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Celem artyku u jest wprowadzenie do problematyki hierarchicznych modeli liniowych – metody anali-

tycznej zalecanej, gdy zachodzi du$e prawdopodobie#stwo naruszenia wymogu niezale$no%ci obserwacji. 

Artyku  sk ada si& z trzech cz&%ci. W pierwszej autorzy przedstawiaj! podstawowe metodologiczne prze-

s anki zastosowania metody, akcentuj!c jej zalety w porównaniu z klasyczn! analiz! regresji opart! na 

metodzie najmniejszych kwadratów. W drugiej cz&%ci omówiono najwa$niejsze poj&cia teoretyczne le$!ce 

u podstaw budowy modelu hierarchicznego – podzia  na efekty sta e i losowe, wielopoziomow! struk-

tur& danych (z uwzgl&dnieniem interakcji mi&dzypoziomowej) i specyÞczne uj&cie sk adowych wariancji. 

Trzecia cz&%" tekstu zawiera dwa przyk ady empirycznej aplikacji metody, poparte szczegó ow! interpre-

tacj! wyników.
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Niezale$no%" obserwacji jest jednym z kluczowych za-

 o$e# le$!cych u podstaw analizy regresji i innych metod 

analitycznych opartych na ogólnym modelu liniowym. 

Za o$enie niezale$no%ci jest spe nione, kiedy wynik po-

miaru zmiennej zale$nej Y, uzyskany przez dowoln! 

osob& w zbiorze danych, nie jest zale$ny od wyników po-

miaru zmiennej zale$nej Y uzyskanych przez inne osoby 

z tego zbioru. W analizie regresji niezale$no%" obserwa-

cji stosunkowo  atwo wykaza", pokazuj!c brak wspó -
zale$no%ci pomi&dzy wynikami resztowymi (wyniki 

wyra$aj!ce ró$nic& pomi&dzy obserwowanymi i przewi-

dywanymi przez model warto%ciami zmiennej zale$nej). 

Okoliczno%ci, w których zachodzi du$e prawdopodobie#-

stwo naruszenia wymogu niezale$no%ci obserwacji, dzie-

lone s! zazwyczaj na trzy kategorie. Ka$da z nich odnosi 

si& do innych 'róde  potencjalnych zagro$e#. 

Po pierwsze, wspó zale$no%ci pomi&dzy resztami 

zmiennej Y mog! by" efektem systematycznych zmian 

w czasie. Przedmiotem zmiany s! wówczas istotne w a-

%ciwo%ci uczestników badania lub samej procedury ba-

dawczej. Na przyk ad zdarza si&, $e w badaniach klinicz-

nych pacjenci z diagnoz! lekarsk! wskazuj!c! na bardzo 

z y stan zdrowia rekrutowani s! w pó'niejszych fazach ni$ 

pacjenci, których stan jest relatywnie dobry; w innej sy-

tuacji niezbyt pracowici lub ma o obowi!zkowi studenci 

mog! odk ada" swój udzia  w obligatoryjnych badaniach 

eksperymentalnych do samego ko#ca semestru; mo$e si& 

zdarzy" i tak, $e efektywno%" manipulacji eksperymen-

talnej ro%nie z up ywem czasu, wp ywaj!c tym samym na 

wariancj& zmiennej zale$nej. 

Druga kategoria zagro$e# dotyczy tzw. zale$no%ci se-

rii (serial dependency) – zjawiska charakterystycznego 

dla bada# pod u$nych, podczas których badacz dokonuje 

wielokrotnych pomiarów w czasie u tej samej osoby lub 

grupy osób. Przyk adowo, mierz!c ka$dego dnia, przez 

dwa miesi!ce, poziom stresu i nastrój w grupie osób, mo-

$emy by" pewni, $e pomiary nastroju, które dzieli jedna 

doba, b&d! si& ró$ni y mniej ni$ pomiary odleg e od sie-

bie o dwa tygodnie. 
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Z trzeci! kategori! zagro$e# mamy do czynienia, gdy 

materia  empiryczny zbierany jest w okre%lonych gru-

pach lub zbiorowo%ciach (ang. clustering). Bardzo  atwo 

uzyska" wówczas wyniki wskazuj!ce, $e reszty regresji 

w obr&bie grup ró$ni! si& od siebie mniej ni$ reszty po-

mi&dzy grupami. Przypu%"my, $e badacz, przyst&puj!c 

do doboru próby respondentów, wybra  kilkadziesi!t 

podprób (rodziny, szko y, uniwersytety, urz&dy, lokalne 

wspólnoty itd.), z których nast&pnie wylosowa  docelow! 

prób& osób badanych. W tym przypadku wyniki dowol-

nych dwóch osób pochodz!cych z tej samej podgrupy 

b&d! z du$ym prawdopodobie#stwem bardziej do siebie 

zbli$one ni$ wyniki dwóch osób pochodz!cych z ró$nych 

grup. Przyk adowo, w badaniach prowadzonych wed ug 

takiej procedury IQ dzieci pochodz!cych z tej samej zbio-

rowo%ci b&dzie prawdopodobnie mniej zró$nicowany ni$ 

IQ w próbie losowej. Podobnego efektu mo$na oczeki-

wa" w badaniach wspó ma $onków, bli'ni!t itd. 

Od problemu braku niezale$no%ci obserwacji nie s! rów-

nie$ wolne metody eksperymentalne. W eksperymentach 

polegaj!cych na %ledzeniu procesów grupowych na reak-

cje i odpowiedzi osób badanych mog! wp ywa" zacho-

wania innych uczestników badania. Zdarza si& te$, $e 

w kolejnych sesjach eksperymentalnych pojawiaj! si& 

niekontrolowane przez eksperymentatora ró$nice w pro-

cedurze badawczej, ekspozycji bod'ców, zachowaniu 

osób przeprowadzaj!cych badanie itd. 

Reasumuj!c, komplikacje zwi!zane z niezale$no%ci! 

obserwacji mog! pojawi" si& w kilku postaciach. Te, 

które obejmuje kategoria pierwsza, s! 'ród em wariancji 

o nieznanej wielko%ci – jej kontrola w modelu analitycz-

nym jest raczej niemo$liwa. Wyeliminowaniu problemu 

s u$y przede wszystkim korekta procedury badawczej 

lub staranniejszy dobór próby. Problemy mieszcz!ce si& 

w kategorii drugiej i trzeciej doczeka y si& rozwi!zania 

w postaci metody analitycznej nazywanej hierarchiczn! 

(lub wielopoziomow!) analiz! danych. Poniewa$ w zde-

cydowanej wi&kszo%ci przypadków modele hierarchicz-

ne s! stosowane jako efektywna metoda eliminowania 

niepo$!danych efektów grupowej struktury danych 

(„klasteringu”), przedstawiaj!c zasady budowy modelu 

hierarchicznego i kilka przyk adów jego zastosowania, 

skoncentrujemy si& na tej w a%nie kategorii sytuacji ba-

dawczych. Nale$y jednak podkre%li", $e z pewnymi mo-

dyÞkacjami metoda ta jest równie$ skutecznym %rodkiem 

kontroli wariancji pochodnej od tzw. zale$no%ci serii.

Hierarchiczny model liniowy

W klasycznej analizie regresji – opartej na metodzie 

najmniejszych kwadratów – istniej! trzy podej%cia do 

zjawiska zgrupowania obserwacji i jego pochodnych. 

A) Regresja Y na X bez uwzgl&dnienia grupowej struktury danych

(B) Oddzielne linie regresji dla grup. Wspó czynniki nachylenia w gru-

pach s! równe i nie ró$ni! si& od Bxij. Grupowe wspó czynniki przeci&-

cia nie s! równe (ka$dy z nich pokazuje poziom Y w poszczególnych 

grupach, gdy X = 0)

(C) Oddzielne linie regresji dla grup. Wspó czynniki przeci&cia i nachy-

lenia w grupach nie s! równe. 

Rysunek 1. 

Wspó czynniki regresji w modelu efektów sta ych i modelu 

efektów losowych.
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W pierwszym, nazywanym dezagregacj!, problem jest 

ca kowicie ignorowany, a analiza przebiega tak, jakby 

dane nie mia y struktury grupowej. Drugie podej%cie 

polega na agregacji danych na poziomie grupowym. 

Otrzymujemy %rednie grupowe wszystkich predyktorów 

i zmiennej zale$nej, a grupy traktowane s! jako jednostki 

analizy. W rezultacie, równanie regresji opisuje zwi!zek 

pomi&dzy %rednimi warto%ciami predyktorów w grupach 

i %rednimi grupowymi zmiennej zale$nej. W literaturze 

przedmiotu podkre%la si&, $e inferowanie z poziomu 

równania dla danych zgrupowanych o w a%ciwo%ciach 

pojedynczych obserwacji mo$e prowadzi" do ca kowicie 

b &dnych wniosków (np. Cohen, Cohen, West i Aiken, 

2003). 

Zastosowanie dezagregacji albo agregacji skutkuje 

estymacj! równa# z zupe nie innymi wspó czynnikami 

regresji. O ile w pierwszym wypadku mo$na je nazwa" 

ogólnymi, poniewa$ opisuj! zale$no%ci w populacji sk a-

daj!cej si& z pojedynczych obserwacji, o tyle w drugim, 

kiedy obserwacjami s! %rednie warto%ci grupowe, wspó -
czynniki regresji de facto odzwierciedlaj! mi&dzygrupo-

we ró$nice dla efektu predyktora na zmienn! zale$n!. 

Cho" w sensie matematycznym obie metody niczym si& 

nie ró$ni! (co ilustruje Rysunek 1a), bywa, $e opisuj! 

ca kowicie inne wymiary spo ecznej rzeczywisto%ci. Na 

przyk ad, na poziomie danych zagregowanych wysoki 

poziom indywidualizmu, obserwowany w poszczegól-

nych krajach Europy, wyra'nie sprzyja zaanga$owaniu 

obywateli w sprawy publiczne i inicjatywy spo eczne, 

natomiast na poziomie danych jednostkowych dodatni 

zwi!zek pomi&dzy indywidualizmem i aktywno%ci! spo-

 eczn! praktycznie nie istnieje, a nawet przyjmuje posta" 

zale$no%ci negatywnej. 

Model analizy regresji oparty na metodzie najmniej-

szych kwadratów pozwala te$ na jeszcze inne, trzecie 

podej%cie do problemu danych zgrupowanych. Polega 

ono na regresji zmiennej zale$nej na predyktory repre-

zentuj!ce indywidualny poziom danych, z jednoczesnym 

w !czeniem do modelu, w celu identyÞkacji grupowej 

przynale$no%ci obserwacji, zbioru g – 1 (g = liczba grup) 

tzw. zmiennych zero-jedynkowych (dummy codes). Po 

dokonaniu takiego zabiegu wspó czynnik nachylenia dla 

predyktora X odzwierciedla efekt  !cznej regresji we-

wn!trzklasowej (pooled within-class regression), który 

interpretuje si& jako wa$on! przeci&tn! warto%" wspó -
czynnika regresji ze wszystkich grup obserwacji. 

Istot& kodowania zmiennych zero-jedynkowych ilu-

struje Rysunek 1b. Podej%cie to umo$liwia %ledzenie 

efektu predyktora na zmienn! zale$n! po usuni&ciu ró$nic 

wynikaj!cych ze %rednich grupowych. Do tego momen-

tu przyjmujemy, $e si a zwi!zku mi&dzy X i Y wyra$ona 

wspó czynnikiem B (nachylenia) ma sta ! wielko%", a li-

nie regresji wyznaczone dla poszczególnych grup ró$ni! 

si& jedynie warto%ci! sta ej (wspó czynnik przeci&cia), co 

wynika z ró$nic pomi&dzy %rednimi grupowymi zmien-

nej Y. Metoda kodowania zmiennych zero-jedynkowych 

pozwala jednak na jeszcze wi&cej: poprzez do !czenie do 

równania regresji dodatkowych zmiennych instrumental-

nych umo$liwia modelowanie zale$no%ci interakcyjnych 

pomi&dzy zmienn! grupuj!c! i predyktorem. Przedstawia 

to rysunek 1c, na którym widzimy, $e linie regresji Y na X, 

wyznaczone dla poszczególnych grup, ró$ni! si& nie tylko 

wielko%ci! sta ej, lecz tak$e wielko%ci! (a nawet kierun-

kiem) wspó czynnika B.

Metod& eliminacji problemu „klasteringu”polegaj!c! 

na kodowaniu zero-jedynkowym, czyli wychwytuj!cym 

t& cz&%" wariancji zmiennej zale$nej, za któr! odpowiada-

j! ró$nice mi&dzygrupowe, nazywa si& modelem efektów 

sta ych. Jest to zgodne z nomenklatur!, wed ug której kla-

syczna analiza regresji (oparta na metodzie najmniejszych 

kwadratów) okre%lana jest jako model regresji dla efektów 

sta ych (Þxed effects coefÞcient regression model). 

Jak argumentowali%my powy$ej, kiedy dane maj! 

struk tur& zgrupowan! („klastering”), klasyczna analiza 

regresji mo$e doprowadzi" badacza do ca kowicie b &d-

nych wniosków. Wydaje si&, $e obecnie najpopularniejsz! 

i najbardziej efektywn! alternatyw! jest model regresji 

dla efektów losowych (random effects coefÞcient regres-

sion model). Ró$ni si& on od klasycznego pewnymi za-

 o$eniami dotycz!cymi wspó czynników regresji i struk-

tury skorelowania pojedynczych obserwacji. Ponadto 

podej%cie zaproponowane w modelu efektów losowych 

umo$liwia pomiar zmiennych na kilku poziomach analizy 

– jednostkowym i grupowym. Na przyk ad, w badaniach 

mi&dzykulturowych jednostkowym wska'nikiem sytuacji 

materialnej mog! by" dochody respondenta, a na pozio-

mie grupowym wielko%" dochodu narodowego per capi-

ta. Modele regresji dla efektów losowych pozwalaj!ce na 

wielopoziomow! analiz& danych nazywa si& najcz&%ciej 

hierarchicznymi modelami liniowymi (hierarchical line-

ar modeling) (np. Bryk i Raudenbush, 1992; Goldstein, 

1995; Hox, 2002; Kreft i de Leeuw, 1998).

Korelacja wewn trzklasowa

W tradycyjnej analizie regresji zgrupowanie danych 

skutkuje zazwyczaj zniekszta ceniem b &dów standar-

dowych wspó czynników regresji (najcz&%ciej s! one 

zani$one). W rezultacie przedzia y ufno%ci wyznaczane 

dla wspó czynników s! zbyt w!skie, co powoduje prze-

szacowanie warto%ci testów istotno%ci statystycznej. Im 

wi&ksza homogeniczno%" wyników w obr&bie grup (efekt 

„klasteringu”), tym wi&cej obaw, $e pojawi si& zjawisko 
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inßacji poziomu alfa. Mamy z nim do czynienia wtedy, 

gdy rzeczywisty poziom b &du pierwszego rodzaju (praw-

dopodobie#stwo odrzucenia H0, gdy jest prawdziwa) 

przekracza nominalny, konwencjonalnie przyj&ty poziom 

krytyczny (czyli najcz&%ciej 0,01 lub 0,05). 

Poziom zgrupowania danych mierzy si& najcz&%ciej 

wspó czynnikiem korelacji wewn!trzklasowej (ICC od 

ang. intra-class correlation; Bryk i Raudenbush,1992; 

Hox, 2002). Pokazuje on proporcj& ca kowitej wariancji 

zmiennej zale$nej wyja%nian! przez przynale$no%" gru-

pow! obserwacji. Na ICC mo$na równie$ patrze" jak na 

miar& stopnia podobie#stwa cz onków tej samej kategorii 

grupowej (na ile s! oni bardziej podobni do siebie ni$ do 

cz onków innych kategorii grupowych). Wspó czynnik 

ICC obliczany jest ze wzoru: 

( )1 00

00

2
     ICC =

+










τ

τ σ

gdzie !00 oznacza wariancj& mi&dzygrupow!, a "2 warian-

cj& wewn!trz grup.

W celu oszacowania korelacji wewn!trzklasowej wy-

korzystuje si& warto%ci zmiennej zale$nej pobrane z po-

szczególnych grup. Mog! to by" na przyk ad wyniki 

testu kompetencji szkolnych zebrane w kilkudziesi&ciu 

szko ach. Do obliczenia ICC wystarczy wówczas prosty 

model jednoczynnikowej analizy wariancji dla jednokrot-

nych pomiarów (ANOVA), w którym czynnikiem jest 

zmienna grupuj!ca (szko a), a zmienn! zale$n! wynik 

testu kompetencji. 

Zakres zmienno%ci ICC waha si& od 0 (ca kowita nie-

zale$no%") do 1 (pe na wspó zale$no%" obserwacji). Je%li 

grupy nie ró$ni! si& od siebie, ICC = 0 i jest to zgodne 

z za o$eniami ogólnego modelu liniowego. Nawet przy 

niewielkiej warto%ci ICC, takiej jak 0,01 czy 0,05, rze-

czywisty poziom #, na którym jest odrzucana hipoteza 

zerowa, wzrasta dramatycznie. Przyk adowo, w jedno-

czynnikowej analizie wariancji z równolicznymi grupami 

n = 25, przy ICC = 0,01, rzeczywisty poziom + dla testu 

istotno%ci statystycznej efektu manipulacji wynosi 0,11, 

podczas gdy nominalnie, zgodnie z tablicami statystycz-

nymi, krytycznej warto%ci testu odpowiada + = 0,05. Przy 

tych samych liczebno%ciach grupowych i ICC = 0,05 rze-

czywisty poziom + wzrasta do 0,19. Inßacja warto%ci # 

ro%nie wraz ze wzrostem wspó czynnika ICC i liczebno-

%ci próby. Podobny mechanizm obserwujemy w przypad-

ku analizy regresji, w której badacz wykorzystuje dane 

zgrupowane. 

Wielopoziomowa struktura modelu losowych 

wspó!czynników regresji (efektów losowych)1

Model efektów losowych jest znacznie bardziej z o$o-

ny ni$ model regresji oparty na metodzie najmniejszych 

kwadratów, poniewa$ jako immanentne sk adniki anali-

zy uwzgl&dnia grupowan! struktur& danych oraz indy-

widualny i grupowy poziom relacji mi&dzy zmiennymi. 

Istniej! w nim trzy typy równa#: 1) poziom pierwszy (mi-

kro) – jedno równanie dla ka$dej grupy w zbiorze danych; 

2) poziom drugi (makro)2 – opisuj!cy grupow!, niekiedy 

wielopoziomow! struktur& danych; i 3) model mieszany 

(the mixed model equation) – równanie dla po !czonych 

efektów pierwszego i drugiego poziomu. W omówieniu 

przedstawionym poni$ej, dla uproszczenia i przejrzy-

sto%ci, model zawiera tylko jeden predyktor na ka$dym 

poziomie. Nale$y jednak pami&ta", $e zarówno na pozio-

mie mikro, jak i makro mo$emy umie%ci" dowoln! liczb& 

predyktorów.

Równanie regresji na poziomie mikro dla dowolnej 

grupy wygl!da nast&puj!co (obja%nienia dotycz!ce no-

tacji zastosowanej w kolejnych równaniach znajduj! si& 

w aneksie umieszczonym na ko#cu tekstu):

(2)     yij = B1jxij + B0j + rij

Poniewa$ zak adamy, $e obserwowane grupy stanowi! 

losow! prób& z populacji wszystkich grup, sta e i wspó -
czynniki B z poziomu 1 staj! si& zmiennymi losowymi 

w modelu efektów losowych. Inaczej mówi!c, ka$dy mo-

del hierarchiczny generuje ca ! seri& analiz regresji, jedn! 

dla ka$dej grupy, z ich w asnymi wspó czynnikami. W ten 

sposób pojedyncza analiza regresji dla efektów losowych 

opiera si& na rozk adach grupowych wspó czynników B1j 

i B0j, zgodnie z za o$eniem, $e B1j i B0j przyjmuj! posta" 

zmiennych losowych.

W modelu analizy regresji dla efektów losowych wnio-

skujemy o wspó czynnikach z populacji. Równania z po-

ziomu makro obrazuj! relacje grupowych estymatorów 

B0j i B1j z ich odpowiednikami dla ca ej populacji estymo-

wanymi w modelu efektów sta ych. Zgodnie z przyj&t! 

notacj! zak adamy, $e warto%ci sta ej B0j z poziomu 1 dla 

obserwowanych grup tworz! rozk ad losowy wokó  sta ej 

w populacji ϒ00, a warto%ci wspó czynników B1j z pozio-

mu 1 dla tych samych grup maj! losowy rozk ad wokó  
populacyjnego wspó czynnika nachylenia ϒ10. Ilustruj! to 

równania dla poziomu makro: 

(3) poziom 2 dla wspó czynnika przeci$cia 

B0j = ϒ00 + u0j 

(4) poziom 2 dla wspó czynnika nachylenia 

B1j = ϒ10 + u1j
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Z równania (3) wynika, $e grupowa warto%" B0j jest 

addytywnym efektem, na który sk adaj! si& warto%" sta-

 ej w populacji (%00) i losowy element u0j przedstawiaj!-

cy odchylenie B0j od ϒ00 (u0j = B0j – ϒ00). Analogicznie, 

w równaniu (4) postulujemy, $e grupowa warto%" wspó -
czynnika B1j jest addytywnym efektem, na który sk a-

daj! si& warto%" wspó czynnika nachylenia w populacji 

(ϒ10) i losowy element u1j wyra$aj!cy odchylenie B1j 

od ϒ10 (u1j = B1j – ϒ10). W ten sposób, poprzez dodanie 

poziomu makro, bierzemy pod uwag& grupow! struktur& 

zmiennych. Je%li wariancja wspó czynników grupowych 

wynosi 0, obydwa modele – dla efektów losowych i dla 

efektów sta ych – s! równowa$ne. 

Potraktowane  !cznie, dwa poziomy analizy opisane 

powy$ej tworz! tzw. model mieszany. Po podstawieniu 

wspó czynników z wzorów (3) i (4) do wzoru z poziomu 

1 (mikro) otrzymujemy nast&puj!ce równanie: 

(5)     yij = (ϒ00 + u0j) + (ϒ10 + u1j) xij + rij 

(5)     yij = ϒ00 + u0j + ϒ10xij + u1jxij + rij 

(5)     yij = ϒ00 + ϒ10xij + (u0j + u1jxij + rij)

 Równanie dla modelu mieszanego (5) przedstawia 

regresj& zmiennej zale$nej Y na predyktor z poziomu 1 

w postaci w a%ciwej wspó czynnikom w populacji. 

Wariancja reszt regresji ma charakter addytywny,  !cz!c 

sk adniki b &du pochodz!ce z obu poziomów analizy 

– mikro (rij) i makro (u0j i u1jxij). Warto%ci reszt rij inter-

pretujemy tak samo, jak w klasycznej analizie regresji 

– jako ró$nic& pomi&dzy obserwowan! i przewidywa-

n! warto%ci! zmiennej zale$nej Y. Warto%ci u0j i u1j po-

kazuj! ró$nice pomi&dzy grupowymi i populacyjnymi 

wielko%ciami wspó czynników, odpowiednio, przeci&cia 

i nachylenia. Wielko%" b &du w modelu mieszanym jest 

wi&ksza ni$ odpowiadaj!cy jej b !d w zdezagregowanej 

analizie regresji, która ignoruje grupow! przynale$no%" 

obserwacji. 

Wspó czynniki ϒ00 i ϒ10xij, otrzymane w wyniku anali-

zy regresji dla efektów losowych pojedynczego predykto-

ra x, mog! mie" wielko%ci bardzo zbli$one do wspó czyn-

ników B0 i B1 uzyskanych w klasycznej analizie regresji 

dla efektów sta ych. Nale$y si& jednak spodziewa", $e 

b !d standardowy towarzysz!cy ϒ00 i ϒ10xij b&dzie wi&k-

szy, ni$ b !d standardowy towarzysz!cy ich odpowied-

nikom w zdezagregowanej analizie regresji. Ró$nica ta 

b&dzie ros a proporcjonalnie do wzrostu wariancji grupo-

wych B0j i B1j.

Na zako#czenie tego paragrafu warto zauwa$y", $e 

mo$liwa jest sytuacja, gdy wariancja efektów losowych 

wynosi 0. Zdarza si& na przyk ad, $e wspó czynniki 

przeci&cia pokazuj! wyra'ne ró$nice mi&dzygrupowe, 

natomiast nachylenie wspó czynników B zachowuje mi&-

dzygrupow! sta o%" (por. Rysunek 1b). Wariancj& sta ych 

mo$na wówczas traktowa" jako efekt losowy, a warian-

cj& wspó czynników B jako efekt sta y. Model taki jest 

to$samy z klasyczn! analiz! regresji dla efektów sta ych, 

w której ró$nice pomi&dzy %rednimi grupowymi repre-

zentuj! wektory zmiennych instrumentalnych. 

Predyktory na poziomie makro 

oraz interakcja predyktorów poziomów 1 i 2 

Do tej pory mo$na by o odnie%" wra$enie, $e „klaste-

ring” jest jedynie uci!$liwym problemem metodologicz-

nym, komplikuj!cym badaczowi ocen& rzeczywistego 

zwi!zku predyktora z poziomu 1 i zmiennej zale$nej. 

Nic bardziej mylnego. W wielu wypadkach zgrupowana 

struktura danych jest sama w sobie 'ród em interesuj!-

cych pyta# badawczych. A bywa i tak, $e stanowi istot& 

problemu badawczego. Na przyk ad badacz, którego in-

teresuje ocena wp ywu indywidualnych zdolno%ci ucznia 

i efektywno%ci kszta cenia na wyniki w te%cie osi!gni&" 

szkolnych, mo$e przeprowadzi" badanie, w którym do-

konuje pomiaru IQ (predyktor na poziomie 1) w kilku-

dziesi&ciu szko ach (zmienna grupuj!ca), a nast&pnie do 

analiz do !cz! wyniki zewn&trznego rankingu jako%ci 

kszta cenia szkolnego (predyktor na poziomie 2), b&d!ce 

syntetycznym wska'nikiem opartym na zobiektywizowa-

nych kryteriach oceny (%redni wynik w ogólnokrajowym 

te%cie kompetencji, odsetek kandydatów przyj&tych na 

studia wy$sze, liczba uczniów bior!cych udzia  w olim-

piadach przedmiotowych itd.). W takiej sytuacji warto%ci 

predyktora z poziomu 2 (wyniki w rankingu) nie s! przy-

pisywane pojedynczym obserwacjom, lecz wy !cznie 

jednostkom grupuj!cym (tu: szko y). 

Je%li problem badawczy uwzgl&dnia dzia anie predyk-

tora z poziomu 2 (makro), konieczne jest poszerzenie hie-

rarchicznego modelu regresji o dodatkowe elementy. Nie 

zmienia to oczywi%cie równania na poziomie 1, natomiast 

na poziomie 2 wygl!da ono nast&puj!co: 

(6) poziom 2 dla wspó czynnika przeci$cia 

B0j = ϒ01 Wj + ϒ00 + u0j 

(7) poziom 2 dla wspó czynnika nachylenia 

B1j = ϒ11 Wj + ϒ10 + u1j.

Równania (6) i (7) przedstawiaj! efekt do !czenia pre-

dyktora Wj na poziomie makro, kiedy badacz przypusz-

cza, $e grupowe wspó czynniki przeci&cia i/lub nachy-

lenia zale$! od wariancji predykatora z poziomu 2. Je%li 

równanie (6) odniesiemy do przyk adu bada# w szko ach, 

b&dzie ono opisywa o hipotez& mówi!c!, $e %redni przy-
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rost wyników w te%cie osi!gni&" zale$y od jako%ci kszta -
cenia (efekt ϒ01Wj). Badacz oczekuje, $e wysokie wyniki 

w rankingu jako%ci kszta cenia pozwalaj! przewidywa" 

wy$szy %redni przyrost wyników testu osi!gni&" w szko-

 ach. Z kolei w równaniu (7) pojawia si& domniemanie, 

$e zwi!zek pomi&dzy poziomem IQ a wynikiem w te%cie 

osi!gni&" zale$y od jako%ci kszta cenia (efekt ϒ11Wj). 

Badacz spodziewa si& synergicznego efektu interakcji, 

w którym si a tego zwi!zku ro%nie wraz ze wzrostem po-

zycji szko y w rankingu. 

Model poszerzy  si& o dwa nowe efekty sta e – ϒ01 

i ϒ11. Pierwszy z nich reprezentuje grupowy wspó czyn-

nik przeci&cia B0j, a drugi grupowy wspó czynnik nachy-

lenia B1j dla predyktora poziomu makro Wj. Pojawienie 

si& predyktora Wj na poziomie makro zmienia posta" 

zapisu modelu mieszanego. Po podstawieniu wspó czyn-

ników z wzorów (6) i (7) do wzoru z poziomu 1 (mikro) 

otrzymujemy równanie: 

(8)     yij = (ϒ01 Wj + ϒ00 + u0j) + 

(8)     yij = + (ϒ11 Wj + ϒ10 + u1j) xij + rij 

(8)
     yij = ϒ01 Wj + ϒ00 + u0j + ϒ11Wj xij +

(8)     yij = + ϒ10xij + u1j xij + rij 

(8)     yij = ϒ01 Wj + ϒ10xij + ϒ11Wj xij +

(8)     yij = + ϒ00 + (u0j + u1j xij + rij)

Trzy pierwsze elementy w równaniu (8) przedstawiaj!, 

kolejno, efekty jako%ci kszta cenia (predyktor poziomu 2), 

poziomu zdolno%ci (predyktor poziomu 1) i „mi&dzypo-

ziomowej” interakcji obu predyktorów (cross-level inte-

raction). Interakcja pomi&dzy poziomami wskazuje, $e 

zmienna Wj z poziomu makro jest predyktorem wielko%ci 

wspó czynnika nachylenia na poziomie mikro, czyli mo-

deruje zwi!zek IQ i wyniku w te%cie osi!gni&" szkolnych. 

W modelu znajduj! si& teraz cztery efekty sta e – ϒ01,  

ϒ10, ϒ11 i ϒ00, odpowiadaj!ce, kolejno, wspó czynnikom 

w klasycznym równaniu regresji z dwoma predyktorami 

i efektem interakcji – Y = B1W + B2X + B3WX + B0.

Sk!adowe wariancji 

Model analizy regresji z efektami losowymi zawie-

ra jeszcze jeden charakterystyczny element, którego nie 

znajdziemy w klasycznej analizie regresji. S! to tzw. 

sk adowe wariancji. W modelach hierarchicznych wyod-

r&bnia si& trzy niezale$ne 'ród a losowej wariancji b &-

du: 1) warto%ci reszt rij zmiennej zale$nej Y z poziomu 1; 

2) warto%" u0j pokazuj!c! ró$nice pomi&dzy grupowymi 

i populacyjnymi wielko%ciami wspó czynników prze-

ci&cia; oraz 3) warto%" u1j okre%laj!c! ilo%ciowe ró$nice 

pomi&dzy grupowymi i populacyjnymi wielko%ciami 

wspó czynników nachylenia. Stanowi! one trzy sk adowe 

wariancji, indeksowane jako "2, !00 i !11. 

Sk adowe !00 i !11 opisuj! wp yw zgrupowanej struk-

tury danych na zwi!zek predyktora i zmiennej zale$nej. 

Badacz nie ignoruje istnienia ró$nic mi&dzygrupowych 

(co zak ada dezagregacja) ani nie redukuje w sposób 

sztuczny wariancji wewn!trzgrupowej (efekt agregacji). 

Taka forma konceptualizacji wariancji b &du ma zasad-

nicz! przewag& nad modelem regresji dla efektów sta-

 ych, w którym „klastering” znajduje odzwierciedlenie 

w postaci zmiennych instrumentalnych. Zwró"my uwa-

g&, $e podczas gdy model regresji z efektami losowymi 

wymaga jedynie dwóch sk adowych wariancji (!00 i !11) 

opisuj!cych grupowe ró$nice wspó czynników przeci&-

cia i nachylenia, w modelu ze zmiennymi instrumental-

nymi potrzebujemy zbioru g – 1 zmiennych opisuj!cych 

wariancj& wspó czynników przeci&cia i drugiego zbioru 

g – 1 zmiennych koduj!cych interakcje poziomu grupo-

wego z predykatorem poziomu 1, czyli wariancj& wspó -
czynników nachylenia. Zatem dwie sk adowe wariancji 

z powodzeniem zast&puj! 2(g – 1) zmiennych instrumen-

talnych. 

Modele hierarchiczne maj! jeszcze jedn! sk adow! 

wariancji. Jest ni! kowariancja losowych wspó czyn-

ników przeci&cia i nachylenia w grupach (poziom 1). 

Wspó zale$no%" obu efektów mo$e by" bardzo interesuj!-

ca z teoretycznego punktu widzenia. W przyk adzie szkol-

nym, je%li zwi!zek ten jest dodatni, oznacza" to b&dzie, 

$e w szko ach osi!gaj!cych najlepsze wyniki nauczania 

istnieje najsilniejszy zwi!zek pomi&dzy IQ i testem osi!-

gni&". W przypadku zwi!zku ujemnego, w najlepszych 

szko ach zwi!zek ten by by najmniejszy. Zwi!zek pozy-

tywny móg by wi&c by" argumentem na rzecz hipotezy, 

$e dobra szko a pozwala na pe niejsz! ekspresj& natural-

nych zdolno%ci ucznia; zwi!zek negatywny dowodzi by 

z kolei, $e naturalne zdolno%ci maj! najwi&ksze znaczenie 

wtedy, gdy pozwalaj! uczniowi kompensowa" niedostat-

ki kszta cenia szkolnego. 

Na koniec wró"my na chwil& do równania (8) i zawar-

tego w nim ca o%ciowego sk adnika b &du. Znajdziemy 

w nim te same elementy, które pojawiaj! si& w równa-

niu (5). Z jednym wszak$e wyj!tkiem – w równaniu (5) 

nie uwzgl&dniali%my efektów zwi!zanych z wprowadze-

niem predyktora na poziomie makro. Jego dodanie zmie-

nia interpretacj& obu sk adników b &du – u0j i u1j. W tej 

chwili efekt u0j wyra$a t& cz&%" ró$nicy pomi&dzy wspó -
czynnikiem przeci&cia w grupie j i w populacji, której 

nie mo$na wyja%ni" dzia aniem predyktora z poziomu 2. 

Je%li predyktor W wi!$e cz&%" zmienno%ci wspó czynnika 

przeci&cia, warto%" u0j b&dzie mniejsza ni$ w modelu bez 

predyktora W. W przyk adzie szkolnym u0j reprezentuje 
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t& cz&%" %redniego grupowego wyniku w te%cie osi!gni&", 

której nie mo$na wyja%ni" efektem jako%ci kszta cenia 

(pozycja szko y w rankingu). To samo dotyczy sk ad-

nika u1j – je%li predyktor z poziomu 2 wyja%nia pewn! 

cz&%" zmienno%ci wspó czynników nachylenia, u1j b&dzie 

mniejszy ni$ w modelu bez tego predyktora.

Podsumowuj!c ostatni paragraf, mo$emy skonklu-

dowa": modelowanie hierarchiczne pozwala wyja%nia" 

wariancj& losowych efektów wspó czynników przeci&cia 

i nachylenia dzia aniem predyktorów z poziomu 2 (ma-

kro). Rzecz wi&c nie tylko w tym, aby podda" statystycz-

nej kontroli wariancj& b&d!c! pochodn! ró$nic pomi&dzy 

grupowymi wspó czynnikami regresji. Chodzi równie$ 

o to, aby wskaza" jej przyczyny.

Estymacja parametrów 

Sposób estymowania parametrów to jedna z kluczo-

wych ró$nic pomi&dzy klasycznym modelem efektów 

sta ych i modelem efektów losowych. W pierwszym esty-

matory wspó czynników w populacji otrzymujemy dzi&ki 

doskonale znanej metodzie zwyk ych najmniejszych kwa-

dratów, natomiast w modelu efektów losowych estymacji 

parametrów dokonuje si& za pomoc! tzw. metody naj-

wi&kszej wiarygodno%ci (maximum likelihood estimation, 

ML) lub blisko z ni! powi!zanej metody ograniczonej 

najwi&kszej wiarygodno%ci (REML). Obie one opieraj! 

si& na iteracyjnej procedurze szacowania efektów sta ych 

i sk adowych wariancji. Procedura ta rozpoczyna si& od 

zdeÞniowana pocz!tkowego zbioru parametrów próby 

(wspó czynników i ich b &dów standardowych), które 

s u$! nast&pnie za podstaw& estymacji kolejnego zbioru 

parametrów zast&puj!cych zbiór warto%ci pocz!tkowych. 

Jest to pierwszy krok iteracji. Po nim nast&puj! kolejne, 

a$ do momentu, kiedy procedura osi!gnie tzw. konwer-

gencj&, tj. warto%ci parametrów otrzymanych w którym% 

kolejnym kroku ró$ni! si& od otrzymanych w kroku po-

przednim tak niewiele, $e wielko%" tej ró$nicy nie prze-

kracza przyj&tej warto%ci kryterialnej (tzw. kryterium 

konwergencji).

Przyk!ady zastosowania hierarchicznej 

analizy danych: badanie mi"dzykulturowe 

i badanie eksperymentalne

Czy modele hierarchiczne mo$na wykorzysta" w bada-

niach psychologicznych? Oczywi%cie tak. Cho" z pewno-

%ci! nie jest to metoda, po któr! badacze si&gaj! cz&sto, jej 

popularno%" z roku na rok ro%nie. Na jej relatywn! s ab! 

znajomo%" sk ada si& kilka przyczyn. Po pierwsze, warto 

pami&ta", $e modele hierarchicznej analizy danych poja-

wi y si& w naukach spo ecznych stosunkowo niedawno – 

pierwsze prace przedstawiaj!ce matematyczne podwaliny 

modelu i jego zastosowanie pochodz! z pierwszej po owy 

lat 90. ubieg ego wieku (Bryk i Raudenbush, 1992; Hox, 

1995), a zatem od ich wydania up yn& o raptem kilkana-

%cie lat. Po drugie, programy komputerowe opracowane 

dla modelowania hierarchicznego do%" d ugo by y ma o 

dost&pne, a wi&kszo%" najpopularniejszych pakietów sta-

tystycznych do dzi% nie zawiera specjalnych modu ów 

przeznaczonych do tego typu analiz. Po trzecie wreszcie, 

trzeba otwarcie powiedzie", $e pytania i problemy ba-

dawcze, dla których modele hierarchiczne s! najbardziej 

u$ytecznym narz&dziem, ani w warstwie teoretyczno-po-

znawczej, ani metodologicznej, nie nale$! do tzw. g ów-

nego nurtu szeroko rozumianej psychologii spo ecznej. 

W dalszej cz&%ci artyku u przedstawimy dwa przyk ady 

bada# psychologicznych, w których zastosowanie mo-

deli hierarchicznych jest szczególnie zalecane. Pierwszy 

z nich dotyczy  b&dzie obszaru tzw. psychologii mi&dzy-

kulturowej, poniewa$ wydaje si&, $e w a%nie w tym nurcie 

bada# psychologicznych modele hierarchiczne ciesz! si& 

najwi&ksz! popularno%ci!. Klasyczny problem badawczy 

polega tu na wykazaniu wp ywu zgeneralizowanych, cha-

rakterystycznych dla ca ych spo ecze#stw orientacji kul-

turowych (zmienna makro z poziomu 2) na indywidualne 

charakterystyki osób badanych (zmienna mikro z pozio-

mu 1), opisuj!ce w a%ciwo%ci osobowo%ci, percepcj& spo-

 eczn!, postawy itd. (np. Berry, Poortinga, Segall i Dasen, 

2002). W badaniach z tego obszaru cel mo$e by" te$ inny: 

badacze mog! skoncentrowa" si& na pytaniu o relatywne 

znaczenie czynników indywidualnych i makrospo ecz-

nych w wyja%nieniu okre%lonych postaw i zachowa# (np. 

Coenders, Lubbers i Scheepers, 2007). W tym przypad-

ku mo$e si& okaza", $e szczególnie ciekawy jest nie tyle 

efekt interakcji mi&dzy poziomami mikro i makro, ile na 

przyk ad fakt, $e zachowania polegaj!ce na dyskrymina-

cji cudzoziemców w wi&kszym stopniu zale$! od pozio-

mu dochodów ca ego spo ecze#stwa (zmienna z pozio-

mu 2) ni$ od indywidualnych dochodów osoby badanej 

(zmienna z poziomu 1). 

W przyk adzie drugim odwo amy si& do bada# ekspe-

rymentalnych. Cohen, Cohen, West i Aiken (2003) opisu-

j! pewn! kategori& eksperymentów, które s! po%wi&cone 

efektom interakcji cech osobowo%ci jednostki (wyra$aj!-

cych ró$nice indywidualne) i manipulacji eksperymental-

nej. Celem takich bada# jest odpowied' na pytanie, do 

jakiego stopnia reakcja osoby badanej na manipulacj& 

eksperymentaln! jest funkcj! sta ych indywidualnych 

charakterystyk osobowo%ci, którymi ludzie ró$ni! si& 

mi&dzy sob!. W analizach hierarchicznych manipulacj& 

eksperymentaln! i pomiar osobowo%ci stosunkowo  atwo 

umie%ci" w modelu, w którym udzia  w jednym z warun-

ków eksperymentalnych (grupa kontrolna vs. ekspery-
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mentalna) traktujemy jako predyktor z poziomu 2, a in-

dywidualne charakterystyki osobowo%ci, mog!ce wyzna-

cza" reakcje badanego na manipulacj& eksperymentaln!, 

jako predykator z poziomu 1. Oczywi%cie kiedy badacz 

ma pewno%", $e wyniki nie s! zale$ne od grupowej struk-

tury danych, mo$e w analizach zastosowa" klasyczny 

model regresji. Jednak w wielu badaniach prowadzonych 

w schemacie eksperymentalnym mo$emy napotka" pro-

blem „klasteringu”, którego obecno%" oznacza, $e struk-

tura próby lub zachodz!ce w niej procesy grupowe (na 

przyk ad wzrost wewn&trznej spójno%ci grupy) mog! 

wp ywa" na wariancj& zmiennej zale$nej. Wtedy w a%nie 

warto rozwa$y" zastosowanie modelu hierarchicznej ana-

lizy danych. W dalszej cz&%ci tekstu, jako przyk ad drugi, 

wykorzystamy opis jednego z takich bada# wykonanego 

w schemacie eksperymentalnym z pomiarem zmiennej 

osobowo%ciowej (experimental personality design; West, 

Aiken i Krull, 1996). 

W przyk adzie pierwszym analizy hierarchiczne zosta-

 y wykonane za pomoc! pakietu Nlme (Pinheiro, Bates, 

DebRoy i Sarkar, 2009), b&d!cego jedn! ze sk adowych 

bezp atnego programu statystycznego R (R Development 

Core Team, 2009). Wyniki dla modelu hierarchicznego 

przedstawionego w przyk adzie drugim obliczono w pa-

kiecie statystycznym SAS z u$yciem modu u SAS PROC 

MIXED3.

Przyk!ad 1 – badanie mi"dzykulturowe 

Pierwszy przyk ad zastosowania modelu analizy hie-

rarchicznej zosta  zaczerpni&ty z archiwów International 

Social Survey Programme (ISSP), programu badawczego 

realizowanego od 1985 roku w kilkudziesi&ciu krajach 

Europy, Ameryki i Azji. W ramach ISSP poszczególne 

kraje cz onkowskie zobowi!zane s! do corocznej realiza-

cji sonda$u dotycz!cego zaakceptowanej przez wszystkich 

uczestników tematyki badawczej, z wykorzystaniem ujed-

noliconego narz&dzia badawczego (kwestionariusz) i wy-

standaryzowanych metod realizacji badania. Dane wyko-

rzystane w analizach pochodz! z modu u po%wi&conego 

to$samo%ci narodowej (National Identity I), w którego re-

alizacji (1995 rok) uczestniczy y 23 kraje cz onkowskie. 

Wykorzystuj!c modelowanie hierarchiczne, badacze 

chcieli odpowiedzie" na kilka pyta#. Po pierwsze, przed-

miotem ich zainteresowania na poziomie mikro by a 

to$samo%" narodowa i jej zwi!zki z ksenofobi!. S!dzili, 

$e osoby wykazuj!ce inkluzywny (w !czaj!cy, otwarty) 

schemat narodowej to$samo%ci, oparty na ma ej liczbie 

mo$liwych do spe nienia kryteriów, b&d! przejawia y 

znacznie ni$szy poziom ksenofobii ni$ osoby pos ugu-

j!ce si& schematem ekskluzywnym (wykluczaj!cym, 

zamkni&tym). Ponadto badacze chcieli sprawdzi", czy 

obserwowane pomi&dzy krajami ró$nice w nasileniu 

ksenofobii mo$na wyja%ni" poziomem rozwoju eko-

nomicznego spo ecze#stwa (zmienna makro) oraz czy 

rozwój ekonomiczny – mierzony wska'nikiem PKB per 

capita – moderuje na poziomie mikro si & zwi!zku mi&-

dzy inkluzywno%ci! to$samo%ci narodowej i ksenofobi!. 

Przyj&to hipotez& badawcz! o interakcji, zak adaj!c, $e 

negatywny zwi!zek inkluzywnej to$samo%ci narodowej 

i ksenofobii b&dzie najsilniejszy w krajach ciesz!cych 

si& najwy$szym poziomem PKB per capita a najs abszy 

w krajach najbiedniejszych. 

Do pomiaru ksenofobii (zmienna zale$na) badacze 

u$yli narz&dzia sk adaj!cego si& z czterech pozycji okre-

%laj!cych stosunek respondenta do imigrantów z innych 

krajów (przyk ady: „Przybysze z innych krajów przy-

czyniaj! si& do zwi&kszenia przest&pczo%ci”, „Przybysze 

z innych krajów przyczyniaj! si& do rozwoju polskiej 

gospodarki”). Respondenci odpowiadali na skali od 1 

(zdecydowanie si& zgadzam) do 5 (zdecydowanie si& nie 

zgadzam). Po zrekodowaniu dwóch pozycji i u%rednieniu 

wszystkich odpowiedzi wysoki wynik ogólny wskazywa  
na siln! ksenofobi&. Rzetelno%" wewn&trzna narz&dzia 

mierzona wspó czynnikiem alfa Cronbacha wynosi a dla 

ca ego zbioru danych 0,86 (od 0,78 do 0,90 w poszcze-

gólnych próbach krajowych). 

Predyktorem na poziomie indywidualnym by a to$-

samo%" narodowa na wymiarze ekskluzywno%" vs. in-

kluzywno%". Do pomiaru u$yto siedmiu cech kryte-

rialnych, którymi powinna charakteryzowa" si& osoba 

b&d!ca „prawdziwym Polakiem” (Niemcem, Czechem, 

Hiszpanem itd.) (np. by" urodzonym w Polsce, mie" 

polskie obywatelstwo, mieszka" w Polsce przez wi&k-

sz! cz&%" $ycia). Respondenci odpowiadali na skali od 1 

(bardzo wa$ne) do 4 (w ogóle niewa$ne). Po odwróceniu 

i u%rednieniu wszystkich odpowiedzi, wysoki ogólny wy-

nik wskazywa  na inkluzywno%" (otwarto%") to$samo%ci 

narodowej. Rzetelno%" wewn&trzna narz&dzia mierzona 

wspó czynnikiem alfa Cronbacha wynosi a dla ca ego 

zbioru danych 0,82 (od 0,75 do 0,86 w poszczególnych 

próbach krajowych). 

Na poziomie grupuj!cym pojawi  si& jeden predyktor 

– produkt krajowy brutto (PKB) per capita. Informacje 

o PKB per capita w dolarach ameryka#skich pochodz! 

z opracowania Human Development Report OfÞce z 1995 

roku. Za jednostk& przyj&to tysi!c dolarów, dziel!c orygi-

nalne warto%ci przez 1000.

Zbiór danych ograniczono do prób ogólnokrajowych 

pochodz!cych z Europy. W zwi!zku z tym analizy obj&-

 y 16 krajów: Niemcy, Wielk! Brytani&, Austri&, W&gry, 

Irlandi&, Holandi&, Norwegi&, Szwecj&, Czechy, Bu gari&, 

S oweni&, Polsk&, Rosj&, Hiszpani&, ,otw& i S owacj&. 
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Tabela 1 przedstawia kolejne fazy modelowania hie-

rarchicznego. Pierwszy model, nazywany zerowym, nie 

zawiera $adnego predyktora. Dokonuje si& w nim dekom-

pozycji wariancji zmiennej zale$nej na wewn!trz- i mi&-

dzygrupow!. Równania regresji w poszczególnych gru-

pach pozbawione s! wspó czynników nachylenia, maj! 

jedynie warto%ci sta ej. Oznacza to, $e w modelu zero-

wym wynik osoby badanej mo$na przewidywa" jedynie 

w oparciu o %redni! warto%" zmiennej zale$nej w grupie, 

do której osoba ta nale$y. 

Dekompozycja wariancji pozwala za pomoc! wspó -
czynnika korelacji wewn!trzklasowej (ICC) oszacowa" 

stopie# podobie#stwa odpowiedzi w badanych krajach. 

Dzi&ki ICC badacze mogli stwierdzi", w jakim stopniu 

indywidualny poziom ksenofobii zale$y od kraju pocho-

dzenia respondenta. Warto%ci umieszczone w Tabeli 1 

wskazuj!, $e ICC wyniós  0,17 (na podstawie formu y 

!00/!00 + "2 = 0,127/0,127 + 0,627), co pokazuje, $e 17% 

mi&dzyosobniczej wariancji ksenofobii generuj! tylko 

i wy !cznie ró$nice zwi!zane z krajem pochodzenia re-

spondenta. 

 Kolejnym etapem hierarchicznej analizy danych jest 

model 1, przedstawiaj!cy zmiany w sk adowych warian-

cji po wprowadzeniu predyktora z poziomu 1 (w omawia-

nym przyk adzie jest nim to$samo%" narodowa). Wyniki 

w Tabeli 1 wskazuj!, $e respondenci przejawiaj!cy in-

kluzywny (otwarty) wzorzec to$samo%ci narodowej s! 

mniej ksenofobiczni ni$ osoby z wzorcem ekskluzywnym 

(warto%" estymatora efektu, oznaczana jako Val, wynosi 

–0,418 i jest istotna statystycznie na poziomie p < 0,01). 

Wprowadzenie predyktora zmiennej zale$nej skutkuje re-

dukcj! wariancji wewn!trzgrupowej – porównanie warto-

%ci "2 wskazuje na jej zauwa$alny spadek (0,574 < 0,627). 

Na podstawie ró$nic mi&dzy estymatorami "2 w mode-

lach 0 i 1 mo$emy powiedzie", $e predykator z poziomu 1 

wyja%nia 8,5% wariancji ksenofobii [1 – (0,574/0,627) 

· 100%]. Okaza o si& te$, $e predyktor z poziomu 1 ma 

pewien wp yw na wariancj& grupowych sta ych. Spad a 

ona z 0,127 do 0,115, dzi&ki czemu mo$emy powiedzie", 

$e to$samo%" narodowa t umaczy 9,5% mi&dzygrupowej 

zmienno%ci ksenofobii. Badane kraje ró$ni y si& %rednim 

nasileniem ksenofobii, a ró$nice te wi!za y si& systema-

tycznie z poziomem inkluzywno%ci to$samo%ci narodowej 

[1 – (0,115/0,127) · 100% = 9,5%].

O tym, czy poprawa dopasowania modelu do danych 

osi!gni&ta w modelu 1 jest istotna statystycznie, infor-

muje test ró$nicy logarytmicznego wska'nika wiary-

godno%ci. Wska'nik ten, przyjmuj!cy warto%ci ujemne 

o rozk adzie statystyki -2
df = (Dt);(Db), opisuje tzw. dobro" 

dopasowania modelu na podstawie oceny, na ile prawdo-

podobne jest uzyskanie empirycznych wyników w danej 

próbie przy okre%lonych warto%ciach estymatorów pa-

rametrów w populacji. Konwencjonalnie oznaczany jest 

symbolem L (likelihood) a jego logarytm (LL) oblicza-

my z wzoru LL = 2 · [ln(Db) – ln(Dt)], gdzie Db oznacza 

wska'nik wiarygodno%ci w modelu bazowym, Dt wska'-

nik wiarygodno%ci w modelu testowanym, df(Db) liczb& 

stopni swobody w modelu bazowym, a df(Dt) liczb& stop-

ni swobody w modelu testowanym. Model jest doskonale 

dopasowany do danych, gdy warto%" LL = 0. 

Wyniki przedstawione w Tabeli 2 wskazuj!, $e w mo-

delu 1 warto%" logarytmu wska'nika wiarygodno%ci jest 

wy$sza ni$ w modelu zerowym (–22467,85 > –23343,43). 

Oznacza to redukcj& pocz!tkowej wielko%ci niedopaso-

wania, czyli – innymi s owy – lepsze dopasowanie do da-

nych empirycznych modelu 1. Ponadto ró$nica w stopniu 

dopasowania wynosz!ca 1751,15 (2 · 875,6, czyli podwo-

jona warto%" ró$nicy mi&dzy modelami 0 i 1) jest przy 

1 stopniu swobody (4 – 3 = 1) istotna statystycznie na 

poziomie # = 0,01. 

Model 1 ko#czy etap wyja%niania wariancji na pozio-

mie indywidualnym ("2). Od tej chwili przedmiotem zain-

teresowania badacza b&d! sk adowe wariancji istniej!cej 

na poziomie grupowym – !00
   i !11. Jako predyktor z tego 

poziomu w modelu 2 w !czono do analiz wielko%" PKB 

per capita. Zgodnie z zasadami dzia ania modeli hierar-

chicznych zmienne z poziomu makro wyja%niaj! warian-

cj& mi&dzygrupow! (warto%ci sta ych) !00, która w tym 

przypadku jest efektem ró$nic %redniego nasilenia kseno-

fobii w poszczególnych krajach. 

Wyniki analizy regresji dla modelu 2 znajdziemy w Ta-

beli 1. Okazuje si&, $e efekt PKB per capita jest istot-

ny statystycznie i ma kierunek zgodny z oczekiwaniami 

(Val = – 0,021; p < 0,01). Potwierdzi a si& wi&c hipoteza, 

zgodnie z któr! im ni$szy PKB na g ow& mieszka#ca, 

tym wy$szy kolektywny (grupowy) poziom ksenofo-

bii. Test istotno%ci ró$nicy dopasowania, przedstawiony 

w Tabeli 2, wskazuje, $e w modelu 2 nast&puje kolejna 

redukcja niedopasowania, czyli wzrost logarytmu wska'-

nika wiarygodno%ci (–22463,25 > –22467,85), a wielko%" 

ró$nicy LL, wynosz!ca 9,19, jest przy jednym stopniu 

swobody istotna na poziomie # = 0,01. Zmienna PKB per 

capita wyja%nia 44% wariancji mi&dzygrupowej (mi&dzy 

krajami). Odsetek ten otrzymujemy po podstawieniu od-

powiednich warto%ci z modelu 1 i 2 [1 – (0,064/0,115) · 

100% = 44,3%]. 

Konkluzja, i$ model 2 jest lepiej (ni$ model 1) dopaso-

wany do danych empirycznych zamyka etap modelowa-

nia, w którym skupiali%my si& na wyja%nieniu wariancji 

mi&dzygrupowej !00. Modele 3 i 4 s u$! testowaniu hipo-

tezy badawczej, wed ug której negatywny zwi!zek inklu-

zywnej to$samo%ci narodowej i ksenofobii b&dzie najsil-
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niejszy w krajach ciesz!cych si& najwy$szym poziomem 

PKB per capita i najs abszy w krajach najbiedniejszych. 

Zatem kolejny etap modelowania dotyczy" b&dzie wa-

riancji wspó czynników B, reprezentuj!cej efekty inte-

rakcyjne. 

Aby sprawdzi" hipotez& o interakcji, w modelu 3 w !-

czono do analizy hierarchicznej efekt losowy predykto-

ra z poziomu 1 (to$samo%" narodowa), co pozwoli o na 

oszacowanie parametrów nachylenia linii regresji (wspó -
czynnik B) oddzielnie dla ka$dego kraju i oszacowanie 

wariancji grupowych wspó czynników B (!11). Z Tabeli 2 

dowiadujemy si&, $e model zezwalaj!cy na wariancj& 

wspó czynników nachylenia (model 3) jest lepiej dopa-

sowany do danych empirycznych ni$ poprzedzaj!cy go 

model 2 (–22267,61 < –22463,25), a ró$nica w wielko-

%ci LL wynosi 391,28 i przy dwóch stopniach swobody 

(7 – 5 = 2) jest istotna statystycznie na poziomie # = 0,01. 

Wnioskujemy z tego, $e mi&dzy grupami (krajami) istnie-

j! znacz!ce ró$nice w sile zwi!zku inkluzywnej to$samo-

%ci narodowej i ksenofobii. Oszacowana w modelu 3 wa-

riancja wspó czynników nachylenia (!11) wynosi 0,044.

Poniewa$ poszukujemy czynnika mog!cego wyja%nia" 

wariancj& parametrów nachylenia regresji oszacowanych 

odr&bnie dla ka$dego kraju, musi on by" immanentn! 

w a%ciwo%ci! krajów (czy raczej spo ecze#stw), a nie 

osób badanych. W tej sytuacji, zgodnie z hipotez! trzeci! 

sprawdzamy, czy moderatorem tym mo$e by" PKB per 

capita (predyktor poziomu 2). Warto zauwa$y", $e jest 

to schemat post&powania bardzo zbli$ony do testowania 

efektu interakcji w klasycznej analizie regresji. Jedyna 

ró$nica polega na tym, $e w analizie hierarchicznej mamy 

do czynienia z interakcj! mi&dzypoziomow! (zmienna 

z poziomu grupowego wywiera wp yw na zmienne mie-

rzone na poziomie indywidualnym). 

Z Tabeli 1 dowiadujemy si&, $e efekt interakcji uwzgl&d-

niony w modelu 4 jest istotny statystycznie (Val = 0,037; 

p < 0,01). Wp yw PKB per capita wyja%nia 52,3% ca ko-

witej wariancji wspó czynników B, oszacowanej w mo-

delu 3 [1 – (0,021/0,044) · 100%]. Dodatkowo, model 4 

jest lepiej dopasowany do danych empirycznych ni$ mo-

del 3 (–22210,43 > –22267,61), a ró$nica mi&dzy nimi 

– wynosz!ca 114,36, jest przy jednym stopniu swobody 

(8 – 7 = 1) istotna statystycznie na poziomie # = 0,01 (por. 

Tabela 2). 

GraÞczny obraz otrzymanych zwi!zków pokazuje Ry-

sunek 2, potwierdzaj!c s uszno%" wszystkich trzech hipo-

tez sformu owanych przez badaczy. Po pierwsze, inklu-

zywna to$samo%" narodowa jest rzeczywi%cie negatyw-

nym predyktorem ksenofobii; po drugie, ksenofobia jest 

silniejsza w krajach s abiej rozwini&tych (niski PKB per 

capita); i po trzecie, si a negatywnego zwi!zku mi&dzy 

inkluzywn! to$samo%ci! narodow! i ksenofobi! jest naj-

wi&ksza w krajach najlepiej rozwini&tych ekonomicznie 

(wysoki PKB per capita). 

Powy$sz! konkluzj& warto uzupe ni" o porówna-

nie „mocy wyja%niaj!cej” odkrytych zale$no%ci. Prze-

%ledziwszy kolejne etapy budowy modelu (Tabela 1), 

stwierdzamy, $e badaczom uda o si& wyja%ni" – kolejno, 

zgodnie z numeracj! hipotez – 8,5% wewn!trzgrupowej 

wariancji zmiennej zale$nej ("2); 50% ( !czny efekt pre-

dyktorów z poziomu 1 i 2) wariancji %rednich zmiennej 

zale$nej mi&dzy grupami (!00); oraz 52,3% mi&dzygrupo-

wej wariancji si y zwi!zku (wspó czynników B) mi&dzy 

predyktorem z poziomu 1 i zmienn! zale$n! (!11). 

Przyk!ad 2 – badanie eksperymentalne 

Przyk ad ten zaczerpn&li%my z publikacji autorstwa 

Cohena i wspó pracowników (2003). Badanie dotyczy o 

efektów specjalnego programu odchudzania, w którym 

wzi& o udzia  386 kobiet w 40 grupach "wiczeniowych. 

Grupy zosta y losowo przyporz!dkowane do jednego 

z poziomów eksperymentalnych – 24 grupy (230 osób) do 

warunku z manipulacj! eksperymentaln! i 16 grup (156 

osób) do warunku kontrolnego. W warunku z manipula-

cj! uczestniczki realizowa y z o$ony program odchudza-

nia zawieraj!cy dok adn! specyÞkacj& diety, doradztwo, 

"wiczenia, lekcje przygotowywania dietetycznych posi -
ków i cotygodniowe spotkaniach, na których opowiadano 

Rysunek 2. 

Efekty proste to$samo%ci (poziom 1) w zale$no%ci od 

poziomu PKB (poziom 2).



228      PIOTR RADKIEWICZ, MARCIN W. ZIELI(SKI

o swoich sukcesach i ewentualnych pora$kach; w warun-

ku kontrolnym odbywa y si& jedynie cotygodniowe spo-

tkania, podczas których odchudzaj!ce si& kobiety dzieli y 

si& swoimi do%wiadczeniami. Przed rozpocz&ciem pro-

gramu wszystkim uczestniczkom zmierzono poziom mo-

tywacji do odchudzania. 

Obydwa predyktory, które znalaz y si& w równaniu, 

zosta y wycentrowane. Centrowanie polega na odj&ciu 

wyników surowych od %redniej ogólnej – po takim prze-

kszta ceniu %rednia ogólna zmiennej wynosi 0. Dla mani-

pulacji efekt centrowania zosta  osi!gni&ty poprzez zwa-

$enie kodów grupowych. W rezultacie tego zabiegu grupie 

eksperymentalnej odpowiada a waga 0,404 ([(+1) ·156/

(156 + 230)]), a grupie kontrolnej waga –0,596 ([(–1) · 

· 230/(156 + 230)]). 

Równanie mieszanego modelu regresji dla efektów lo-

sowych wygl!da o nast&puj!co: 

yij = ϒ01 MANIPULACJA_Cj + ϒ10 MOTYWACJA_C ij +

 +ϒ11 MANIPULACJA_Cj × MOTYWACJA_Cij +

+ ϒ00 + + (u0j + u1j xij + rij) 

W przyk adzie 2 hierarchiczna analiza regresji odpo-

wiada na trzy pytania: 1) czy prawdziwa jest hipoteza, $e 

manipulacja eksperymentalna ma pozytywny wp yw na 

spadek wagi cia a; 2) czy prawd! jest, $e ró$nice indy-

widualne w poziomie motywacji s! predyktorem spadku 

wagi cia a; 3) czy istnieje interakcja pomi&dzy predyk-

torem z poziomu 2 (manipulacja) i predyktorem z pozio-

mu 1 (motywacja). Hipoteza badawcza dotycz!ca inte-

rakcji postuluje, $e dzia anie programu b&dzie zwi&ksza o 

si & zwi!zku pomi&dzy motywacj! i utrat! wagi. Innymi 

s owy, manipulacja eksperymentalna powinna odegra" 

rol& moderatora. 

Wyniki modelowania hierarchicznego przedstawia 

Tabela 2. Podobnie jak w przyk adzie 1 rozpoczyna je 

model zerowy. W tej postaci jest on to$samy z jednoczyn-

nikow! ANOV) z efektami losowymi – 40 poziomów 

czynnika (40 grup) stanowi losow!, reprezentatywn! 

prób& wszystkich potencjalnie dost&pnych grup. Na tym 

etapie estymowane s! dwie sk adowe wariancji – !00, opi-

suj!ca zró$nicowanie sta ych w 40 grupach (mi&dzygru-

powa wariancja %redniego grupowego spadku wagi cia-

 a), oraz "2, czyli warto%ci reszt dla poziomu 1. Z Tabeli 2 

dowiadujemy si&, $e ich wielko%" wynosi, odpowiednio, 

4,906 i 16,069. Warto%ci testu Z wskazuj!, $e obydwa es-

tymatory s! istotne statystycznie (Z = 3,14; p = 0,002 dla 

!00 i Z = 13,12; p = 0,001 dla "2). Fakt, $e !00  ró$ni si& 

istotnie statystycznie od zera jest dowodem na istnienie 

znacz!cej wariancji %rednich grupowych, a tym samym 

na obecno%" w zbiorze danych zjawiska „klasteringu”. 

Potwierdzeniem tego jest, obliczona z !00 i "
2, korelacja 

wewn!trzklasowa ICC, której wielko%" wynios a 0,24 

[4,906/(4,906 + 16,069)]. W kolejnych modelach !00 i "
2 

pos u$! do %ledzenia efektów wp ywu predyktorów z po-

ziomów 1 i 2 na zmienn! zale$n!. 

Model 1 wprowadza efekt predyktora z poziomu 1. 

Dowiadujemy si& z niego, do jakiego stopnia poziom 

motywacji do odchudzania pozwala przewidywa" spa-

dek wagi cia a. Po dodaniu predykatora, w losowej cz&%ci 

modelu 1 pojawiaj! si& dwie nowe sk adowe wariancji – 

pierwsza z nich (!11) jest efektem mi&dzygrupowej zmien-

no%ci wspó czynnika nachylenia; druga (!01) – uwzgl&d-

nia mo$liwo%" kowariancji (skorelowania) grupowych 

sta ych i wspó czynników B. Poniewa$ wariancja wspó -
czynników B jest istotna statystycznie, wiemy ju$, $e 

si a zwi!zku pomi&dzy motywacj! i spadkiem wagi 

zmienia si& w zale$no%ci od grupy (!00 = 0,933; Z = 2,48 

dla p = 0,013). Zatem „klastering” wp ywa nie tylko na 

%rednie grupowe, ale tak$e na nachylenie grupowych linii 

regresji. Dodatnia warto%" !01  wskazuje, $e im wi&kszy 

grupowy wspó czynnik przeci&cia (%redni spadek wagi), 

tym silniejszy zwi!zek pomi&dzy predyktorem z pozio-

mu 1 i zmienn! zale$n!. Efekt ten nie jest jednak istotny 

statystycznie (!01 = 0,585; Z = 1,52 dla p = 0,128). 

Wprowadzenie predyktora z poziomu 1 spowodowa-

 o znacz!c! redukcj& sk adowych wariancji w stosunku 

do modelu zerowego. Wielko%" "2 spad a z 16,069 do 

5,933. Oznacza to, $e a$ 63% wewn!trzgrupowej wa-

riancji zmiennej zale$nej (spadek wagi cia a w funtach) 

t umaczy si a motywacji. Ponadto okaza o si&, $e pre-

dyktor z poziomu 1 ma równie du$y wp yw na wariancj& 

grupowych sta ych. Spad a ona z 4,906 do 2,397, dzi&ki 

czemu mo$emy powiedzie", $e motywacja t umaczy 51% 

mi&dzygrupowej zmienno%ci przeci&tnej wielko%ci spad-

ku wagi cia a. Tak wi&c, badane grupy ró$ni y si& %redni! 

wielko%ci! utraty wagi cia a, a ró$nice te wi!za y si& sys-

tematycznie z poziomem motywacji w poszczególnych 

grupach.

Ko#cowym elementem hierarchicznej struktury jest 

model 2. Pokazuje on interakcj& manipulacji ekspery-

mentalnej i motywacji, w postaci dodatniego efektu sy-

nergii predyktorów z poziomu indywidualnego i grupo-

wego. Poziom 2 (manipulacja) modyÞkuje losowe efekty 

wspó czynników nachylenia, co oznacza, $e si a zwi!zku 

predykatora z poziomu 1 (motywacja) i zmiennej zale$nej 

(spadek wagi cia a) zmienia si& w zale$no%ci od warunku 

eksperymentalnego.

Rysunek 3 pokazuje efekty proste regresji zmiennej Y 

(spadek wagi cia a) na motywacj&. Wynika z niego, $e 

w ca ej badanej zbiorowo%ci (386 osób) manipulacja eks-

perymentalna wywo a a zmian& przeci&tnego spadku wagi 
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 Tabela 3. 

Hierarchiczna analiza regresji w eksperymencie z programem odchudzania 

 Estymatory parametrów dla efektów losowych

Czynnik grupuj!cy Estymator B !d standard. Z p

Model 0 

     !00 – wariancja sta ych GRUPA 4,906 1,560 13,14 0,002

     "2 – reszty poziomu 1 16,069 1,225 13,12 0,001

Model 1

     !00 – wariancja sta ych GRUPA 2,397 0,741 13,23 0,001

     !01 – kowariancja sta ych i wspó czynników B GRUPA 0,585 0,385 11,52 0,128

     !11 – wariancja wspó czynników B GRUPA 0,933 0,376 12,48 0,013

     "2 – reszty poziomu 1 5,933 0,476 12,47 0,001

Model 2

     !00 – wariancja sta ych GRUPA 1,967 0,657 12,99 0,003

     !01 – kowariancja sta ych  i wspó czynników B GRUPA 0,145 0,314 10,46 0,645

     !11 – wariancja wspó czynników B GRUPA 0,556 0,301 11,85 0,065

     "2 – reszty poziomu 1 5,933 0,475 12,48 0,001

Estymatory parametrów dla efektów sta ych

Estymator B !d standardowy df t p

STA,A ϒ00 15,166 0,259 138 58,49 0,001

MANIPULACJA_C ϒ01 11,528 0,529 138 12,89 0,006

MOTYWACJA_C ϒ10 13,130 0,185 344 16,95 0,001

INTERAKCJA ϒ11 11,245 0,377 344 13,30 0,001

Regresja Y (spadek wagi cia a) 

na motywacj& jako funkcja poziomu manipulacji.

Rysunek 3. 

Efekty proste motywacji (poziom 1) w zale$no%ci od mani-

pulacji eksperymentalnej (poziom 2).

cia a z 14,26 do 15,79 funta. Co wi&cej, spowodowa a 

równie$ wzrost si y zwi!zku pomi&dzy motywacj! i utra-

t! wagi. Jak pokazuj! równania efektów prostych, o ile 

w grupie kontrolnej wzrost motywacji o jedn! jednostk& 

pomiaru pozwala przewidywa" spadek wagi o 2,38 funta, 

to w grupie eksperymentalnej przewidywany spadek wy-

nosi 3,64 funta. 

W modelach hierarchicznych zmienno%" wspó czynni-

ków przeci&cia i nachylenia powinny wyja%nia" predykto-

ry wprowadzone na poziomie 2. Wielko%ci estymatorów 

w modelu 2 (zob. Tabela 3) pokazuj! wyra'n! redukcj& 

sk adowych wariancji. Wprowadzenie manipulacji eks-

perymentalnej i interakcji mi&dzypoziomowej spowodo-

wa o wyra'ny, o 18% (z 2,397 do 1,967), spadek warian-

cji grupowych sta ych (!00) oraz jeszcze wi&kszy, o 35% 

(z 0,933 do 0,556), spadek wariancji wspó czynników B 

(!11). W obu przypadkach warto%ci testu Z wskazuj!, $e 

pewna cz&%" wariancji pozostaje nadal niewyja%niona. 

Jednak tylko dla wariancji wspó czynników przeci&-

cia wielko%" ta jest istotna statystycznie (odpowiednio 

Z = 2,99; p = 0,003 dla !00 i Z = 1,85; p = 0,065 dla !11). 
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W Tabeli 3, oprócz efektów losowych, znajdujemy 

równie$ oszacowania efektów sta ych w postaci estyma-

torów czterech parametrów: warto%ci sta ej (ϒ00), efektu 

predyktora z poziomu 2 (ϒ01), efektu predyktora z po-

ziomu 1 (ϒ10) oraz efektu interakcji mi&dzypoziomowej 

(ϒ11). W modelu efektów sta ych otrzymujemy nast&puj!-

ce równanie regresji:

Y = 1,53 MANIPULACJA_C + 3,13 

MOTYWACJA_C + 1,25 INTERAKCJA + 15,17

Tabela 4 przedstawia tradycyjn! analiz& regresji wyko-

nan! metod! najmniejszych kwadratów na danych zdez-

agregowanych (ignoruj!c! grupow! struktur& danych). 

Porównanie estymatorów efektów sta ych otrzymanych 

w modelu hierarchicznym (Tabela 3) z warto%ciami efek-

tów sta ych w analizie klasycznej (Tabela 4) wskazuje, $e 

ich wielko%ci s! podobne. Zdecydowanie wi&ksze ró$nice 

wyst&puj! w b &dach standardowych odpowiadaj!cych 

poszczególnym efektom. Najbardziej rzuca si& w oczy 

ró$nica towarzysz!ca manipulacji eksperymentalnej – 

w modelu hierarchicznym b !d standardowy estymatora 

wynosi 0,529, a w modelu klasycznym tylko 0,301. 

Model hierarchiczny traktuje zmienn! eksperymentaln! 

w taki sposób, jakby jej rozk ad dotyczy  40 obserwacji 

(po jednej dla ka$dej grupy); w modelu klasycznym roz-

k ad zmiennej eksperymentalnej obejmuje 386 pojedyn-

czych obserwacji. Odmienny status zmiennej skutkuje 

w tradycyjnym modelu regresji niedoszacowaniem b &du 

standardowego estymatora. A to, jak ju$ wcze%niej pod-

kre%lali%my, prowadzi do zjawiska inßacji poziomu alfa, 

czyli znacz!cego wzrostu prawdopodobie#stwa pope nie-

nia b &du pierwszego rodzaju. 

 

Uwagi ko#cowe

Artyku  ten – z oczywistych wzgl&dów – jest jedynie 

krótkim wprowadzeniem do problematyki hierarchicz-

nych modeli liniowych. Opisali%my w nim podstawowe 

metodologiczne przes anki zastosowania tej metody, 

akcentuj!c jej zalety w porównaniu z klasyczn! analiz! 

regresji opart! na metodzie najmniejszych kwadratów; 

omówili%my szczegó owo konceptualn! posta" mode-

lu – podzia  na efekty sta e i losowe, wielopoziomow! 

struktur& (z uwzgl&dnieniem interakcji mi&dzypoziomo-

wej), specyÞczne uj&cie sk adowych wariancji; na koniec 

przedstawili%my dwa przyk ady empirycznej aplikacji sa-

mej metody, poparte szczegó ow! interpretacj! wyników.

Modelowanie hierarchiczne to metoda z o$ona i sto-

sunkowo nowa. .wiadomie pomin&li%my tutaj lub ograni-

czyli%my do koniecznego minimum wiele zagadnie# tyle$ 

istotnych, co szczegó owych. Dotycz! one m.in. testowa-

nia istotno%ci statystycznej efektów sta ych i losowych 

(w tym drugim przypadku istnieje kilka alternatywnych 

metod), ró$nic zwi!zanych z moc! testów statystycznych 

na poziomie mikro i makro, problemu estymacji rów-

nania regresji dla efektów losowych w poszczególnych 

grupach, centrowania danych itd. Czytelnika chc!cego 

lepiej zg &bi" wymienione problemy odsy amy do po-

wszechnie polecanych opracowa# oferuj!cych szczegó-

 owe wprowadzenie do hierarchicznej analizy danych 

(Bryk i Raudenbush, 1992; Goldstein, 1995; Hox, 2002; 

Kreft i de Leeuw, 1998; Snijders i Bosker, 1999). O wiele 

obszerniejsze ni$ ten artyku , przyst&pnie napisane i ilu-

strowane przyk adami wprowadzenie oferuj! po%wi&cone 

tej metodzie, najpopularniejsze programy komputerowe 

– MlwiN (Rasbash, Steele, Browne i Goldstein, 2009) 

i HLM (Raudenbush, Cheong i Bryk, 2004). Bezp atne, 

demonstracyjne wersje tych programów mo$na pobra" ze 

stron internetowych. 

Na zako#czenie chcemy jeszcze wspomnie" o dwóch 

bardzo wa$nych kwestiach. Zacznijmy od wspominane-

go kilkakrotnie problemu inßacji poziomu alfa. Czytelnik 

powinien wiedzie", $e wyst&puj!ce pomi&dzy oboma mo-

delami (klasycznym i hierarchicznym) ró$nice w b &dach 

standardowych estymatorów, wynikaj! nie tylko z faktu, 

$e hierarchiczne modele efektów losowych – w prze-

ciwie#stwie do klasycznej analizy regresji – poddaj! 

statystycznej kontroli wariancj& zwi!zan! z „klasterin-

giem” w zbiorze danych. Drugim 'ród em rozbie$no%ci 

s! odmienne procedury estymacji parametrów modelu. 

Zauwa$yli%my ju$ wcze%niej, $e w klasycznym modelu 

Tabela 4. 

Analiza regresji dla efektów sta ych (metoda najmniejszych kwadratów) w eksperymencie z programem odchudzania

Estymator B !d standardowy df t p

STA,A 15,105 0,148

MANIPULACJA_C 11,578 0,301 1 15,239  < 0,001

MOTYWACJA_C 13,330 0,145 1 22,968  < 0,001

INTERAKCJA 11,446 0,300 1 14,820  < 0,001
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efektów sta ych estymatory wspó czynników w populacji 

otrzymujemy dzi&ki metodzie zwyk ych najmniejszych 

kwadratów, a w modelu efektów losowych za pomoc! 

metody najwi&kszej wiarygodno%ci (ML) lub blisko z ni! 

powi!zanej metody ograniczonej najwi&kszej wiarygod-

no%ci (REML). Parametry wyestymowane przy u$yciu 

procedury ML lub REML ró$ni! si& cz&sto od otrzyma-

nych dzi&ki procedurze najmniejszych kwadratów, ponie-

wa$ wieloetapowy proces iteracji, sk adaj!cy si& cz&sto 

z setek kroków, ma na celu znalezienie w badanej próbie 

takiego zbioru estymatorów, które s! najbardziej wiary-

godnym przybli$eniem parametrów w populacji. 

I druga wa$na uwaga. Przypuszczamy, $e jedno z naj-

cz&%ciej pojawiaj!cych si& pod wp ywem tego tekstu py-

ta# b&dzie brzmia o: kiedy powinni%my stosowa" model 

hierarchicznej analizy regresji dla efektów losowych, 

a kiedy klasyczny model analizy regresji dla efektów 

sta ych z wykorzystaniem zmiennych instrumentalnych? 

Obydwa podej%cia wydaj! si& ekwiwalentne, poniewa$ 

pozwalaj! na statystyczn! kontrol& zgrupowanej, wielo-

poziomowej struktury danych. Do wyboru metody hie-

rarchicznej z pewno%ci! sk ania ch&" unikni&cia technicz-

nych uci!$liwo%ci zwi!zanych – zw aszcza w modelach 

wielozmiennowych – z kodowaniem zmiennych instru-

mentalnych (dla efektów g ównych i interakcyjnych). 

Inne wzgl&dy mog! jednak przemawia" za u$yciem me-

tody tradycyjnej. 

Wskazówek i rekomendacji dotycz!cych wyboru jed-

nej z dwóch metod udzielaj! Snijders i Bosker (1999), 

argumentuj!c, $e decyzja powinna zale$e" od nast&puj!-

cych czynników: liczby grup, liczebno%ci poszczególnych 

grup, rozk adów reszt regresji dla predyktorów z obu po-

ziomów, procedury doboru próby i zakresu generalizacji 

wyników. Zalecaj! oni podej%cie klasyczne (kodowanie 

zmiennych instrumentalnych), kiedy liczba grup jest sto-

sunkowo niewielka (mniej ni$ 10) oraz gdy poszczególne 

grupy wykazuj! bardzo specyÞczne w a%ciwo%ci (np. ka-

tegoria wykszta cenia, wyznanie religijne, grupa etnicz-

na), a badacz chcia by pokaza" t& specyÞk& w uj&ciu po-

równawczym. Podej%cie hierarchiczne jest zalecane, gdy 

badane grupy nale$y traktowa" jedynie jako prób& losow! 

z populacji grup, a celem badacza jest generalizacja wy-

ników na ca ! zbiorowo%" (np. z próby kilkudziesi&ciu 

rodzin na pe n! populacj& rodzin). Równie$ niewielkie 

liczebno%ci obserwacji w grupach sk aniaj! do wyboru 

metody hierarchicznej, poniewa$ w tym przypadku esty-

matory parametrów w poszczególnych grupach posi kuj! 

si& rozk adem wyników w ca ym zbiorze danych.
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PRZYPISY

1. Zapis matematyczny w modelach hierarchicznych jest 

do%" rozbudowany. W tek%cie zastosowano notacj& powszechnie 

przyj&t! w literaturze przedmiotu (Raudenbush i Bryk, 2002: za 

Cohen i in., 2003). W pe nej postaci zosta a ona umieszczona 

w aneksie na ko#cu tekstu. W obr&bie pojedynczej analizy re-

gresji z efektami losowymi mamy g grup. U$ywamy indeksu i 

i j dla oznaczenia dowolniej obserwacji i w dowolnej grupie j.

2. W modelowaniu hierarchicznym mo$e pojawi" si& wi&cej 

ni$ jeden subpoziom poziomu makro. Na przyk ad klasy szkol-

ne w obr&bie szkó  (poziom nadrz&dny); szko y w obr&bie dziel-

nic, dzielnice w obr&bie miast itd.
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3. Istnieje wiele innych aplikacji, za pomoc! których mo$na 

wykonywa" analizy hierarchiczne. Najbardziej znane specjali-

styczne programy to HLM (Raudenbush i in., 2004) i MlwiN 

(Rasbash i in., 2009).

PODSTAWOWE TERMINY

Zapis modelu analizy regresji dla efektów losowych 

w podej$ciu hierarchicznym 

A. Wspó czynniki dla równania regresji w grupie (po-

ziom mikro)

B0j = wspó czynnik przeci&cia (sta a) w grupie j na 

poziomie 1 

B1j = wspó czynnik nachylenia w grupie j na pozio-

mie 1

B. Wspó czynniki regresji w populacji: efekty sta e 

w modelu 

ϒ00 = wspó czynnik przeci&cia w populacji

ϒ10 = wspó czynnik przeci&cia w populacji dla regre-

sji zmiennej zale$nej Y na predykator 1 poziomu

ϒ01 = wspó czynnik nachylenia w populacji dla regre-

sji zmiennej zale$nej Y na predykator 1 poziomu

ϒ11 = wspó czynnik regresji w populacji dla interakcji 

pomi&dzy predykatorami z poziomu 1 i 2 

C. Reszty i sk adowe wariancji: efekty losowe w mo-

delu

1. Reszty

rij = b !d dla obserwacji i w grupie j (równanie dla 

poziomu 1)

u0j = losowy efekt odchylenia wspó czynnika prze-

ci&cia w grupie j od wspó czynnika 

 przeci&cia w populacji (równanie dla poziomu 1) 

u1j = losowy efekt odchylenia wspó czynnika na-

chylenia w grupie j od wspó czynnika przeci&cia 

w populacji (równanie dla poziomu 1)

2. Sk adowe wariancji 

"2 = losowa wariancja b &du na poziomie mikro 

(wariancja rij) 

!00 = losowa wariancja wspó czynników przeci&cia 

(wariancja u0j)

!11 = losowa wariancja wspó czynników nachyle-

nia (wariancja u1j)

!01 = kowariancja w modelu analizy regresji z efek-

tami losowymi (kowariancja pomi&dzy u0j i u1j)



HIERARCHICZNE MODELE LINIOWE. CO NAM DAJ) I KIEDY WARTO JE STOSOWA*      233 

Hierarchical linear models. 

On their advantages and reasons for application
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Abstract

Independence of observations is one of the key assumptions underlying regression analysis and other meth-

ods based on the general linear model. The assumption of independence of observations is met, when a score 

on an outcome variable obtained by an individual is not dependent on results of other persons. This article 

introduces the hierarchical linear modeling (HLM) – statistical method that is recommended, when there 

is a real chance, that the assumption of observations’ independence is violated. The structure of our article 

is threefold. In the Þrst part we present basic methodological reasons for applying HLM method, stressing 

its advantages in comparison to the traditional regression analysis based on the ordinary least squares esti-

mation. The second part introduces the most important theoretical notions underlying hierarchical models 

– a division into Þxed and random effects, a multilevel data structure (including cross-level interaction), 

and a speciÞc approach to variance components. In the third part we show two empirical examples of HLM 

application, including a detailed interpretation of their results.

 

Key words: hierarchical linear models, independence of observations, intraclass correlation, random effects 

model, variance components 
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