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Schemat powtarzanych pomiarów 
w uj!ciu analizy wielopoziomowej 

– hierarchiczny model liniowy jako alternatywa 
dla analizy wariancji z powtarzanym pomiarem

Piotr Zieli"ski
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Plany z powtarzanymi pomiarami to cz!sto stosowany schemat badawczy, maj#cy w niektórych sytuacjach 
znaczn# przewag! nad badaniami w planie grup niezale$nych. Najcz!%ciej stosowan# metod# analizy 
danych z powtarzanych pomiarów jest jednozmiennowa analiza wariancji (ANOVA) w tzw. modelu efek-
tów mieszanych. Analiza ta oparta jest jednak na %cis ych za o$eniach, które nie zawsze mog# by& spe -
nione. Niniejszy tekst prezentuje mo$liwo%& analizy powtarzanych pomiarów w oparciu o hierarchiczny 
model liniowy – metod! cechuj#c# si! bardziej liberalnymi za o$eniami i wi!ksz# elastyczno%ci# w mode-
lowaniu danych. Dwa opisane w tek%cie przyk ady pokazuj#, $e w prostych planach badawczych wyniki 
uzyskane w ramach analizy wariancji i hierarchicznego modelu liniowego s# niemal identyczne, w sytu-
acjach za% bardziej z o$onych hierarchiczny model liniowy umo$liwia przeprowadzenie trafniejszej analizy 
ni$ ANOVA.

S owa kluczowe: plany z powtarzanym pomiarem; hierarchiczny model liniowy; analiza wariancji dla pow-
tarzanych pomiarów

Schemat z powtarzanym pomiarem 

jako przyk ad modelu mieszanego

Czym s! powtarzane pomiary?

O powtarzanych pomiarach zwykli%my mówi&, gdy ta 
sama zmienna charakteryzuj#ca dany obiekt b#d' osob! 
jest mierzona kilkakrotnie (i, niekiedy, w odmiennych 
warunkach). Je%li g ównym predyktorem jest czas, a ba-
dacza interesuj# przede wszystkim zmiany w nat!$eniu 
zmiennej zale$nej w okresie obj!tym badaniem, mo$e-
my mówi& o tzw. badaniach pod u$nych. Sformu owanie 
„plan badawczy z powtarzanymi pomiarami” jest nato-
miast cz!sto stosowane w kontek%cie eksperymentów, 
w których ta sama osoba badana jest kolejno w ró$nych 
warunkach eksperymentalnych.

Do podstawowych zalet powtarzanych pomiarów mo$-
na zaliczy& mo$liwo%& wy #czenia ró$nic indywidualnych 

z wariancji b !du, dzi!ki czemu testowanie zwi#zków mi!-
dzy interesuj#cymi badacza zmiennymi mo$e by& efek-
tywniejsze ni$ w analogicznych badaniach realizowanych 
w planie grup niezale$nych. Równocze%nie wprowadze-
nie powtarzanych pomiarów jest bardziej ekonomiczne, 
gdy$ od tego samego uczestnika badania uzyskujemy wy-
niki z kilku sytuacji pomiarowych (np. zarówno z warun-
ków eksperymentalnych, jak i kontrolnych), co zmniejsza 
liczb! osób niezb!dn# do uzyskania zadowalaj#cej mocy 
testów statystycznych. Schemat powtarzanych pomiarów 
jest te$ jedyn# metod# pozwalaj#c# uchwyci& indywidu-
alne wzorce zmiany w obr!bie zmiennej zale$nej u po-
szczególnych jednostek. Do%& przyst!pne wprowadze-
nie do planów z powtarzanymi pomiarami, omówienie 
ich wad oraz zalet mo$na znale'& w dost!pnej w j!zyku 
polskim literaturze np. w podr!czniku Metody badawcze 

w psychologii (Shaughnessy, Zechmeister i Zech meister, 
2002).

Plany z powtarzanymi pomiarami mog# mie& charakter 
planów zrównowa$onych (balanced design), w których 
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ka$da z osób jest poddawana pomiarowi tyle samo razy 
i z zapewnieniem tych samych warunków, lub niezrów-
nowa$onych (unbalanced design), gdy u poszczególnych 
osób liczba pomiarów mo$e by& ró$na, pomiary mog# by& 
dokonywane w odmiennych warunkach b#d' w innych 
odst!pach czasu (jest to spotykane szczególnie cz!sto 
w d ugo trwaj#cych badaniach pod u$nych, gdy badacz 
nie zawsze ma kontrol! nad tym, kiedy osoba uczestnicz#-
ca w badaniu mo$e zosta& poddana pomiarowi). W d ugo 
trwaj#cych badaniach cz!stym problemem s# te$ braku-
j#ce obserwacje, zwi#zane z niemo$liwo%ci# dotarcia do 
badanych we wszystkich planowanych momentach. Mo$e 
to sprawi&, $e nawet w planie badawczym, który z za o$e-
nia by  planem zrównowa$onym, w efekcie wielu braków 
danych nale$y traktowa& wyniki jako niezrównowa$one. 
Zale$nie od struktury danych, odmienne metody staty-
styczne mog# okaza& si! w a%ciwe dla analizy wyników. 
Jedn# z klasycznych metod dla planów zrównowa$onych 
jest jednozmiennowa analiza wariancji dla powtarzanych 
pomiarów (univariate repeated measures, ANOVA). 
W niniejszym artykule zostanie ona zestawiona z metod# 
opart# na analizie wielopoziomowej (multilevel analysis), 
coraz cz!%ciej polecan# przez wspó czesne podr!czniki 
(np. Davis, 2002; Hedeker i Gibbons, 2006) jako bardziej 
uniwersaln# i daj#c# znacznie wi!ksze mo$liwo%ci mode-
lowania struktury uzyskanych wyników.

Analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów 

– podstawowe informacje

W dost!pnych obecnie w j!zyku polskim podr!czni-
kach (np. Bedy"ska i Brzezicka, 2007; Brzezi"ski, 2008; 
Ferguson i Takane, 1997), jednozmiennowa analiza wa-
riancji (ANOVA) jest jedn# z najcz!%ciej opisywanych 
metod s u$#cych do analizy danych z powtarzanymi po-
miarami. Metoda ta nadaje si! do analizy danych zrówno-
wa$onych (balanced data), jest wi!c szczególnie przydat-
na np. w schematach eksperymentalnych ze sta # liczb# 
powtarzanych pomiarów, w których brakuj#ce obserwa-
cje stanowi# niewielki odsetek uzyskiwanych wyników.

Poniewa$ od ka$dej z osób badanych uzyskujemy kil-
ka wyników (w liczbie równej liczbie sytuacji pomiaro-
wych), w analizie wariancji dla powtarzanych pomiarów 
staramy si! kontrolowa& dwa podstawowe 'ród a zmien-
no%ci: jedno zwi#zane z indywidualnym zró$nicowaniem 
osób badanych i drugie zwi#zane ze zró$nicowaniem 
sytuacji pomiarowych. Sytuacje pomiarowe traktujemy 
jako tzw. czynnik sta y (Þxed factor), co oznacza, $e zbiór 
tych sytuacji uznajemy za sta y i kompletny zbiór intere-
suj#cych badacza warunków. Osoby badane maj# status 
czynnika losowego (random factor), co oznacza, $e zbiór 
osób badanych traktujemy jedynie jako zbiór losowo wy-

branych osób z interesuj#cej badacza populacji. Poniewa$ 
w tej samej analizie mamy zarówno czynnik sta y, jak 
i czynnik losowy, ca y model ma charakter tzw. modelu 
mieszanego (mixed model). Mo$na powiedzie&, $e ana-
liza wariancji z powtarzanym pomiarem w obr!bie jed-
nego czynnika (sytuacje pomiarowe) jest po prostu dwu-
czynnikow# analiz# wariancji (pomiar x osoba) w modelu 
mieszanym z jedn# obserwacj# na klatk! tabeli.

Podstawowym krokiem w tej metodzie jest podzia  wa-
riancji ca kowitej na wariancj! mi!dzyosobow# (zwi#za-
n# ze zró$nicowaniem wyników u osób badanych) i we-
wn#trzosobow# (zwi#zan# ze zró$nicowaniem w obr!bie 
wyników tej samej osoby). Je$eli osoby badane s# trakto-
wane jako losowa próbka z jednorodnej populacji, tj. nie 
s# wprowadzone $adne zmienne mi!dzygrupowe, zró$ni-
cowanie mi!dzyosobowe z regu y nie jest dla badacza in-
teresuj#ce. Wariancja wewn#trzosobowa jest za% dzielona 
na cz!%& zwi#zan# ze zró$nicowaniem sytuacji pomiaro-
wych (poszczególne warunki eksperymentalne) oraz na 
cz!%&, której samo zró$nicowanie sytuacji pomiarowych 
nie t umaczy, czyli wariancj! resztow# (b #d pomiaru). 
Dzi!ki takiemu post!powaniu ró$nice indywidualne s# 
wy #czone z tego sk adnika b !du, a generowane nast!p-
nie testy F dla ustalenia istotno%ci analizowanych efektów 
pozwalaj# w  atwiejszy sposób wychwyci& wewn#trzo-
sobowy wp yw zmiennych niezale$nych. W modelu ta-
kim jest te$ oczywi%cie mo$liwe w #czenie i testowanie 
dodatkowych zmiennych mi!dzyosobowych i interakcji 
mi!dzy- i wewn#trzosobowych zmiennych.

Za o$enia le$#ce u podstaw analizy wariancji z powta-
rzanym pomiarem dotycz# m.in. normalno%ci rozk adu 
b !dów oraz niezale$no%ci pomiarów u ró$nych osób ba-
danych. SpecyÞcznym za o$eniem jest za o$enie sferycz-
no%ci – oznacza ono, $e po obliczeniu ró$nic dla wszyst-
kich par wyników z powtarzanych obserwacji, wariancje 
tych ró$nic b!d# do siebie zbli$one. Spe nienie tego wa-
runku jest niezb!dne do przeprowadzenia nieobci#$onych 
testów istotno%ci – b!dzie on szerzej omówiony w dalszej 
cz!%ci niniejszego artyku u.

Bardziej szczegó owo o analizie wariancji dla powtarza-
nych pomiarów mo$na przeczyta& np. w podr!cznikach 
Brzezi"skiego i Stachowskiego (1984) lub Fergusona 
i Takane (1997).

Hierarchiczny model liniowy jako alternatywny 

sposób uj"cia schematu z powtarzanym pomiarem

W ostatnich latach, dzi!ki coraz szerszej dost!pno%ci 
oprogramowania statystycznego, wa$ne miejsce w%ród 
metod analizy danych zyskuj# tzw. analizy wielopoziomo-
we (multilevel analysis). Zale$nie od tego, jakie aspekty 
tych metod maj# by& uwypuklone, inne cz!sto stosowane 
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okre%lenia to liniowe modele mieszane (linear mixed ef-

fects models) czy hierarchiczne modele liniowe (hierar-

chical linear models). Jedn# z cech tego podej%cia jest 
uwzgl!dnianie hierarchicznego uk adu danych, w którym 
obserwacje s# pogrupowane zgodnie z jak#% nadrz!dn# 
struktur#. W analizie dopuszczamy mo$liwo%&, $e podo-
bie"stwo wyników w obr!bie takiej grupy jest wi!ksze 
ni$ podobie"stwo wyników mi!dzy grupami, co sprawia, 
$e nie mo$na takich danych traktowa& jako ca kowicie 
niezale$nych. Standardowym przyk adem (np. Goldstein, 
1999; Hox, 2002) mog# by& wyniki uczniów (najni$szy 
poziom modelu), którzy s# zagnie$d$eni w klasach (po-
ziom drugi), które z kolei zagnie$d$one s# w szko ach 
(poziom trzeci) itd. Uczniowie tej samej klasy wykazuj# 
wi!ksze podobie"stwo mi!dzy sob# ni$ uczniowie ró$-
nych klas, analogicznie – klasy w tej samej szkole wy-
kazuj# wi!ksze podobie"stwo ni$ klasy z ró$nych, cz!-
sto odleg ych geograÞcznie szkó . Aby uwzgl!dni& to 
zró$nicowanie, dla ka$dego z poziomów struktury (klas, 
szkó ) konstruowane s# oddzielne sk adniki b !du, dzi!ki 
czemu wysoko%& i nachylenie linii regresji nie musz# by& 
w poszczególnych grupach identyczne. Na ka$dym z tych 
poziomów mo$na te$ wprowadza& specyÞczne zmienne 
wyja%niaj#ce (np. do%wiadczenie nauczycieli jako zmien-
na poziomu drugiego, t umacz#ca podobie"stwa i ró$nice 
pomi!dzy uczniami ró$nych klas).

Struktura hierarchiczna z powodzeniem nadaje si! te$ 
do opisu wyników bada" z powtarzanym pomiarem, z t# 
ró$nic#, $e najni$szy poziom stanowi& b!d# powtarzane 
obserwacje, które traktujemy jako zagnie$d$one w oso-
bach. Osoby traktujemy za% jak czynnik grupuj#cy dru-
giego poziomu, mamy wi!c w takim schemacie liczb! 
grup równ# n osób badanych. W modelu hierarchicznym 
grupy nie musz# by& równoliczne, wi!c ka$d# z osób 
mo$e charakteryzowa& odmienna liczba pomiarów – nie 
jeste%my ograniczeni do danych zrównowa$onych.

Poniewa$ osoby badane stanowi# jedynie losow# prób-
k! z interesuj#cej badacza populacji, w modelu regresji 
wielopoziomowej wprowadzamy czynnik losowy zwi#-
zany z tym mi!dzyosobowym zró$nicowaniem. Dzi!ki 
temu, zamiast szuka& jednej linii regresji dopasowanej 
do ca ego zbioru wyników, dopuszczamy dla ka$dej 
z osób lini! regresji, która przecina o% Y na innej wysoko-
%ci. W takim modelu mo$emy testowa& zarówno efekty 
zmiennych wewn#trzosobowych (zwi#zanych z charakte-
rystyk# powtarzanych pomiarów), jak i efekty zmiennych 
mi!dzyosobowych (charakteryzuj#cych osoby badane) 
oraz interakcje pomi!dzy nimi.

Zmienne wyja%niaj#ce pierwszego poziomu, które 
opisuj# sytuacje pomiarowe, mog# mie& charakter efek-
tów sta ych, je%li przyjmujemy, $e sytuacje te stanowi# 

zamkni!ty zbiór interesuj#cych badacza przypadków. 
W takim wypadku zak adamy, $e efekt zwi#zany z po-
wtarzanym pomiarem ma u ka$dej z osób badanych iden-
tyczny charakter – linie regresji dla ka$dej z osób b!d# 
wtedy równoleg e. Model taki jest analogiczny dla mode-
lu analizy wariancji dla powtarzanych pomiarów (tj. mo-
del mieszany z losowym czynnikiem dla osób badanych 
i sta ym czynnikiem dla sytuacji pomiarowych). Nazywa 
si! go czasem modelem efektów losowych dla sta ej rów-
nania regresji (random-intercept model).

Mo$emy oczekiwa&, $e efekt zwi#zany z powtarzanym 
pomiarem nie jest sta y, ale ma zró$nicowany charakter 
w populacji osób badanych – najcz!%ciej jest to sensow-
ne przypuszczenie w sytuacji, gdy g ówn# zmienn# we-
wn#trzosobow# jest czas pomiaru. W takim wypadku 
wprowadzamy do modelu dodatkowy sk adnik wariancji 
zwi#zany ze zmienn# pierwszego poziomu, dzi!ki czemu 
linie regresji dla poszczególnych osób mog# mie& nie tyl-
ko ró$n# wysoko%&, ale te$ odmienne nachylenie. Model 
taki nazywamy modelem z efektem losowym dla nachyle-
nia linii regresji (random coefÞcient model; random inter-

cept and slope model). GraÞczne odwzorowanie modeli 
z czynnikami sta ymi i losowymi prezentuje Rysunek 1.

Za o$enia, jakie musi spe nia& hierarchiczny model li-
niowy, s# w pewnym sensie rozszerzeniem za o$e" kla-
sycznej analizy regresji. Zmienna wynikowa musi by& 
wi!c zmienn# co najmniej przedzia ow#, reszty pierw-
szego poziomu musz# mie& rozk ad normalny o sta ej 
wariancji we wszystkich grupach, reszty pierwszego po-
ziomu i czynniki losowe wy$szych poziomów musz# by& 
nieskorelowane. Poniewa$ istot# grupowania hierarchicz-
nego jest podobie"stwo w obr!bie grup, nie ma za o$enia 
niezale$no%ci obserwacji na najni$szym poziomie hierar-
chii, jest natomiast za o$enie niezale$no%ci na wy$szych 
poziomach. W przypadku powtarzanych pomiarów ozna-
cza to, i$ pomiary dla tej samej osoby mog# by& skorelo-
wane, zarazem jednak pomiary dokonywane u poszcze-
gólnych osób musz# by& od siebie niezale$ne. Estymacja 
parametrów modelu hierarchicznego jest dokonywana 
z regu y za pomoc# metody najwi!kszej wiarygodno%ci 
(maximum likelihood) w jednym z kilku mo$liwych wa-
riantów. Coraz cz!%ciej stosuje si! te$ w tym celu metody 
typu bootstrap. Szczegó owo na temat za o$e" i metod 
estymacji mo$na przeczyta& w bogatej obecnie angloj!-
zycznej literaturze – dobrym wprowadzeniem jest m.in. 
przyst!pnie napisana ksi#$ka autorstwa J. Hoxa (1995), 
w chwili pisania niniejszego artyku u dost!pna nieodp at-
nie na stronie autora (http://joophox.net/publist/amaboek.
pdf). Bardziej zaawansowane pozycje to m.in. Pinheiro 
i Bates (2000), Raudenbush i Bryk (2002) czy Snijders 
i Bosker (1999).
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Jak liczy#?

Nast!puj#cy w ostatnich latach rozwój oprogramowa-
nia statystycznego daje badaczowi, który chce w swej 
praktyce stosowa& hierarchiczne modele liniowe, wiele 
mo$liwych rozwi#za". Istniej# obecnie na rynku wyspe-
cjalizowane aplikacje, s u$#ce do prowadzenia analiz wie-
lopoziomowych – dwie najbardziej znane to HLM (http://
www.ssicentral.com/hlm/) i MLwiN (http://www.cmm.
bris tol.ac.uk/MLwiN/). Modu y do analizy liniowych 
modeli mieszanych znajduj# si! te$ w bardziej uniwer-
salnych pakietach statystycznych, m.in. w pakiecie SAS 
(http://www.sas.com) czy SPSS (obecnie funkcjonuj#cym 
pod nazw# PASW Statistics, http://www.spss.pl). Ciekaw# 
i zyskuj#c# coraz wi!ksz# popularno%& propozycj# jest 

darmowe %rodowisko statystyczne R (http://www.r-pro-
ject.org), do którego istnieje obecnie kilka zaawansowa-
nych modu ów do prowadzenia analizy wielopoziomowej 
– podstawowe z nich to nlme (Pinheiro, Bates, DebRoy, 
Sarkar i R Core team, 2009) i lmer4 (Bates i Maech ler, 
2009). Wad#  R jest brak z o$onego interfejsu graÞcznego 
– sprawne pos ugiwanie si! tym %rodowiskiem wymaga 
konstruowania polece" i skryptów w specjalnie do tego 
celu stworzonym j!zyku. Zalet# jest jednak ogromna ela-
styczno%& w prowadzeniu analiz oraz dost!p do najnow-
szych, wci#$ uaktualnianych procedur statystycznych.

W przypadku powtarzanych pomiarów, zastosowa-
nie hierarchicznego modelu liniowego wymaga wcze-
%niejszego przygotowania danych. Standardowo wyniki 

Tabela 1. 

Przyk ad wyników badania z powtarzanym pomiarem zapisanych w formacie szerokim

Osoba Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Zmienna opisuj#ca osob! (np. wiek)

1 803 765 922 21

2 720 727 880 20

3 838 768 908 24

. . . . .

. . . . .

. . . . .

i t1i t2i t3i zi

Tabela 2. 

Przyk ad wyników badania z powtarzanym pomiarem zapisanych w formacie d ugim

Osoba Zmienna indeksuj#ca pomiary Wynik Zmienna opisuj#ca osob! (np. wiek)

1 Pomiar 1 803 21

1 Pomiar 2 765 21

1 Pomiar 3 922 21

2 Pomiar 1 720 20

2 Pomiar 2 727 20

2 Pomiar 3 880 20

3 Pomiar 1 838 24

3 Pomiar 2 768 24

3 Pomiar 3 908 24

. . . .

. . . .

. . . .

i t1i y1i zi

. . . .

i tji yji zi
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powtarzanych pomiarów kodowane s# w tzw. formacie 
szerokim, z wynikiem dla ka$dej z sytuacji pomiarowych 
wpisanym w oddzieln# kolumn!. Przyk ad tego forma-
tu prezentuje Tabela 1. Poniewa$ podstaw# dla analizy 
wielopoziomowej s# nie osoby, lecz obserwacje (równo- 
lub nierównoliczne u ka$dej z osób), format ten w wi!k-
szo%ci pakietów statystycznych musi by& zmieniony na 
tzw. format d ugi, w którym wszystkie pomiary tej samej 
zmiennej zgromadzone s# w jednej kolumnie, natomiast 
charakterystyka pomiaru (u której osoby, w którym mo-
mencie itp.) kodowana jest w oddzielnych kolumnach 
indeksuj#cych. Warto%ci zmiennych drugiego poziomu, 
a wi!c sta ych wewn#trzosobowo, powtórzone s# w ka$-
dym z wierszy charakteryzuj#cych konkretn# osob!. 
Przekszta cone na format d ugi dane z Tabeli 1 prezentuje 
Tabela 2.

W niniejszym artykule znajduj# si! wskazówki doty-
cz#ce prowadzenia analiz wielopoziomowych za pomoc# 
pakietu SPSS, gdy$ jest to pakiet statystyczny dosy& do-
brze znany w%ród psychologów, a jego niew#tpliw# zalet# 
jest proste w obs udze %rodowisko graÞczne. Nie da si! 
jednak ukry&, $e opcje SPSS dla analiz wielopoziomo-
wych s# stosunkowo ograniczone – pakiet ten nie pozwala 
m.in. na automatyczne porównywanie dopasowania kilku 
mo$liwych modeli, dla zmiennych kategorialnych narzuca 
kodowanie zero-jedynkowe (dummy coding), a co najwa$-
niejsze nie wspiera analizy uogólnionych liniowych mode-
li mieszanych (odpowiedniki np. regresji logistycznej czy 
regresji Poissona dla hierarchicznych modeli liniowych) 
czy nieliniowych modeli mieszanych. Wszystkie te funk-
cje dost!pne s# m.in. w darmowym %rodowisku R, dlatego 
z my%l# o bardziej zaawansowanych Czytelnikach w Za-
 #czniku C umieszczone zosta y skrypty do R, ilustruj#-
ce sposób wykonania w tym %rodowisku przyk adowych 
analiz opisywanych w niniejszym artykule.

Wszystkie zawarte w artykule wykresy zosta y wyko-
nane za pomoc# pakietu ggplot2 (Wickham, 2009) w wer-
sji 0.8.5 w %rodowisku statystycznym R.

Przyk adowa analiza wyników 

ze schematu z powtarzanym pomiarem

Pierwszy prezentowany w niniejszym artykule przyk ad 
ma na celu zademonstrowanie, $e w prostych sytuacjach, 
gdy spe nione s# wszelkie za o$enia, zarówno ANOVA, 
jak i model hierarchiczny prowadz# do identycznych 
wniosków. Analizie poddany zosta  zbiór zrównowa$o-
nych danych, w których jedyn# zmienn# niezale$n# jest 
zmienna opisuj#ca trzy rodzaje warunków eksperymen-
talnych zastosowanych w badaniu. Dane te, opracowa-
ne wpierw za pomoc# analizy wariancji, nast!pnie za% 
w hierarchicznym modelu liniowym, pokazuj#, $e mimo 

odmiennej metody prowadzenia oblicze", interpretacja 
wyników w obu wypadkach przebiega bardzo podobnie. 
Przestawienie si! z klasycznego modelu analizy wariancji 
na bardziej z o$one analizy wielopoziomowe nie powin-
no wi!c sprawia& trudno%ci przeci!tnie zaawansowanemu 
w analizie statystycznej badaczowi.

Przyk adowy zbiór danych zawiera wyniki z badania 
aparatem krzy$owym (przyrz#d badaj#cy koordynacj! 
i sprawno%& reakcji). Dwadzie%cia osób zosta o podda-
nych badaniu najpierw w sytuacji tempa wymuszonego 
(w dwóch wariantach: 50 bod'ców na minut! i 70 bod'-
ców na minut!), a nast!pnie w sytuacji tzw. tempa swo-
bodnego (kolejny bodziec pojawia si! dopiero po reakcji 
na poprzedni). Zmienn# zale$n# jest przeci!tny (mediana) 
czas prawid owej reakcji na sygna  w ka$dej z trzech sy-
tuacji pomiarowych, wyra$ony w milisekundach. Zbiór 
danych znajduje si! w Za #czniku A. W tek%cie artyku u 
zawarty jest opis, jak przeprowadzi& analiz! w interfej-
sie graÞcznym pakietu SPSS, natomiast w Za #czniku 
C znajduje si! skrypt pozwalaj#cy przeprowadzi& t! sam# 
analiz! w %rodowisku statystycznym R.

Rozk ady wyników dla ka$dego z trzech powtórzonych 
pomiarów prezentuje Rysunek 2. We wszystkich sytu-
acjach rozk ad wyników nie odbiega istotnie od rozk adu 
normalnego (w te%cie Shapiro – Wilka p wynosi odpo-
wiednio dla ka$dego z warunków: 0,601, 0,405 i 0,357). 
Aby przeprowadzi& analiz! wariancji dla powtarzanych 
pomiarów, potrzebujemy zbioru danych w formacie sze-
rokim (Za #cznik A). Po wprowadzeniu danych, w pa-
kiecie SPSS wybieramy polecenie „Analiza * Ogólny 
model liniowy * Powtarzane pomiary…” i deÞniujemy 
czynnik wewn#trzobiektowy TYP_AK o trzech pozio-
mach. W kolejnym oknie jako zmienne wewn#trzobiek-
towe wstawiamy odpowiednio: AK_50, AK_70 i AK_S, 
a w zak adce „Opcje…” zaznaczamy „Oceny wielko%ci 
efektu”. Mo$emy tu równie$ zdeÞniowa& pokazywanie 
%rednich dla zmiennej TYP_AK i w #czy& porównanie 
efektów g ównych z poprawk# Bonferroniego dla porów-
na" wielokrotnych. Wykonujemy analiz!.

Zbiór danych spe nia podstawowe za o$enia – zacho-
wany jest warunek sferyczno%ci. W te%cie Mauchly’ego 
W = 0,97, p = 0,784, co oznacza, $e nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej o sferyczno%ci w obr!bie 
wyników, analiz! wariancji dla powtarzanych pomiarów 
mo$na wi!c w tym wypadku uzna& za metod! trafn# (szer-
sze informacje na temat za o$enia sferyczno%ci znajduj# 
si! w dalszej cz!%ci artyku u, na razie wystarczaj#ca jest 
informacja, $e zosta o ono spe nione). W raporcie SPSS 
najbardziej interesuj# nas „Testy efektów wewn#trzobiek-
towych” – ich podsumowanie prezentuje Tabela 3.
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Jak wida&, test F wskazuje na wysok# istotno%& staty-
styczn#, co oznacza, $e wyniki co najmniej jednej z par 
sytuacji pomiarowych okaza y si! odmienne. Wynik testu 
F nie wskazuje nam jednak charakteru tych ró$nic. Mo$na 
go okre%li& np. za pomoc# analizy post hoc, w której po-
równujemy parami wszystkie sytuacje pomiarowe, stosu-
j#c korekt! poziomu istotno%ci ze wzgl!du na porównania 
wielokrotne. Alternatyw# dla analizy post hoc jest zdeÞ-
niowanie kontrastów planowanych. W programie SPSS, 
przy analizie wariancji z powtarzanym pomiarem mo-
$emy wybra& jeden z sze%ciu wbudowanych w program 
kontrastów planowanych lub jedn# z trzech metod ana-
lizy post hoc, np. porównania wielokrotne z dosy& kon-
serwatywn# poprawk# Bonferroniego – wykazuj# one, $e 
nawet przy uwzgl!dnieniu tej poprawki przeci!tny czas 
reakcji w sytuacji tempa swobodnego (M = 901,7) by  
istotnie (p < 0,001) wy$szy zarówno od przeci!tnego cza-

Rysunek 2. 

Rozk ady wyników dla trzech sytuacji pomiarowych (przy-
k ad pierwszy).

Tabela 3. 

Test efektów wewn#trzosobowych w analizie wariancji dla powtarzanych pomiarów – przyk ad 1

df Suma kwadratów +redni kwadrat F !2
P

TYP_AK 2 279722 139861 190,94 *** 0,909

B #d 38 27835 733

*** p < 0,001

su reakcji w tempie narzuconym 50 bod'ców na minut! 
(M = 796,25), jak i w tempie narzuconym 70 bod'ców na 
minut! (M = 736,55). Równocze%nie czas reakcji w tem-
pie 50 bod'ców na minut! by  istotnie (p < 0,001) wy$szy 
od czasu reakcji w tempie najszybszym (70 bod'ców na 
minut!).

Oprócz istotno%ci statystycznej, wa$nym parametrem 
pokazuj#cym, czy mo$emy mówi& o znacz#cym wp y-
wie zmiennej niezale$nej na zale$n#, jest si a efektu. Dla 
analizy wariancji z powtarzanym pomiarem mo$na obli-
czy& ró$ne miary si y efektu, jednak najcz!%ciej stosowa-
n# jest !2

P (cz#stkowe eta kwadrat). Parametr ten okre%la 
proporcj! wariancji wyja%nionej w stosunku do wariancji 
ca kowitej zwi#zanej z danym czynnikiem, i w przypad-
ku modelu z jedn# zmienn# okre%la po prostu, jak# cz!%& 
wewn#trzosobowej wariancji wyników mo$na przypisa& 
zmiennej niezale$nej. Oblicza si! go, dziel#c sum! kwa-
dratów dla danej zmiennej przez  #czn# sum! kwadra-
tów dla tej zmiennej i zwi#zanego z ni# sk adnika b !du. 
W wypadku prezentowanych wyników b!dzie to wi!c:

ηp

2
=

+
=

279722

279722 27835
0 909,

co oznacza du$# si ! efektu – wi!kszo%& (oko o 90%) 
wewn#trzosobowego zró$nicowania wyników mo$e by& 
przypisana typowi zadania okre%laj#cego ka$d# z trzech 
sytuacji pomiarowych. 

Warto w tym miejscu zaznaczy&, $e parametr ten po-
mija w przypadku powtarzanych pomiarów zmienno%& 
mi!dzyosobow#, nie jest przez to uniwersaln# miar# si y 
efektu i jego warto%& nie mo$e by& bezpo%rednio porów-
nywana np. z warto%ci# uzyskan# w analogicznym ba-
daniu wykonanym w planie grup niezale$nych. Z tego 
wzgl!du w interpretacji i ocenie wielko%ci !2

P zawsze 
trzeba uwzgl!dni& charakter i z o$ono%& planu badawcze-
go. W tym jednak wypadku, czyli planu z jednym czyn-
nikiem wewn#trzosobowym, miara ta jest  atwo interpre-
towalna.

Analiza wariancji pokazuje wi!c, $e najwolniejsze re-
akcje badani prezentowali w tempie swobodnym, bez 
presji czasowej. Presja czasowa dzia a a za% mobilizuj#co 
– szybsze zmiany bod'ców wymusza y dostosowanie si! 
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do tempa i szybsze reakcje. Wszystkie te ró$nice mi!dzy 
sytuacjami s# istotne statystycznie, charakterystyka za% 
sytuacji pomiarowych t umaczy niemal ca e wewn#trz-
osobowe zró$nicowanie wyników.

Aby analizowa& te same wyniki w ramach hierarchicz-
nego modelu liniowego, potrzebujemy zbioru danych 
w formacie d ugim. W pakiecie SPSS mo$emy prze-
kszta ci& zbiór danych z formatu szerokiego na d ugi za 
pomoc# polecenia „Dane * Restrukturyzuj dane…”. Po 
decyzji, czy chcemy zachowa& oryginalny („szeroki”) 
zbiór danych w oddzielnym pliku, w pierwszym oknie 
dialogowym wybieramy pierwsz# opcj! („Wybrane 
zmienne przekszta ci& w obserwacje”), podobnie w dru-
gim, gdy$ interesuje nas tylko jeden czynnik wewn#trz-
osobowy. W trzecim kroku w sekcji „IdentyÞkacja grup 
obserwacji” wybieramy „U$yj wybranej zmiennej” 
i wstawiamy w odpowiednie pole zmienn# OSOBA. 
W sekcji „Zmienne do transponowania” zmienn# wyni-
kow# nazywamy CZAS_R i w pole poni$ej wstawiamy 
zmienne AK_50, AK_70 i AK_S. W czwartym kroku wy-
bieramy pojedyncz# zmienn# indeksuj#c#, a w pi#tym 
opcj! „Nazwy zmiennych”, by nasza zmienna indeksu-
j#ca zawiera a kody oznaczaj#ce typ wykonywanego za-
dania. W polu „Nazwa” zmiennej indeksuj#cej domy%ln# 
warto%& „Indeks1” zast!pujemy nazw# TYP_AK. Szósty 
i siódmy krok zostawiamy w postaci domy%lnej, a$ do po-
lecenia „Zako"cz”.

Dla naszych danych w hierarchicznym modelu linio-
wym przyjmiemy dwupoziomowy uk ad, w którym po-
szczególne pomiary zagnie$d$one s# w strukturze wy$-
szego rz!du, charakteryzowanej przez osoby badane. 
Mamy wi!c 20 grup wyników, ka$da z nich zawiera za% 
po trzy obserwacje. Przyjmujemy, $e osoby badane s# 
losowo dobran# próbk# z interesuj#cej nas populacji i $e 
mog# ró$ni& si! one poziomem wykonania, ale ró$nice 
zwi#zane z poszczególnymi sytuacjami s# u wszystkich 
badanych jednakowe – zak adamy wi!c model z efektem 
losowym dla sta ej równania regresji, a typ zadania trak-
tujemy jako czynnik sta y.

Aby rozpocz#& estymacj! modelu, w SPSS wybieramy 
polecenie „Analiza * Modele mieszane * Liniowe…”. 
W pierwszym oknie jako „Obiekty” deÞniujemy zmien-
n# OSOBA – jest to w naszym dwupoziomowym modelu 
jedyny czynnik grupuj#cy obserwacje. Pole „Powtórzone 
obserwacje” zostawiamy puste – s u$y ono do tworze-
nia modelu z narzucon# struktur# macierzy wariancji-
-kowariancji, co wykracza poza ramy niniejszego tek-
stu. W kolejnym oknie jako zmienn# zale$n# wstawia-
my CZAS_R, natomiast w polu „Czynniki” wstawiamy 
zmienn# TYP_AK, indeksuj#c# kolejne sytuacje pomiaro-
we. Poniewa$ jest to zmienna kategorialna, wstawienie 

jej w pole „Czynniki” sprawi, $e zostanie ona na potrzeby 
modelu regresji automatycznie przekodowana na zmien-
ne instrumentalne. SPSS stosuje w tym celu kodowa-
nie zero-jedynkowe (dummy coding; treatment coding) 
z ostatnim z pomiarów traktowanym jako kategori# od-
niesienia. Warto jednak pami!ta&, $e nie jest to jedyny 
sposób kodowania (por. np. Brzezi"ski, 1996) i w niektó-
rych sytuacjach inne metody mog# da& bardziej intere-
suj#ce rezultaty. W takim wypadku ograniczenie modu u 
SPSS mo$na obej%&, tworz#c samodzielnie w arkuszu da-
nych odpowiednie zmienne instrumentalne i w #czaj#c je 
wszystkie do analizy za pomoc# pola „Wspó zmienne”.

Po powy$szych przygotowaniach przyst!pujemy do 
budowy modelu. W zak adce „Sta e…” dodajemy do mo-
delu zmienn# TYP_AK, upewniamy si! te$, $e zaznaczo-
na jest opcja „Uwzgl!dnij wyraz wolny”, by w #czy& do 
modelu sta # równania regresji. W zak adce „Losowe…” 
wstawiamy zmienn# OSOBA w pole „Kombinacje”, by 
okre%li& czynnik grupuj#cy, który pos u$y do zdeÞniowa-
nia efektu losowego. Zaznaczamy te$ pole „Uwzgl!dnij 
wyraz wolny”, a pole „Model” pozostawiamy puste, by 
efekty losowe by y konstruowane jedynie dla sta ej rów-
nania regresji. W zak adce „Statystyki…” zaznaczamy 
opcj! „Oceny parametrów”. Wykonujemy analiz!.

Podstawowe parametry modelu, umieszczone w rapor-
cie SPSS pod nag ówkami „Oceny parametrów efektów 
sta ych” oraz „Oceny parametrów kowariancji”, zosta y 
zaprezentowane w Tabeli 4. Jak wida&, w cz!%ci sta ej mo-
delu otrzymujemy trzy parametry (dla sta ej i dla dwóch 
zmiennych instrumentalnych koduj#cych typ zadania), 
które s# odpowiednio %redni# wyników w zadaniu z tem-
pem swobodnym (kategoria odniesienia odzwierciedlona 
przez warto%& sta ej, czyli 901,7), ró$nic# mi!dzy %redni# 
dla pomiaru odniesienia a %rednim wynikiem w tempie 
50 bod'ców na minut! (co oznacza, $e %rednia w tempie 
50/min wynosi a 901,7 – 105,45, czyli 796,25) i ró$nic# 
mi!dzy %redni# dla pomiaru odniesienia a %rednim wyni-
kiem w tempie 70 bod'ców na minut! (tak wi!c %rednia 
w tempie 70/min wynosi a 901,7 – 165,15, czyli 736,55). 
Warto%ci testu t pokazuj#, $e obie ró$nice s# istotne sta-
tystycznie. Warto te$ zwróci& uwag!, $e widniej#cy w ra-
porcie SPSS (pod nag ówkiem „Typ III – Testy efektów 
sta ych”) omnibusowy test F dla czynnika TYP_AK daje 
rezultat identyczny jak w prezentowanej wy$ej analizie 
wariancji, tj. F(2, 38) = 190,94, p < 0,001.

Cz!%& losowa modelu zawiera wariancj! zwi#zan# ze 
sta # regresji, czyli w tym wypadku wariancj! mi!dzy-
osobow#, oraz reszt!, czyli niewyja%nion# wariancj! na 
poziomie wewn#trzosobowym. Poniewa$ osoby badane 
traktujemy jako losow# próbk! z interesuj#cej nas popu-
lacji, mo$na powiedzie&, $e wyniki (tj. przeci!tne czasy 
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reakcji w milisekundach) osi#gane na aparacie krzy$o-
wym w zadaniu z tempem swobodnym tworz# w popula-
cji rozk ad normalny o %redniej 901,7 (efekt sta y dla sta-
 ej równania regresji) i odchyleniu standardowym 35,53 
(pierwiastek z wariancji dla sta ej równania regresji).

Obliczenie miary si y efektu w hierarchicznym mo-
delu liniowym jest spraw# bardziej skomplikowan# ni$ 
w przypadku analizy wariancji, jednak w prezentowanym 
przyk adzie mo$na to wykona& bez szczególnych proble-
mów. Model zawiera co prawda dwie sk adowe warian-
cji (dla sta ej równania regresji i wariancj! resztow#), 
jednak w przypadku powtarzanych pomiarów i czynni-
ka wewn#trzosobowego interesuje nas jedynie warian-
cja resztowa na pierwszym poziomie. Aby oceni&, jaka 
cz!%& wariancji wewn#trzosobowej jest t umaczona przez 
typ wykonywanego zadania, nale$y najpierw oszacowa& 
tzw. model zerowy, czyli model zawieraj#cy wy #cznie 
sta # równania regresji (intercept-only model; baseline 

model), bez zmiennych wyja%niaj#cych. W SPSS model 
taki deÞniujemy identycznie jak poprzednio, z t# ró$nic#, 
$e w zak adce „Sta e…” pole „Model” zostawiamy puste. 
Na pocz#tku raportu pojawia si! ostrze$enie („Ostateczna 
macierz Hessiana nie jest dodatnio sko"czona (…)”), 
w tym wypadku mo$emy je jednak zignorowa&. Wynika 
ono z faktu, $e mi!dzyosobowy sk adnik wariancji 
w analizowanym przyk adzie jest bardzo ma y i przy 
standardowych dla SPSS algorytmach szacowania przyj-
muje warto%& 0. Oszacowanie tego modelu wykazuje, $e 
warto%& sta ej wynosi 811,5 – jest to %rednia ogólna wyni-
ków badania. Poniewa$ model nie zawiera $adnych pre-
dyktorów, sk adowe wariancji odzwierciedlaj# wariancj! 
ca kowit# wyników. Interesuj#ca nas wewn#trzosobowa 
wariancja b !du wynosi 6668,32. Znaj#c t! warto%&, mo-

$emy obliczy& stopie", w jakim wprowadzenie zmiennej 
TYP_AK redukuje t! niewyja%nion# cz!%& zmienno%ci, 
czyli obliczy& R2 dla zmiennych pierwszego poziomu 
w modelu hierarchicznym. Tak obliczony parametr jest 
miar# analogiczn# do R2 znanego z klasycznej regresji 
liniowej, z zastrze$eniem, $e dotyczy on jedynie warian-
cji wewn#trzosobowej, a nie ca ego modelu. Obliczy& go 
mo$na zgodnie ze wzorem:

( )1      1

2 model bazowy model oceniany

mod

R
Reszta Reszta

Reszta
=

−

eel bazowy

W tym wypadku warto%& ta wynosi:

6668 32 732 51

6668 32
0 89

, ,

,
,

−
=

co daje oszacowanie niemal identyczne jak warto%& !2
p 

w analizie wariancji – typ zadania t umaczy oko o 90% 
wewn#trzosobowej zmienno%ci wyników. Nale$y pami!-
ta&, $e R2

1 jest obliczane  #cznie dla wszystkich zmien-
nych pierwszego poziomu hierarchii i nie wskazuje in-
dywidualnego wk adu poszczególnych czynników w wa-
riancj! wyja%nion#, w odró$nieniu od wspó czynnika !2

p 
w analizie wariancji, który jest liczony oddzielnie dla 
ka$dej ze zmiennych. Jednak w przypadku modelu z jed-
nym predyktorem obie miary s# porównywalne.

Powy$szy przyk ad wykaza , $e analiza wykonana 
w hierarchicznym modelu liniowym daje w przypadku 
prostego planu badawczego i zrównowa$onych danych 
praktycznie identyczne wyniki jak ANOVA dla powtarza-
nych pomiarów. Otrzymujemy zarówno te same parame-
try testu F dla efektów sta ych, jak i identyczne wyniki 
w obr!bie ró$nic mi!dzy poszczególnymi sytuacjami 
pomiarowymi – z zastrze$eniem, $e w hierarchicznym 

Tabela 4. 

Hierarchiczny model liniowy z efektem losowym dla sta ej równania regresji – przyk ad 1

Parametr Oszacowanie parametru B #d standardowy df t

Efekty sta e:

     Sta a –901,70 ––9,99 31,65 –90,29***

Czynniki pierwszego poziomu

     TYP_AK = t. 50/min –105,45 ––8,56 38,00 –12,32***

     TYP_AK = t. 70/min –165,15 ––8,56 38,00 –19,30***

Parametry losowe:

     Reszta 0732,51 168,05

     Sta a (wariancja) 1262,39 491,99

Uwaga. Jako metod! estymacji zastosowano metod! warunkowej najwy$szej wiarygodno%ci (REML).

*** p < 0,001
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modelu liniowym mamy odpowiednik kontrastów plano-
wanych, a nie analizy post hoc. Otrzymujemy te$ niemal 
identyczne oszacowanie si y efektu dla wprowadzonej 
zmiennej. Osoby znaj#ce metod! analizy wariancji nie 
powinny mie& wi!c problemu z interpretowaniem wyni-
ków uzyskiwanych za pomoc# hierarchicznego modelu 
liniowego, a korzystanie z nowej metody nie wymaga ra-
dykalnej zmiany w stosowanym „paradygmacie badaw-
czym”. Pojawia si! oczywi%cie pytanie, gdzie w takim 
razie le$y przewaga liniowych modeli mieszanych, skoro 
prowadz# do tych samych wniosków, co analiza warian-
cji. Odpowied' na to jest prosta – istnieje wiele sytuacji, 
w których model ANOVA, ze swymi do%& konserwatyw-
nymi za o$eniami, nie powinien (gdy$ prowadzi by do 
obci#$onych wyników) lub wr!cz nie mo$e by& stoso-
wany. W wielu takich przypadkach hierarchiczne modele 
liniowe wci#$ mog# by& z powodzeniem stosowane jako 
trafna metoda analizy danych z powtarzanym pomiarem 
– opis tych sytuacji wraz z kolejnym przyk adem zawie-
raj# nast!pne punkty niniejszego artyku u.

Zyski (i straty) z zastosowania 

hierarchicznych modeli liniowych 

do schematu z powtarzanym pomiarem

Korelacje w obr"bie powtarzanych pomiarów

SpecyÞk# bada" z powtarzanym pomiarem zmiennej 
zale$nej jest fakt, $e od ka$dej osoby uzyskujemy nie je-
den wynik, lecz zbiór wyników, które s# ze sob# skorelo-
wane. Korelacja ta musi wi!c by& kontrolowana w ana-
lizie statystycznej prowadzonej na tego typu danych. 
Znajduje to odzwierciedlenie w za o$eniu sferyczno%ci 
(sphericity).

Za o$enie to jest w pewnym sensie rozszerzeniem za-
 o$enia homogeniczno%ci wariancji, znanego z analizy 
wariancji dla czynników mi!dzygrupowych. Poniewa$ 
jednak w sytuacji powtarzanych pomiarów testujemy 
w gruncie rzeczy istotno%& zmian zachodz#cych mi!dzy 
poszczególnymi sytuacjami pomiarowymi, wa$ne jest, 
by wariancje ró$nic mi!dzy poszczególnymi parami 
wyników by y homogeniczne. Tak wi!c np. w badaniu 
o pi!ciu sytuacjach pomiarowych (P1, …, P5) wariancje 
ró$nic (P1 – P2, P1 – P5 itd.) powinny by& identyczne 
– spe nienie tego warunku nazywamy ko owo%ci# (circu-

larity). Ko owa macierz wariancji-kowariancji, po prze-
kszta ceniu jej na form! ortonormaln#, przyjmuje posta& 
sferyczn# (ma równe wariancje i zerowe kowariancje). 
O wymogu sferyczno%ci mo$emy mówi&, gdy liczba po-
wtarzanych pomiarów jest wi!ksza od dwóch, w sytuacji 
bowiem jedynie dwóch pomiarów mamy tylko jedn# ró$-
nic! (P1 – P2). Je%li za o$enie sferyczno%ci nie jest spe -
nione, test F jest pozytywnie obci#$ony i znacznie zwi!k-

sza si! ryzyko pope nienia b !du typu I, czyli b !dnego 
odrzucenia hipotezy zerowej.

Za o$enie sferyczno%ci w sposób najbardziej restryk-
cyjny jest spe nione w warunkach pe nej addytywno-
%ci (por. Fidell i Tabachnick, 2003), a wi!c w sytuacji, 
w której warunki pomiarowe wp ywaj# na ka$d# z osób 
w identycznym stopniu (np. wynik ka$dej z osób jest 
w warunku P2 dok adnie o trzy punkty wy$szy ni$ w wa-
runku P1). W takim przypadku wariancja ró$nic w obr!-
bie dowolnej pary wyników wynosi zero. Addytywno%& 
jest jednak ma o realna do uzyskania w rzeczywistych 
badaniach – bardziej realnym i zarazem mniej restrykcyj-
nym warunkiem, w którym sferyczno%& jest zachowana, 
jest sytuacja, w której zarówno wariancje wyników z po-
szczególnych sytuacji pomiarowych, jak i kowariancje 
ka$dej z par poziomów czynnika wewn#trzosobowego 
(a wi!c poziomu P1 i P2, P2 i P3, P1 i P3 itd.) s# homo-
geniczne. W takiej sytuacji wariancje ró$nic mi!dzy 
poszczególnymi parami wyników s# ró$ne od zera, ale 
wci#$ s# sobie równe. Uk ad wyników w powtarzanych 
pomiarach, w którym wyst!puje zarówno homogenicz-
no%& wariancji, jak i homogeniczno%& kowariancji, nazy-
wamy symetri# z o$on# (compound symmetry) – w uk a-
dzie takim zachowany jest warunek sferyczno%ci i wiele 
tekstów statystycznych przytacza symetri! z o$on# do%& 
nieprecyzyjnie, jako podstawowe za o$enie analizy wa-
riancji dla powtarzanych pomiarów. Spe nienie warunku 
symetrii z o$onej rzeczywi%cie wystarcza, nie jest jednak 
niezb!dne, bowiem sferyczno%& jest warunkiem ogólniej-
szym i s# sytuacje, w których jest ona spe niona mimo 
braku addytywno%ci czy symetrii z o$onej i pozwala na 
wykonanie nieobci#$onych testów F. 

Jednak nawet sferyczno%& jest za o$eniem do%& ide-
alistycznym i w niektórych sytuacjach ma o realnym. 
Dotyczy to zw aszcza bada", w których g ównym czynni-
kiem wewn#trzosobowym jest czas pomiaru – oczekiwa-
nym wr!cz efektem jest, $e zbli$one czasowo momenty 
pomiaru b!dzie cechowa& wy$sza korelacja ni$ momenty 
pomiaru bardziej odleg e w czasie. Same wariancje tak-
$e mog# by& ró$ne w kolejnych sytuacjach pomiarowych 
z wynikami wykazuj#cymi np. wi!ksze zró$nicowanie 
pod koniec ni$ na pocz#tku d ugotrwa ych bada" (por. 
Rysunek 1). W takich sytuacjach sferyczno%& cz!sto nie 
jest zachowana, co znacz#co wp ywa na trafno%& testu F.

Aby ustali&, czy test F w analizie wariancji z powta-
rzanym pomiarem mo$na uzna& za trafny, za o$enie 
sferyczno%ci mo$e by& testowane m.in. za pomoc# testu 
Mauchly’ego. Nie jest to rozwi#zanie idealne, gdy$ test 
ten wykazuje ma # moc w przypadku niewielkich prób, 
w du$ych za% próbach okazuje si! istotny nawet w przy-
padkach, gdy brak sferyczno%ci ma znikomy wp yw na 
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test F. Test Mauchly’ego jest te$ bardzo wra$liwy na 
odst!pstwa od rozk adu normalnego (por. Davis, 2002). 
Niemniej jednak w wi!kszo%ci pakietów statystycznych 
jest to standardowa procedura w analizie wariancji dla 
powtarzanych pomiarów. Je%li test Mauchly’ego oka$e 
si! istotny (co oznacza, $e warunku sferyczno%ci nie mo$-
na uzna& za spe niony), dwa podstawowe rozwi#zania tej 
sytuacji to:

1. Korekta stopni swobody w te%cie F za pomoc# ob-
liczonego w tym celu wspó czynnika ". Je$eli za o$enie 
sferyczno%ci jest spe nione, warto%& " wynosi 1, je%li za% 
brak sferyczno%ci, warto%& " < 1. Przemno$enie stopni 
swobody przez " pozwala uzyska& warto%& p zbli$on# 
do rzeczywistej, tj. nieobci#$on# pozytywnie z powodu 
niespe nienia za o$e" testu F. Najcz!%ciej stosuje si! po-
prawk! Greenhouse – Geissera, uznawan# za do%& kon-
serwatywn#, tj. lekko zani$aj#c# warto%& ". Innym roz-
wi#zaniem jest bardziej liberalny wzór Huynh – Feldta 
(w którym z kolei warto%& " mo$e by& lekko zawy$ona 
i przekracza& 1).

2. Zastosowanie wielozmiennowej analizy wariancji 
(MANOVA), w której nie ma tak restrykcyjnych za o-
$e" dotycz#cych korelacji mi!dzy wynikami. Przy du$ej 
liczbie czynników wewn#trzobiektowych MANOVA wy-
maga jednak stosunkowo du$ej liczby osób badanych, by 
zachowa& zadowalaj#c# moc testu.

Oba te rozwi#zania s# automatycznie udost!pniane 
w pakiecie statystycznym SPSS, ich opis mo$na znale'& 
np. w podr!czniku pod redakcj# Bedy"skiej i Brzezic-
kiej (2007). W tym miejscu wystarczy napisa&, $e oby-
dwa rozwi#zania, ze wszystkimi ich wadami i zaletami, 
w pewnym sensie ukrywaj# przed badaczem pojawiaj#ce 
si! pytanie o to, jaka rzeczywi%cie jest struktura korelacji 
charakteryzuj#ca uzyskane wyniki. W niektórych sytu-
acjach pytanie to mo$e by& wa$niejsze ni$ pytanie o istot-
no%& ró$nicy mi!dzy %rednimi z kolejnych pomiarów 
– jednym z przyk adów mog# by& badania pod u$ne nad 
skuteczno%ci# terapii, w których w pocz#tkowym okre-
sie u wszystkich pacjentów widoczna jest umiarkowana 
poprawa, pó'niej jednak efekt przestaje by& jednorodny. 
U cz!%ci osób mo$e nast#pi& – w wyniku skutecznej te-
rapii – znaczne zmniejszenie objawów choroby, podczas 
gdy u innych, niewra$liwych na stosowan# terapi!, nat!-
$enie choroby stabilizuje si! lub nawet zaczyna zaostrza&. 
W takiej grupie, mimo zwi!kszania si! wariancji wyni-
ków, %redni poziom nat!$enia objawów mo$e by& zgodny 
z wcze%niej obserwowanym trendem i wykazywa& jedy-
nie umiarkowan# popraw! w miar! up ywu czasu.

W hierarchicznej regresji liniowej, gdy czynnik we-
wn#trzosobowy ma charakter zmiennej kategorialnej (jak 
np. w analizowanym wcze%niej badaniu aparatem krzy-

$owym), model efektu losowego dla sta ej równania re-
gresji narzuca podobne ograniczenia, jak analiza warian-
cji. Sk adniki wariancji (efekt losowy odzwierciedlaj#cy 
ró$nice mi!dzyosobowe i reszta, czyli b #d pomiaru) nie 
s# zwi#zane z sytuacjami pomiarowymi, przez co macierz 
wariancji-kowariancji tworzy struktur! symetrii z o$onej, 
która jest specyÞczn# form# sferyczno%ci. Prostym roz-
wi#zaniem jest w #czenie do analizy efektu losowego dla 
nachylenia linii regresji. Wprowadzamy wtedy sk adnik 
losowy zwi#zany z sytuacjami pomiarowymi, dzi!ki cze-
mu dopuszczamy odmienne wariancje w kolejnych po-
miarach, a w efekcie – odmienne kowariancje (czyli tak$e 
korelacje) dla poszczególnych par pomiarów. Za o$enie 
sferyczno%ci zostaje w takim modelu zniesione.

Dodatkowo, wi!kszo%& programów statystycznych 
umo$liwia w #czenie do liniowego modelu mieszanego 
z góry za o$onej przez badacza struktury wariancji-kowa-
riancji, która modeluje zwi#zki mi!dzy powtarzanymi sy-
tuacjami pomiarowymi. Pozwala to nie tylko uwzgl!dni& 
w modelu, ale te$ oceni& i szczegó owo opisa& struktur! 
korelacji dla poszczególnych pomiarów. Modelowanie 
macierzy wariancji-kowariancji (tzw. covariance pattern 

models) jest bardziej zaawansowan# technik# i wykracza 
poza ramy niniejszego artyku u.

Brakuj!ce obserwacje 

W modelu badawczym z powtarzanymi pomiarami 
cz!sto spotykanym problemem s# braki danych. Jest to 
szczególnie uci#$liwe w d ugo trwaj#cych badaniach, 
w których g ównym czynnikiem jest czas dokonywa-
nia pomiaru. „Wypadanie” osób z badania prowadzi do 
niezrównowa$onych wyników, co ma konsekwencje dla 
mo$liwo%ci prowadzenia trafnych analiz statystycznych 
i przeprowadzania nieobci#$onych testów istotno%ci.

W literaturze (por. Little i Rubin, 1987) przyj! o si! 
rozró$nienie na kompletnie losowe braki danych (missing 

completly at random, MCAR), losowe braki danych (mis-

sing at random, MAR) i braki nielosowe (missing not at 

random, MNAR). Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, 
w której „wypadni!cie” osoby jest niezwi#zane z war-
to%ciami mierzonych zmiennych (np. awaria aparatury 
pomiarowej). Druga sytuacja nast!puje wówczas, gdy 
brak danych nie jest skorelowany z warto%ci# brakuj#cej 
zmiennej, mo$e by& jednak skorelowany z wcze%niej-
szymi pomiarami (np. brak danych o stanie zdrowia pa-
cjenta z powodu braku kontaktu z badanym). W trzeciej 
sytuacji wyst!puje korelacja mi!dzy brakiem danych 
a warto%ci# brakuj#cej zmiennej (np. nieudzielenie w an-
kiecie odpowiedzi na zbyt osobiste pytanie). Analiza wa-
riancji dla powtarzanych pomiarów zachowuje trafno%& 
jedynie w przypadku, gdy braki danych s# kompletnie lo-
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sowe (MCAR). Jednak nawet wtedy pozostaje problem 
w postaci niezrównowa$enia danych, gdy$ poszczególne 
osoby ró$ni# si! mi!dzy sob# liczb# dokonanych pomia-
rów. Standardowym, cho& maj#cym wady rozwi#zaniem 
jest w takim wypadku prowadzenie analizy jedynie na 
osobach z kompletnymi wynikami (complete cases ana-

lysis). Przyczynia si! ono jednak do zmniejszenia mocy 
przeprowadzanych testów i jest szczególnie uci#$liwe 
w przypadku skomplikowanych bada" prowadzonych 
na ma ych próbach. Inne, bardziej z o$one rozwi#zania 
to np. estymowanie warto%ci brakuj#cych pomiarów lub 
przeprowadzenie analizy wariancji dla danych niezrów-
nowa$onych (ANOVA for unbalanced design), maj# one 
jednak charakter metod bardziej zaawansowanych i nie-
polecanych niedo%wiadczonym u$ytkownikom.

W analizie wielopoziomowej, w której szacowanie pa-
rametrów modelu opiera si! na metodach wiarygodno%ci, 
warunek losowo%ci jest bardziej liberalny. Przy za o$eniu, 
$e braki danych nie zale$# od warto%ci brakuj#cej zmien-
nej (MCAR lub MAR) analiza taka jest traktowana jako 
trafna. Ró$na liczba obserwacji u poszczególnych osób 
nie stanowi problemu, nie ma bowiem w hierarchicz-
nym modelu liniowym wymogu równej liczebno%ci grup. 
Mo$na wi!c wykorzysta& w analizie wszystkie zebrane 
wyniki – ma to pozytywny wp yw na moc wykonywa-
nych testów.

Oczywi%cie, opisane wy$ej w a%ciwo%ci nie czyni# 
z hierarchicznego modelu liniowego uniwersalnej metody 
radzenia sobie z brakami danych w zebranych wynikach. 
W przypadku du$ej ich liczby lub ich nielosowej struktu-
ry (gdy na przyk ad wi!kszo%& braków przypada w powta-
rzanych pomiarach na ostatni# obserwacj!) dane przestaj# 
by& bowiem reprezentatywne dla analizowanej populacji, 
co znacz#co wp ywa na mo$liwo%& interpretowania i ge-
neralizowania uzyskanych wyników – w takim wypadku 
wybór metody statystycznej (analizy wielopoziomowej, 
analizy wariancji itp.) jest wtórny wobec znacznie ogól-
niejszego problemu. Jednak w przypadku sporadycznych 
braków danych (np. losowo roz o$one, pojedyncze braku-
j#ce obserwacje u niewielkiej liczby osób) hierarchiczny 
model liniowy pozwala wykorzysta& w analizie wszyst-
kie zebrane wyniki i nie wymaga wy #czania np. osoby, 
u której w jednym z kilkunastu analizowanych punktów 
czasowych nie uda o si! dokona& pomiaru.

Rozk ad sytuacji pomiarowych w czasie

Inna wra$liwo%& analizy wariancji i hierarchicznego 
modelu liniowego na niezrównowa$one dane ma du$e 
znaczenie ju$ przy planowaniu samego schematu badaw-
czego, z którego wyniki b!d# poddawane analizie tymi 
metodami. W standardowej analizie wariancji, zak adaj#-

cej dane zrównowa$one, wszystkie osoby musz# by& ba-
dane w tych samych, sta ych warto%ciach zmiennej nieza-
le$nej. Je%li g ównym czynnikiem niezale$nym jest czas 
(co w przypadku powtarzanych pomiarów bywa dosy& 
cz!ste), oznacza to, $e liczba pomiarów i odst!py mi!dzy 
poszczególnymi pomiarami u ka$dej z osób powinny by& 
identyczne.

W hierarchicznym modelu liniowym, który nie jest 
ograniczony do danych zrównowa$onych, badacz nie jest 
zmuszony do planowania jedynie sta ych sytuacji pomia-
rowych – mo$liwe jest w #czenie do modelu zarówno po-
miarów w jednakowych (Þxed occasions), jak i w ró$nych 
momentach (varying occasions) u poszczególnych osób. 
Model regresji wielopoziomowej pozwala, a wr!cz suge-
ruje wprowadzanie zmiennych – a wi!c i czasu pomiaru 
– jako zmiennych ilo%ciowych, gdy tylko jest to mo$liwe. 
W takiej sytuacji czas pomiaru, traktowany jako zmien-
na ci#g a, mo$e dla ka$dej z osób przyjmowa& odmienne 
warto%ci, a odleg o%& mi!dzy poszczególnymi momen-
tami pomiaru jest precyzyjnie uj!ta w analizie danych 
w celu okre%lenia najlepiej dopasowanej linii trendu. 

Kolejn# wa$n# cech# hierarchicznych modeli linio-
wych jest fakt, $e czas mo$e by& wprowadzony do ana-
lizy nie jako efekt sta y, ale jako efekt losowy – mamy 
wtedy do czynienia z modelem efektu losowego dla na-
chylenia linii regresji. Oznacza to, $e dopuszczamy dla 
ka$dej z osób badanych inn# wielko%& zmian w obr!bie 
zmiennej zale$nej w czasie przebiegu badania. Dla ka$dej 
osoby mo$emy wi!c wyznaczy& lini! trendu o innych pa-
rametrach – ró$ni#c# si! nie tylko punktem pocz#tkowym 
(efekt losowy dla sta ej równania regresji), ale te$ szyb-
ko%ci# (przy losowym trendzie liniowym) czy przyspie-
szeniem (przy losowym trendzie kwadratowym) spadku 
lub wzrostu warto%ci mierzonej zmiennej. Wszystkie te 
w a%ciwo%ci daj# analizie wielopoziomowej znacz#c# 
przewag! nad klasyczn# analiz# wariancji dla powtarza-
nych pomiarów.

Mo$liwo%ci rozbudowy analizowanego modelu

W analizie wariancji z powtarzanym pomiarem istniej# 
oczywi%cie mo$liwo%ci rozbudowy podstawowego sche-
matu. Prosty model z jednym czynnikiem wewn#trzoso-
bowym, prezentowany w pierwszym przyk adzie, mo$na 
rozszerzy&, w #czaj#c dodatkowe czynniki wewn#trzoso-
bowe charakteryzuj#ce warunki badawcze w kolejnych 
pomiarach (np. do pierwszego przyk adu mogli%my wpro-
wadzi& zmienn# w postaci liczby prezentowanych bod'-
ców, równej 50 i 100 – otrzymaliby%my wtedy sze%& sytu-
acji pomiarowych w planie 3 × 2, czyli trzy typy zadania 
na aparacie krzy$owym, ka$de wykonane dwa razy: raz 
w krótkiej, a raz w d ugiej wersji). Mo$na te$ wprowa-



246      PIOTR ZIELI)SKI

dza& czynniki mi!dzyosobowe w postaci zmiennych ka-
tegorialnych, dziel#cych badanych na kilka grup (np. oso-
by, które musia y wykonywa& zadanie lew# r!k#, i osoby 
wykonuj#ce je r!k# praw#). Oprócz efektów g ównych, 
testujemy wtedy istotno%& interakcji mi!dzy czynnikami 
wewn#trz- i mi!dzyosobowymi.

W porównaniu z analiz# wariancji, liniowe modele 
mieszane daj# znacznie wi!ksze mo$liwo%ci rozbudowy. 
Dodatkowe zmienne obja%niaj#ce mog# by& wprowadza-
ne na ka$dym z poziomów modelu. Podobnie jak w anali-
zie wariancji, mog# to by& wi!c dodatkowe zmienne kate-
gorialne wewn#trz- i mi!dzyosobowe oraz ich interakcje, 
mog# by& to tak$e kowarianty (tj. zmienne ci#g e, po-
zwalaj#ce przewidywa& zmienn# zale$n#) charakteryzu-
j#ce osoby badane – b!d# to zmienne drugiego poziomu. 
Mamy te$ mo$liwo%& w #czenia do analizy zmiennych 
ci#g ych na poziomie pierwszym, czyli tzw. kowariantów 
zmiennych czasowo (time varying explanatory variables), 
czego nie oferuje klasyczny model ANOVA. Zmiennym 
czasowo kowariantem mo$e by& np. czas po%wi!cony na 
wykonanie zadania, gdy g ówn# zmienn# zale$n# jest wy-
nik, czyli poprawno%&, a niezale$n# – typ zadania. Mo$e 
to by& te$ np. l!k rozumiany jako stan mierzony oddziel-
nie przed ka$d# z sytuacji pomiarowych. 

Zmienny czasowo kowariant daje tak$e badaczowi 
mo$liwo%& uwzgl!dnienia w analizie statystycznej rów-
nocze%nie efektu czasu i efektu zwi#zanego ze specyÞk# 
sytuacji pomiarowej (np. trudno%ci# zadania czy typem 
prezentowanych bod'ców) – ma to oczywi%cie sens je-
dynie w sytuacji, gdy czas i typ sytuacji pomiarowej nie 
s# skorelowane, a wi!c np. w eksperymencie, w którym 
ka$demu z badanych prezentowano bod'ce eksperymen-
talne w odmiennej kolejno%ci.

Hierarchiczny model liniowy dla powtarzanych pomia-
rów, podobnie jak ka$dy inny model wielopoziomowy, nie 
jest ograniczony do dwóch poziomów. Daje to dodatkowe 
mo$liwo%ci rozbudowy analizowanego modelu poprzez 
rozszerzenie jego struktury hierarchicznej. Najni$szym 
poziomem standardowo jest poziom obserwacji, za% po-
ziom drugi to poziom charakteryzuj#cy osoby badane. 
Mo$na sobie jednak  atwo wyobrazi&, $e osoby badane s# 
jednostkami pochodz#cymi z nadrz!dnej hierarchicznej 
struktury – s# to np. losowo wybrani uczniowie z ró$nych 
szkó . Czynnik grupuj#cy osoby badane b!dzie wtedy 
tworzy  poziom trzeci, który mo$e oczywi%cie zawiera& 
zmienne obja%niaj#ce w a%ciwe dla tego poziomu (np. 
wielko%& szko y, lokalizacja w ma ym/du$ym mie%cie 
itp.) i wprowadza& dodatkowe interakcje mi!dzy tymi 
zmiennymi a zmiennymi poziomów ni$szych.

Niedogodno%ci zwi!zane z interpretowaniem 

parametrów w analizie wielopoziomowej

Du$a elastyczno%& liniowych modeli mieszanych jest 
ich zdecydowan# zalet#, sprawne wykorzystanie tej ela-
styczno%ci mo$e jednak pocz#tkowo sprawia& trudno%& 
badaczom przywi#zanym do schematu analizy wariancji. 
W analizach wielopoziomowych pojawiaj# si! bowiem 
wyzwania znane z klasycznej analizy regresji, dodatko-
wo komplikowane przez hierarchiczn# struktur! danych. 
Jest to szczególnie widoczne przy próbach interpretacji 
warto%ci wyra$enia sta ego w równaniu regresji.

W analizie wariancji zmienne wewn#trzosobowe maj# 
charakter zmiennych kategorialnych, nawet gdy pierwot-
nie by y wyra$one na skali wy$szej. W liniowym modelu 
mieszanym najlepszym rozwi#zaniem jest wprowadzanie 
zmiennych ilo%ciowych, je%li jednak jeste%my zmuszeni 
uwzgl!dni& czynniki o charakterze nominalnym, musz# 
one zosta& wprowadzone do równania regresji za pomo-
c# odpowiednio zakodowanych zmiennych instrumen-
talnych. Zastosowanie równocze%nie kilku zmiennych 
o wielu kategoriach (a wi!c takich, które wymagaj# wi!-
cej ni$ jednej zmiennej instrumentalnej) i modelowanie 
interakcji mi!dzy nimi staje si! w takim wypadku szcze-
gólnie k opotliwe interpretacyjnie.

Kolejn# kwesti# dobrze znan# w analizie regresji, a nie-
maj#c# szczególnego znaczenia w analizie wariancji jest 
centrowanie zmiennych. W przypadku zmiennych nie-
centrowanych, wyra$enie sta e równania regresji przyj-
muje warto%&, jak# zgodnie z modelem uzyska zmienna 
przewidywana, gdy wszystkie pozosta e zmienne b!d# 
równe zeru. W niektórych sytuacjach jest to warto%& 
bezsensowna, np. gdy jednym z predyktorów by  Iloraz 
Inteligencji (ze %redni# 100 i odchyleniem standardowym 
równym 15). Centrowanie jest zabiegiem przesuwaj#cym 
punkt zerowy; np. centrowanie wokó  %redniej warto%ci  I.I. 
w badanej próbie sprawi, $e wyra$enie sta e b!dzie okre%-
la& poziom zmiennej przewidywanej u badanego o prze-
ci!tnym poziomie inteligencji w danej grupie, a np. cen-
trowanie wokó  warto%ci 100 sprawi, $e warto%& sta ej re-
gresji odzwierciedli oczekiwany wynik przeci!tnej osoby 
w populacji ogólnej. Podobnie jak w przypadku kodowa-
nia zmiennych kategorialnych, centrowanie wymaga od 
badacza szczególnej uwagi przy interpretowaniu parame-
trów równania regresji w wypadku wyst!powania interak-
cji mi!dzy zmiennymi z ró$nych poziomów hierarchii.

Miary si y efektu w liniowych modelach mieszanych

Istotnym problemem jest kwestia oceny si y efektu dla 
testowanych zmiennych, poruszana ju$ przy okazji anali-
zy pierwszego przyk adu. W analizie wariancji funkcjo-
nuj# ró$ne wska'niki (f Cohena, !2, !2

P , czy zapropono-
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wany w ostatnich latach jako najbardziej uniwersalny !2
G, 

czyli zgeneralizowane eta-kwadrat – por. Olejnik i Algi-
na, 2003), które pozwalaj# oceni&, czy wp yw testowa-
nych czynników na zmienn# przewidywan# jest nie tylko 
nieprzypadkowy (czyli istotny statystycznie), lecz tak$e 
maj#cy realne znaczenie (czyli charakteryzuj#cy si! du$# 
si # efektu, co z regu y oznacza, $e czynnik ten odpowiada 
za du$y procent wariancji zmiennej wyja%nianej). Wiele 
czasopism wymaga obecnie, by – cytuj#c wyniki analizy 
statystycznej – podawa& nie tylko istotno%&, ale te$ miar! 
si y efektu w a%ciw# dla danego testu statystycznego.

W hierarchicznym modelu liniowym okre%lanie si y 
efektu nie jest, niestety, proste. Dzieje si! tak ze wzgl!du 
na hierarchiczn# struktur! danych i rozbicie wariancji na 
kilka oddzielnych elementów sk adowych, zwi#zanych 
z poszczególnymi poziomami. W praktyce wi!c pro-
porcj! wyja%nianej wariancji nale$y okre%la& oddzielnie 
dla ka$dego z tych elementów. Szczegó owo opisuj# to 
Snijders i Bosker (1999), przyjmuj#c za miar! wyja%nia-
nej przez model wariancji przybli$one R2, b!d#cy wspó -
czynnikiem analogicznym do R2 w klasycznym modelu 
regresji. Obliczanie takiego wspó czynnika dla pierw-
szego poziomu (a wi!c okre%lenie efektu wewn#trzoso-
bowego w powtarzanych pomiarach) by o ju$ opisane 
w analizie pierwszego przyk adu w niniejszym artykule. 
Przybli$one R2 jest tak naprawd! wspó czynnikiem okre-
%laj#cym redukcj! wariancji b !du w testowanym modelu 
wzgl!dem modelu bazowego. W analizowanym wcze-
%niej przyk adzie za model bazowy pos u$y  tzw. model 
zerowy, w którym nie by o $adnych zmiennych wyja%nia-
j#cych, jednak nie w ka$dej sytuacji b!dzie to w a%ciwe. 
Czasem za model bazowy s u$y& mo$e model, który sam 
wyja%nia jaki% procent wariancji (np. dla bada" pod u$-
nych b!dzie to model z wprowadzonym do równania tren-
dem czasowym). W takim przypadku obliczony wspó -
czynnik ma w zasadzie charakter ,R2, co zmienia nieco 
jego interpretacj!. Wi!kszy problem stanowi obliczanie 
przybli$onego R2 dla sk adowych wariancji zwi#zanych 
z poziomami wy$szymi, a wi!c np. wielko%ci wyja%nio-
nej wariancji mi!dzyosobowej. Ze wzgl!du na specyÞk! 
dzielenia wariancji na cz!%ci sk adowe w modelu hie-
rarchicznym, po wprowadzeniu niektórych predyktorów 
,R2 dla poziomu drugiego mo$e nawet przyjmowa& war-
to%& ujemn#. Ponadto wraz ze wzrostem skomplikowania 
modelu i wprowadzaniu wielu zmiennych na ró$nych 
poziomach oraz interakcji mi!dzy nimi, wybór sk adni-
ka wariancji (b#d' ich sumy) stanowi#cego podstaw! do 
obliczania ,R2 oraz w a%ciwa interpretacja ,R2 staj# si! 
jeszcze bardziej z o$one. Zasadniczo nale$y przyj#&, $e 
niestety nie ma obecnie prostego i uniwersalnego sposo-

bu oceny si y efektu dla wszystkich czynników w linio-
wym modelu mieszanym.

Analiza wyników ze schematu 

z powtarzanym pomiarem – przyk ad drugi

Drugi przyk ad prezentuje, krok po kroku, analiz! da-
nych z czasem pomiaru jako g ówn# zmienn# niezale$n#. 
Tak jak poprzednio, dane zosta y opracowane zarówno 
w modelu analizy wariancji, jak i za pomoc# hierarchicz-
nego modelu liniowego. Maj# one charakter zrównowa-
$ony i nie ma w nich brakuj#cych obserwacji, co dopusz-
cza zastosowanie analizy wariancji, wyniki nie spe niaj# 
jednak za o$e" niezb!dnych dla stosowania tej metody. 
W takim wypadku hierarchiczny model liniowy pozwala 
na trafniejsze wnioskowanie statystyczne – poni$sza ana-
liza prezentuje kolejne etapy budowy w a%ciwego modelu 
dla prezentowanych wyników.

Dwunastu badanych wykonywa o test SMK z Wiede"-
skiego Systemu Testów (http://www.schuhfried.at). SMK 
s u$y do badania koordynacji i polega na utrzymywaniu, 
za pomoc# odpowiedniej konsoli, widocznego na ekranie 
ruchomego obiektu w stabilnej pozycji. Podstawowym 
wska'nikiem jest czas, w jakim udaje si! badanemu re-
alizowa& to zadanie, czyli utrzymywa& uciekaj#cy obiekt 
w obszarze idealnym. Zgromadzone dane dotycz# pierw-
szych 10 minut testu – dla ka$dej z minut wyliczono od-
dzielny wska'nik (czas utrzymywania obiektu w obszarze 
idealnym w danej minucie testu, wyra$ony w procentach), 
co pozwala oceni&, jak zmienia  si! poziom wykona-
nia podczas tego okresu. Czas pomiaru ma wi!c w tym 
przyk adzie charakter czynnika wewn#trzosobowego. 
Ka$dego z badanych charakteryzuje te$ wynik w skali 
Styl Skoncentrowany na Zadaniu (SSZ) z kwestionariu-
sza CISS (Strelau, Jaworowska, Wrze%niewski i Szczepa-
niak, 2005), w tym wypadku mog#cy s u$y& jako predyk-
tor determinacji do dzia ania, cechuj#cej badanego w sy-
tuacjach stresuj#cych (a do takich zalicza si! test SMK). 
Jest to czynnik mi!dzyosobowy. Wynik ten ma posta& 
zmiennej ilo%ciowej, jednak dla uproszczenia zosta  on 
zdychotomizowany (na podstawie mediany) i przekszta -
cony w zmienn# dziel#c# badanych na dwie równoliczne 
grupy – z wy$szym i ni$szym poziomem SSZ. Zbiór da-
nych znajduje si! w Za #czniku B. W artykule znajduj# 
si! wskazówki, jak prowadzi& opisan# analiz! w inter-
fejsie graÞcznym SPSS, natomiast w Za #czniku C znaj-
duje si! skrypt pozwalaj#cy wykona& identyczn# analiz! 
w %rodowisku statystycznym R.

Rysunek 3 prezentuje rozk ady wyników w kolejnych 
minutach testu. Wida& na nim wyra'nie, $e zmianie ule-
ga nie tylko poziom wykonania, który szybko obni$a si! 
w pocz#tkowych minutach. Maleje tak$e zró$nicowanie 
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Rysunek 4. 

Indywidualne przebiegi czasowe dla posz-
czególnych osób (przyk ad drugi).

Rysunek 3. 

Rozk ad wyników w kolejnych sytuacjach 
pomiarowych (przyk ad drugi).
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wyników, co sugeruje, $e mimo pocz#tkowych ró$nic 
indywidualnych, w dalszej cz!%ci testu poziom wykona-
nia u wszystkich badanych by  zbli$ony. Potwierdza to 
Rysunek 4, prezentuj#cy indywidualne przebiegi czaso-
we dla wszystkich 12 badanych, z dodatkowym zazna-
czeniem poziomu SSZ.

Analiza wariancji w SPSS wymaga tabeli danych w for-
macie szerokim. Po wprowadzeniu danych wybieramy po-
lecenie „Analiza * Ogólny model liniowy * Powtarzane 
pomiary…” i deÞniujemy czynnik wewn#trzobiektowy 
POMIAR o dziesi!ciu poziomach. W nast!pnym oknie 
jako zmienne wewn#trzobiektowe wstawiamy zmienne 
charakteryzuj#ce kolejne pomiary, a w polu „Czynniki 
mi!dzyobiektowe” wstawiamy zmienn# SSZ. W zak adce 
„Opcje…” zaznaczamy „Oceny wielko%ci efektu”. Wy-
 konujemy analiz!.

Próba wykonania analizy wariancji z powtarzanym 
pomiarem dla wewn#trzosobowego efektu czasu (10 sy -
tuacji pomiarowych) i mi!dzyosobowej zmiennej cha-
rakteryzuj#cej poziom SSZ nie wygl#da zadowalaj#-
co. Testowanie za o$e" wykazuje, $e dane te nie spe -
niaj# warunku sferyczno%ci, co wida& w wyniku testu 
Mauchly’ego (W < 0,000, p < 0,000). Jak by o to opisane 
wcze%niej, w takich sytuacjach rozwi#zaniem mo$e by& 
korekta stopni swobody testu F zgodnie z warto%ci# " 
(w tym wypadku warto%& ta jest bardzo niska – wspó -
czynnik Greenhouse – Geissera wynosi 0,231) lub zasto-
sowanie modelu wielozmiennowego (MANOVA). Oba 
podej%cia prowadz# do nieco odmiennych rezultatów, co 
sugeruje, $e struktura danych nie daje si! dobrze opisa& 
przynajmniej przez jedn# z tych metod. Analiza wielo-
zmiennowa, w której za o$enie sferyczno%ci nie jest ko-
nieczne, wykazuje istotny efekt g ówny czasu pomiaru, 
- Wilksa = 0,005, F(9;2) = 46,008, p = 0,021. Interakcja 
czasu pomiaru z warto%ci# SSZ jest na poziomie ten-
dencji statystycznej, - Wilksa = 0,017, F(9;6) = 12,918, 
p = 0,074. Wyniki jednozmiennowej analizy wariancji 
prezentuje Tabela 5. Efekt wewn#trzosobowy zwi#zany 
z sytuacj# pomiarow# jest istotny (oko o 82% zmien-
no%ci wewn#trzosobowej wi#$e si! z czasem pomiaru). 
Interakcja czasu pomiaru i poziomu SSZ jest istotna 
przy df = 9, jednak niespe nienie wymogu sferyczno%ci 
nie pozwala traktowa& tego wyniku z pe nym zaufaniem. 
Korekta stopni swobody na podstawie wspó czynnika 
. lokuje t! interakcj! na granicy istotno%ci – przy kon-
serwatywnej poprawce Greenhouse – Geissera osi#ga ona 
jedynie poziom tendencji statystycznej (p = 0,064), za% 
przy bardziej liberalnym wspó czynniku " Huynh – Feldta 
osi#ga kryterium istotno%ci (p = 0,041). Wykonana dodat-
kowo analiza trendów (kontrasty wielomianowe) wska-
zuje, $e istotne s# jedynie trend liniowy (F(1;10) = 64,587, 

p < 0,001, !2
p = 0,87) i kwadratowy (F(1;10) = 163,574, 

p < 0,001, !2
p = 0,94) dla efektu g ównego czasu pomia-

ru. Istotny trend kwadratowy wskazuje, $e zwi#zek czasu 
pomiaru z poziomem wykonania nie jest prostoliniowy, 
ale ma kszta t paraboli lub wycinka paraboli. Charakter 
trendu czasowego i interakcji z poziomem SSZ zmuszeni 
jeste%my okre%li& na podstawie wykresów – Rysunek 5 
podpowiada, $e poziom wykonania obni$a si! gwa townie 
w pierwszych minutach testu, osi#gaj#c minimum oko o 
ósmej minuty. W ostatniej minucie nast!puje ponowny 
wzrost poziomu wykonania. U osób z wy$sz# warto%ci# 
SSZ mo$na zaobserwowa& pocz#tkowo wy$szy poziom 
wykonania i gwa towniejszy spadek na pocz#tku testu, 
mniej jest te$ u nich widoczny ponowny wzrost wyni-
ków.

Szczegó owego opisu ró$nic wewn#trz- i mi!dzygru-
powych dla poszczególnych pomiarów mog# dostarczy& 
nam testy post hoc, jednak w przypadku przedstawionych 
danych zastosowanie hierarchicznego modelu liniowego 
jest zdecydowanie lepszym wyborem. Po pierwsze, po-
zwoli on wprowadzi& czas jako zmienn# ilo%ciow#, co 
w tym wypadku ma uzasadnienie, po drugie, pozwoli le-
piej opisa& ró$nice mi!dzyosobowe nie tylko w poziomie 
wykonania, ale te$ w szybko%ci jego zmiany.

Aby przeprowadzi& analiz! w pakiecie SPSS, musimy 
przekszta ci& dane z formatu szerokiego za pomoc# po-
lecenia „Dane * Restrukturyzuj dane…”. Wykonujemy 
to w sposób analogiczny jak w pierwszym przyk adzie. 
W kroku trzecim „Zmienn# wynikow#” nazywamy 
WYNIK, za% w pole poni$ej wstawiamy zmienne opisuj#ce 
kolejnych dziesi!& sytuacji pomiarowych. Poniewa$ tym 
razem zbiór danych zawiera te$ czynnik mi!dzyosobowy, 
w pole „Zmienne niezmienione” wstawiamy zmienn# 
SSZ. W kroku pi#tym zostawiamy domy%lne indeksowa-
nie w postaci liczbowej (1, 2, 3 …), za% zmienn# indeksu-
j#c# nazywamy POMIAR. Po zako"czeniu restrukturyza-
cji otrzymujemy tabel! danych w formacie d ugim.

Przed przyst#pieniem do estymacji modelu warto poczy-
ni& pewne przygotowania. Po pierwsze, dziesi!& sytuacji 
pomiarowych najlepiej zakodowa& warto%ciami od 0 do 9. 
Naj atwiej wykona& to poleceniem „Przekszta cenia 
* Oblicz warto%ci…” i zmienn# wynikow# POMIAR 
zdeÞniowa& jako „POMIAR – 1”. Dzi!ki temu warto%& 
sta ej równania regresji b!dzie przeci!tnym poziomem 
wykonania w pierwszej minucie testu, pod warunkiem, 
$e tak$e pozosta e zmienne w modelu przyjmuj# warto%& 
zerow#. Poniewa$ do modelu chcemy w #czy& zmienn# 
kategorialn# SSZ, zostanie ona za pomoc# kodowania ze-
ro-jedynkowego zamieniona na zmienn# instrumentaln#. 
SPSS przypisuje automatycznie warto%& zero ostatniej 
kategorii, dzi!ki czemu sta # równania regresji mo$na 
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b!dzie interpretowa& jako przeci!tny poziom wykonania 
testu SMK u osoby z wy$szym poziomem SSZ.

Z wykresów wida&, $e zmiana wykonania testu SMK 
w czasie nie ma charakteru prostoliniowego – oprócz 
zmiennej POMIAR potrzebujemy wi!c tak$e zmiennej 
POMIAR2, zawieraj#cej warto%ci zmiennej POMIAR 
podniesione do kwadratu, aby wprowadzi& j# do modelu 
(samodzielnie zmienn# tak# mo$na stworzy& poleceniem 
„Przekszta cenia * Oblicz warto%ci…”; jako zmienn# 
wynikow# wpisujemy POMIAR2, któr# deÞniujemy jako 
POMIAR · POMIAR).

Po tych przygotowaniach, pierwszym krokiem, jaki 
powinni%my wykona&, jest oszacowanie modelu ze-
rowego, który b!dzie nam s u$y  za model bazowy dla 
dalszych porówna". W SPSS wybieramy wi!c pole-
cenie „Analiza * Modele mieszane * Liniowe…”. 
W pierwszym oknie jako „Obiekty” wstawiamy zmienn# 
OSOBA. W kolejnym oknie jako zmienn# zale$n# wsta-
wiamy WYNIK. Ju$ w tym momencie mo$emy w polu 
„Czynniki” wstawi& zmienn# kategorialn# SSZ, opisu-
j#c# ró$nice indywidualne, a w polu „Wspó zmienne” 
wstawi& zmienne ilo%ciowe POMIAR i POMIAR2, któ-
re pos u$# do modelowania czasu pomiaru. W zak adce 
„Statystyki…” zaznaczamy opcj! „Oceny parametrów”, 
za% w zak adce „Estymacja…” zmieniamy metod! szaco-
wania na „Najwi!ksz# wiarygodno%& (ML)” – pozwoli to 
nam w sposób bezpo%redni porównywa& ró$ni#ce si! od 
siebie modele (wi!cej na ten temat w dalszej cz!%ci przy-
k adu). Po tych przygotowaniach, kolejne modele b!dzie-
my deÞniowa&, modyÞkuj#c jedynie zak adki „Sta e…” 
i „Losowe…” – pozosta e opcje zostawimy bez zmian.

Model zerowy deÞniujemy tak, jak w poprzednim 
przyk adzie, zaznaczaj#c w zak adce „Sta e…” opcj! 
„Uwzgl!dnij wyraz wolny” i zostawiaj#c puste pole 
„Model”. Podobnie w zak adce „Losowe…”, pole 
„Model” zostawiamy puste, zaznaczamy jedynie opcj! 
„Uwzgl!dnij wyraz wolny” i dodajemy zmienn# OSOBA 
do pola „Kombinacje”. Wykonujemy analiz!.

Parametry wszystkich szacowanych w tym przyk adzie 
modeli prezentuje Tabela 6. Warto%& sta ej w Modelu 0 
opisuje nam %redni# ogóln# (wyniki wszystkich osób we 
wszystkich pomiarach), co w tym wypadku nie stano-
wi informacji przydatnej do interpretowania wyników. 
Wariancja wyników zosta a rozbita na dwie sk adowe: 
mi!dzyosobow# (efekt losowy dla sta ej równania re-
gresji) i wewn#trzosobow# (reszta). Dziel#c wariancj! 
mi!dzyosobow# przez wariancj! ca kowit#, otrzymujemy 
wska'nik tzw. korelacji wewn#trzklasowej (intraclass 

correlation, ICC). W tym wypadku wynosi on:

ICC =
+

=
20 495

20 495 136 895
0 13

,

, ,
,

Wspó czynnik ten oznacza, $e oko o 13% ca kowitej 
wariancji wyników jest zwi#zane ze zmienno%ci# mi!-
dzyosobow#. Korelacj! wewn#trzklasow# mo$na te$ in-
terpretowa& jako oczekiwan# korelacj! mi!dzy dwoma 
losowo wybieranymi pomiarami u tej samej osoby.

W nast!pnym kroku dodajemy do modelu efekty sta e. 
W przypadku bada", w których g ównym predyktorem 
jest czas, w tym kroku nale$y skupi& si! na okre%l eniu linii 
trendu najlepiej dopasowanej do danych. W niniejszym 
przyk adzie etap ten upro%cimy, na podstawie wykresu 

Tabela 5. 

Test efektów wewn#trzosobowych w analizie wariancji dla powtarzanych pomiarów – przyk ad 2

df Suma kwadratów +redni kwadrat F !2
P

POMIAR 9 11446,375 1271,819 45,127*** 0,819

     " (Greenhouse – Geisser) 2,08 11446.375 5511,114 45,127*** 0,819

     " (Huynh – Feldt) 2,89 11446,375 3956,197 45,127*** 0,819

POMIAR · SSZ 9 801,842 89,094 3,161** 0,24

     " (Greenhouse – Geisser) 2,08 801,842 386,065 3,161* 0,24

     " (Huynh – Feldt) 2,89 801,842 277,14 3,161* 0,24

B #d 90 2536,483 28,183

     " (Greenhouse – Geisser) 20,77 2536,483 122,125

     " (Huynh – Feldt) 28,93 2536,483 187,668

Uwaga. W Mauchly’ego < 0,001, p < 0,001; " Greenhouse-Geissera = 0,231; " Huynh-Feldta = 0,321.

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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od razu zak adaj#c, $e najlepiej dopasowana do danych 
jest funkcja kwadratowa czasu pomiaru. Aby zawrze& 
tak# funkcj! w naszym modelu, uzupe niamy zak ad-
k! „Sta e…”, w polu „Model” umieszczaj#c zmienne 
POMIAR i POMIAR2, bez interakcji mi!dzy nimi (alter-
natywnie, mo$emy w polu „Model” umie%ci& zmienn# 
POMIAR i interakcj! POMIAR · POMIAR, co pozwoli 
nam uzyska& identyczny efekt). Wykonujemy analiz!. Jak 
wida& w Tabeli 6, w otrzymanym w ten sposób Modelu 1 
w znacz#cy sposób zmniejszy a si! wewn#trzosobowa 
wariancja b !du. Si a efektu, obliczona zgodnie z wzorem 
(1), wynosi:

R1

2 136 895 33 204

136 895
0 76=

−
=

, ,

,
, ,

co oznacza, $e model, w którym wynik w te%cie SMK ma 
charakter funkcji kwadratowej czasu pomiaru, t umaczy 
oko o trzech czwartych wewn#trzosobowej zmienno%ci 
wyników. Warto zauwa$y&, $e wariancja mi!dzyosobowa 
zwi#zana ze sta # równania regresji wzros a w stosunku 
do modelu poprzedniego. Próbuj#c w sposób analogiczny 
do R2

1 obliczy& warto%& R2 dla poziomu drugiego (mi!dzy-

osobowego), otrzymaliby%my warto%& ujemn#, której nie 
da si! interpretowa& w kategoriach proporcji wyja%nionej 
wariancji – jest to dobry przyk ad problemów z oblicza-
niem si y efektu w analizach wielopoziomowych.

W kolejnym kroku powinni%my w #czy& do modelu 
zmienne drugiego poziomu, by sprawdzi&, czy t umacz# 
one wariancj! mi!dzyosobow#. Uzupe niamy wi!c pole 
„Model” w zak adce „Sta e…” o zmienn# SSZ, bez inte-
rakcji z pozosta ymi zmiennymi. Wykonujemy analiz!. 
W otrzymanym w ten sposób Modelu 2 (por. Tabela 6) 
widzimy, $e parametr dla zmiennej SSZ nie jest istotny 
statystycznie, a zmiana wariancji mi!dzyosobowej w sto-
sunku do Modelu 1 jest minimalna (wynosi zaledwie 
0,226). Oznacza to, $e Styl Skoncentrowany na Zadaniu 
nie t umaczy mi!dzyosobowego zró$nicowania wyników. 
Warto te$ zwróci& uwag!, $e wariancja resztowa jest iden-
tyczna jak w Modelu 1, co jest efektem oczekiwanym, 
gdy$ zmienna mi!dzyosobowa nie powinna wp ywa& na 
wariancj! wewn#trzosobow#.

Rysunek 4 sugeruje, $e osoby badane ró$ni# si! nie tyl-
ko poziomem wykonania, ale te$ przebiegiem czasowym 
(u jednych osób spadek wykonania jest dosy& gwa tow-

Tabela 6. 

Oszacowanie parametrów z hierarchicznego modelu liniowego – przyk ad 2

Parametr Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Efekty sta e:

     Sta a 15,71*** 37,08*** 37,56*** 40,37*** 41,89***

Czynniki pierwszego poziomu

     POMIAR –9,32*** –9,32 *** –9,32*** –10,83***

     POMIAR2 10,72*** 10,72*** 10,72*** 10,81***

Czynniki drugiego poziomu

     SSZ –0,95 –6,58 –9,63

Interakcje mi#dzypoziomowe

     POMIAR · SSZ 13,01*

     POMIAR2 · SSZ –0,17

Parametry losowe:

     Reszta 136,895 133,204 133,204 119,381 119,100

     Sta a (wariancja) 120,495 130,864 130,638 185,701 179,226

     POMIAR (wariancja) 111,314 110,770

–2 · LL 941,833 788,846 788,767 765,176 757,595

Uwaga. Model 0 to model ze sta # równania regresji. Model 1 to model z efektem sta ym dla trendu czasowego. Model 2 to model z efektem sta-
 ym dla trendu czasowego i efektem mi!dzyosobowym. Model 3 to model z dodanym efektem losowym dla trendu czasowego. Model 4 to model 
z efektem losowym dla trendu czasowego i interakcj# mi!dzypoziomow#. Jako metod! estymacji zastosowano metod! najwy$szej wiarygodno%ci 
(ML).

* p < 0,05; *** p < 0,001 
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ny, u innych przebiega to  agodniej). Naszym kolejnym 
celem jest wi!c sprawdzenie, czy to zró$nicowanie jest 
istotne oraz czy istnieje interakcja mi!dzy przebiegiem 
czasowym a Stylem Skoncentrowanym na Zadaniu. Aby 
to sprawdzi&, musimy najpierw w #czy& do analizy hie-
rarchicznej efekty losowe dla zmiennych opisuj#cych 
czas pomiaru, dopuszczaj#c w ten sposób oszacowanie 
parametrów nachylenia linii regresji oddzielnie dla ka$-
dej osoby badanej i oszacowanie wariancji grupowych 
wspó czynników. Tak skonstruowany model b!dzie na-
st!pnie modelem bazowym do testowania interakcji.

Aby w #czy& do modelu efekty losowe dla zmiennych pierw-
szego poziomu, uzupe niamy zak adk! „Losowe…”, wstawia-
j#c w pole „Model” zmienne POMIAR i POMIAR2, bez inter-
akcji (podobnie jak robili%my to w zak adce „Sta e…”). 
Estymacja modelu z efektami losowymi dla trendu li-
niowego i kwadratowego nie przynosi pozytywnych re-
zultatów (ostrze$enie na pocz#tku raportu SPSS wynika 
z faktu, $e dla sk adnika losowego zmiennej POMIAR2 
algorytm oszacowa  warto%& 0). Dzieje si! tak cz!sto, gdy 
w modelu zamie%cimy zbyt wiele zb!dnych efektów lo-
sowych. Bez problemu za to zostaje oszacowany model 
z efektem losowym tylko dla trendu liniowego (w za-
k adce „Losowe…” w polu „Model” zostawiamy jedynie 
zmienn# POMIAR). Parametry tego modelu (Model 3) 
prezentuje Tabela 6. Model ten oznacza, $e badani ró$ni# 
si! zarówno pocz#tkowym poziomem wykonania testu, 
jak i szybko%ci# spadku (ujemna warto%& parametru efek-
tu sta ego dla zmiennej POMIAR), nie ró$ni# si! nato-
miast zmian# tej szybko%ci (u ka$dego badanego ma ona 
sta #, zmniejszaj#c# si! warto%&, co odzwierciedla para-
metr efektu POMIAR2 o przeciwnym znaku). Ujmuj#c to 
inaczej – kszta t przebiegu czasowego jest w tym modelu 
identyczny u ka$dego z badanych, ró$ni# si! oni jednak 
po o$eniem punktu minimalnego prezentuj#cej ten prze-
bieg czasowy paraboli. Przeszacowaniu uleg y parametry 
wariancji wewn#trzosobowej i mi!dzyosobowej.

Skoro nie zawsze mo$emy opiera& si! na warto%-
ciach R2, powstaje pytanie, jak oceni&, czy kolejny mo-
del jest lepszy od poprzedniego, tj. czy w sposób istotny 
lepiej opisuje prawdziwy uk ad wyników. S u$# do tego 
tzw. kryteria informacyjne charakteryzuj#ce szacowa-
ny model – podstawowym kryterium jest logarytmiczny 
wska'nik wiarygodno%ci (log-likelihood, LL), pozosta e 
(najcz!%ciej wykorzystywane to AIC lub BIC, cho& raport 
SPSS oferuje wi!ksz# ich liczb!) s# obliczane w opar-
ciu o t! warto%&, przy uwzgl!dnieniu korekty zwi#zanej 
z liczb# parametrów modelu (im wi!cej parametrów, tym 
bardziej obci#$ona zostaje warto%& kryterium, analogicz-
nie do skorygowanego R2 w klasycznej regresji liniowej). 

Podstawowa regu a jest prosta – im bli$sza zera jest war-
to%& kryterium, tym model jest lepiej dopasowany.

Gdy potrzebujemy wi!kszej precyzji w ocenie, mo$-
na obliczy&, czy ró$nica w wielko%ci kryterium jest dla 
dwóch porównywanych modeli istotna statystycznie (pod 
warunkiem, $e jeden z tych modeli jest zagnie$d$ony 
w drugim). SPSS nie pozwala na automatyczne porówna-
nie, trzeba wi!c zrobi& to r!cznie – ró$nica mi!dzy dwie-
ma warto%ciami –2 · LL ma rozk ad $2 o liczbie stopni 
swobody równej ró$nicy w liczbie parametrów porówny-
wanych modeli. Porównywa& w ten sposób mo$na jedy-
nie modele oszacowane metod# najwi!kszej wiarygod-
no%ci (maximum likelihood, ML). W przypadku modeli 
szacowanych metod# warunkowej najwi!kszej wiarygod-
no%ci (restricted maximum likelihood, REML) mo$na 
porównywa& w ten sposób modele ró$ni#ce si! jedynie 
liczb# efektów losowych, przy zachowaniu tych samych 
efektów sta ych.

W analizowanym przypadku, Model 3 jest w spo-
sób istotny (p < 0,001) lepiej dopasowany do danych 
od Modelu 2. Jak wida&, oszacowania parametrów we-
wn#trzosobowych nie zmieni y si!, jednak liniowy trend 
zwi#zany z czasem pomiaru przybra  charakter efektu 
losowego, wi!c warto%& –9,32 traktujemy jedynie jako 
warto%& oczekiwan#, odzwierciedlaj#c# szybko%& spadku, 
która to warto%& charakteryzuje si! w badanej populacji 
zmienno%ci# opisan# przez sk adnik wariancji zawarty 
w modelu. Jak wida& w Tabeli 6, wariancja dla tego efek-
tu wynosi 1,314, co oznacza, $e odchylenie standardowe 
wynosi w przybli$eniu 1,15. Poniewa$ 95% wyników 
le$y w obr!bie oko o dwóch odchyle" standardowych 
(dok adna warto%& to 1,96) mo$emy wyliczy&, $e:

–9,32 + 1,96 · 1,15 = –7,07 
–9,32 – 1,96 · 1,14 = –11,57

co oznacza, $e wspó czynnik opisuj#cy liniow# szyb-
ko%& spadku poziomu wykonania waha si! (z prawdo-
podobie"stwem 95%) od 7 do prawie 12 – mniej wi!cej 
o tyle procent czasu w obszarze idealnym zmniejsza si! 
poziom wykonania w pierwszej minucie testu. Obie gra-
nice przedzia u s# w tym wypadku ujemne, nie ma wi!c 
praktycznie osób, u których liniowy trend czasowy by -
by rosn#cy. Zdarza si! to jednak w niektórych badaniach 
i ciekawe jest wtedy wyliczenie, u jakiego procenta osób 
trend czasowy wskazuje na wzrost, a u jakiego – na spa-
dek wyników.

Oczywi%cie, ze wzgl!du na sk adnik kwadratowy tren-
du (który mo$e by& interpretowany jako przyspieszenie), 
szybko%& spadku zmienia si! w ka$dej kolejnej minucie 
testu, wspó czynnik przypisany parametrowi POMIAR 
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nie ma wi!c sta ej i jednoznacznej interpretacji dla ca ego 
przebiegu badania. Spadek poziomu wykonania jest coraz 
wolniejszy, a$ do osi#gni!cia minimum, po którym trend 
zmienia kierunek i staje si! rosn#cy. Punkt minimum dla 
trendu kwadratowego mo$na w tym wypadku obliczy& 
wzorem

( )2
2

     minimumCZAS
T

T2
=

−

⋅

gdzie T i T2 to wspó czynniki regresji odpowiednio dla li-
niowego i kwadratowego sk adnika trendu. Podstawiaj#c 
za T warto%ci opisuj#ce przedzia  ufno%ci dla wspó czyn-
nika liniowego, a za T2 warto%& 0,72, b!d#c# warto%ci# 
efektu sta ego dla zmiennej POMIAR2, otrzymujemy 
warto%ci 4,92 i 8,02. Pami!taj#c, $e pierwsza minuta zo-
sta a zakodowana jako warto%& zero, mo$emy stwierdzi&, 
$e z 95-procentow# pewno%ci# poziom wykonania testu 
spada do warto%ci minimalnej (po czym zaczyna rosn#&) 
mi!dzy szóst# a dziewi#t# minut# trwania zadania.

W ostatnim kroku wprowadzamy do modelu interak-
cje mi!dzypoziomowe, by oszacowa&, w jakim stopniu 
Styl Skoncentrowany na Zadaniu odpowiada za przebieg 
zmian w poziomie wykonania testu. W SPSS w zak ad-
ce „Sta e…” uzupe niamy pole „Model” o interakcj! 
POMIAR · SSZ oraz POMIAR2 · SSZ. Wykonujemy ana-
liz!.

Model 4 wykazuje lepsze dopasowanie od Modelu 3 na 
poziomie istotnym statystycznie (p < 0,05), jednak istotna 
okaza a si! jedynie interakcja POMIAR · SSZ. Interakcja 
z kwadratowym sk adnikiem trendu nie osi#gn! a istotno-
%ci statystycznej, co oznacza, $e poziom SSZ ma zwi#zek 
z szybko%ci# zmiany poziomu wykonania, nie ma jednak 
wp ywu na kszta t (tj. zakrzywienie) linii trendu. Jak wi-
da&, wariancja wewn#trzosobowa (reszta) jest praktycz-
nie identyczna jak w Modelu 3, obni$eniu uleg a nato-
miast wariancja mi!dzyosobowa. Dla efektów losowych 
Modelu 4 modelem bazowym jest Model 3 i w oparciu 
o jego parametry mo$na spróbowa& obliczy& przybli$one 
,R2 okre%laj#ce, w jakim stopniu wariancja w nachyleniu 
linii regresji jest t umaczona przez zmienn# mi!dzyoso-
bow#. Pos uguj#c si! równaniem analogicznym do rów-
nania (1), podstawiaj#c jedynie za reszt! interesuj#cy nas 
sk adnik wariancji, mo$emy obliczy&, $e:

Rnachylenie

2 1 314 0 77

1 314
0 41=

−
=

, ,

,
,

Oznacza to, $e Styl Skoncentrowany na Zadaniu t uma-
czy oko o 41% zmienno%ci w sk adniku linowym zmiany 
poziomu wykonania podczas ca ego testu SMK. R2

1 dla 
Modelu 4 wynosi za%:

R1

2 136 895 19 1

136 895
0 86=

−
=

, ,

,
,

Przewidywane indywidualne linie trendu dla poszcze-
gólnych osób badanych zgodnie z Modelem 4 prezentuje 
Rysunek 6. Wida& na nim wyra'nie, $e poziom wykonania 
testu SMK zmniejsza si! wraz z up ywem czasu (mo$na to 
przypisa& efektowi zm!czenia), a$ do osi#gni!cia punktu 
krytycznego oko o siódmej minuty, po której dodatni wek-
tor przyspieszenia (pozytywny wspó czynnik dla kwadra-
tu czasu pomiaru) powoduje stabilizacj! wyników (mo$na 
to przypisa& efektowi nabierania wprawy), a u niektórych 
osób nawet nieznaczny ich wzrost. Pocz#tkowy poziom 
wykonania nie jest istotnie zwi#zany z poziomem Stylu 
Skoncentrowanego na Zadaniu, ale u osób z wi!kszym 
nat!$eniem SSZ obni$enie wykonania jest wi!ksze, tj. nie 
jest niwelowane w tak du$ym stopniu przez efekt wpra-
wy, co jest wyra'ne ju$ od oko o trzeciej minuty (mo$e 
to wynika& np. z faktu, $e determinacja tych osób, by wy-
pa%& dobrze, wymaga wi!cej wysi ku, co z kolei zwi!ksza 
efekt zm!czenia i powoduje szybszy spadek poziomu wy-
konania). Ostateczny model wyja%nia oko o 86% zró$ni-
cowania wewn#trzosobowego, podczas gdy poziom SSZ 
odpowiada za oko o 41% mi!dzyosobowej zmienno%ci 
w szybko%ci zmiany poziomu wykonania.

Powy$szy przyk ad dobrze ilustruje ró$nic! mi!dzy 
testowaniem hipotez w modelu ANOVA i w hierarchicz-

Rysunek 5. 

Przeci!tny poziom wykonania testu SMK u grup ró$ni#cych 
si! poziomem SSZ (przyk ad drugi).
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nym modelu liniowym. W analizie wariancji z czynni-
kiem wewn#trzosobowym testowali%my hipotez!, $e 
trend czasowy ma np. charakter trendu kwadratowego 
i odpowiada za zró$nicowanie wyników w kolejnych 
pomiarach w takim samym stopniu u wszystkich osób 
badanych. Wprowadzaj#c dwukategorialn# zmienn# mi!-
dzyosobow# SSZ i interakcj! z czasem pomiaru, testowa-

li%my hipotez!, $e w wynikach mamy dwa trendy czaso-
we, odmienne w ka$dej z grup, ale za to identyczne we-
wn#trzgrupowo. Gdyby%my konserwatywnie, opieraj#c 
si! na analizie z poprawk# Greenhouse – Geissera, uznali 
brak istotno%ci statystycznej dla tej interakcji, byliby%my 
zmuszeni odrzuci& tak# hipotez! i przyj#&, $e zmiana wy-
ników w czasie ma dla ka$dej z osób identyczny charak-

Rysunek 6. 

Przebiegi czasowe dla poszczególnych osób – warto%ci przewidywane zgodnie z Modelem 4 (przyk ad drugi).
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ter, niezale$ny od poziomu SSZ, a ró$nice w wynikach 
maj# jedynie charakter b !du pomiaru.

W hierarchicznym modelu liniowym tok rozumowania 
jest nieco inny. Po pierwsze, testujemy hipotez!, $e zmia-
na wyników w czasie ma charakter trendu kwadratowego 
(Model 1), co jest spójne z modelem ANOVA bez czyn-
nika mi!dzyosobowego. W Modelu 2 sprawdzamy, czy 
ogólny poziom wykonania (ale nie kszta t linii trendu) 
ma zwi#zek z warto%ci# SSZ – ten krok jest analogicz-
ny do modelu ANOVA z czynnikiem mi!dzyosobowym, 
bez interakcji czynnika wewn#trz- i mi!dzyosobowego. 
Taki model w analizie wariancji praktycznie nie bywa 
analizowany, domy%lnie zwykle testujemy model pe ny, 
tj. z interakcj#. Dalej ró$nice s# wyra'niejsze. Dodaj#c 
efekt losowy dla trendu czasowego w Modelu 3, dopusz-
czamy indywidualne zró$nicowanie zmian wyników 
w czasie i staramy si! to jak najlepiej opisa& za pomoc# 
oszacowanych parametrów. W ostatnim kroku, dodaj#c 
interakcj! dwukategorialnej zmiennej mi!dzyosobowej 
z wewn#trzosobowym trendem czasowym, sprawdzamy, 
w jakim stopniu czynnik mi!dzyosobowy jest w stanie 
wyt umaczy& to zró$nicowanie indywidualne. Poziom 
SSZ s u$y wi!c jedynie do wyja%niania tak czy inaczej 
zaobserwowanego efektu, a nie – jak w analizie wariancji 
– do okre%lenia, czy osoby badane ró$ni# si! pod wzgl!-
dem tego, jak zmienia si! w czasie ich poziom wykonania 
zadania.

Podsumowanie

W niniejszym artykule zaprezentowane zosta y dwa po-
dej%cia do analizy danych ze schematu badawczego z po-
wtarzanymi pomiarami. Klasyczna i do tej pory najpopu-
larniejsza analiza tzw. modelu mieszanego, czyli analiza 
wariancji z powtarzanym pomiarem, zosta a zestawiona 
z hierarchicznym modelem liniowym (zwanym te$ linio-
wym modelem mieszanym lub wielopoziomow# analiz# 
regresji), w której podobny cel realizowany jest metodami 
najwi!kszej wiarygodno%ci. W przypadku, gdy zebrane 
dane spe niaj# za o$enia niezb!dne do przeprowadzenia 
trafnej analizy wariancji, ANOVA dla powtarzanych po-
miarów wydaje si! intuicyjnym i godnym polecenia wy-
borem, zapewniaj#c  atw# interpretacj! uzyskanych wy-
ników. Je%li jednak za o$enia te (dotycz#ce m.in. sferycz-
no%ci) nie s# spe nione, lub gdy struktura zmiennych jest 
zbyt z o$ona do uj!cia w czynnikow# analiz! wariancji, 
najlepszym rozwi#zaniem staje si! hierarchiczny model 
liniowy. Analiza ta wymaga co prawda znacznie wi!kszej 
mocy obliczeniowej, jednak przy mo$liwo%ciach wspó -
czesnych komputerów argument ten jest praktycznie nie-
istotny. Analiza wielopoziomowa wymaga te$ od badacza 
zrozumienia struktury danych na du$o g !bszym pozio-

mie (wprowadzanie czynników losowych, interakcje mi!-
dzy poziomami hierarchii itp.) ni$ w przypadku analizy 
wariancji, co jest niezb!dne do stworzenia i interpretacji 
trafnego modelu. Jest to oczywi%cie tylko pozorna wada, 
gdy$ w praktyce ten dodatkowy wysi ek prowadzi do lep-
szego zrozumienia opisywanej rzeczywisto%ci.

Wspó czesne podr!czniki po%wi!cone analizie danych 
z powtarzanych pomiarów coraz cz!%ciej sugeruj# linio-
wy model mieszany jako podstawow# i najlepsz# meto-
d! statystyczn# (m.in. Davis, 2002; Hedeker i Gibbons, 
2006; Verbeke i Molenberghs, 2000), czasem posuwaj#c 
si! wr!cz do traktowania jednozmiennowej analizy wa-
riancji jako metody przestarza ej i maj#cej zbyt wiele 
ogranicze". Zwi!kszaj#ca si! popularno%& analizy wie-
lopoziomowej widoczna jest te$ na gruncie psychologii 
– cho& jeszcze pi#ta edycja APA Publication Manual 
(American Psychological Association, 2001) nie zawie-
ra a wzmianki na temat sposobów prezentacji wyników 
z analizy wielopoziomowej, najnowsze, szóste wydanie 
(2010) zawiera ju$ przyk adowe tabele wskazuj#ce spo-
sób przedstawiania parametrów estymowanych modeli 
(zrezygnowano natomiast w tym wydaniu z przyk adu 
tabeli dla analizy wariancji). Mo$na wi!c przewidywa&, 
$e znajomo%& tej metody w nied ugim czasie b!dzie nie 
tylko przydatnym, lecz tak$e niezb!dnym elementem 
warsztatu badawczego.
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OSOBA AK_50 AK_70 AK_S

01 803 765 922

02 720 727 880

03 838 768 908

04 765 716 844

05 883 787 954

06 818 725 916

07 798 729 988

08 800 747 913

09 820 755 860

10 916 788 986

11 812 713 909

12 724 657 827

13 768 714 909

14 841 712 917

15 785 729 926

16 728 698 847

17 785 788 878

18 740 746 856

19 826 758 951

20 755 709 843

Uwaga. Tabela zawiera dane do pierwszego z analizowanych w tek%cie przyk adów. Zastosowano szeroki format danych. Kolumna AK_50 zawiera 
przeci!tny czas reakcji w sytuacji zadania wykonywanego w tempie 50 bod'ców na minut!, kolumna AK_70 zawiera wynik z tempa 70 bod'ców 
na minut!, a kolumna AK_S wyniki z tempa swobodnego.

Za !cznik A
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OSOBA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 SSZ

01 24 14 10 9 13 06 02 01 01 12 N

02 41 30 21 14 12 08 01 09 04 14 N

03 38 31 26 19 14 12 12 11 06 21 N

04 42 45 29 27 16 11 12 10 09 18 N

05 16 22 11 06 12 09 11 06 11 17 N

06 27 15 10 17 14 05 13 12 06 19 N

07 42 22 20 10 6 06 08 03 02 06 W

08 36 19 08 8 12 07 10 03 07 07 W

09 50 45 25 19 16 11 03 06 13 15 W

10 61 56 37 45 23 15 17 13 14 20 W

11 34 19 06 05 09 06 02 06 04 02 W

12 42 30 14 18 08 04 06 05 03 02 W

Uwaga. Tabela zawiera dane do drugiego z analizowanych w tek%cie przyk adów. Zastosowano szeroki format danych. Kolumny od P1 do P10 
zawieraj# wyniki z kolejnych minut wykonywania testu. Kolumna SSZ zawiera dane na temat poziomu cechy Styl Skoncentrowany na Zadaniu 
(N oznacza wynik ni$szy, za% W wy$szy).

Za !cznik B

Za !cznik C

Zbiory danych i polecenia do programu R odtwarzaj#ce przyk adowe analizy wielopoziomowe prezentowane w ar-
tykule. Ca o%& mo$na przepisa& lub (w przypadku elektronicznej kopii tekstu) przekopiowa& do konsoli R. Wiersze 
poprzedzone # automatycznie zostan# pomini!te.

Ze wzgl!du na stosowane algorytmy, warto%ci parametrów modeli oszacowanych w %rodowisku R mog# by& nieco 
inne ni$ otrzymane w pakiecie SPSS i opisane w artykule. Ró$nice mi!dzy tymi programami nie powinny jednak nig-
dy by& na tyle znacz#ce, by zmienia& interpretacj! wyników.

# Inicjowanie modu u do analizy

library(nlme)

# Ustawienie kodowania zmiennych kategorialnych na zgodne

# z pakietem SPSS

options(contrasts=c(„contr.SAS”, „contr.poly”))

# inne kodowania uzyskamy, zast!puj"c wyra#enie contr.SAS

# nazw" innego kontrastu (opis deÞniowania kontrastów w 

# pakiecie R uzyskamy po wpisaniu w konsoli polecenia

# ? contrasts)

#

# PRZYK$AD PIERWSZY

#

# Zmienna CZAS REAKCJI w formacie d ugim

RT <- c(803, 765, 922, 720, 727, 880, 838, 768, 908, 765, 716, 844, 883, 787, 

954, 818, 725, 916, 798, 729, 988, 800, 747, 913, 820, 755, 860, 916, 788, 

986, 812, 713, 909, 724, 657, 827, 768, 714, 909, 841, 712, 917, 785, 729, 

926, 728, 698, 847, 785, 788, 878, 740, 746, 856, 826, 758, 951, 755, 709, 

843)

# Tworzenie tabeli wyników w formacie d ugim

ID <- factor(rep(1:20, each=3))

TYPE <- factor(rep(c(„AK_50”, „AK_70”, „AK_S”), times=20))
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BAZA1 <- data.frame(ID, TYPE, RT)

names(BAZA1) <- c(“OSOBA”, “TYP_AK”, “CZAS_R”)

# Estymacja modelu opisanego w tek cie artyku!u

MA1 <- lme(CZAS_R~1+TYP_AK, random=~1|OSOBA, data=BAZA1)

# Tworzenie tzw. modelu zerowego dla modelu MA1

MA0 <- update(MA1, CZAS_R~1)

#

# PRZYK"AD DRUGI

#

# Zmienna CZAS W OBSZARZE IDEALNYM w formacie d!ugim

IDEAL <- c(24, 14, 10, 9, 13, 6, 2, 1, 1, 12, 41, 30, 21, 14, 12, 8, 1, 9, 4, 

14, 38, 31, 26, 19, 14, 12, 12, 11, 6, 21, 42, 45, 29, 27, 16, 11, 12, 10, 9, 

18, 16, 22, 11, 6, 12, 9, 11, 6, 11, 17, 27, 15, 10, 17, 14, 5, 13, 12, 6, 19, 

42, 22, 20, 10, 6, 6, 8, 3, 2, 6, 36, 19, 8, 8, 12, 7, 10, 3, 7, 7, 50, 45, 

25, 19, 16, 11, 3, 6, 13, 15, 61, 56, 37, 45, 23, 15, 17, 13, 14, 20, 34, 19, 

6, 5, 9, 6, 2, 6, 4, 2, 42, 30, 14, 18, 8, 4, 6, 5, 3, 2)

# Tworzenie tabeli wyników w formacie d!ugim

ID <- factor(rep(1:12, each=10))

TIME <- rep(0:9, times=12)

TIME2 <- TIME^2

SSZ <- factor(rep(c(„N_SSZ”, „W_SSZ”), each=60))

BAZA3 <- data.frame(ID, TIME, TIME2, IDEAL, SSZ)

names(BAZA3) <- c(“OSOBA”, “POMIAR”, “POMIAR2”, “WYNIK”, “SSZ”)

# Model zerowy

MB0 <- lme(WYNIK~1, random=~1|OSOBA, method=”ML”, data=BAZA3)

# Model 1

MB1 <- lme(WYNIK~1+POMIAR+POMIAR2, random=~1|OSOBA, method=”ML”, data=BAZA3)

# Model 2

MB2 <- lme(WYNIK~1+POMIAR+POMIAR2+SSZ, random=~1|OSOBA, method=”ML”, 

data=BAZA3)

# Model 3 – ten model nie osi#ga zbie$no ci

# (nie daje si% oszacowa&)

MB3 <- lme(WYNIK~1+POMIAR+POMIAR2+SSZ, random=~1+POMIAR+POMIAR2|OSOBA, 

 method=”ML”, data=BAZA3)

# Model 3 (w!a ciwy)

MB3 <- lme(WYNIK~1+POMIAR+POMIAR2+SSZ, random=~1+POMIAR|OSOBA, method=”ML”, 

data=BAZA3)

# Model 4

MB4 <- lme(WYNIK~1+(POMIAR+POMIAR2)*SSZ, random=~1+POMIAR|OSOBA, method=”ML”, 

data=BAZA3)

#

# Nazwa kodowa ka$dego z szacowanych modeli znajduje si%

# przed znakiem „<-” (np. MA0, MA1, MB1, MB4)

#

# Dla ka$dego z modeli mo$na m.in.:

# – wy wietli& parametry poleceniem:

# summary(Nazwa.modelu), np.:

summary(MB4)

# – wykona& omnibusowy test F poleceniem

# anova(Nazwa.modelu, type=”marginal”), np.:

anova(MB4, type=”marginal”)
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# – wy wietli& sk!adniki wariancji poleceniem:

# VarCorr(Nazwa.modelu), np.:

VarCorr(MA1)

#

# Porówna& dopasowanie kilku modeli mo$na poleceniem:

# anova(Nazwa.modelu 1, Nazwa.modelu 2,…), np.:

anova(MB0, MB1, MB2, MB3)

Multilevel analysis for repeated measures 

– hierarchical linear model as an alternative 

to the analysis of variance

Piotr Zieli!ski

Military Institute of Aviation Medicine, Warsaw

Abstract

The repeated measures design is a popular research method, in some cases more suitable then the independ-

ent groups design. The most common method of data analysis for the repeated measures is the mixed effects 

univariate analysis of variance (ANOVA). The strict assumptions of this statistical method, however, cannot 

always be met, therefore an alternative is needed. This article presents the analysis of the repeated measures 

design in the hierarchical linear model, which is characterized by more liberal assumptions and better mod-

elling ability. In two examples the author describes how in a simple research design the results of ANOVA 

and the hierarchical linear model are almost identical, while in more complex designs the hierarchical linear 

model allows for more accurate analyses than ANOVA. 
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