora MZ1, natomiast efekt g ówny predyktora M (motywacja) jest nieistotny. Wynik uzyskany przez
analizowan! tu grup# mo$emy wi#c ostatecznie zinterpretowa% nast#puj!co: wykonywaniu Zadania 3 towarzyszy
wzrost HR o 4,5 u/min w porównaniu do "redniej ogólnej
(efekt predyktora Z1), a ró$nica ta powi#ksza si# dodatkowo o 2,5 u/min, je"li wykonywaniu Zadania 3 towarzyszy
wysoka motywacja (efekt interakcyjny predyktora MZ1).
Czytelnik mo$e atwo przeprowadzi% podobn! analiz# dla
innych grup, których wyniki s! przedstawione w Tabeli 1.
Porównuj!c wyniki MR do wyników ANOVA, widzimy, $e prowadz! one do identycznych wniosków, cho%
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forma wyników jest w ka$dym wypadku nieco inna.
W wypadku ANOVA, sama interakcja zmiennych niezale$nych nie ma w zasadzie interpretacji merytorycznej.
Istotno"% interakcji sygnalizuje jedynie, $e nie wszystkie
efekty proste danej zmiennej s! sobie równe, w zwi!zku
z czym, interpretacja wyników powinna by% oparta nie na
analizie efektów g ównych, lecz na analizie poszczególnych efektów prostych. Dopiero efekty proste poddaj! si#
interpretacji merytorycznej. W wypadku analizy tych samych danych za pomoc! MR poj#cie efektu prostego w zasadzie nie jest potrzebne. *redni! dla danej grupy mo$na
bowiem przedstawi% jako sum# sta ej równania regresji
(w przypadku kodowania ortogonalnego jest ona równa
"redniej ogólnej) oraz wybranych efektów g ównych i interakcyjnych. Ka$dy z tych efektów ma jasn! interpretacj# merytoryczn!, co wykazali"my wy$ej. Gdyby"my
mimo to chcieli zdeÞniowa% efekty proste, by yby one
sum! odpowiednich efektów g ównych i interakcyjnych
(np. efekt prosty Zadania 3 w warunkach wysokiej motywacji jest równy sumie efektów Z1 i MZ1), ale zabieg
taki nie wnosi niczego nowego do interpretacji wyników.
Poza tym, MR nie dostarcza bezpo"rednio oszacowania
istotno"ci efektów prostych, lecz jedynie oszacowanie
istotno"ci efektów g ównych i interakcyjnych.
Przy omawianiu wyników ANOVA zwrócili"my uwag#, $e kontrasty ortogonalne s! niezale$ne od siebie (nieskorelowane). Z podobn! sytuacj! mamy do czynienia
w MR, je"li stosujemy kodowanie ortogonalne. Wszystkie
nasze wektory, tj. M, Z1, Z2, MZ1 i MZ2, s! nieskorelowane ze sob! (co mo$emy atwo sprawdzi% w Tabeli
„Korelacje”, prezentowanej w statystykach opisowych).
Ortogonalno"% predyktorów ma wa$ne konsekwencje dla

interpretacji wyników analizy regresji. Je"li predyktory s!
nieskorelowane, to suma kwadratów zmiennej zale$nej,
jak! mo$na przewidzie% na podstawie równania regresji
uwzgl#dniaj!cego wszystkie predyktory, równa si# sumie
sum kwadratów przewidywanych osobno przez poszczególne predyktory. Poniewa$ w badaniu naszym mamy
do czynienia ze zmiennymi manipulowalnymi, mo$emy
pój"% dalej w takiej interpretacji i mówi% nie o przewidywanej, ale o wyja"nianej sumie kwadratów.
Miar! sumy kwadratów przewidywanej (lub wyja"nianej) przez predyktory równania regresji jest kwadrat
wspó czynnika korelacji (R2), zwany inaczej wspó czynnikiem determinacji (zasady interpretacji sumy kwadratów
zmiennej zale$nej przewidywanej przez predyktory skorelowane i nieskorelowane ze sob!, wraz z interpretacj!
wspó czynników korelacji cz!stkowej i semicz!stkowej,
mo$na znale&% w pracach Cohena i wspó pracowników,
2003, oraz Tabachnik i Fidell, 2007). Wspó czynniki R2
potrzebne do interpretacji naszych danych mo$emy znale&% w Tabeli 5, zawieraj!cej podsumowanie pi#ciu kolejnych modeli analizy regresji (w tabeli zachowano tak!
sam! kolejno"% w !czania predyktorów do równania regresji, jak w poprzedniej analizie).
Jak wynika z tabeli, warto"% R2 dla ostatecznego modelu regresji (z wszystkimi pi#cioma predyktorami) wynosi
0,738. W kolumnie 4 (zmiana R2) znajdujemy natomiast
informacj#, o ile zwi#kszy si# R2 po w !czeniu do równania kolejnego predyktora5. Je"li predyktory s! nieskorelowane, zmiana R2 spowodowana w !czeniem danego
predyktora jest po prostu równa kwadratowi korelacji
prostej (zero-order correlation) mi#dzy danym predyktorem a zmienn! zale$n!. Jak atwo sprawdzi%, w wypad-

Tabela 5.
Podsumowanie analizy kolejnych modeli regresji (uproszczona kopia tabeli z SPSS)
Model

R

R2

Statystyki zmiany
2

Zmiana R

F dla zmiany R2*

df1

df2

Istotno"% F

00,791

1

16

0,387

1

0,217

0,047

0,047

2

0,724

0,524

0,477

15,041

1

15

0,001

3

0,736

0,542

0,018

00,540

1

14

0,475

4

0,830

0,689

0,147

06,158

1

13

0,028

5

0,859

0,738

0,049

02,250

1

12

0,159

1. Predyktory: (Sta a), M
2. Predyktory: (Sta a), M, Z1
3. Predyktory: (Sta a), M, Z1, Z2
4. Predyktory: (Sta a), M, Z1, Z2, MZ1
5. Predyktory: (Sta a), M, Z1, Z2, MZ1, MZ2
* w polskiej wersji SPSS zamiast okre"lenia „F dla zmiany R kwadrat”, co mo$na by zapisa% symbolicznie F(&R2), wyst#puje myl!ce okre"lenie
„zmiana F”
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ku naszych danych zachodzi równo"%: 0,047 + 0,477 +
+ 0,018 + 0,147 + 0,049 = 0,738. Oznacza to, $e efekty
zdeÞniowanych przez nas wektorów (predyktorów równania regresji) s! addytywne: !czny efekt wszystkich
predyktorów jest równy sumie efektów poszczególnych
predyktorów. Cz!stkowe wspó czynniki R2 mo$emy interpretowa% jako miary si y efektu (effect size) poszczególnych predyktorów. Mo$emy mianowicie powiedzie%,
$e zmienne M, Z1, Z2, MZ1 i MZ2 wyja"niaj!, odpowiednio: 4,7%, 47,7%, 1,8%, 14,7% i 4,9% ca kowitej
sumy kwadratów zmiennej zale$nej. Wniosek ten musimy jednak skorygowa%, poniewa$, jak wynika z Tabeli 3
(Model 2), tylko efekty predyktorów Z1 i MZ1 okaza y
si# istotne w ostatecznym równaniu regresji, pierwszy
na poziomie p = 0,001, drugi na poziomie p = 0,023. Do
takiego samego wniosku prowadzi, w wypadku naszych
danych, analiza istotno"ci testów F, podana w ostatniej
kolumnie Tabeli 5. *ci"le rzecz bior!c, nie jest to jednak
ta sama informacja. Testy F podane w Tabeli 5 stanowi!
oszacowania istotno"ci zmiany R2, wywo anej do !czeniem danego predyktora do uprzedniego modelu regresji. Je"li predyktory s! skorelowane, wielko"% zmiany R2
i istotno"% statystyki F dla zmiany R2 mog! si# zmienia%
w zale$no"ci od tego, w jakiej kolejno"ci dany predyktor
zostanie w !czony do analizy. W takim wypadku zmiana R2 nie mo$e by% interpretowana jako miara si y zwi!zku mi#dzy danym predyktorem i zmienn! zale$n!.
Jak starali"my si# pokaza% wcze"niej, analiza danych
z Tabeli 1 za pomoc! tradycyjnej ANOVA mo$e wymaga%
trzech kroków (analiza wst#pna, analiza efektów prostych
i analiza kontrastów). Przy zastosowaniu MR analiza tych
samych danych mo$e by% przeprowadzona w jednym
kroku, który dostarczy wszystkich danych koniecznych
do oceny hipotezy badawczej. Wymaga to jednak odpowiedniego zakodowania danych. Nie sama technika
kodowania stanowi tu najwi#kszy problem. Kodowanie
zmiennych kategorialnych jest de facto deÞniowaniem
kontrastów planowanych: ka$dy wektor deÞniuje okre"lon! ró$nic# mi#dzy grupami. Wektory te musimy jednak
utworzy% przed rozpocz#ciem analizy danych. Inaczej
mówi!c, musimy ju$ wówczas zdecydowa%, jakie ró$nice
mi#dzy grupami b#d! analizowane. To z kolei wymaga jasno okre"lonych hipotez badawczych. Je"li badacz dysponuje takimi hipotezami i potraÞ je zakodowa% w postaci
odpowiednich wektorów, analiza regresji mo$e udzieli%
wprost, w jednym kroku, odpowiedzi na pytanie o trafno"% sformu owanych przez niego hipotez badawczych.
Je"li hipotezy badawcze s! jasno sformu owane, badacz
mo$e te$ zastosowa% analiz# kontrastów planowanych dost#pn! w programach ANOVA. Mo$e wówczas pomin!%
wszystkie wst#pne kroki analizy (w tym tak$e – wszyst-
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kie zbiorcze testy F) i ograniczy% si# do analizy kontrastów (por. Kirk, 1995; Rosenthal i in., 2000). W takim
wypadku, testowanie hipotez badawczych za pomoc!
MR staje si# bardzo podobne do ich testowania za pomoc! kontrastów planowanych dost#pnych w ANOVA,
cho% ka$da z tych metod operuje nieco innym j#zykiem
i inaczej deÞniuje efekty zmiennych.
Je"li jednak nie dysponujemy precyzyjnymi hipotezami
albo badanie nasze ma charakter eksploracyjny, nie mamy
te$ podstaw do deÞniowania kontrastów planowanych ani
do kodowania zmiennych w postaci wektorów. W takim
wypadku pozostaje tradycyjna wersja analizy wariancji
w po !czeniu (je"li zmienne niezale$ne maj! wi#cej ni$
dwa poziomy) z analiz! kontrastów post hoc, których
stosowanie nie wymaga wcze"niejszego formu owania
hipotez.
Niezale$nie jednak od zasadno"ci powy$szych argumentów pozostaje faktem, $e psychologowie, analizuj!c
efekty zmiennych kategorialnych, zdecydowanie przedk adaj! ANOVA nad MR. Po pierwsze, s! lepiej obeznani z pierwsz! metod!, po drugie za" – ANOVA oferuje
w wielu wypadkach rozwi!zania prostsze ni$ MR (podstawowe obliczenia do ANOVA mo$na do"% atwo wykona% r#cznie, podczas gdy MR, a zw aszcza jej bardziej
z o$one modele, wymagaj! zasadniczo rachunku macierzowego, por. Cohen i in., 2003; Searle, 2006). Czy jest
wi#c sens zajmowa% si# analiz! wielokrotnej regresji liniowej w zastosowaniu do analizy efektów zmiennych
kategorialnych? G ównym argumentem przemawiaj!cym
za MR jest jej uniwersalno"%. Mo$na j! stosowa% niezale$nie od tego, czy zmienne niezale$ne s! ci!g e, kategorialne, czy te$ ci!g e i kategorialne. Zmienne te mog! by%
zarówno nieskorelowane, jak i skorelowane ze sob! (cho%
skorelowanie zmiennych niezale$nych zawsze komplikuje analiz# i interpretacj# wyników). We wszystkich tych
wypadkach mo$emy zastosowa% t# sam! metod# analizy danych i opisywa% wyniki przy u$yciu tych samych
poj#%. Analiza zmiennych kategorialnych, stanowi natomiast dobre przygotowanie do analizy planów badawczych, w których wyst#puj! razem zmienne kategorialne
i ci!g e. Taki w a"nie plan badawczy b#dzie przedmiotem
analizy w nast#pnej cz#"ci artyku u.
Podsumowanie
Interakcj# mo$na zdeÞniowa% jako nierówno"% efektów prostych. Aby takie rozumienie interakcji mo$na
by o rozci!gn!% na zmienne kategorialne maj!ce wi#cej
ni$ dwa poziomy, ich efekty musz! by% zdeÞniowane
jako kontrasty. Ka$dy z kontrastów deÞniuje inny efekt
zmiennej. Tradycyjny sposób analizy eksperymentu wieloczynnikowego za pomoc! ANOVA, np. eksperymentu
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opartego na planie A × B (2 × 3), mo$e wymaga% niekiedy trzech etapów analizy: (1) analizy ogólnej, (2) analizy
efektów prostych (je"li interakcja A × B oka$e si# istotna)
i (3) analizy kontrastów (je"li zmienna, której efekt prosty lub g ówny jest istotny, ma wi#cej ni$ dwa poziomy).
Je"li dysponujemy jasn! hipotez! badawcz!, pozwalaj!c! na sformu owanie kontrastów planowanych, mo$emy
pomin!% dwa pierwsze etapy analizy (w tym zbiorcze
testy F) i ograniczy% si# do analizy kontrastów planowanych. W wypadku u$ycia MR mo$emy wykona% ca !
analiz# w jednym kroku, ale wymaga to wcze"niejszego
zakodowania zmiennych kategorialnych w postaci wektorów, które de facto deÞniuj! kontrasty planowane. W tym
uj#ciu "redni! grupow! mo$na przedstawi% jako liniow!
kombinacj# sta ej równania regresji (przy niektórych metodach kodowania jest ona równa "redniej ogólnej) oraz
efektów g ównych i interakcyjnych wektorów. Efekt prosty w takim uj#ciu mo$na przedstawi% jako sum# wybranych efektów g ównych i interakcyjnych.
Interakcja zmiennej kategorialnej i ci#g"ej
Wprowadzenie
Zajmijmy si# teraz interakcj! mi#dzy zmienn! kategorialn! i zmienn! ci!g !. Przez zmienn! ci!g ! rozumiemy zmienn!, która ma nieprzeliczaln! liczb# warto"ci
daj!cych si# uporz!dkowa% pod wzgl#dem wielko"ci.
Poniewa$ w tym artykule zajmujemy si# analiz! wariancji i analiz! regresji, a wi#c metodami parametrycznymi, ograniczymy si# do zmiennych ci!g ych mierzonych na skali co najmniej interwa owej. Nale$y jednak
odró$ni% zmienn! od zbioru danych b#d!cych wynikiem
jej pomiaru. L#k uznawany jest za zmienn! ci!g !, je"li
jednak zmierzymy go np. kwestionariuszem STAI (por.
Wrze"niewski, Sosnowski, Jaworowska i Fecenec, 2006)
to wynik pomiaru przyjmie jedn! z sze"%dziesi#ciu jeden
mo$liwych warto"ci: od 20 do 80 (test STAI ma 20 pyta'
i cztery kategorie odpowiedzi od 1 do 4).
Zmienna ci!g a mo$e pe ni% w badaniu zarówno rol#
zmiennej mierzonej, jak i rol# zmiennej manipulowanej.
Wyobra&my sobie eksperyment, w którym badacz mierzy
szybko"% reakcji motorycznej, a manipuluje si ! bod&ca
d&wi#kowego. Manipulacja mo$e polega% na przyk ad
na tym, $e trzem grupom zrandomizowanym przypiszemy warto"ci si y bod&ca równe 70, 80 i 90dB. Chocia$
w badaniu mamy do czynienia z trzema dyskretnymi
warto"ciami si y bod&ca, to sama zmienna jest ci!g a.
Ma to istotne konsekwencje zarówno dla sposobu analizy
danych, jak i interpretacji wyników. Z jednej strony, je"li
zmienna taka wyst!pi jako czynnik w ANOVA, mo$emy
zastosowa% analiz# trendów (wybrane do analizy dyskretne warto"ci zmiennej ci!g ej musz! by% wówczas, tak

jak w podanym wy$ej przyk adzie, roz o$one w równych
odst#pach). Z drugiej strony, zmienn! tak! mo$emy w !czy% do analizy regresji bez konieczno"ci jej kodowania.
Stosuj!c MR, mogliby"my w szczególno"ci oszacowa%
lini# regresji mi#dzy si ! reakcji a si ! bod&ca. Analiz#
takiego przypadku przedstawi em ju$ w innym artykule
(Sosnowski, 2004b), dlatego w tym miejscu skoncentruj# si# na analizie planu badawczego, w którym zmienna
niezale$na ci!g a jest zmienn! mierzon!. Jest to sytuacja
typowa dla bada' psychologicznych, w których bardzo
cz#sto stosowane s! testy psychometryczne, a ich wyniki
interpretuje si# zazwyczaj jako wyniki pomiaru zmiennej
ci!g ej na skali interwa owej.
Przypu"%my, $e badacza interesuje wp yw stresora (S)
i poziomu reaktywno"ci (R) na wielko"% reakcji emocjonalnej (E), przy czym stresor jest zmienn! dwukategorialn! (stresor obecny vs. nieobecny), reaktywno"% jest
zmienn! ci!g ! mierzon! za pomoc! kwestionariusza psychologicznego, a reakcja emocjonalna (zmienna zale$na)
jest równie$ zmienn! ci!g !, mierzon! przy u$yciu innego
kwestionariusza. Analiza takiego przypadku by aby prosta,
gdyby"my mogli za o$y%, $e obie zmienne niezale$ne nie
wchodz! w interakcj#. Mogliby"my wówczas porówna%
poziom zmiennej E w grupach ró$ni!cych si# poziomem
stresora za pomoc! testu t-Studenta, natomiast si # zwi!zku mi#dzy poziomem reaktywno"ci a wielko"ci! reakcji
emocjonalnej oszacowa% w oddzielnej analizie za pomoc!
wspó czynnika korelacji prostej. Je"li jednak liczymy si#
z mo$liwo"ci! wyst!pienia interakcji mi#dzy obu zmiennymi, musimy w !czy% obie do tej samej analizy.
Poniewa$ reaktywno"% jest mierzon! zmienn! ci!g !,
nie mo$emy zastosowa% do analizy naszych danych analizy wariancji. Niekiedy badacze próbuj! omin!% problem
w ten sposób, $e dziel! badanych na dwie lub wi#cej
roz !cznych grup ze wzgl#du na poziom zmiennej ci!g ej (w naszym przyk adzie móg by to by% np. podzia na
osoby wysoko, "rednio i nisko reaktywne), aby nast#pnie
w !czy% utworzon! w ten sposób zmienn! kategorialn! do
analizy wariancji. Nie jest to najlepsza praktyka. Po pierwsze, pojawia si# problem, jak pogrupowa% warto"ci zmiennej ci!g ej. Bardzo cz#sto kryteria takiego grupowania s!
arbitralne albo podyktowane wzgl#dami pozamerytorycznymi (np. wielko"ci! badanej próby). Po drugie, grupowanie warto"ci zmiennej ci!g ej oznacza zawsze utrat#
informacji: osoby, które znajd! si# w tej samej grupie,
b#d! przecie$ traktowane tak jakby mia y identyczny poziom zmiennej niezale$nej, podczas gdy faktycznie ró$ni!
si# pod tym wzgl#dem. Cohen i wspó pracownicy (2003,
s. 256) pisz!, $e „…je"li zmienna ci!g a o rozk adzie normalnym jest zdychotomizowana w punkcie mediany, kwadrat jej korelacji z inn! zmienn! ci!g ! o rozk adzie nor-
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malnym zmniejsza si# do 0,64 pierwotnej warto"ci”. Je"li
zdychotomizujemy dwie zmienne ci!g e, aby w !czy% je
do analizy wariancji, szansa na otrzymanie istotnego efektu interakcji b#dzie mniejsza, ni$ gdyby"my analizowali
interakcj# mi#dzy oryginalnymi zmiennymi ci!g ymi.
S owo dychotomizacja nie oddaje jednak ca ej ró$norodno"ci procedur stosowanych przez badaczy. Dos ownie
rzecz ujmuj!c, dychotomizacja oznacza zaklasyÞkowanie
warto"ci zmiennej ci!g ej do jednej z dwóch roz !cznych
kategorii, zdarza si# jednak, $e klasyÞkujemy je do wi#kszej liczby kategorii. Trafniej by oby wi#c mówi% w takim
wypadku o grupowaniu warto"ci zmiennej ci!g ej.
Zmniejszenie mocy testu statystycznego nie jest jedynym problemem zwi!zanym z grupowaniem warto"ci
zmiennej ci!g ej. W wypadku planów zawieraj!cych
wiele zmiennych niezale$nych grupowanie warto"ci
zmiennych ci!g ych mo$e prowadzi% do wnioskowania
o istnieniu efektu g ównego predyktora, gdy go faktycznie nie ma, a w pewnych szczególnych przypadkach – do
wnioskowania o istnieniu interakcji predyktorów, gdy jej
faktycznie nie ma (Cohen i in., 2003, s. 256). W !czanie
do ANOVA pogrupowanych warto"ci wi#cej ni$ jednej
zmiennej ci!g ej wywo uje jeszcze jedn! wa$n! konsekwencj#. Jak wiadomo, ANOVA opiera si# na za o$eniu, $e zmienne niezale$ne s! nieskorelowane. Je"li s!
to zmienne manipulowalne, a grupy eksperymentalne s!
równoliczne (czyli mamy do czynienia z tzw. ortogonalnym planem badawczym), za o$enie o braku korelacji
spe nione jest automatycznie. Zmienne mierzone s! jednak bardzo cz#sto skorelowane ze sob! (a tak$e skorelowane z wieloma zmiennymi nieuwzgl#dnionymi w modelu analizy statystycznej). W takim wypadku wp yw
przypisany jednej zmiennej b#dzie zawiera w sobie cz#"%
wp ywu innej lub innych zmiennych. W konsekwencji
– wp ywów poszczególnych zmiennych niezale$nych nie
da si# ca kowicie oddzieli% od siebie. Lepszym rozwi!zaniem dyskutowanego tu problemu jest w !czenie wszystkich zmiennych niezale$nych, tzn. dyskretnych i ci!g ych
(w ich oryginalnej postaci), do analizy regresji. Tym bardziej $e w wypadku prostych planów badawczych (np.
planu z jedn! zmienn! niezale$n! dwukategorialn! i jedn! zmienn! niezale$n! ci!g !) analiza taka nie jest zbyt
trudna, a stwarza interesuj!ce mo$liwo"ci interpretacji
danych. Bodaj jedynym powa$nym argumentem, mog!cym przemawia% za grupowaniem warto"ci zmiennej ci!g ej, jest pracoch onno"% lub kosztowno"% badania. Je"li,
przyk adowo, chcieliby"my sprawdzi%, czy pewna okolica
mózgu jest w takim samym stopniu aktywowana u osób
wysoko reaktywnych i nisko reaktywnych podczas wykonywania jakiego" zadania, a badanie mózgu mia oby by%
przeprowadzone metod! funkcjonalnego rezonansu ma-

gnetycznego, to wysokie koszty takiego badania mog yby nas sk oni% do wyselekcjonowania niewielkich grup
osób o wysokiej i niskiej reaktywno"ci. W zdecydowanej
wi#kszo"ci wypadków trudno jednak znale&% przekonuj!ce uzasadnienie dla grupowania warto"ci zmiennej, która
zosta a wcze"niej zmierzona jako ci!g a.
Analiza przyk"adowych danych
W Tabeli 6 przedstawiono Þkcyjne dane, stanowi!ce
egzempliÞkacj# wspomnianego wy$ej planu badawczego, dotycz!cego wp ywu stresora i reaktywno"ci na
wielko"% reakcji emocjonalnej. W kolumnach 1–5 tabeli
podano kolejno: numer osoby badanej (OB), poziom reaktywno"ci (R), poziom stresora (S), iloczyn zmiennych
R i S (RS) oraz wielko"% reakcji emocjonalnej (E) b#d!cej zmienn! zale$n!. Zmienna S zosta a przedstawiona od
razu w postaci wektora utworzonego metod! kodowania
efektów (effect coding, por. Sosnowski, 2004b): warto"%
wektora równa –1 oznacza brak stresora, natomiast warto"% równa 1 oznacza jego obecno"%.
Je"li przeprowadzamy wieloczynnikow! analiz# wariancji za pomoc! pakietu SPSS, informacj# o interakcji
uzyskamy niejako automatycznie: program wybierze domy"lnie (default) pe ny model czynnikowy i wygeneruje

Tabela 6.
Fikcyjne dane dotycz!ce wp ywu stresora (S) i poziomu
reaktywno"ci (R) na wielko"% reakcji emocjonalnej (E).
Zmienna RS jest iloczynem zmiennych R i S; OB oznacza
numer osoby badanej
OB

S

R

RS

E

01

–1,00

20,00

–20,00

40,00

02

–1,00

22,00

–22,00

42,00

03

–1,00

26,00

–26,00

44,00

04

–1,00

28,00

–28,00

46,00

05

–1,00

32,00

–32,00

44,00

06

–1,00

34,00

–34,00

50,00

07

–1,00

36,00

–36,00

52,00

08

–1,00

42,00

–42,00

50,00

09

01,00

20,00

020,00

40,00

10

01,00

22,00

022,00

42,00

11

01,00

26,00

026,00

48,00

12

01,00

28,00

028,00

52,00

13

01,00

34,00

034,00

56,00

14

01,00

34,00

034,00

62,00

15

01,00

36,00

036,00

64,00

16

01,00

40,00

040,00

68,00
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tabel# wyników pokazuj!c! zarówno efekty g ówne, jak
i interakcyjne (gdyby"my chcieli pomin!% interakcj#,
musieliby"my samodzielnie wybra% z menu odpowiedni
model analizy). Program obliczeniowy SPSS do wielokrotnej regresji liniowej dzia a inaczej. Je"li np. wprowadzimy do analizy dwie zmienne niezale$ne (predyktory),
uzyskamy równanie regresji z obu tymi zmiennymi ale
bez ich interakcji. Inaczej mówi!c, uzyskamy równanie
regresji oparte na za o$eniu, $e mi#dzy obu predyktorami
nie zachodzi interakcja. Chc!c oszacowa% efekt interakcji, musimy wprowadzi% do analizy dodatkowy predyktor,
b#d!cy iloczynem obu zmiennych niezale$nych. Zmienna
RS w Tabeli 6 jest w a"nie takim predyktorem, otrzymanym przez pomno$enie zmiennej R przez zmienn! S.
Zmienne niezale$ne dobrze jest w !cza% do analizy
regresji kolejno (stosuj!c tzw. analiz# hierarchiczn!).
W naszym przypadku zmienne by y w !czane metod!
wprowadzania (enter) w kolejno"ci: R, S, RS. W Tabeli 7
podane zosta y najwa$niejsze wyniki analizy naszych danych, tj. wspó czynniki równania regresji i ich istotno"%
statystyczna dla dwóch kolejnych modeli regresji – bez
interakcji (Model 1) i z interakcj! (Model 2).
Przyjrzyjmy si# teraz wynikom przedstawionym w górnej cz#"ci Tabeli 7 (Model 1). Dla dwóch zmiennych niezale$nych równanie regresji (a dok adniej: wzór na oszacowanie warto"ci oczekiwanej zmiennej zale$nej) ma
posta%:
(9)

Y’ = b1X + b2Z + b0

Podstawiaj!c do wzoru nasze zmienne, otrzymamy
równanie:
E’ = b1R + b2S + b0
Tabela 7.
Wyniki dwóch kolejnych modeli analizy regresji – analiza
danych z Tabeli 6
,ród o zmienno"ci

b

t

p

Sta a

21,467

4,754

0,001

Reaktywno"% (R)

0,951

6,478

0,001

Stresor (S)

4,000

4,017

0,001

Model 1

E’ = (0,951) R + (4) S + 21,467
Spróbujmy zinterpretowa% t# posta% równania. Wspó czynnik b0 oznacza sta ! równania regresji, b2 – ró$nic#
mi#dzy sta ymi równania regresji w grupach, a b1 – k!t
nachylenia linii regresji E wzgl#dem R. Dok adna interpretacja tych wspó czynników zale$y od sposobu zakodowania zmiennej grupowej. W tym miejscu ograniczymy
si# do analizy danych, w których zmienna kategorialna
zakodowana zosta a metod! kodowania efektów6. Przy
takiej metodzie kodowania b0 jest równe sta ej równania
regresji dla ca ej próby, natomiast b2 oznacza ró$nic# mi#dzy sta ! równania regresji w danej grupie a sta ! w ca ej
próbie. Ogólnie (niezale$nie od sposobu kodowania), staa równania regresji w wybranej grupie b0(G) równa si#:
(10)

Sta a

20,866

8,980

0,001

Reaktywno"% (R)

0,971

12,853

0,001

Stresor (S)

–9,821

–4,226

0,001

0,461

6,098

0,001

b0(G) = b0 + b2G

gdzie b0 oznacza sta ! dla ogólnego równania regresji,
G – warto"% liczbow! wektora przypisan! danej grupie,
a b2 – wspó czynnik regresji zwi!zany z tym wektorem.
Poniewa$ zmienna S przybiera warto"ci 1 i –1, sta a równania regresji w grupie ze stresem b#dzie równa: b0(1) =
21,467 + 4 · 1 = 25,467, a w grupie bez stresu b#dzie równa: b0(–1) = 21,467 + 4 · (–1) = 17,467. Wspó czynnik b1
wyznacza k!t nachylenia linii regresji E wzgl#dem
R w ca ej próbie. W modelu bez interakcji zak adamy, $e
nachylenie linii regresji w obu grupach jest takie samo,
jak w ca ej próbie, a ró$nica mi#dzy grupowymi liniami
regresji jest jednakowa dla wszystkich warto"ci zmiennej ci!g ej i jest równa ró$nicy mi#dzy sta ymi równania
regresji dla obu grup. Wspó czynnik b1 mo$emy wi#c
interpretowa% jako miar# efektu g ównego zmiennej
Reaktywno"%. Podobnie wspó czynnik b2 mo$emy traktowa% jako miar# efektu g ównego zmiennej Stresor, równego wszystkim jej efektom prostym (oszacowanym dla
poszczególnych poziomów reaktywno"ci).
Drugi krok analizy (Model 2) pokazuje jednak, $e mi#dzy zmiennymi R i S zachodzi interakcja. *wiadczy o tym
istotny statystycznie wspó czynnik b3. Musimy wi#c
uwzgl#dni% w analizie bardziej z o$one równanie regresji:
(11)

Model 2

Interakcja R · S (RS)

Je"li za" podstawimy do niego wyniki z Tabeli 7 (Model 1), to otrzymamy:

E’ = b1R + b2S + b3RS + b0

Po podstawieniu do równania (11) warto"ci wspó czynników z Tabeli 7, otrzymamy:
E’ = (0,971) R + (–9,821) S + (0,461) RS + 20,866
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Jak nale$y interpretowa% równanie regresji uwzgl#dniaj!ce interakcj# zmiennej ci!g ej i kategorialnej? Interakcja
oznacza, $e linie regresji E wzgl#dem R w obu grupach
ró$ni! si# nachyleniem. Wspó czynnik b1 z ogólnego równania regresji jest "redni! wspó czynników kierunkowych
z obu grup7. Skoro tak, to wspó czynnik b1 z Modelu 2 nie
powinien si# ró$ni% od wspó czynnika b1 dla ca ej próby
(z Modelu 1). Tabela 7 pokazuje, $e warto"ci obu wspó czynników s! bardzo zbli$one do siebie, ale nie s! równe.
Sk!d si# bierze ta ró$nica? Wspó czynnik b1 w Modelu 2
jest prost! niewa$on! "redni! obu wspó czynników grupowych, co zreszt! atwo sprawdzi%: (1,432 + 0,51) / 2
= 0,971. By by on równy wspó czynnikowi b1 z Modelu
1, gdyby"my obliczyli go jako "redni! wa$on! wspó czynników grupowych. Wspólny wa$ony wspó czynnik
kierunkowy, u"redniony dla k grup (common regression
coefÞcient – bc), mo$na obliczy% za pomoc! wzoru:
(12)

bc =

∑ x b + ∑ x b + ... + ∑ x b
∑ x + ∑ x + ... + ∑ x

gdzie:

∑x

oznacza sum# kwadratów zmiennej ci!g ej

2
i

2
1 1

2
1

2
2 2
2
2

2
k k
2
k

w i-tej grupie, a bi – wspó czynnik kierunkowy w tej$e
grupie (Pedhazur, 1982, s. 438–445).
Stosuj!c wzór (12) do naszych wyników (dane potrzebne do wzoru mo$emy atwo uzyska%, przeprowadzaj!c
w ka$dej z grup oddzieln! analiz# regresji z R jako jedynym predyktorem), otrzymujemy:
bc =

384 ⋅ 0, 51 + 352 ⋅1, 432
= 0, 951
384 + 352

Jest to dok adnie tyle, ile wynosi wspó czynnik b1 w Modelu 1. Nietrudno zauwa$y%, $e gdyby sumy kwadratów
zmiennej R w obu grupach by y równe, wspó czynnik
wa$ony by by równy prostej (niewa$onej) "redniej wspó czynników grupowych i nie by oby ró$nicy mi#dzy warto"ci! b1 w Modelu 1 i w Modelu 2. W wypadku naszych
danych sumy kwadratów nie s! jednak równe.
W analizie interakcji interesuj! nas jednak nie tyle efekty g ówne, co efekty proste. W przypadku naszych danych
wyst#puj! dwa rodzaje takich efektów: (1) ró$nica mi#dzy nachyleniem linii regresji E wzgl#dem R w grupie ze
stresem i w grupie bez stresu (czyli – efekty proste zmiennej R dla S = 1 i dla S = –1) oraz (2) ró$nice (odleg o"ci)
mi#dzy wewn!trzgrupowymi liniami regresji dla ró$nych
poziomów Reaktywno"ci (czyli efekty proste S dla ró$nych warto"ci R). Omówi# teraz dok adnie te efekty,
natomiast ogólniejsze uj#cie analizy efektów prostych
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w modelach z interakcj! przedstawi# w nast#pnej cz#"ci
artyku u po"wi#conej interakcji zmiennych ci!g ych.
Korzystaj!c z wyników zamieszczonych w Tabeli 7,
mo$emy w prosty sposób obliczy% nachylenie linii regresji dla obu naszych grup. Wspó czynnik kierunkowy
regresji prostej w danej grupie b1(G) równa si#:
(13)

b1(G) = b1 + b3G,

gdzie b1 to wspó czynnik kierunkowy z ogólnego równania regresji, b3 to wspó czynnik regresji zwi!zany z interakcj! predyktorów, a G to warto"% wektora w danej grupie. W grupie ze stresem wspó czynnik kierunkowy b#dzie
równy b1(1) = 0,971 + 0,461 = 1,432, natomiast w wypadku
grupy bez stresu: b1(–1) = 0,971 – 0,461 = 0,510. Poniewa$
nachylenie linii regresji E wzgl#dem R w grupie ze stresorem jest wi#ksze ni$ w grupie bez stresora, a ró$nica
ta jest istotna (o czym "wiadczy istotno"% wspó czynnika b3), mamy prawo powiedzie%, $e wp yw reaktywno"ci na reakcj# emocjonaln! zale$y od obecno"ci stresora: wp yw ten jest wi#kszy w warunkach stresowych ni$
w warunkach bezstresowych. U$ywaj!c innej terminologii, mogliby"my nazwa% S zmienn! moderuj!c! (moderator variable) i powiedzie%, $e stres wywiera moderuj!cy
wp yw na zale$no"% mi#dzy reaktywno"ci! i si ! reakcji
emocjonalnej: zale$no"% ta zmienia si# zale$nie od poziomu stresora.
W podobnie prosty sposób mo$emy policzy% sta e równania regresji (b0) dla obu grup. Analogicznie jak w modelu bez interakcji, sta e te otrzymamy, dodaj!c (znowu:
raz ze znakiem plus, drugi raz ze znakiem minus) wspó czynnik kierunkowy dla stresora (b2) do sta ej równania
regresji z ogólnego równania regresji (b0). W grupie bez
stresora sta a równania regresji wynosi: b0(–1) = 20,866 +
9,821 = 30,688, natomiast w grupie ze stresorem wynosi:
b0 (+1) = 20,866 + (–9,821) = 11,045. Linie regresji dla
obu naszych grup i dla ca ej próby zosta y pokazane na
Rysunku 38.
Ró$nica mi#dzy sta ymi wewn!trzgrupowych równa'
regresji nie jest jednak dobr! miar! ró$nicy mi#dzy grupami w modelu z interakcj!. Gdyby obie linie regresji by y
równoleg e to ró$nica mi#dzy sta ymi (czyli – ró$nica mi#dzy linami regresji w punkcie R = 0) by aby taka sama, jak
ró$nica mi#dzy liniami regresji dla ka$dej innej warto"ci
R. Poniewa$ jednak linie te nie s! równoleg e, ró$nica mi#dzy nimi zmienia si# w miar# jak przesuwamy si# wzd u$
osi zmiennej R. Mówi!c inaczej, efekty proste stresora s!
ró$ne dla ró$nych warto"ci reaktywno"ci. Potrzebna jest
wi#c bardziej szczegó owa analiza tych efektów.
Je"li wewn!trzklasowe linie regresji nie s! równoleg e,
to musz! si# gdzie" przeci!%: b!d& wewn!trz przedzia u
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Przeci#cie obu linii regresji w wyliczonym przez nas
punkcie jest widoczne na zaprezentowanym wcze"niej
Rysunku 3.
Cohen i wspó pracownicy (2003, s. 288; por. te$ Aiken
i West, 1991, s. 24) podaj! inn! wersj# wzoru na punkt
przeci#cia linii regresji (patrz: dalsza cz#"% tego artyku u
dotycz!ca interakcji zmiennych ci!g ych):
(15)

X cross =

−b2
b3

gdzie b2 i b3 zachowuj! to samo znaczenie, co we wcze"niejszych analizach.

Rysunek 3.
Linia regresji reakcji emocjonalnej (E) wzgl#dem poziomu
reaktywno"ci (R) dla ca ej próby (gruba linia ci!g a) oraz
dla grup badanych w warunkach stresu (cienka linia przerywana) i bez stresu (cienka linia ci!g a). Znaczniki okr!g e – osoby badane w stresie, znaczniki trójk!tne – osoby
badane bez stresu.

warto"ci zmiennej ci!g ej uwzgl#dnionego w badaniu
(u nas jest to przedzia od 20 do 40) b!d& poza tym przedzia em. W pierwszym wypadku mówimy o interakcji
krzy$owej (crossover interaction), w drugim – o interakcji niekrzy$owej (noncrossover interaction). Zazwyczaj
interesuje nas przedzia warto"ci uwzgl#dniony w badaniu. Punkt na osi zmiennej ci!g ej, w którym nast#puje
takie przeci#cie, mo$emy atwo oszacowa% (Pedhazur,
1982, s. 462) za pomoc! wzoru:
a −a
(14) X cross = 1 2
b2 − b1
Symbole a1 i a2 oznaczaj! tu sta e równania regresji dla grup 1 i 2 (w naszym przyk adzie, odpowiednio,
dla grup zakodowanych jako –1 i 1), natomiast b1 i b2 to
wspó czynniki nachylenia linii regresji dla tych$e grup.
W przypadku naszych danych przeci#cie wewn!trzgrupowych linii regresji E wzgl#dem R b#dzie mia o miejsce
w punkcie, w którym poziom reaktywno"ci (Rcross) równa
si#:
30, 687 − 11, 045 19, 642
Rcross =
=
≈ 21, 30
1, 432 − 0, 51
0, 922

Wzór ten nie ró$ni si# faktycznie od podanego wcze"niej wzoru (14). Zauwa$my bowiem, $e wspó czynnik b2
oznacza ró$nic# mi#dzy sta ymi dwóch równa' regresji
prostej, a wspó czynnik b3 – ró$nic# mi#dzy ich wspó czynnikami kierunkowymi. Wzór (15) pokazuje natomiast wyra&nie, $e kiedy wspó czynnik b3 jest równy 0,
to punkt przeci#cia linii regresji nie istnieje, inaczej mówi!c – linie te s! równoleg e. Jak nietrudno przewidzie%,
wzór (15) prowadzi do identycznego wyniku, co uzyskany wcze"niej za pomoc! wzoru (14): Rcross = –b2 / b3 =
– (–9,821) / 0,461 - 21,30.
Poniewa$ linie regresji przecinaj! si#, to, w miar# oddalania si# w jedn! lub drug! stron# od punktu ich przeci#cia, ró$nice mi#dzy liniami regresji (grupami) b#d! si#
zwi#ksza%. Mo$emy wi#c zapyta%, dla jakiego przedzia u
warto"ci zmiennej ci!g ej ró$nice mi#dzy obu liniami regresji s! nieistotne, a dla jakiego przedzia u jej warto"ci
ró$nice te staj! si# istotne. Krytyczny przedzia nieistotno"ci rozci!gaj!cy si# na osi zmiennej R po obu stronach punktu Rcross mo$na oszacowa% za pomoc! techniki
Johnsona – Neymana (Johnson i Neyman, 1936, zob. te$
Aiken i West, 1991; Cohen i in., 2003; Pedhazur, 1982).
R#czne obliczenia w oparciu o podane tam wzory s! jednak do"% $mudne i atwo pope ni% w nich b !d. Lepiej
napisa% do takich oblicze' krótki program komputerowy. Mo$na te$ skorzysta% z programu, który opracowaem i umie"ci em w Internecie pod adresem http://www.
psychologia.pl/rlinescross/. Podane s! tam te$ dok adne
wzory obliczeniowe.
Obliczenia wykonane za pomoc! opisanej wy$ej metody wykaza y, $e przedzia nieistotno"ci zawiera si# mi#dzy
warto"ciami Rdolne = 15,63 i Rgórne = 24,44. Oznacza to, $e
osoby, których reaktywno"% mie"ci si# w tym przedziale
(a praktycznie, po zaokr!gleniu do warto"ci ca kowitych,
mi#dzy 16 i 24), powinny wykazywa% tak! sam! reakcj#
emocjonaln! w warunkach stresowych i bezstresowych.
Je"li reaktywno"% badanych jest wy$sza od 24, to ich
przewidywane reakcje emocjonalne b#d! wi#ksze w wa-
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runkach stresowych ni$ bezstresowych, je"li natomiast
reaktywno"% badanych jest ni$sza od 16, to ich przewidywane reakcje emocjonalne b#d! wi#ksze w warunkach
bezstresowych ni$ stresowych. Ten ostatni wniosek jest
jednak tylko ekstrapolacj!, i to maj!c! w!tpliwy sens
empiryczny, poniewa$ reaktywno"% mierzona w naszym
badaniu nie przybiera warto"ci mniejszych ni$ 20.
Na koniec warto zaznaczy%, $e najbardziej wiarygodne oszacowanie granic regionu nieistotno"ci uzyskujemy
wówczas, gdy porównywane grupy s! zrandomizowane.
W innych wypadkach musimy si# liczy% z ryzykiem, $e
estymator b #du w równaniu regresji nie b#dzie estymatorem nieobci!$onym (por. Aiken i West, 1991; Pedhazur,
1982).
Podsumowanie
Analiza regresji umo$liwia analiz# interakcji mi#dzy
zmienn! ci!g ! i zmienn! kategorialn!. Wymaga to odpowiedniego zakodowania zmiennej kategorialnej. Je"li
nie ma interakcji mi#dzy zmienn! ci!g ! X i zmienn!
dwukategorialn! Z, nachylenie linii regresji zmiennej
zale$nej Y wzgl#dem X jest takie samo w obu grupach
(dla obu poziomów zmiennej Z). Je"li natomiast zachodzi
interakcja, wewn!trzgrupowe linie regresji nie s! równoleg e. Oznacza to, $e wp yw zmiennej ci!g ej na zmienn! zale$n! jest ró$ny w obu grupach. Mówimy w takim
wypadku, $e Z moderuje wp yw X na Y. Interakcja oznacza te$, $e ró$nica mi#dzy wewn!trzgrupowymi liniami
regresji zmienia si# w miar# jak przesuwamy si# wzd u$
osi zmiennej ci!g ej. Dysponujemy metod! pozwalaj!c!
oszacowa%, w jakim punkcie zmiennej ci!g ej dwie linie
regresji prostej przetn! si# oraz dla jakiego przedzia u
zmiennej X ró$nice mi#dzy wysoko"ci! obu linii regresji
b#d! nieistotne, a dla jakich warto"ci X b#d! one istotne.
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Interakcja zmiennych ci#g"ych
Wprowadzenie
Przyjrzyjmy si# teraz interakcji dwóch zmiennych ci!g ych. Wyobra&my sobie, $e badamy wp yw poziomu
inteligencji (X) i poziomu motywacji (Z), mierzonych testami psychometrycznymi, na poziom wykonania zada'
arytmetycznych (Y), przy czym interesuj! nas zarówno
efekty g ówne obu zmiennych niezale$nych, jak i ich interakcja. Tabela 8 zawiera Þkcyjne dane z takiego badania9. Zmienna OB to numer osoby badanej, X, Z i Y to
opisane wy$ej zmienne ci!g e, natomiast zmienna XZ
jest wynikiem pomno$enia X przez Z i reprezentuje interakcj# obu tych zmiennych. Pozosta e zmienne w tabeli
(kolumny 6–8) to zmienne scentrowane, które zostan!
wykorzystane pó&niej.
Na pocz!tku warto postawi% pytanie, co oznacza interakcja zmiennych ci!g ych. Je"li mi#dzy nimi nie zachodzi interakcja, wówczas k!t nachylenia linii regresji
Y wzgl#dem X jest taki sam dla wszystkich warto"ci Z,
a k!t nachylenia linii regresji Y wzgl#dem Z jest taki sam
dla wszystkich warto"ci X. K!ty te s! wyznaczone przez
wspó czynniki kierunkowe dla ka$dej ze zmiennych niezale$nych. Zatem je"li nie ma interakcji, wspó czynnik
kierunkowy dla X b#dzie taki sam dla wszystkich warto"ci Z, a wspó czynnik kierunkowy dla Z b#dzie taki sam
dla wszystkich warto"ci X. GraÞczn! ilustracj! takiego
równania regresji b#dzie p aszczyzna regresji (powierzchnia p aska), nachylona pod sta ym k!tem wzgl#dem osi X
i pod sta ym k!tem wzgl#dem osi Z. Sytuacj# tak! ilustruje cz#"% A Rysunku 4. Oczekiwana warto"% zmiennej
zale$nej (Y’), przewidywanej dla wybranych warto"ci
X = i oraz Z = j, b#dzie równa odleg o"ci mi#dzy p aszczyzn! regresji a p aszczyzn! poziom!, przecinaj!c! o" Y
w punkcie 0, zmierzonej w punkcie o wspó rz#dnych

Tabela 8.
Fikcyjne dane ilustruj!ce wp yw poziomu inteligencji (X), poziomu motywacji (Z) oraz ich interakcji (XZ) na poziom wykonania zada' umys owych (Y). Symbolami Xc, Zc i XcZc oznaczono te same zmienne niezale$ne w postaci scentrowanej.
Symbol OB oznacza numer osoby badanej
OB

X

Z

XZ

Y

Xc

Zc

XcZc

01

0,00

00,00

000,00

10,00

–5,00

–5,00

025,00

02

0,00

02,00

000,00

11,00

–5,00

–3,00

015,00

03

0,00

04,00

000,00

12,00

–5,00

–1,00

005,00

04

0,00

06,00

000,00

13,00

–5,00

01,00

0–5,00

05

0,00

08,00

000,00

14,00

–5,00

03,00

–15,00

06

0,00

10,00

000,00

16,00

–5,00

05,00

–25,00
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Tabela 8 – cd.
OB

X

Z

XZ

Y

Xc

Zc

XcZc

7

02,00

00,00

000,00

10,00

–3,00

–5,00

015,00

08

02,00

02,00

004,00

13,00

–3,00

–3,00

009,00

09

02,00

04,00

008,00

15,00

–3,00

–1,00

003,00

10

02,00

06,00

012,00

17,00

–3,00

01,00

0–3,00

11

02,00

08,00

016,00

18,00

–3,00

03,00

0–9,00

12

02,00

10,00

020,00

21,00

–3,00

05,00

–15,00

13

04,00

00,00

000,00

12,00

–1,00

–5,00

005,00

14

04,00

02,00

008,00

14,00

01,00

–3,00

003,00

15

04,00

04,00

016,00

16,00

–1,00

–1,00

001,00

16

04,00

06,00

024,00

20,00

–1,00

01,00

0–1,00

17

04,00

08,00

032,00

24,00

–1,00

03,00

0–3,00

18

04,00

10,00

040,00

28,00

–1,00

05,00

0–5,00

19

06,00

00,00

000,00

16,00

01,00

–5,00

0–5,00

20

06,00

02,00

012,00

18,00

01,00

–3,00

0–3,00

21

06,00

04,00

024,00

22,00

01,00

–1,00

0–1,00

22

06,00

06,00

036,00

22,00

01,00

01,00

001,00

23

06,00

08,00

048,00

24,00

01,00

03,00

003,00

24

06,00

10,00

060,00

26,00

01,00

05,00

005,00

25

08,00

00,00

000,00

16,00

03,00

–5,00

–15,00

26

08,00

02,00

016,00

20,00

03,00

–3,00

0–9,00

27

08,00

04,00

032,00

22,00

03,00

–1,00

0–3,00

28

08,00

06,00

048,00

24,00

03,00

01,00

003,00

29

08,00

08,00

064,00

24,00

03,00

03,00

009,00

30

08,00

10,00

080,00

28,00

03,00

05,00

015,00

31

10,00

00,00

000,00

16,00

05,00

–5,00

–25,00

32

10,00

02,00

020,00

22,00

05,00

–3,00

–15,00

33

10,00

04,00

040,00

28,00

05,00

–1,00

0–5,00

34

10,00

06,00

060,00

32,00

05,00

01,00

005,00

35

10,00

08,00

080,00

36,00

05,00

03,00

015,00

36

10,00

10,00

100,00

40,00

05,00

05,00

025,00

(i, j). Je"li zachodzi interakcja mi#dzy X i Z, nachylenie linii regresji Y wzgl#dem X b#dzie si# zmienia% jako
funkcja Z i jednocze"nie nachylenie regresji Y wzgl#dem
Z b#dzie si# zmienia% jako funkcja X (interakcja mi#dzy
X i Z jest pod tym wzgl#dem symetryczna). P aszczyzna
regresji ulegnie wi#c skr#ceniu. Efekt ten mo$na porówna%
do skr#cenia napi#tej drabinki sznurowej z drewnianymi
szczeblami, otrzymanego w wyniku obrotu jej najni$szego szczebla wokó osi pod u$nej drabinki przy ustalonym
szczeblu najwy$szym. Mimo skr#cenia drabinki, szczeble b#d! oczywi"cie tworzy% linie proste, a napi#te sznury

boczne b#d! równie$ tworzy% linie proste (analiza regresji pozwala te$ bada% zale$no"ci krzywoliniowe, ale problem ten nie b#dzie tu omawiany). Odleg o"% mi#dzy tak!
skr#con!, ale wy"cielon! liniami prostymi powierzchni!
regresji a p ask! powierzchni! (p aszczyzn!) regresji,
jak! otrzymaliby"my bez uwzgl#dnienia interakcji, stanowi graÞczn! ilustracj# efektu interakcji. Interakcj# zmiennych ci!g ych ilustruje cz#"% B Rysunku 4. Jak wida%, k!t
nachylenia linii regresji Y wzgl#dem Z jest niewielki dla
ma ych warto"ci X. W miar# jednak jak X ro"nie, nachylenie linii regresji staje si# coraz wi#ksze. Podobnie jest
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Rysunek 4.
Schematyczny rysunek ilustruj!cy p aszczyzn# regresji Y wzgl#dem dwóch zmiennych ci!g ych: X i Z. Cz#"% A ilustruje
przypadek bez interakcji zmiennych niezale$nych, cz#"% B ilustruje interakcj# zmiennych niezale$nych. Rysunek wykonano
za pomoc! programu graÞcznego pakietu statystycznego STATISTICA, wersja 8.

Tabela 9.
Wspó czynniki równania regresji (analiza danych z Tabeli 8)

Analiza przyk"adowych danych
Tabela 9 przedstawia analiz# danych z Tabeli 8. Górna
cz#"% tabeli (Model 1) prezentuje wyniki analizy, w której
uwzgl#dniono wy !cznie predyktory X i Z. Jest to wi#c
model regresji oparty na za o$eniu, $e mi#dzy zmiennymi X i Z nie zachodzi interakcja. Dolna cz#"% tabeli
(Model 2) prezentuje analiz# uwzgl#dniaj!c! interakcj#
zmiennych X i Z.
Równanie regresji dla Modelu 1 ma posta%:

,ród o zmienno"ci

(16)

w wypadku linii regresji Y wzgl#dem X. Dla ma ych warto"ci Z linie regresji maj! ma y k!t nachylenia. W miar#
jednak jak Z ro"nie, linie regresji staj! si# coraz bardziej
strome.

b

t

p

Sta a

6,214

6,523

0,001

Inteligencja (X)

1,486

12,247

0,001

Motywacja (Z)

1,271

10,481

0,001

Sta a

9,224

8,640

0,001

Inteligencja (X)

0,884

5,012

0,001

Motywacja (Z)

0,669

3,797

0,001

Interakcja X · Z (XZ)

0,120

4,135

0,001

Y’ = b1X + b2Z + b0

Model 1

Po podstawieniu do równania danych z Tabeli 9 równanie to b#dzie mia o posta%:
Y’ = 1,486 X + 1,271 Z + 6,214

Model 2

Sta a równania regresji (b0) oznacza warto"%, któr!
przybiera Y, kiedy obie zmienne niezale$ne s! równe 0.
Wspó czynnik b1 jest miar! efektu g ównego zmiennej X
a b2 – miar! efektu g ównego zmiennej Z. Opieraj!c si#
na wynikach przedstawionych w Tabeli 9, mo$emy po-
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wiedzie%, $e gdy obie zmienne niezale$ne maj! warto"%
0, oczekiwana warto"% zmiennej zale$nej (Y’) jest równa:
b0 = 6,214. Je"li warto"% X zwi#kszy si# o k jednostek to,
zak adaj!c, $e Z nie ulegnie zmianie, oczekiwana warto"%
Y zwi#kszy si# o k · 1,486 jednostek. Analogiczna zmiana
Z spowoduje zmian# Y’ o k · 1,271 jednostek.
Drugi model analizy uwzgl#dnia interakcj# zmiennych
X i Z. Równanie regresji przybiera w tym wypadku posta%:
(17)

Y’ = b1X + b2Z + b3XZ + b0

Podstawiaj!c do równania (17) dane z Tabeli 9, otrzymamy nast#puj!c! jego posta%:
Y’ = 0,884 X + 0,669 Z + 0,120 XZ + 9,224
Gdyby"my nie wprowadzili do analizy predykatora XZ,
zwi!zana z nim suma kwadratów powi#kszy aby resztow! (residual) sum# kwadratów, czyli sum# kwadratów
b #du. Gdyby"my przeanalizowali tabel# „Analiza wariancji” (jedn! z tabel prezentuj!cych wyniki analizy regresji wielokrotnej), to stwierdziliby"my, $e z ca kowitej
sumy kwadratów zmiennej Y równej SSc = 1810, na dwie
zmienne uwzgl#dnione w Modelu 1 przypada suma kwadratów równa: SSregr = 1606,029, podczas gdy resztowa
suma kwadratów równa si#: SSres = 203,971. W Modelu 2,
suma kwadratów przewidywana przez trzy predyktory (X, Z i XZ) wzrasta do: SSregr = 1677,069, a resztowa suma kwadratów zmniejsza si# do: SSres = 132,931.
Ró$nica mi#dzy R2 dla Modelu 2 i dla Modelu 1 wynosi:
RY2. X , Z , XZ − RY2. X , Z = 0,927 – 0,887 = 0,039 i jest istotna statystycznie, na co wskazuje test F dla zmiany R2 (Fchange),
który wynosi w tym wypadku: F(1, 32) = 17,101,
p = 0,001. Oznacza to, $e uwzgl#dnienie interakcji prowadzi do istotnego zwi#kszenia sumy kwadratów przewidywanej przez równanie regresji. Oczywi"cie, badacz
mo$e "wiadomie pomin!% interakcj#, je"li ma podstawy,
aby przyj!%, $e interakcja nie zachodzi. Za o$enia takiego cz#sto jednak nie sprawdzamy, a by% mo$e nawet nie
u"wiadamiamy sobie, $e wprowadzaj!c do analizy jedynie zmienne niezale$ne, przyjmujemy milcz!co za o$enie
o braku interakcji mi#dzy nimi.
Aby mówi% o wp ywie poszczególnych predyktorów,
musimy oczywi"cie sprawdzi%, czy jest on istotny. Jak wynika z Tabeli 9 zarówno efekty zmiennych X i Z, jak i ich
interakcja s! istotne na poziomie p = 0,001. Interpretacja
wspó czynników regresji w modelu z interakcj! ró$ni si#
jednak w sposób zasadniczy od ich interpretacji w modelu bez interakcji, o czym b#dzie obszernie mowa dalej.

Analiza efektów prostych
Pojawia si# pytanie, jak analizowa% efekty proste, je"li
predyktory s! zmiennymi ci!g ymi, a wi#c przybieraj!
wielk! (teoretycznie – nieprzeliczaln!) liczb# warto"ci.
Nie mo$emy przecie$ analizowa% nieprzeliczalnej liczby
efektów prostych. Mo$emy jednak podda% analizie niektóre z nich, najbardziej nas interesuj!ce. Mo$emy mianowicie przeprowadzi% analiz# regresji zmiennej zale$nej
wzgl#dem jednego z predyktorów dla kilku wybranych
warto"ci drugiego predyktora (Cohen i in., 2003; por. te$
Aiken i West, 1991; Jaccard i Turrisi, 2003). Regresj# tak!,
przez analogi# do efektu prostego w ANOVA, okre"lamy
jako regresj# prost! (simple regression). Analogicznie,
mówimy o równaniu regresji prostej (simple regression
equation) i o wspó czynniku nachylenia regresji prostej
(simple slope) (Aiken i West, 1991; por. tak$e Cohen i in.,
2003).
Przeanalizujmy jeszcze raz ogóln! posta% równania
regresji, zapisan! wcze"niej jako wzór (17): Y’ = b1X +
+ b2Z + b3XZ + b0. Równanie to mo$emy atwo przeformu owa% do postaci umo$liwiaj!cej zdeÞniowanie
wspó czynników równania regresji prostej, na przyk ad
– wspó czynników regresji prostej Y wzgl#dem X (por.
Cohen i in., 2003, s. 270–271):
(18)

Y’ = (b1+ B3 Z)X + (b2 Z + b0)

Analogiczne równanie, pozwalaj!ce zdeÞniowa% wspó czynniki regresji prostej Y wzgl#dem Z, mia oby posta%:
(19)

Y’ = (b2 + B3 X)Z + (b1X + b0)

Przeanalizujmy teraz dok adnie równanie (18). Wyra$enie (b1+ B3Z) stanowi wspó czynnik nachylenia (slope)
linii regresji prostej Y wzgl#dem X dla okre"lonej warto"ci
Z, natomiast wyra$enie (b2Z + b0) to sta a tego$ równania.
Z wzorów tych wynika kilka bardzo wa$nych wniosków
dotycz!cych interpretacji wspó czynników równania regresji prostej. Zauwa$my, $e gdy b3 = 0 (to znaczy, gdy nie
ma interakcji mi#dzy X i Z), to, niezale$nie od warto"ci Z,
wspó czynnik nachylenia linii regresji prostej Y wzgl#dem
X równa si#: b1 + 0 · Z = b1. Oznacza to, $e wszystkie
wspó czynniki regresji prostej Y wzgl#dem X s! wtedy
sobie równe (wszystkie linie regresji prostej maj! ten
sam k!t nachylenia) lub te$, inaczej mówi!c – wszystkie
efekty proste zmiennej X s! sobie równe, a tym samym
s! te$ równe efektowi g ównemu tej zmiennej. Z analizy
równania (18) wynika te$, $e gdy Z = 0, wspó czynnik
nachylenia linii regresji prostej Y wzgl#dem X równa si#
b1, a sta a takiego równania równa si# b0. Inaczej mówi!c,
wspó czynniki b0 i b1 z ogólnego równania regresji w mo-
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delu z interakcj! s! wspó czynnikami równania regresji
prostej Y wzgl#dem X dla Z = 0. W naszym przypadku,
równanie regresji prostej Y wzgl#dem X dla Z = 0 (a "ci"lej – oszacowanie warto"ci oczekiwanej Y dla takich warunków) mia oby posta%:
Y’(Z = 0) = 0,884 · X + 9,224
W podobny sposób mo$emy oszacowa% równanie regresji prostej Y wzgl#dem Z dla X = 0. Mia oby ono posta%: Y’(X = 0) = 0,669 · Z + 9,224. Podana wy$ej interpretacja wspó czynników kierunkowych regresji zachowuje
swoj! wa$no"% równie$ gdy nie ma interakcji: w modelu
bez interakcji wspó czynnik b1 informuje tak$e o nachyleniu linii regresji Y wzgl#dem X dla Z = 0. Tyle tylko,
$e wówczas wspó czynnik ten ma tak! sam! warto"% dla
wszystkich warto"ci Z. Natomiast w wypadku interakcji,
wspó czynnik kierunkowy dla Z = 0 ró$ni si# od wspó czynników kierunkowych dla innych warto"ci Z. Mówi!c
inaczej, efekt prosty X dla Z = 0 nie b#dzie wówczas równy efektowi prostemu X dla innych warto"ci Z.
Podstawiaj!c za zmienn! Z dowoln! jej warto"% ró$n!
od zera (oznaczmy j! symbolem Zi), mo$emy atwo oszacowa% za pomoc! wzoru (18) wspó czynniki równania
regresji prostej Y wzgl#dem X dla takiego Z. Wzór (18)
zachowuje wa$no"% tak$e wtedy, gdy Z przybiera tylko
dwie warto"ci – to znaczy, gdy Z jest wektorem koduj!cym zmienn! kategorialn!. Czytelnik mo$e, dla sprawdzenia, zastosowa% ten wzór do oszacowania wspó czynników regresji prostej dla grup badanych w stresie i bez
stresu (dane z Tabeli 6), wykorzystuj!c do tego wyniki
analizy regresji dla modelu z interakcj! (Model 3) przedstawione w Tabeli 7.
Powstaje problem, jak! warto"% lub warto"ci Zi wybra%
do analizy. Niekiedy za takim wyborem mog! przemawia%
wzgl#dy merytoryczne. Przyk adowo, gdyby zmiennymi
niezale$nymi by y poziom motywacji i iloraz inteligencji (II) mierzony Testem Wechslera dla Doros ych, badacz
móg by by% np. zainteresowany wp ywem motywacji na
poziom osi!gni#% zawodowych osób z II = 90 i II = 109,
odpowiadaj!cymi dolnej i górnej granicy inteligencji przeci#tnej (por. Brzezi'ski i in., 2004). Cz#sto jednak brakuje
przes anek merytorycznych dla takiego wyboru. Mo$emy
wówczas oprze% si# na kryteriach statystycznych i wybra% np. warto"ci zmiennej równe jej "redniej arytmetycznej (M), jednemu odchyleniu standardowemu powy$ej
"redniej (M + SD) i jednemu odchyleniu poni$ej "redniej
(M – SD). Spróbujmy zastosowa% tak! metod# analizy
do danych z Tabeli 8 i oszacowa% wspó czynniki równa'
regresji prostej Y wzgl#dem X dla trzech zaproponowanych wy$ej warto"ci Z. Z tabeli SPSS, prezentuj!cej sta-
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tystyki opisowe naszych zmiennych, mo$emy odczyta%,
$e zmienna Z ma "redni! M = 5 i odchylenie standardowe
SD = 3,464. Dla u atwienia oblicze' zaokr!glimy t# ostatni! warto"% do 3,5. Dla Z = 5 sta a równania regresji prostej wynosi: b0(Z = 5) = (b2Z + b0) = (0,669 · 5,000 + 9,224)
= 12,569, natomiast wspó czynnik nachylenia linii regresji: b1(Z = 5) = (b1+ B3Z) = (0,884 + 0,120 · 5,000) =
1,484. Dla Z = (5 – 3,5) = 1,5 wspó czynniki te wynosz!
odpowiednio: b0(Z=1,5) = 10,228 i b1(Z = 1.5) = 1,064, natomiast dla Z = (5 + 3,5) = 8,5 równaj! si# one: b0(Z = 8,5) =
14,911 i b1(Z = 8) = 1,904. Linie regresji Y wzgl#dem X dla
trzech wybranych wy$ej warto"ci Z zosta y pokazane na
Rysunku 510,11.
Jak wida% w wypadku tych danych, im wy$sza warto"%
Z, tym wi#kszy wspó czynnik kierunkowy (b1) regresji
prostej Y wzgl#dem X, czyli – bardziej stroma linia regresji. Bardziej stroma linia regresji oznacza za" silniejsz!
zale$no"% mi#dzy Y i X. Interpretuj!c ten wynik w kategoriach psychologicznych, mogliby"my wi#c powiedzie%, $e im wy$szy poziom motywacji, tym silniejszy
(pozytywny) wp yw inteligencji na poziom wykonywania
zada' arytmetycznych (Czytelnik oczywi"cie pami#ta, $e
analizowane tu dane s! zupe nie Þkcyjne).
W zwi!zku z szacowaniem wspó czynników kierunkowych regresji prostej Y wzgl#dem X dla ró$nych warto"ci
Z pojawiaj! si# dwa wa$ne pytania: (1) czy ró$nice mi#dzy wspó czynnikami kierunkowymi równania regresji

Rysunek 5.
Linie regresji prostej Y wzgl#dem X dla trzech warto"ci Z:
Z = 8,5, Z = 5 i Z = 1,5. O" X rozci!gni#to do warto"ci –8,
aby pokaza% skrzy$owanie linii regresji. Rysunek wykonano
za pomoc! programu graÞcznego pakietu statystycznego
STATISTICA, wersja 8.
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prostej dla dwóch ró$nych warto"ci Z s! istotne statystycznie oraz (2) czy ka$dy z tych wspó czynników jest istotny statystycznie. S! to dwa ró$ne zagadnienia. Mo$emy
sobie np. wyobrazi% tak! sytuacj#, $e dwa wspó czynniki
kierunkowe ró$ni! si# istotnie od siebie i ka$dy z nich jest
istotny lub te$ $e tylko jeden z nich jest istotny.
Jak pisz! Cohen, Cohen, West i Aiken (2003, s. 280),
nie dysponujemy $adnym testem istotno"ci dla ró$nicy
mi#dzy wspó czynnikami nachylenia linii regresji prostej,
wyznaczonymi dla dwóch dyskretnych punktów zmiennej ci!g ej. Istotno"% wspó czynnika b3 nale$y wi#c interpretowa% jako wynik testu hipotezy zerowej, mówi!cej,
$e wszystkie wspó czynniki nachylenia linii regresji prostej s! równe (lub inaczej: wspó czynniki nachylenia linii
regresji prostej wzgl#dem danej zmiennej ci!g ej, wyznaczone dla wszystkich warto"ci drugiej zmiennej ci!g ej,
s! równe). Mo$emy oszacowa% prawdziwo"% takiej hipotezy (tj. oszacowa% istotno"% wspó czynnika regresji dla
interakcji), nie potraÞmy natomiast oszacowa%, czy dwie
konkretne linie regresji prostej ró$ni! si# nachyleniem.
Poniewa$ w wypadku naszych danych wspó czynnik b3
okaza si# istotny (zob. Tabela 9) mo$emy powiedzie%,
$e w miar# jak ro"nie warto"% Z nast#puje istotny wzrost
nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X b!d& te$, formuuj!c ten wniosek w terminach psychologicznych, $e ze
wzrostem motywacji wzrasta w sposób istotny wp yw inteligencji na poziom wykonania zada' arytmetycznych.
Znaj!c warto"% wybranych wspó czynników kierunkowych regresji prostej, mo$emy oszacowa% istotno"%
statystyczn! ka$dego z nich za pomoc! testu t-Studenta.
Warto"% takiego testu równa si# wspó czynnikowi kierunkowemu regresji prostej podzielonemu przez jego
b !d standardowy: t = b/sb (przy liczbie stopni swobody:
df = n – k –1, gdzie n to liczba badanych osób, a k to liczba predyktorów uwzgl#dnionych w równaniu). Warto"%
b #du standardowego w podanym wy$ej wzorze równa
si# z kolei:
(20)

sb = s11 + 2 Z s13 + Z 2 s33

gdzie s11 i s33 s! wariancjami wspó czynników b1 i b3, natomiast s13 – ich kowariancj! (Aiken i West, 1991, s. 14–
–19; Cohen i in., 2003, s. 272–273).
Poniewa$ znalezienie warto"ci sk adowych tego wzoru mo$e okaza% si# k opotliwe, Jaccard i Turrisi (2003)
proponuj! pomys owy sposób na obej"cie tego problemu.
Powiedzieli"my ju$ wcze"niej, $e wspó czynnik b dla X,
z ogólnego równania regresji uwzgl#dniaj!cego predyktory X, Z i XZ, jest wspó czynnikiem nachylenia linii
regresji prostej Y wzgl#dem X dla Z = 0. Program staty-

styczny poda zawsze wielko"% tego wspó czynnika i jego
istotno"% statystyczn! (por. np. wyniki dotycz!ce Modelu
2 w Tabeli 9). Je"li chcemy uzyska% oszacowanie wspó czynnika kierunkowego równania regresji prostej wyznaczonego dla innej warto"ci Z, wystarczy przeskalowa%
zmienn! Z w taki sposób, aby interesuj!ca nas warto"%
tej zmiennej sta a si# równa 0. Powiedzmy, $e na podstawie danych z Tabeli 8 chcieliby"my uzyska% oszacowanie istotno"ci wspó czynnika b1 dla Zi = 5. W tym celu
wystarczy odj!% od warto"ci oryginalnej zmiennej Z sta !
równ! 5. W wyniku takiej transformacji Zi przybierze
warto"% zerow!, a wspó czynnik b dla X z ogólnego równania regresji b#dzie wspó czynnikiem regresji prostej
Y wzgl#dem X dla Zi = 0, czyli dla punktu na osi zmiennej Z, który przed przeskalowaniem mia warto"% 5 (jest
to post#powanie oparte na podobnej zasadzie, co centrowanie zmiennych, o którym b#dzie mowa w nast#pnym
paragraÞe). Aby dokona% takiego oszacowania, musimy
oczywi"cie, po przeskalowaniu zmiennej Z, w !czy% do
analizy wszystkie trzy predyktory, którymi b#d! teraz: X,
Zi i XZi (gdzie XZi jest iloczynem X i Zi). Równanie regresji b#dzie mia o teraz posta%:
Y’ = b1X + b2Zi + b3XZi + b0
Wyniki takiej analizy pokazano w Tabeli 10. Jak wida%,
wspó czynnik b1, b#d!cy teraz wspó czynnikiem kierunkowym równania regresji prostej Y wzgl#dem X, wyznaczonej dla Zi = 0, jest istotny na poziomie p = 0,001.
Warto"% wspó czynnika b1, uzyskana po przeskalowaniu
danych, jest oczywi"cie taka sama, jak otrzymana wcze"niej za pomoc! wzoru (18), z dok adno"ci! do trzeciego
miejsca po przecinku (niewielka ró$nica to b !d zaokr!glania).
W Tabeli 11 zestawiono wspó czynniki b dla X, oszacowane dla trzech analizowanych wcze"niej warto"ci Z,
tj. Z równego "redniej warto"ci tej zmiennej (ZM = 5),
Z równego jednemu odchyleniu poni$ej "redniej, ZM-SD =
(5 – 3,5) = 1,5 i Z równego jednemu odchyleniu powy$ej
"redniej, ZM+SD = (5 + 3,5) = 8,5. Aby wyzerowa% ka$d!
Tabela 10.
Wspó czynniki równania regresji dla danych z Tabeli 8 po
przeskalowaniu zmiennej Z: Zi = (Z – 5)
,ród o zmienno"ci
Sta a

b

t

p

12,571

20,875

0,001

X

1,486

14,939

0,001

Zi

0,669

3,797

0,001

XZi

0,120

4,135

0,001
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Tabela 11.
Istotno"% wspó czynnika b dla X w równaniach regresji prostej, oszacowanych dla trzech ró$nych warto"ci Z po ich
przeskalowaniu (wyzerowaniu)
Przeskalowana warto"% Z

b

t

p

ZM (Z – 5,0)*

1,486

14,939

0,001

ZM – SD (Z – 1,5)

1,064

07,474

0,001

ZM + SD (Z – 8,5)

1,907

13,393

0,001

* wyra$enie w nawiasie jest operacj! zerowania warto"ci podanej przed
nawiasem

z tych warto"ci, nale$y odj!% od zmiennej Z sta !, równ!
odpowiednio: 5, 1,5 i 8,5. Jak wida% z tabeli, wspó czynniki nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X s! istotne dla
wszystkich wybranych przez nas warto"ci Z.
Podobnie jak w przypadku interakcji zmiennej kategorialnej i ci!g ej, interakcj# zmiennych ci!g ych mo$emy
podzieli% na krzy$ow! (crossover) i niekrzy$ow! (noncrossover). W przypadku interakcji krzy$owej mo$emy
znale&% punkt przeci#cia si# linii regresji prostej. Punkt
na osi zmiennej X (Xcross), w którym nast#puje przeci#cie
si# linii regresji prostej Y wzgl#dem X, wyznaczonych
dla ró$nych warto"ci Z, mo$na obliczy% za pomoc! podanego wcze"niej wzoru (15):
X cross =

−b2
b3

gdzie b2 i b3 s!, odpowiednio, wspó czynnikami kierunkowymi dla predyktorów Z i XZ z ogólnego równania
regresji.
W przypadku naszych danych, linie regresji prostej Y wzgl#dem X przetn! si# w punkcie odpowiadaj!cemu warto"ci X równej: Xcross, = –0,669/0,120
= –5,575. Punkt ten dobrze wida% na zaprezentowanym
wcze"niej Rysunku 5, na którym wykre"lono trzy linie
regresji prostej, wyznaczone dla warto"ci Z równych,
odpowiednio: Z = 8,5, Z = 5 i Z = 1,5. W podobny sposób mo$emy wyznaczy% punkt przeci#cia si# linii regresji
prostej Y wzgl#dem Z. Punkt na osi zmiennej Z, w którym
nast#puje przeci#cie si# takich linii, mo$emy obliczy% ze
wzoru: Zcross = –b1/b3.
Zmienne scentrowane
Powiedzieli"my wcze"niej, $e sta a równania regresji
odpowiada warto"ci zmiennej zale$nej przewidywanej
dla zmiennej niezale$nej (zmiennych niezale$nych) równej 0 (je"li predyktorami s! wektory koduj!ce zmienne
kategorialne, sta a równania regresji mo$e mie% inn! in-
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terpretacj#, zale$nie od wybranej metody kodowania (por.
Sosnowski, 2004b). Taka posta% równania regresji bywa
czasem niewygodna, poniewa$ zerowa warto"% zmiennej
niezale$nej mo$e by% trudna do interpretacji lub nawet nie
mie% $adnej sensownej interpretacji. Wyobra&my sobie na
przyk ad badanie, w którym zmiennymi niezale$nymi s!
wiek metrykalny (liczba miesi#cy $ycia) i iloraz inteligencji, a zmienn! zale$n! wielko"% zarobków miesi#cznych.
Sta a równania regresji oznacza aby w tym wypadku poziom zarobków przewidywany dla wieku równego zero
miesi#cy i ilorazu inteligencji równego zero punktów.
Taki wynik nie ma oczywi"cie $adnego sensu empirycznego. Najwi#ksze problemy, zwi!zane z zerowymi warto"ciami predyktorów, pojawiaj! si# jednak w modelach
z interakcj!. Jak pokazali"my to wcze"niej, wspó czynnik
kierunkowy dla X z ogólnego równania regresji z interakcj! jest wspó czynnikiem kierunkowym równania regresji
prostej Y wzgl#dem X, oszacowanego dla zerowej warto"ci Z. Taki wspó czynnik jest zwykle ma o przydatny
w analizie wyników, a ponadto mo$e sk ania% do ich nieprawid owej interpretacji.
.eby unikn!% zasygnalizowanych wy$ej problemów,
Cohen i wspó pracownicy (2003) proponuj! analizowa%
zmienne niezale$ne (predyktory) ci!g e w postaci scentrowanej (zmienna zale$na nie wymaga centrowania).
Zmienna scentrowana (centered predictor) to zmienna,
której warto"ci przedstawione s! w postaci odchyle' od
"redniej: Xctr = X – M (warto"ci scentrowanych nie nale$y myli% z warto"ciami standaryzowanymi, bo odchyle'
od "redniej nie dzielimy przez odchylenie standardowe).
Zmienna scentrowana ma wi#c, z deÞnicji, "redni! arytmetyczn! równ! 0 (st!d procedura ta nazywana bywa te$
centrowaniem "redniej – mean centering, por. Jaccard
i Turrisi, 2003), natomiast jej odchylenie standardowe jest
takie samo, jak dla zmiennej niescentrowanej.
Scentrowanie predyktorów u atwia interpretacj# zale$no"ci mi#dzy zmiennymi, zw aszcza w modelach z interakcj!, o czym b#dzie mowa dalej. Ponadto operacja taka
zmniejsza wzajemne skorelowanie predyktorów – efekt
bardzo niepo$!dany, zw aszcza gdy korelacje te s! skrajnie wysokie, czyli gdy mamy do czynienia ze wspó liniowo"ci! (multicollinearity). Wyst!pienie wspó liniowo"ci
wp ywa bowiem bardzo niekorzystnie na precyzj# i stabilno"% oszacowania parametrów równania regresji (Cohen,
in. 2003; Stevens, 2009; Tabachnik i Fidell, 2007). Ponadto wysokie skorelowanie predyktorów mo$e wywoywa% efekt pozornej interakcji (spurious interaction,
por. Cohen i in., 2003). Szczególnie silny wp yw wywiera centrowanie na korelacj# poszczególnych zmiennych
niezale$nych z ich iloczynem (predyktorem koduj!cym
interakcj#). Je"li dwie zmienne X i Z maj! rozk ad nor-
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malny, to po scentrowaniu, korelacja ka$dej z nich z iloczynem XZ b#dzie równa 0. Centrowanie nie likwiduje
natomiast korelacji predyktorów z ich iloczynem, je"li
ta korelacja jest spowodowana sko"no"ci! rozk adu predyktorów (Cohen i in., 2003, s. 264). Opisane efekty
centrowania mo$na atwo zaobserwowa% na przyk adzie
naszych danych. Korelacje mi#dzy X i XZ oraz mi#dzy
Z i XZ wynosz! r = 0,637, natomiast po scentrowaniu
zmniejszaj! si# obie do zera. Centrowanie predyktorów
nie ma natomiast wp ywu na ich korelacj# ze zmienn! zale$n!, tj. korelacj# mi#dzy X i Y oraz mi#dzy Z i Y.
Jak zmieni si# interpretacja równania regresji po scentrowaniu predyktorów? Je"li zmienne niezale$ne s!
scentrowane (a wi#c ich "rednie s! równe 0), to sta a dla
ogólnego równania regresji b#dzie automatycznie równa
warto"ci zmiennej zale$nej przewidywanej dla warto"ci
zmiennych niezale$nych równych ich "rednim. Wiemy
jednak, $e równanie regresji ma t# w asno"%, $e "redniej
warto"ci zmiennej niezale$nej (zmiennych niezale$nych)
przyporz!dkowuje "redni! warto"% zmiennej zale$nej
– punkt odpowiadaj!cy tym warto"ciom le$y zawsze na
linii regresji (dla regresji prostej) lub na p aszczy&nie lub
powierzchni regresji (gdy mamy wi#cej predyktorów).
Je"li wi#c zmienne niezale$ne s! scentrowane, to sta a
równania regresji b#dzie zawsze równa "redniej zmiennej
zale$nej.
Jak powiedzieli"my wcze"niej, w modelu z interakcj! wspó czynnik kierunkowy dla X z ogólnego równania regresji jest wspó czynnikiem regresji prostej Y
wzgl#dem X dla zerowej warto"ci Z. Je"li jednak scentrujemy predyktory (ich "rednie stan! si# równe 0), to
wspó czynnik ten stanie si# miar! nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X, wyznaczonej dla "redniej warto"ci Z.
Wspó czynnikowi takiemu mo$na nada% te$ dalej id!c!
interpretacj# – mo$emy go interpretowa% jako miar# "redniego nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X, to jest nachylenia tej linii u"rednionego po wszystkich warto"ciach
Z. Wspó czynnik kierunkowy dla X staje si# wówczas
miar! efektu g ównego tej zmiennej lub – nazywaj!c
rzecz inaczej – miar! "redniej zale$no"ci mi#dzy Y i X.
Nie trzeba dodawa%, $e wspó czynnik taki mo$e by% niezwykle przydatny do interpretacji wyników analizy regresji. Równanie regresji prostej wyznaczone dla innej
warto"ci Z (nazwijmy j! Zi), otrzymane po odpowiednim
przeskalowaniu Z, mo$e z kolei dostarczy% informacji
o zale$no"ci zachodz!cej mi#dzy X i Y, gdy Z przybiera
warto"% Zi (analizy takie pokazane zosta y we wcze"niejszej cz#"ci artyku u). Oczywi"cie mo$e si# zdarzy%, $e
zerowa warto"% jakiej" zmiennej niezale$nej, w jej oryginalnej postaci, ma sens empiryczny, a wyznaczone dla tej
warto"ci równanie regresji prostej wzgl#dem innej zmien-

nej ma interpretacj# interesuj!c! z merytorycznego punktu widzenia. Mo$emy wówczas takiej zmiennej nie centrowa%. Pomijaj!c takie przypadki, zaleca si# jednak centrowa% wszystkie zmienne niezale$ne ci!g e w modelach
z interakcj! dla atwiejszej interpretacji wyników (Cohen
i in., 2003, s. 266–267). Oczywi"cie, opisane tu problemy
z interpretacj! równa' regresji prostej pojawiaj! si# tylko
wtedy, gdy zachodzi interakcja mi#dzy zmiennymi niezale$nymi. Je"li interakcji nie ma, nachylenie linii regresji
Y wzgl#dem X jest takie samo dla wszystkich warto"ci Z,
a nachylenie linii regresji Y wzgl#dem Z jest takie samo
da wszystkich warto"ci X i nie ma potrzeby szacowania
równa' regresji prostej.
Jak zmieni! si# warto"ci wspó czynników równania regresji po scentrowaniu zmiennych niezale$nych? Je"li nie
ma interakcji mi#dzy oryginalnymi zmiennymi niezale$nymi, wspó czynniki kierunkowe pozostan! niezmienione, zmieni si# tylko sta a równania regresji (b0). B#dzie
ona teraz równa warto"ci zmiennej zale$nej przewidywanej dla "redniej (a nie dla zerowej) warto"ci oryginalnych
zmiennych niezale$nych. Nie zmieni si# te$ wspó czynnik korelacji wielokrotnej R. Jest to zrozumia e, bo scentrowanie zmiennych jest równowa$ne z dodaniem do ka$dej z nich sta ej. Taka transformacja danych nie zmienia
zale$no"ci mi#dzy zmiennymi, powoduje jedynie przesuni#cie pocz!tku uk adu wspó rz#dnych (przesuni#cie
punktu zerowego). Warto"% b0 dla danych scentrowanych
mo$na do"% atwo wyliczy% z danych niescentrowanych
(por. Cohen i in., 2003, s. 263). Dla oszcz#dno"ci miejsca
pomin# jednak te wzory.
Je"li wyst!pi interakcja, zmianie (w stosunku do modelu bez interakcji) ulegn! nie tylko sta a równania regresji,
lecz równie$ wspó czynniki kierunkowe12. Jest to zrozumia e, gdy$ wspó czynnik b dla X w modelu z interakcj!
jest wspó czynnikiem kierunkowym równania regresji
prostej Y wzgl#dem X dla Z = 0, a scentrowanie zmiennych niezale$nych oznacza przesuni#cie punktu zerowego na osi zmiennej Z. Z tych samych powodów zmieni si#
równie$ wspó czynnik kierunkowy dla Z. Scentrowanie
zmiennych niezale$nych nie powoduje natomiast zmiany wspó czynnika b dla interakcji (b3). Nie zmieni si# te$
wielko"% wspó czynnika korelacji wielokrotnej (R) ani
kszta t powierzchni regresji.
Analiza danych scentrowanych
Przeanalizujmy jeszcze raz dane z Tabeli 8, wykorzystuj!c tym razem zmienne niezale$ne w postaci scentrowanej, oznaczone symbolami Xc, Zc i XcZc. Poniewa$
zmienna X i zmienna Z maj! "rednie równe 5, obliczenie
ich warto"ci scentrowanych jest bardzo proste: Xc = X – 5,
Zc = Z – 5, XcZc = Xc · Zc (zauwa$my, $e XcZc jest
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Tabela 12.
Wspó czynniki równania regresji dla zmiennych scentrowanych (analiza danych z Tabeli 8)
,ród o zmienno"ci

b

t

p

Sta a

20, 000

48,267

0,001

Xc

01,486

12,247

0,001

Zc

01,271

10,481

0,001

Model 1

Model 2
Sta a

20,000

58,887

0,001

Xc

01,486

14,939

0,001

Zc

01,271

12,784

0,001

XcZc

00,120

04,135

0,001

iloczynem zmiennych scentrowanych, a nie scentrowan!
warto"ci! iloczynu XZ). Wyniki analizy regresji danych
scentrowanych dla modelu bez interakcji (Model 1) i dla
modelu z interakcj! (Model 2) przedstawione s! w Tabeli 12.
Analiza wyników z Tabeli 12 wykazuje, $e warto"%
wspó czynnika b3 dla danych scentrowanych (Model 2)
jest taka sama, jak dla danych niescentrowanych (Tabela 9,
Model 2). Zmieni a si# natomiast sta a równania regresji, która jest teraz równa "redniej zmiennej zale$nej: b0
= MY = 20. Zmianie uleg y równie$ wspó czynniki kierunkowe dla obu predyktorów. W modelu z interakcj! s!
one (zarówno dla danych niescentrowanych, jak i scentrowanych) wspó czynnikami kierunkowymi równania
regresji prostej zmiennej zale$nej wzgl#dem wybranego
predyktora, oszacowanego dla zerowej warto"ci drugiego predyktora. Po scentrowaniu jednak zerowa warto"%
predyktora równa si# jego warto"ci "redniej. Wskutek
tego wspó czynniki kierunkowe staj! si# miar! "redniego
nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X (tj. u"rednionego
po wszystkich warto"ciach Z) i "redniego nachylenia linii regresji Y wzgl#dem Z (u"rednionego po wszystkich
warto"ciach X), a wi#c miar! efektów g ównych tych
zmiennych. W wypadku naszych danych, wspó czynnik
b1 = 1,486 oznacza "rednie nachylenie linii regresji poziomu wykonania zada' arytmetycznych wzgl#dem poziomu inteligencji, a wspó czynnik b2 = 1,271 – "rednie
nachylenie linii regresji poziomu wykonania zada' arytmetycznych wzgl#dem poziomu motywacji. Poniewa$
oba wspó czynniki s! istotne statystycznie, mo$emy
wnioskowa%, $e opisane wy$ej zale$no"ci zachodz! w badanej przez nas populacji.
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Poniewa$ wspó czynniki b1 i b2 w modelu z interakcj!
s! miar! efektów g ównych obu predyktorów, nie powinno dziwi%, $e s! one równe wspó czynnikom b1 i b2 w modelu bez interakcji (por. Tabela 12, Model 1 i 2). Równo"%
taka nie zawsze musi jednak zachodzi%. Jak pisz! Aiken
i West (1991, s. 27), podobie'stwa wspó czynników b1
i b2 w modelu z interakcj! do tych samych wspó czynników w modelu bez interakcji mo$na oczekiwa% dla
danych scentrowanych wtedy, gdy obie zmienne maj!
w przybli$eniu dwuwymiarowy rozk ad normalny.
Mo$e si# okaza%, $e badacza interesuje nie tylko równanie regresji prostej Y wzgl#dem X wyznaczone dla
"redniej warto"ci Z, ale równie$ podobne równania wyznaczone dla innych warto"ci Z. Wspó czynniki takich
równa' mo$na wyliczy%, pos uguj!c si# podanymi wcze"niej wzorami (18) lub (19), analogicznie jak w wypadku
danych niescentrowanych. Mo$emy je te$ oszacowa%,
stosuj!c opisan! wcze"niej metod# przeskalowania (wyzerowania) interesuj!cej nas warto"ci Z. Druga metoda ma t# dodatkow! zalet#, $e uzyskujemy przy okazji
oszacowanie istotno"ci wspó czynników regresji prostej.
Interpretacj# równa' regresji prostej oraz metody rysowania linii regresji prostej przedstawi em we wcze"niejszej
cz#"ci artyku u, nie b#d# wi#c powtórnie omawia tych
zagadnie'.
Podsumowanie
Je"li mi#dzy ci!g ymi zmiennymi niezale$nymi X i Z
(zak adaj!c, $e mamy w modelu tylko dwie zmienne niezale$ne) nie zachodzi interakcja, wzór na oszacowanie
warto"ci oczekiwanej zmiennej zale$nej Y ma posta%: Y’ =
b1X + b2Z + b0. Wspó czynnik b1 wyznacza k!t nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X, jednakowy dla wszystkich warto"ci Z, a wspó czynnik b2 – k!t nachylenia linii
regresji Y wzgl#dem Z, jednakowy dla wszystkich warto"ci X. Wspó czynnik b1 jest wi#c miar! efektu g ównego
zmiennej X, a wspó czynnik b2 – miar! efektu g ównego
zmiennej Z. Je"li mi#dzy X i Z zachodzi interakcja, równanie regresji przybiera posta%: Y’ = b1X + b2Z + b3XZ +
b0. Zmienia si# te$ zasadniczo interpretacja obu wspó czynników kierunkowych. Wspó czynnik b1 wyznacza
teraz k!t nachylenia linii regresji prostej Y wzgl#dem X
dla Z = 0, a wspó czynnik b2 – k!t nachylenia linii regresji prostej Y wzgl#dem Z dla X = 0. Ka$dy z tych wspó czynników mo$na wi#c interpretowa% jako miar# efektu
prostego danego predyktora, zachodz!cego dla zerowej
warto"ci drugiego predyktora. Wspó czynnik kierunkowy
dla interakcji (b3) stanowi z kolei miar# zró$nicowania
k!tów nachylenia linii regresji prostej. Zmienne niezale$ne mo$na scentrowa%, tj. odj!% od ka$dej z nich jej
"redni!. Zabieg taki bardzo u atwia interpretacj# zale$-
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no"ci mi#dzy zmiennymi. Po scentrowaniu predyktorów,
wspó czynnik b1 z ogólnego równania regresji wyznacza
nachylenia linii regresji Y wzgl#dem X dla "redniej warto"ci Z, a wi#c "rednie nachylenie linii regresji Y wzgl#dem
X w badanej populacji. Podobnie b2 wyznacza nachylenie
linii regresji Y wzgl#dem Z dla "redniej warto"ci X, czyli
"rednie nachylenie linii regresji Y wzgl#dem Z.
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PRZYPISY
1. Dla wst#pnego zorientowania si#, czy mamy do czynienia
z interakcj!, wygodnie jest po !czy% "rednie liniami, tak jak na
Rysunku 1. Poniewa$ jednak zmienne niezale$ne s! kategorialne, lepiej jest przedstawi% "rednie w postaci s upków. )!czenie
"rednich liniami mog oby bowiem sugerowa%, $e istniej! jakie"
po"rednie warto"ci zmiennej niezale$nej usytuowane mi#dzy
warto"ciami uwzgl#dnionymi na rysunku.
2. Przed rozpocz#ciem takiej analizy dobrze jest wykorzysta% w SPSS opcj#: dane / podziel na podzbiory / przedstaw
wyniki w podziale na grupy / na podstawie (tu wstawi% odpowiedni! zmienn!). Pozwoli to na szybkie wykonanie analiz
efektu prostego danego czynnika dla wszystkich poziomów drugiego czynnika (np. analiz efektu prostego czynnika Nagroda
dla trzech kolejnych poziomów czynnika Zadanie).
3. Okre"lenie „liniowa” znaczy w tym wypadku tyle, $e równanie regresji jest równaniem liniowym. Przyk adowo, warto"%
oczekiwana zmiennej zale$nej jest liniow! kombinacj! sta ej
i efektów poszczególnych zmiennych niezale$nych, z których
ka$dy jest iloczynem warto"ci danej zmiennej i zwi!zanego
z ni! wspó czynnika regresji. W równaniu takim wszystkie jego
parametry (wspó czynniki regresji) s! w pot#dze pierwszej,
natomiast zmienne niezale$ne mog! mie% ró$n! posta%, np.
mog! by% podnoszone do wy$szych pot#g lub logarytmowane. O równaniu takim mówi si#, $e jest liniowe ze wzgl#du na
parametry (nie musi by% jednak liniowe ze wzgl#du na zmienne). Analiz# wielokrotnej regresji liniowej mo$na traktowa%
jako rozwi!zywanie uk adu równa' z wieloma niewiadomymi
w celu znalezienia takich warto"ci tych niewiadomych (wspó czynników równania regresji), które zapewniaj! najlepsze dopasowanie modelu do danych, zgodnie z przyj#tym kryterium
tego dopasowania, jakim jest minimalizacja resztowej sumy
kwadratów. Finalnym efektem MR jest oszacowanie wielko"ci
wspó czynników regresji i ich istotno"ci statystycznej. Istotno"%
wspó czynnika regresji zwi!zanego z dan! zmienn! jest równoznaczna z istotno"ci! efektu tej zmiennej. Za pomoc! równa' liniowych mo$na opisywa% zarówno zale$no"ci prostoliniowe, jak i krzywoliniowe. Przyk adowo, równanie regresji:
Y = a + bx + e przedstawia zale$no"% linow! mi#dzy X i Y,
natomiast równanie: Y = a + b1 x + b2 x2 + e przedstawia zale$no"% krzywoliniow! (w kszta cie litery U b!d& odwróconej
litery U) mi#dzy tymi zmiennymi.
4. Cohen i wspó pracownicy (2003) nazywaj! kodowanie ortogonalne kodowaniem kontrastów (contrast coding), natomiast
Brzezi'ski (1996) t umaczy effect coding na j#zyk polski jako
kodowanie quasi-eksperymentalne.
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5. Zmiana R2, wywo ana do !czeniem danego predyktora do analizy, jest równa kwadratowi wspó czynnika korelacji
semicz!stkowej (inaczej: cz#"ciowej) tego predyktora, b#d!cego miar! unikatowego (niedzielonego z innymi predyktorami)
wp ywu danego predyktora na zmienn! zale$n!.
6. Przy kodowaniu zero-jedynkowym b0 jest równe sta ej
równania regresji w grupie odniesienia (zakodowanej jako 0),
a b2 – równe ró$nicy mi#dzy sta ! w grupie zakodowanej jako 1
i sta ! w grupie odniesienia. Je"li mamy do czynienia z interakcj!, b1 oznacza k!t nachylenia linii regresji w grupie odniesienia,
natomiast b3 – ró$nic# mi#dzy k!tem nachylenia linii regresji
w grupie zakodowanej jako 1 a k!tem jej nachylenia w grupie
odniesienia. Trzeci rodzaj kodowania – ortogonalne – jest nieprzydatne, gdy zmienna kategorialna ma tylko dwa poziomy.
7. Poniewa$ grupy zosta y zakodowane jako 1 i –1, "rednia
tych warto"ci równa si# 0. Wspó czynnik b1 z ogólnego równania regresji (czyli u"redniony dla obu grup), odpowiada wi#c
nachyleniu linii regresji dla S równego 0. W konsekwencji daje
to efekt porównywalny ze scentrowaniem zmiennej S.
8. Rysunek taki mo$emy wykona% przy u$yciu programu graÞcznego SPSS. Nale$y wybra%: wykres rozrzutu/punktowy /
prosty, wstawi% zmienn! E na o" Y, zmienn! R na o" X, a znaczniki ustawi% wed ug warto"ci zmiennej S. W efekcie otrzymamy
rysunek przedstawiaj!cy rozrzut punktów (wyników indywidualnych). Je"li klikniemy dwukrotnie ten rysunek lewym klawiszem myszy, b#dziemy mogli wstawi% linie najlepiej dopasowane do punktów dla ca ej próby oraz w podgrupach (opcj!
domy"ln! jest dopasowanie linii za pomoc! regresji liniowej).
Do rysowania linii regresji prostej dla grup ró$ni!cych si# poziomem zmiennej kategorialnej mo$na te$ u$y% programu dost#pnego w Internecie pod adresem: http://www.stat-help.com/
index.html
9. Dane te wzorowane s! na danych analizowanych w pracy:
Cohen i in., 2003, tab. 7.1.1, s. 258.
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10. Rysunek taki mo$na wykona%, korzystaj!c z pakietu
STATISTICA. Pakiet ten pozwala wykre"li% lini# regresji b#d!c! ilustracj! wzoru (równania regresji) podanego przez u$ytkownika (opcja: wykresy 2W / wykresy funkcji u$ytkownika).
Pozwala te$ na o$y% kilka rysunków na siebie (opcja: scal z wykresem). Je"li wykre"limy w podany wy$ej sposób linie regresji
prostej Y wzgl#dem X dla kilku warto"ci Z (oczywi"cie musimy wcze"niej obliczy% parametry tych równa') i zapiszemy
otrzymane rysunki, b#dziemy je mogli potem na o$y% na siebie
i w efekcie otrzyma% rysunek prezentuj!cy kilka linii regresji
prostej.
11. )atwiejsz! opcj! jest skorzystanie z programu do wykresów dost#pnego w Microsoft Word (cho% graÞka ta nie jest
najwy$szej jako"ci). Znaj!c wspó czynniki równa' regresji
prostej, mo$emy oszacowa% warto"ci oczekiwane zmiennej
Y dla dwóch ró$nych warto"ci X. Znaj!c te warto"ci, mo$emy wykona% rysunek pokazuj!cy zale$no"% Y od X, na którym dwie warto"ci oczekiwane Y po !czymy lini! prost!.
Linia taka b#dzie si# pokrywa a z lini! regresji. W podobny
sposób mo$emy wykre"li% na jednym rysunku kilka linii regresji, np. linie regresji Y wzgl#dem X oszacowane dla kilku
ró$nych warto"ci Z. Oczywi"cie, metod# t# da si# zastosowa%
tylko wtedy, gdy analizowane zale$no"ci s! prostoliniowe.
Do rysowania linii regresji prostej dla modelu z interakcj! dwu
lub trzech zmiennych ci!g ych b!d& modelu z interakcj! zmiennej ci!g ej i kategorialnej mo$na te$ u$y% programu dost#pnego
w Internecie pod adresem http://www.jeremydawson.co.uk/slopes.htm. Program ten wymaga, aby dane surowe by y zapisane
w Excelu.
12. Wspó czynniki kierunkowe dla danych scentrowanych
w modelu z interakcj! mo$na obliczy% za pomoc! do"% prostych
wzorów na podstawie wspó czynników kierunkowych dla danych niescentrowanych (Cohen i in., 2003, s. 265).
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Abstract
The article is devoted to the analysis of interaction between independent variables. The Þrst part of the
paper presents analysis of interaction between two categorical variables by means of analysis o variance
(ANOVA) and multiple regression (MR), the second part presents analysis of interaction between a categorical and a continuous variable by MR method, the third part presents analysis of interaction between
two continuous variables by MR method and analysis of centered variables. Each part is illustrated by the
analysis of exemplary data sets with the use of the statistical package SPSS. For simplicity, all analyses were
limited to the design with two independent variables.
Key words: analysis of variance, categorical variables, continuous variables, interaction, multiple regression
analysis
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