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Co si! kryje w nieistotnych efektach statystycznych?
Mo"liwo#ci zastosowania analizy supresji
w psychologii spo ecznej
Aleksandra Cichocka, Micha Bilewicz
Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Artyku podejmuje temat efektów supresyjnych, które w ostatnich latach s$ coraz cz!#ciej opisywane
w literaturze z zakresu psychologii spo ecznej. Supresja zachodzi wtedy, gdy zmienna po#rednicz$ca podwy"sza w asno#ci predykcyjne zmiennej niezale"nej na zmienn$ zale"n$. Dzi!ki temu pozwala m.in. uj$%
w ramy analiz statystycznych wszelkiego rodzaju teorie procesów przeciwstawnych, które pojawiaj$ si! nie
tylko w psychologii motywacji, lecz równie" w wielu innych obszarach psychologii spo ecznej. W artykule
przedstawiono na przyk adzie najnowszych bada& z obszaru psychologii spo ecznej i psychologii osobowo#ci trzy rodzaje supresji (tradycyjn$, sieciow$ i kooperatywn$) wraz z mo"liwo#ci$ ich zastosowania
w praktyce badawczej. Artyku zamyka przyk adowa analiza supresji przeprowadzona na sztucznie wygenerowanym zbiorze danych w celu zapoznania czytelnika z praktycznym zastosowaniem tego rodzaju analizy.
S owa kluczowe: efekt supresji, mediacja, moderacja, bootstrapping, procesy przeciwstawne

W psychologii spo ecznej zwykle zadaje si! pytanie
o to, co odpowiada za wp yw zmiennej A na zmienn$ B.
Znacznie rzadziej pytamy, co mo"e odpowiada% za brak
przewidywanego wp ywu zmiennej A na zmienn$ B.
Pytanie to wydaje si! jednak mie% równie donios e znaczenie. Jest to jeden z wielu potencjalnych przyk adów
zastosowa& analizy supresji, która jest coraz cz!#ciej stosowana w wyja#nianiu zjawisk psychologii spo ecznej.
Zjawisko supresji zachodzi, gdy w $czenie do równania
regresji dwóch predyktorów zwi!ksza wspó czynnik regresji obu predyktorów lub jednego z nich (MacKinnon,
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Krull i Lockwood, 2000; Paulhus, Robins, Trzesniewski
i Tracy, 2004). Okre#lenie supresja dotyczy wzajemnego
t umienia si! efektów obu predyktorów, co sprawia, i"
uwzgl!dnienie tylko jednego z nich w analizie mo"e nie
wykaza% jego rzeczywistego zwi$zku ze zmienn$ zale"n$. Dopiero analizowanie obu predyktorów jednocze#nie
pozwala na uwydatnienie ich zwi$zków ze zmienn$ obja#nian$ (dlatego efekt supresji bywa czasem nazywany
efektem uwydatnienia, enhancement, McFatter, 1979).
Do niedawna w psychologii spo ecznej traktowano
efekty supresyjne jako swego rodzaju ciekawostk!, o której wspominano na marginesie g ównych rozwa"a& – podkre#laj$c trudno#ci interpretacyjne w tego typu analizach
(Conway, Ryder, Tweed i Sokol, 2001; Harackiewicz,
Barron, Tauer, Carter i Elliot, 2000). W ostatnich latach
pojawi o si! jednak wiele publikacji (np. Locke, 2009;
Paulhus i in., 2004; Zagefka, Pehrson, Mole i Chan,
2010) przedstawiaj$cych serie bada& replikuj$cych efekty supresji, sugeruj$ce, "e metoda ta mo"e by% u"yteczna
w zwi!kszaniu predyktywno#ci konstruowanych modeli,
a nawet w wyja#nianiu pozornie nieistniej$cych efektów
statystycznych. Analiza supresji zacz! a wi!c by% traktowana w psychologii spo ecznej jako pe noprawny sposób

191

Copyright 2010 Psychologia Spo eczna

192

ALEKSANDRA CICHOCKA, MICHA' BILEWICZ

analizy danych – a w wielu artyku ach stanowi ona g ówn$ metod! weryÞkacji teorii (por. Miller, Cronin, Garcia
i Branscombe, 2009; Sibley i Perry, 2010; Zagefka i in.,
2010).
Interesuj$cym przyk adem zastosowania analizy
jest opublikowana ostatnio seria bada& Hanny Zagefki
i wspó pracowników (2010) nad zwi$zkiem esencjalizmu grupy w asnej oraz kolektywnej winy za pope nione
przez grup! zbrodnie. Esencjalizowanie przynale"no#ci
grupowej (a zatem wiara w trwa $, biologiczn$ „esencj!”
przenikaj$c$ wszystkich cz onków grupy) powinno powodowa%, "e ludzie odczuwaj$ czasami win! za czyny,
których dokonali nie oni sami, lecz jacy# odlegli historycznie cz onkowie ich grupy. Mimo "e przewidywano
pozytywny zwi$zek mi!dzy esencjalizmem a poczuciem
kolektywnej winy, korelacje mi!dzy tymi dwiema zmiennymi okaza y si! nieistotne. Zagefka i wspó pracownicy
przypuszczali jednak, "e wp yw esencjalizmu na win!
mo"e by% st umiony przez poczucie zagro"enia, które
– jak wiadomo (Keller, 2005) – bywa silnie zwi$zane
z esencjalizmem. Esencjali#ci czuj$ si! winni za czyny
dokonane przez historycznych cz onków ich grup, lecz
równie" traktuj$ wszelkie informacje o zbrodniach dokonanych przez w asn$ grup! jako zagra"aj$ce. Dopiero
uwzgl!dnienie w równaniu poczucia zagro"enia, które
pozytywnie wi$"e si! z esencjalizmem, maj$c przy tym
negatywn$ relacj! z poczuciem winy, uwydatni o pozytywny zwi$zek esencjalizmu z poczuciem winy. Badania
Zagefki i wspó pracowników (2010) sugeruj$, "e tylko
esencjalista móg by si! poczu% winny na wie#% o mordzie
w Jedwabnem, jednak"e to w a#nie esencjalizm kaza
esencjali#cie traktowa% wiadomo#% o Jedwabnem jako
osobi#cie zagra"aj$c$, a zatem t umi ewentualne poczucie winy.
Przyk adem nieco innego u"ycia analizy supresji s$ badania Millera i wspó pracowników (2009) nad wp ywem
emocji gniewu na sk onno#% do podj!cia zbiorowego
dzia ania. Badanych przydzielono tutaj do grupy o rzekomo „s abych zdolno#ciach decyzyjnych” na podstawie
uczciwej, b$d( nieuczciwej procedury, po czym umo"liwiono im podpisanie petycji o przeniesienie do lepszej
grupy o „wy"szych zdolno#ciach decyzyjnych”. Petycja
wi$za a si! jednak z ryzykiem utraty nagrody pieni!"nej
w eksperymencie. Miller i wspó pracownicy dokonali
pomiaru emocji gniewu i l!ku. Co zaskakuj$ce, gniew nie
okaza si! istotnie skorelowany ze sk onno#ci$ do podpisania petycji. Dopiero wprowadzenie do modelu l!ku
przed utrat$ nagrody pieni!"nej spowodowa o, "e gniew
zacz$ istotnie przewidywa% sk onno#% do tej formy protestu. L!k by zatem supresorem zwi$zku mi!dzy gniewem a sk onno#ci$ do dzia ania zbiorowego.

Sytuacj$, w której zastosowanie statystycznej analizy
supresji okazuje si! zbawienne, s$ wszelkie teorie procesów przeciwstawnych (opponent processes, por. Brewer,
1991; Solomon, 1980), które zak adaj$, "e pojawienie si!
jakiego# procesu psychologicznego (emocjonalnego, poznawczego, motywacyjnego) uruchamia proces przeciwstawny, t umi$cy efekty procesu pierwotnego. )wie"ym
przyk adem takiego zastosowania analizy supresji s$ badania Sibleya i Perry’ego (2010) testuj$ce model procesów przeciwstawnych w seksizmie "yczliwym u kobiet.
Model zaproponowany przez Sibleya i Perry’ego zak ada , "e kobiety przyjmuj$ "yczliwy seksizm, gdy" ten prowadzi do faworyzacji ich grupy, co w efekcie zwi!ksza
ich poparcie dla strategii wyrównuj$cych szanse obu p ci.
Z drugiej strony przyj!cie "yczliwego seksizmu wp ywa
na akceptacj! nienawistnego seksizmu wobec kobiet nieprzyjmuj$cych tradycyjnego modelu kobiety. To z kolei
obni"a poparcie dla strategii wyrównywania szans obu
p ci. Zgodnie z tym przewidywaniem, seksizm "yczliwy
nie powinien by% bezpo#rednio zwi$zany z poparciem dla
wyrównania szans. Dopiero wprowadzenie do modelu
seksizmu nienawistnego powoduje, "e seksizm "yczliwy
staje si! pozytywnym predyktorem strategii wyrównywania szans p ci. Za wcze#niejszy brak efektu odpowiada zatem wzrost akceptacji nienawistnego seksizmu, b!d$cego
wynikiem akceptacji seksizmu "yczliwego. Wykazanie
tego zwi$zku, opartego na przeciwstawnym dzia aniu
zmiennej niezale"nej i mediatora, by oby niemo"liwe bez
zastosowania analizy supresji.
Efekty supresji a inne efekty po rednie
Efekt supresji jest przyk adem efektu po#redniego, czyli
zmiany relacji mi!dzy predyktorem a zmienn$ obja#nian$
po wprowadzeniu tzw. zmiennej trzeciej (MacKinnon
i in., 2000). Najcz!stszym powodem uwzgl!dniania trzeciej zmiennej w modelu jest próba wyja#nienia mechanizmu le"$cego u pod o"a zwi$zku dwóch zmiennych.
Zmienna trzecia wyst!puje wtedy jako mediator, przy
czym zak adamy przyczynowy wp yw predyktora na t!
zmienn$, która z kolei wp ywa na zmienn$ obja#nian$.
Schematyczn$ ilustracj! efektu mediacji przedstawia
Rysunek 1.
Modele podobne do modelu mediacyjnego stosujemy
tak"e, gdy chcemy pokaza% dzia anie zmiennych zak ócaj$cych wp yw zmiennej niezale"nej na zmienn$ zale"n$. Kontrola zmiennej zak ócaj$cej pozwala bowiem
na okre#lenie czystego, niezale"nego od wp ywu innych
zmiennych efektu predyktora na zmienn$ obja#nian$. To,
czy trzeci$ zmienn$ traktujemy jako mediator, czy zmienn$ zak ócaj$c$ zale"y jednak tylko od rodzaju postawionych hipotez i teorii, na podstawie której interpretujemy
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Rysunek 1.
Schematyczny przyk ad efektu mediacji (efekt ca kowity
w nawiasie).

Rysunek 2.
Ogólny model efektów po#rednich.

uzyskane zale"no#ci. Zarówno wyró"niaj$c efekt mediacji, jak i efekt zak ócania zak adamy, i" kontrola zmiennej
trzeciej os abi zwi$zek mi!dzy predyktorem a zmienn$
zale"n$. Je#li mamy do czynienia z efektem odwrotnym,
tj. zwi!kszeniem zwi$zku mi!dzy tymi zmiennymi, uzyskany efekt mo"na interpretowa% jako supresj!.
Efekty po#rednie nale"y odró"ni% od efektów moderacyjnych. W psychologii zmienne po#rednicz$ce maj$ na
celu wyja#nienie natury zwi$zku mi!dzy dwoma innymi
zmiennymi. Zmienne moderuj$ce natomiast wp ywaj$ na
kierunek lub si ! zale"no#ci mi!dzy dwiema zmiennymi,
warunkowo ró"nicuj$c zwi$zek dwóch zmiennych (Baron
i Kenny, 1986). Moderatory pozwalaj$ zatem wyró"ni%
czynniki, które decyduj$ o wyst$pieniu lub nie danej
zale"no#ci (Wojciszke, 2004). Supresja jest przyk adem
efektu po#redniego. Wyst$pienie efektu supresji oznacza
wi!c, i" w#ród tych samych badanych dwa zwi$zane ze
sob$ predyktory wykazuj$ odmienny wp yw na zmienn$
zale"n$. Nie oznacza jednak, i" wp yw jednego predyktora na zamienn$ zale"n$ jest zale"ny od poziomu drugiego
predyktora, z czym mieliby#my do czynienia przy efekcie
moderacyjnym.
MacKinnon ze wspó pracownikami (2000) dowiedli, i"
ró"ne rodzaje efektów po#rednich: mediacyjne, supresyjne i zak ócaj$ce s$ matematycznie równowa"ne. Dlatego
w artykule tym b!dziemy odnosi% si! do sk adowych
modelu supresyjnego zgodnie z nomenklatur$ stosowan$ najcz!#ciej w stosunku do innych efektów po#rednich
(Hayes, 2009). Przyk adow$ ilustracj! graÞczn$ takiego
modelu przedstawia Rysunek 2.
W modelach uwzgl!dniaj$cych zmienn$ po#rednicz$c$ za efekt ca kowity (total effect) uznaje si! korelacj!
predyktora (X1) i zmiennej obja#nianej (Y) równ$ standaryzowanemu wspó czynnikowi regresji predyktora na
zmienn$ zale"n$ bez uwzgl!dnienia zmiennej po#rednicz$cej (X2). Na Rysunku 2 efekt ca kowity oznaczony jest

jako +c. W modelu uwzgl!dniamy tak"e wspó czynnik
regresji predyktora na zmienn$ po#rednicz$c$ (+a) oraz
wspó czynnik regresji zmiennej po#rednicz$cej na zmienn$ obja#nian$ przy kontroli predyktora (,b). Iloczyn tych
wspó czynników (+a · +b) informuje nas o wielko#ci efektu po#redniego (indirect effect). Efektem bezpo#rednim
(direct effect), oznaczonym symbolem +c’ nazywamy natomiast wspó czynnik regresji zmiennej niezale"nej na
zmienn$ obja#nian$ przy kontroli zmiennej po#rednicz$cej. Ka"dy efekt ca kowity jest sum$ efektów po#redniego i bezpo#redniego. Mo"emy go przedstawi% za pomoc$
równania:
+c = +c’ + +a+b
Przekszta caj$c ten wzór, mo"emy tak"e okre#li%, i"
wielko#% efektu po#redniego jest ró"nic$ mi!dzy efektem
ca kowitym i bezpo#rednim:
+a+b = +c – +c
Z efektem supresji mamy zatem do czynienia, gdy efekt
bezpo#redni jest wi!kszy ni" efekt ca kowity, to znaczy:
+c’ > +c
b$d( gdy korelacja mi!dzy dwoma predyktorami (wspó czynnik +a) jest ujemna (przy za o"eniu, "e efekty tych
predyktorów na zmienn$ zale"n$, tj. wspó czynniki +b
oraz +c, s$ dodatnie (uk ad ten mo"e oczywi#cie ulec
zmianie w zale"no#ci od kodowania zmiennych; Cohen,
Cohen, West i Aiken, 2003).
Trzy typy efektów supresyjnych
W literaturze wyró"nia si! trzy typy efektów supresyjnych. Z klasyczn$ supresj$ (Cohen i Cohen, 1975; „trady-
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cyjn$” w nazewnictwie Congera, 1974) mamy do czynienia, gdy efekt ca kowity predyktora na zmienn$ obja#nian$ jest zerowy (lub nieistotny statystycznie). W $czenie
do równania regresji trzeciej zmiennej uwydatnia go jednak na tyle, "e staje si! on istotny. Schematyczny przyk ad
tego rodzaju supresji przedstawia Rysunek 3. Supresj$ sieciow$ (net wed ug Cohena i Cohen, 1975; „negatywn$”
wed ug nazewnictwa Congera, 1974; Rysunek 4) lub niespójn$ mediacj$ (inconsistent mediation; por. MacKinnon,
Fairchild i Fritz, 2007; MacKinnon i Fairchild, 2009) nazywamy sytuacj!, w której w $czenie do równania trzeciej zmiennej odwraca znak relacji mi!dzy predyktorem
a zmienn$ obja#nian$ (por. tak"e Krus i Wilkinson, 1986).
Efekt supresji kooperatywnej (cooperative wed ug Cohena
i Cohen, 1975 lub reciprocal wed ug Congera, 1974) ma
natomiast miejsce, gdy pocz$tkowa istotna zale"no#% mi!dzy predyktorem a zmienn$ zale"n$ po prostu wzrasta
przy kontrolowaniu trzeciej zmiennej (Rysunek 5).
W wielu wypadkach trudno jest zidentyÞkowa% zmienn$ po#rednicz$c$ dzia aj$c$ jako supresor, poniewa" nasze predyktory mog$ dzia a% jako supresory wzajemne.
Dlatego najcz!#ciej mówimy raczej o zmiennych supre-

Rysunek 3.
Schematyczny przyk ad efektu supresji klasycznej (efekt
ca kowity w nawiasie).

Rysunek 4.
Schematyczny przyk ad efektu supresji sieciowej (efekt ca kowity w nawiasie).

Rysunek 5.
Schematyczny przyk ad efektu supresji kooperatywnej (efekt
ca kowity w nawiasie).

syjnych ni" o sytuacji supresyjnej lub efekcie supresji
(Tzelgov i Henik, 1991).
Za ciekawy przyk ad ró"nych rodzajów efektów supresyjnych mo"na uzna% badania Paulhusa i wspó pracowników (2004) nad relacj$ indywidualnej samooceny
z interpersonaln$ agresj$. W dotychczasowej literaturze
nie by o zgodno#ci co do tego, jaki poziom samooceny,
niski czy wysoki, wi$"e si! z agresywnym zachowaniem
(por. Donnellan, Trzesniewski, Robins, MofÞtt i Caspi,
2005; te" Baumeister, Smart i Boden, 1996). Zauwa"ono
jednak, i" powszechnie u"ywane miary samooceny
(w tym najcz!#ciej skala Rosenberga, 1965; por. 'aguna,
Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowska, 2007) zawieraj$ zarówno wska(niki tzw. samooceny prawdziwej, jak
i defensywnej samooceny narcystycznej. W badaniach
tak rozumianej samooceny stwierdzano wielokrotnie,
"e jej wysoki poziom wi$"e si! z wrogo#ci$ interpersonaln$ (Baumeister, Bushman i Campbell, 2000; Golec
de Zavala, Cichocka, Eidelson i Jayawickreme, 2009).
Kontrolowanie narcyzmu jako predyktora agresji mo"e
wi!c uwidoczni% negatywny zwi$zek zdrowej samooceny z agresywnym zachowaniem. Hipoteza ta zosta a
potwierdzona w serii trzech bada& (Paulhus i in., 2004).
W pierwszym z nich, przeprowadzonym na stosunkowo
du"ej próbie, mamy do czynienia z efektem supresji kooperatywnej. Przewidywany negatywny zwi$zek mi!dzy
samoocen$ a agresywno#ci$ pojawi si! ju" przy analizie przeprowadzonej bez kontroli narcyzmu. W $czenie
narcyzmu do równania jedynie ten zwi$zek nasili o.
W Badaniu 2 analiza nie wykaza a korelacji zerowego
rz!du mi!dzy samoocen$ a zmienn$ obja#nian$, jednak
uwzgl!dnienie w analizie narcyzmu sprawi o, i" po"$dany negatywny zwi$zek samooceny z agresj$ si! pojawi . Mo"na wi!c w tym przypadku mówi% o klasycznym
efekcie supresji. W ostatnim badaniu pocz$tkowy zwi$zek agresji z samoocen$ by natomiast istotnie pozytyw-

CO SI* KRYJE W NIEISTOTNYCH EFEKTACH STATYSTYCZNYCH?…

ny. Dopiero w $czenie do równania narcyzmu odwrócio t! relacj!, co sugeruje sieciowy efekt supresyjny. Co
wi!cej, we wszystkich trzech badaniach kontrolowanie
samooceny wzmocni o pozytywny zwi$zek narcyzmu
z agresj$. Mimo i" uzyskano ró"ne typy efektów supresyjnych, wszystkie badania potwierdzi y, i" samoocena
ma jednocze#nie dwojaki zwi$zek z interpersonaln$ agresywno#ci$: zdrowa, stabilna samoocena os abia tendencj!
do agresywnego zachowania, natomiast samoocena narcystyczna jej sprzyja.
Istotno ! efektu supresji
Aby stwierdzi% wyst$pienie efektu supresji, nie wystarczy przedstawi% odpowiedni uk ad wyników wielokrotnej
analizy regresji. Konieczne jest okre#lenie istotno#ci zmiany wspó czynników regresji przy u"yciu odpowiedniego
testu. Jako "e efekt supresji jest równowa"ny z innymi
efektami po#rednimi, do obliczenia istotno#ci efektu wykorzystujemy te same testy statystyczne, co w wypadku
analizy mediacji czy zak ócania. MacKinnon, Lockwood,
Hoffman, West i Sheets (2002) dokonali przegl$du znanych testów i przedstawili rekomendacje co do stosowania poszczególnych metod. Jedn$ z metod odpowiednich
do testowania istotno#ci supresji jest powszechnie u"ywany w analizie mediacji test Sobela (1982). Nale"y jednak
mie% na uwadze, i" test ten zak ada normalno#% rozk adu
efektu po#redniego, a za o"enie to rzadko jest spe niane
(Stone i Sobel, 1990).
Alternatywn$ metod$, niewymagaj$c$ za o"enia o normalno#ci, jest tzw. bootstrapping. Polega on na generowaniu empirycznej reprezentacji rozk adu próby, traktuj$c j$ jako miniaturow$ reprezentacj! populacji. Podczas
bootstrappingu próba podlega wielokrotnemu losowaniu
ze zwracaniem (co najmniej 1000 razy; cho% rekomendowane jest losowanie 5000 – 10000 próbek; Hayes, 2009).
Metoda ta nie czyni za o"e& co do rozk adu efektu po#redniego i pozwala na prowadzenie analiz na stosunkowo niewielkich próbach. Co wi!cej, analizy symulacyjne
dowodz$, i" test z u"yciem bootstrappingu ma wi!ksz$
moc ni" inne cz!sto u"ywane testy, np. wspomniany
wcze#niej test Sobela (MacKinnon i in., 2002).
Bootstrapping jest obecnie do#% powszechnie u"ywan$
metod$ analizy efektów mediacyjnych (por. Hayes, 2009;
Preacher i Hayes, 2004; 2008). W zwi$zku z ekwiwalentno#ci$ ró"nych efektów po#rednich, Preacher i Hayes
(2004) proponuj$ j$ tak"e jako metod! testowania efektów supresyjnych. Z ka"d$ wylosowan$ próbk$ oszacowywana jest wielko#% efektu po#redniego. Oszacowania
te s$ nast!pnie wykorzystywane do wygenerowania
przedzia u ufno#ci (najcz!#ciej 95%) dla warto#ci efektu. Narz!dzia oferowane przez Preachera i Hayesa (2004;
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2008) generuj$ trzy typy przedzia ów ufno#ci – podstawowy, oparty na percentylach: percentile based bootstrap
conÞndence interwal, a tak"e dwa z poprawkami: bias
corrected oraz bias corected and accelerated. Niezale"nie
od raportowanego przedzia u ufno#ci, mo"na stwierdzi%, i" efekt po#redni jest istotny, je#li przedzia ufno#ci
okre#laj$cy jego wielko#% nie zawiera warto#ci zerowej
(Hayes, 2009). Przedzia ufno#ci z poprawk$ na sko#no#%
(bias corrected) jest zalecany jako najlepsza metoda testowania zarówno efektów supresyjnych, jak i mediacji
(Cheung i Lau, 2008). Ta metoda szacowania wielko#ci
efektu po#redniego wymaga stosunkowo najmniejszej
próby z populacji (por. Fritz i MacKinnon, 2007, gdzie
czytelnik znajdzie informacje o wymaganej wielko#ci
próby dla wykrycia efektów po#rednich przy u"yciu ró"nych testów). Szczegó owe wskazówki co do wykonania
analizy metod$ bootstrappingu, wraz z makro do programów SPSS oraz SAS, s$ dost!pne na stronie internetowej
http://www.quantpsy.org.
Przeprowadzaj$c test istotno#ci efektu supresji, nale"y
pami!ta%, i" cz!sto predyktory dzia aj$ jako supresory
wzajemne. W takim wypadku praktykuje si! obliczanie
istotno#ci efektu po#redniego dwa razy – za ka"dym razem
traktuj$c inny z predyktorów jako zmienn$ po#rednicz$c$
(por. np. Donnellan i in., 2005; Paulhus i in., 2004).
Analiza supresji krok po kroku
W ostatniej cz!#ci artyku u przedstawimy analiz! supresji krok po kroku na przyk adzie Þkcyjnych danych przygotowanych na potrzeb! tego artyku u. Wyobra(my sobie
badanie, w którym uczestnikom prezentowane s$ zdj!cia
potencjalnych partnerów romantycznych. Uczestników
proszono o ocen! atrakcyjno#ci osoby przedstawionej na
zdj!ciu oraz ch!ci poznania przedstawionej osoby osobi#cie. Dodatkowo proszono o okre#lenie prawdopodobie&stwa, "e druga osoba nie b!dzie zainteresowana spotkaniem, co interpretowa% mo"emy jako obaw! uczestnika
przed odrzuceniem. Hipotetyczne dane zamieszczone s$
na stronie http://cbu.psychologia.pl/supresje.
Analiz! danych zaczynamy od obliczenia korelacji
mi!dzy zmiennymi. Co mo"na uzna% za zaskakuj$ce,
atrakcyjno#% drugiej osoby nie jest istotnie zwi$zana
z ch!ci$ jej poznania, r(60) = –0,02, p = 0,91. W badaniu
zastosowano jednak tak"e pomiar obawy przed odrzuceniem przez drug$ osob!. Analiza korelacyjna wykaza a, i"
atrakcyjno#% jest istotnie pozytywnie zwi$zana z obaw$
przed odrzuceniem, r(60) = 0,48, p < 0,001. Obawa przed
odrzuceniem jest natomiast istotnie negatywnie zwi$zana
z ch!ci$ osobistego poznania, r(60) = –0,53, p < 0,001.
Jako "e ocena atrakcyjno#ci oraz obawa przed odrzuceniem s$ ze sob$ istotnie skorelowane, mo"emy postawi%
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hipotez!, i" zmienne te b!d$ dzia a% jako wzajemne supresory: ch!% poznania drugiej osoby b!dzie ros a wraz
z atrakcyjno#ci$ tej osoby, a mala a wraz z obaw$, i" nie
odwzajemni ona zainteresowania. Tak postawion$ hipotez! sprawdzamy, przeprowadzaj$c analiz! #cie"ek lub buduj$c model strukturalny. Czytelników zainteresowanych
analiz$ efektów po#rednich z u"yciem oprogramowania
do modelowania równa& strukturalnych (np. AMOS,
LISREL, EQS) odsy amy do podr!cznika Schumackera
i Lomaxa (2004). Natomiast z racji powszechnego u"ycia
programu SPSS poni"ej przedstawiamy analiz! #cie"ek
przeprowadzon$ za pomoc$ hierarchicznej analizy regresji. W pierwszym kroku przeprowadzamy regresj! pierwszego predyktora (X1 – atrakcyjno#%) na zmienn$ zale"n$
(Y – ch!% zapoznania). W drugim kroku przeprowadzamy
regresj! obu potencjalnych predyktorów (X1 – atrakcyjno#ci i X2 – obawy przed odrzuceniem) na zmienn$. Tego
rodzaju hierarchiczn$ analiz! regresji mo"emy przeprowadzi%, stosuj$c nast!puj$c$ komend! SPSS:
REGRESSION
/STATISTICS COEFF R ANOVA CHANGE
/DEPENDENT poznanie
/METHOD=ENTER atrakcyjnosc
/METHOD=ENTER odrzucenie.
Wyniki analizy przedstawia Rysunek 6. W modelu
pierwszym, w którym do równania regresji jako zmienn$
niezale"n$ w $czyli#my jedynie atrakcyjno#%, pojawi si!
nieistotny efekt ca kowity, ! = –0,02, p = 0,91. W modelu
drugim, w którym uwzgl!dnili#my oba predyktory jednocze#nie, nast$pi istotny wzrost odsetka wyja#nionej
wariancji zmiennej zale"nej, "R2 = 0,36, p < 0,001. Przy
kontroli obawy przed odrzuceniem, efekt bezpo#redni
oceny atrakcyjno#ci na ch!% poznania okazuje si! istotny
i pozytywny, ! = 0,31, p < 0,05. Efekt po#redni poprzez
obaw! przed odrzuceniem równy jest iloczynowi standardowych wspó czynników regresji atrakcyjno#ci na obaw!
przed odrzuceniem oraz obawy przed odrzuceniem na
ch!% poznania, przy kontroli atrakcyjno#ci (IE = a · b =
0,48 · –0,68 = –0,33).
Jako "e nasza hipotetyczna próba jest stosunkowo niewielka (N = 60), do oceny istotno#ci efektu supresji wykorzystujemy metod! bootstrappingu. Do przeprowadzenia
analiz zastosowali#my makro INDIRECT zaproponowane przez Preachera i Hayesa (2008), dost!pne na stronie
http://www.quantpsy.org. W analizie wybrali#my opcj!
wylosowania 5000 próbek bootstrap. Analiza przeprowadzana na naszym sztucznym zbiorze wykaza a, i" efekt
po#redni atrakcyjno#ci na ch!% poznania drugiej osoby
poprzez obaw! przed odrzuceniem mie#ci si! w przedzia-

Rysunek 6.
Efekt wzajemnej supresji atrakcyjno#ci oraz obawy przed
odrzuceniem na ch!% poznania. Warto#ci przedstawiaj$ standaryzowane wspó czynniki regresji. Efekt ca kowity przedstawiony jest w nawiasie. * p < 0,05; *** p < 0,001

le ufno#ci od –0,57 do –0,15 (95%, bias corrected). Jako
"e przedzia ufno#ci nie zawiera warto#ci zero, mo"emy
uzna%, i" efekt po#redni jest istotny1. Gdyby za# w przedziale ufno#ci mie#ci a si! warto#% zerowa (np. przedzia
od –0,40 do 0,05), wówczas efekt po#redni by by nieistotny.
W zaproponowanym przez nas przyk adzie zastosowania supresji wykazaliby#my na podstawie sztucznych danych, i" atrakcyjno#% oraz obawa przed odrzuceniem maj$
przeciwne efekty na ch!% poznania. Pozorny brak zwi$zku atrakcyjno#ci potencjalnego partnera z ch!ci$ poznania go staje si! pozytywny, gdy uwzgl!dnimy w analizie
powi$zan$ z atrakcyjno#ci$ obaw! przed nieodwzajemnieniem zainteresowania. Efekt uzyskany w przedstawionym przyk adzie mo"emy okre#li% jako przyk ad supresji
klasycznej.
Uzyskuj$c efekt supresji, dobrze jest zwróci% uwag!
na sposób interpretacji analiz supresji – zale"$cy w du"ej mierze od teorii, na której opieramy nasze wnioski.
Jednym ze sposobów odczytania uzyskanych wyników
jest my#lenie w kategoriach „oczyszczania” zwi$zku mi!dzy zmiennymi z nierelewantnej wariancji (McNemar,
1969; Krus i Wilkinson, 1986). W takim przypadku zak adamy, i" zmienna po#rednicz$ca reprezentuje t! cz!#%
wariancji predyktora, która nie jest istotna dla przewidywania zmiennej zale"nej. Innym sposobem interpretacji
jest odniesienie si! do wspomnianych wcze#niej procesów przeciwstawnych (Solomon, 1980; Brewer, 1991).
W tym podej#ciu stawiamy hipotez!, i" g ówny predyktor jest zmienn$ z o"on$ i ró"ne jego aspekty mog$ mie%
przeciwstawny wp yw na zmienn$ zale"n$: zmienna niezale"na uruchamia zatem proces przeciwstawny, który
ogranicza jej wp yw na zmienn$ zale"n$.

CO SI* KRYJE W NIEISTOTNYCH EFEKTACH STATYSTYCZNYCH?…

Nale"y tak"e zauwa"y%, i" efekt supresji mo"e by% atwo mylony z efektem moderacyjnym (interakcyjnym,
por Aiken i West, 1991). W naszej hipotetycznej analizie
efektu supresji przyk adem b !dnej interpretacji w kategoriach moderacji by oby stwierdzenie, i" zwi$zek atrakcyjno#ci drugiej osoby z ch!ci$ poznania jej zale"y od
indywidualnego poziomu obawy przed nieodwzajemnionym zainteresowaniem: osoby nieobawiaj$ce si! odrzucenia b!d$ ch!tniej poznawa y osoby atrakcyjne, natomiast
osoby obawiaj$ce si! odrzucenia – ch!tniej osoby mniej
atrakcyjne. Takie stwierdzenie mo"na oprze% jednak wy$cznie na wynikach analizy efektów interakcyjnych,
a nie na analizie supresji (Aiken i West, 1991).
Podsumowuj$c, supresja wydaje si! atrakcyjnym narz!dziem analizy statystycznej dla psychologów spo ecznych, gdy" pozwala odnale(% z o"one zale"no#ci przyczynowe tam, gdzie pozornie brak jakichkolwiek efektów. Mo"na si! spodziewa%, "e rosn$ce zainteresowanie
t$ metod$ w #wiatowej psychologii spo ecznej znajdzie
swoje odbicie równie" w analizach supresyjnych prowadzonych przez polskich badaczy.
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PRZYPISY
1. Jako "e w przedstawionym przyk adzie zak adamy efekt
supresji wzajemnej, mo"na przeprowadzi% tak"e analogiczn$ analiz!, traktuj$c atrakcyjno#% jako zmienn$ po#rednicz$c$ (z obaw$ przed odrzuceniem jako pierwszym predyktorem
i ch!ci$ poznania jako zmienn$ zale"n$). Efekt po#redni atrakcyjno#ci tak"e okazuje si! istotny. Poniewa" w tego rodzaju
analizie negatywny zwi$zek obawy przed odrzuceniem z ch!ci$
poznania drugiej osoby zostaje po prostu wzmocniony poprzez
uwzgl!dnienie w równaniu atrakcyjno#ci tej osoby, mamy do
czynienia z supresj$ kooperatywn$.

What is hidden in nonsigniÞcant effects?
Application of suppression analysis in social psychology
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Abstract
This article discusses the topic of suppression effects that have often been reported in recent social psychological literature. Suppression takes place when a mediating variable enhances predictive power of independent variable on dependent variable. In this way we are able to capture with statistical analyses all sorts
of theories of opponent processes that appear not only in motivation psychology but also in other areas of
social psychology. Using latest social/personality psychology research examples, we describe three types of
suppression effects (classical, net and cooperative) with possibilities of their use in research. At the end of
the article we propose an example of suppression analysis conducted on a Þctional dataset.
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