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Analiza przyczynowa poza metod! eksperymentaln!.
Dwa przyk ady modeli przyczynowych
wykraczaj!cych poza schemat eksperymentalny
(wraz z rozwi!zaniami statystycznymi)
Mariusz Trejtowicz, Katarzyna Ja"ko
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski

Celem artyku u jest omówienie dwóch problemów wnioskowania przyczynowego, w których interesuj!ce
zagadnienia teoretyczne wykluczaj! mo#liwo"$ ustalenia przyczynowo"ci w oparciu o skuteczno"$ manipulacji realizowanej w ramach schematu eksperymentalnego. Pierwszy problem dotyczy analizy procesu
przyczynowego, którego znanym w psychologii przyk adem jest analiza mediacji. W kontek"cie analizy
procesu przyczynowego szczególny nacisk po o#ony jest na analiz% interpretacji efektów bezpo"rednich,
ca kowitych oraz po"rednich w wynikach Modelu Równa& Strukturalnych. Drugi problem odnosi si% do
przyczynowego uwik ania zmiennej zale#nej we w asny model wyja"niaj!cy. Oszacowanie parametrów
modelu przyczynowego mo#liwe jest z wykorzystaniem Mieszanego Modelu Liniowego.
S!owa kluczowe: przyczynowo"$, modelowanie przyczynowe, analiza procesu przyczynowego, analiza
mediacji, modelowanie równa& strukturalnych, Mieszany Model Liniowy, statystyka, metodologia

Wprowadzenie
Analiza przyczynowa w nauce zwi!zana jest przede
wszystkim z badaniami eksperymentalnymi. Badania
eksperymentalne uwa#ane s! za z oty standard metodologii bada& naukowych, jedyn! metod% pozwalaj!c! na
pe n! kontrol% zmiennej niezale#nej i – co za tym idzie
– pewne wnioskowanie o zale#no"ciach przyczynowych.
Metoda eksperymentalna ma jednak równie# pewne ograniczenia. Pomijaj!c naj atwiej nasuwaj!ce si% zastrze#enia co do reprezentatywno"ci prób w eksperymentach
psychologicznych, wskazuje si% na problemy wynikaj!ce
z braku mo#liwo"ci manipulacji wieloma interesuj!cymi
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wersji religijnej, wst!pienia do sekty, zmiany p ci, zmiany
pogl!dów politycznych, zdobycia okre"lonego poziomu
wykszta cenia, rozszerzenia lub zaw%#enia grupy bliskich
przyjació . Naruszeniem klasycznego schematu eksperymentu jest tak#e brak grupy kontrolnej, której uwzgl%dnienie w cz%"ci bada& nie jest mo#liwe lub ewentualne
wyniki uzyskane w tej grupie by yby trudne do interpretacji. Innym ograniczeniem metody eksperymentalnej
jest wyst%powanie zak óce& ze strony nieobserwowanych
zmiennych lub ze strony umiejscowienia pomiaru na osi
czasu, przed którymi nie zawsze uchroni nas precyzyjnie
przemy"lana manipulacja eksperymentalna czy restrykcyjna metodologia (McDonald, 2009). Omówienie tego
rodzaju problemów metody eksperymentalnej nie jest tu
jednak naszym celem. Uwa#amy, #e dla wi%kszo"ci z nich
najlepszym rozwi!zaniem jest doskonalenie procedury
badawczej, zwi%kszanie trafno"ci manipulacji oraz zmodyÞkowane autoreplikacje (Wojciszke, 2004) prowadz!ce do nowych ustale& empirycznych.
Analiza przyczynowa nie powinna by$ jednak uto#samiana wy !cznie z metod! eksperymentaln!. Niektóre
problemy analizy przyczynowej nie s! mo#liwe do zreali-
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zowania w ramach schematu eksperymentalnego, poniewa# manipulacja eksperymentalna kluczowymi zmiennymi wyja"niaj!cymi jest w nich logicznie niemo#liwa
do przeprowadzenia. W rezultacie nie ma ostrej ró#nicy
pomi%dzy wnioskowaniem przyczynowym na podstawie
danych eksperymentalnych i danych korelacyjnych.
W artykule tym przedstawimy dwa przyk ady problemów z zakresu analizy przyczynowej, w której zastosowanie czystego schematu eksperymentalnego do ustalenia
przyczynowo"ci staje si% logicznie niemo#liwe. Pierwszy
z nich, obrazuj!cy niemo#no"$ równoczesnej manipulacji
powi!zanymi ze sob! zmiennymi niezale#nymi, powinien
by$ Czytelnikowi znany. Proponowa$ b%dziemy jednak
przyjrzenie si% mu z nieco innej perspektywy, ani#eli jest
on zwyczajowo omawiany. Drugi problem, zwi!zany
z przyczynowym uwik aniem zmiennej zale#nej w swój
w asny model wyja"niaj!cy, mo#e stanowi$ nowo"$.
Problem 1. Analiza mediacji jako przyk ad logicznej
niewykonalno!ci manipulacji eksperymentalnej
Analiza mediacji jest cz%sto wykorzystywanym modelem bada& (Baron i Kenny, 1986; Hayes, 2009;
MacKinnon, Fairchild i Fritz, 2007; Preacher i Hayes,
2008; Shrout i Bolger, 2002). Istot! hipotezy mediacyjnej jest wskazanie trzeciej zmiennej, która w ca o"ci lub
cz%"ciowo po"redniczy w relacji przyczynowej pomi%dzy
zmienn! niezale#n! a zmienn! zale#n!, b%d!cymi przedmiotem zainteresowania badacza. Popularno"$ analizy
mediacji w psychologii jest zrozumia a. Sens paradygmatu poznawczego sprowadza si% wr%cz do hipotezy mediacji wp ywu przyczynowego bod(ców z otoczenia na
zachowanie poprzez procesy poznawcze. Naukowe my"lenie o zachowaniu cz owieka w naturalny sposób odwo uje si% do procesów przyczynowych przebiegaj!cych
przez ró#ne zmienne z poziomu poznawczego, osobowo"ciowego czy emocjonalnego.
Z perspektywy procedury statystycznej analiza mediacji sprowadza si% do wykazania, #e istniej!ca pomi%dzy
zmienn! niezale#n! a zmienn! zale#n! korelacja rz%du
zerowego ca kowicie znika (lub co najmniej znacz!co si%
zmniejsza) po wprowadzeniu do analizy trzeciej zmiennej.
Je"li uprawnione s! stwierdzenia, #e zmiana w zmiennej
niezale#nej jest przyczyn! zmiany mediatora oraz #e zmiana mediatora jest przyczyn! zmiany zmiennej zale#nej,
mówimy o po"rednim efekcie przyczynowym i mediacji.
Oryginalna, oparta na sekwencji modeli regresji procedura Barona i Kenny’ego zosta a poddana dyskusji i wysuni%te zosta y zarzuty dotycz!ce w szczególno"ci braku
testu statystycznego efektu mediacji. Zaproponowano
modyÞkacje procedury maj!ce na celu uzupe nienie tego
braku: test Sobela, szacowanie przedzia ów ufno"ci efek-
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tu po"redniego metod! bootstrap. Szczegó owe omówienie metody oraz bie#!cej dyskusji znajdzie Czytelnik na
przyk ad w artykule Preachera i Hayesa (2004). Naszym
celem jest przyjrzenie si% analizie mediacji z nieco innej
perspektywy.
Analiza mediacji, w rezultacie specjalnego statusu
mediatora, stanowi odej"cie od wzorca wnioskowania
przyczynowego opartego na wyniku manipulacji eksperymentalnej. Zmienna niezale#na w schemacie analizy
mediacji mo#e by$ manipulowana. Próba równoczesnej
manipulacji zmienn! niezale#n! oraz mediatorem, który
jest zarówno zmienn! zale#n!, jak i zmienn! niezale#n!,
prowadzi aby jednak do niekontrolowanych zak óce& lub
zmiany istoty modelu badawczego. W zwi!zku z tym hipoteza mediacyjna w nieunikniony sposób zawsze jest testowana w oparciu o korelacyjne ustalenie badawcze. Dla
postawienia strza ki przyczynowej o okre"lonym kierunku niezb%dne jest dodatkowe uzasadnienie. Optymalnym
rozwi!zaniem jest sytuacja, w której dysponujemy danymi eksperymentalnymi (lub innymi wynikami badawczymi) dowodz!cymi zwi!zku przyczynowego pomi%dzy
mediatorem a zmienn! zale#n! i nie ma przes anek dla
za o#enia równoczesnego odwrotnego kierunku zwi!zku
przyczynowego, czyli wp ywu zmiennej zale#nej na mediatora.
Czy z perspektywy wnioskowania przyczynowego
manipulacja zmienn! niezale#n! w badaniu maj!cym na
celu ustalenie po"rednicz!cego mechanizmu przyczynowego dostarcza istotnej warto"ci? Je"li dysponujemy co
najmniej równie mocnymi przes ankami dla za o#enia
kierunku przyczynowo"ci pomi%dzy zmienn! niezale#n!
a mediatorem (a w przypadku mediacji cz%"ciowej równie# pomi%dzy zmienn! niezale#n! a zmienn! zale#n!),
nie ma podstaw, by tak twierdzi$. Ju# zatem w modelu
przyczynowym uwzgl%dniaj!cym relacje pomi%dzy trzema zmiennymi rozmywa si% z perspektywy wnioskowania
przyczynowego ró#nica pomi%dzy danymi eksperymentalnymi i danymi korelacyjnymi. Przyznajemy, #e pozostaje „praktyczna” ró#nica. Wnioskowanie przyczynowe
w oparciu o dane korelacyjne, ze wzgl%du na wi%ksz!
liczb% relacji wymagaj!cych uzasadnienia na podstawie
wiedzy dziedzinowej i poprzednich ustale& badawczych,
jest bardziej podatne na nadu#ycia oraz atwiej mo#e doprowadzi$ do b %dnych wniosków. B %dne za o#enie kierunku strza ki przyczynowej w modelu ma jednak takie
same konsekwencje niezale#nie od tego, czy w schemacie
badawczym mieli"my zmienn! manipulowan!, czy te#
dysponujemy danymi wy !cznie korelacyjnymi.
Skoro ju# w prostej analizie mediacji mamy do czynienia z wnioskowaniem przyczynowym na podstawie
wyniku korelacyjnego, mo#liwo"ci analiz przyczyno-
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wych opartych na danych korelacyjnych z pewno"ci!
s! warte uwagi. Tym bardziej #e w ostatnim czasie rozwój metod zwi%kszaj!cych wiarygodno"$ wnioskowania
przyczynowego w oparciu o dane korelacyjne stanowi
jeden z ciekawszych obszarów rozwoju metod statystycznych (Imbens i Wooldridge, 2007; Nichols, 2008;
Rosenbaum, 2002; Winship i Morgan, 1999; stosowane
w tym artykule poj%cie danych korelacyjnych oparte jest
na tradycji metodologicznej psychologii, w cytowanej literaturze ekonometrycznej i statystycznej odpowiada mu
termin: dane obserwacyjne). W ostatnich latach dla rozwoju tych metod du#e znaczenie maj! praktyczne problemy zwi!zane z ewaluacj! skuteczno"ci programów spoecznych (Heckman i Vytlacil, 2007). Warte podkre"lenia
w tym kontek"cie jest równie# znaczenie teoretycznego
osi!gni%cia analizy przyczynowej, jakim jest ustalenie
wystarczaj!cych kryteriów poprawnego wnioskowania
o parametrach strukturalnego modelu przyczynowego
(Pearl, 2000). Pozwala ono na lepsz! identyÞkacj% (róde
potencjalnych zak óce& oszacowa& parametrów modeli
statystycznych.
Nast%pny rozdzia omawia przyk ad analizy procesu
przyczynowego nieco bardziej rozbudowanego, ani#eli
prosty przyk ad analizy mediacji (wp yw po"redni zak adany przez wiele zmiennych, kontrola zmiennych zak ócaj!cych). Przyk ad ten demonstruje typowe dla analizy
przyczynowej problemy w interpretacji efektów bezpo"rednich i po"rednich. Naturalnym "rodowiskiem dla
testowania modeli przyczynowych s! narz%dzia do modelowania równa& strukturalnych i przyk ad analityczny
korzysta z tej metody statystycznej. Analiza przyczynowa
oparta jest na danych korelacyjnych, pomimo to pozostawia niewiele w!tpliwo"ci co do kierunku relacji przyczynowo-skutkowych.
Przyk ad 1. Oszacowanie parametrów
strukturalnego modelu przyczynowego
Modelowanie równa& strukturalnych (Kaplan, 2000)
jest technik! statystyczn! bazuj!c! na testach dopasowania do danych modelu przyczynowego sformalizowanego
w postaci ukierunkowanego grafu. Przyk ad analityczny,
który przedstawiamy poni#ej, zosta wykonany za pomoc! oprogramowania Amos 17.0 (Arbuckle, 2006) Þrmy
IBM SPSS. Wykorzystane dane odnosz! si% do problemu
wp ywu p ci na nierówno"ci w wynagrodzeniu w pewnym
przedsi%biorstwie. Analiza ma odpowiedzie$ na pytanie,
czy w przedsi%biorstwie tym mamy do czynienia z dyskryminacj! p acow! kobiet, a je"li odpowied( jest twierdz!ca, to jaka jest si a efektu dyskryminacji. Strukturalny
model przyczynowy zak ada oddzia ywanie czynnika p ci
przez szereg innych zmiennych zwi!zanych z szansami

zawodowymi kobiet (np. prawdopodobie&stwo awansu
na stanowisko mened#erskie).
Analizy opieraj! si% na jednym z przyk adowych plików danych oprogramowania IBM SPSS Statistics (znajduj!cym si% w katalogu instalacji tego oprogramowania
– w podkatalogu Examples; nazwa pliku: „Dane o zatrudnieniu.sav” lub Employee data.sav w wersji angielskiej).
W tym miejscu zosta y przedstawione kluczowe informacje dotycz!ce przyk adu analitycznego oraz problemu
interpretacji efektów bezpo"rednich i po"rednich. Dane,
kompletny opis wykonanych przekszta ce& oraz analiz
(wraz ze zrzutami ekranowymi pozwalaj!cymi na odtworzenie analiz w oprogramowaniu Amos) znajduj! si%
na towarzysz!cej artyku owi stronie internetowej http://
www.socialpsychologylab.eu/PS2010/).
Model teoretyczny: zmienne w analizie
W analizie uwzgl%dniono pi%$ zmiennych. Zmienn!
niezale#n! jest p!e" pracownika. Zmienna zale#na, któr!
jest aktualna p!aca pracownika, zosta a zlogarytmizowana, aby znormalizowa$ rozk ad p ac oraz doprowadzi$ relacj% pomi%dzy zmiennymi wyja"niaj!cymi oraz zmienn!
zale#n! do liniowo"ci. Logarytmizacja zmienia interpretacj% niestardaryzowanych wag regresji z kategorii zmian
absolutnych do kategorii procentowych. Waga o warto"ci
0,04 interpretowana b%dzie jako przewidywanie przyrostu p acy o 4% z ka#d! zmian! zmiennej wyja"niaj!cej
o jedn! jednostk%. Logarytmizacja zmienia równie# interpretacj% warto"ci przewidywanej przez model dla kobiet
i m%#czyzn (ogólnie: dla kategorii zmiennych jako"ciowych w modelu). )rednia arytmetyczna logarytmów warto"ci pewnej zmiennej po przekszta ceniu wyk adniczym,
czyli odwróceniu logarytmizacji, stanowi "redni! geometryczn! warto"ci tej zmiennej. Przewidywane ró#nice procentowe dochodów m%#czyzn i kobiet w modelu po logarytmizacji dochodu s! zatem przewidywanymi ró#nicami
procentowymi pomi%dzy "rednimi geometrycznymi rozk adów dochodów kobiet i m%#czyzn. W przypadku rozk adu prawosko"nego, który wykazuj! dochody, "rednia
geometryczna jest lepsz! miar! tendencji centralnej, ani#eli "rednia arytmetyczna. Jest to zatem zmiana korzystna
z perspektywy statystycznej. Warto jednak pami%ta$ o jej
konswekwencjach interpretacyjnych. W prezentowanych
danych przewidywana ró#nica 18% w modelu "redniej
geometrycznej odpowiada 36% przewidywanej ró#nicy
dochodów w modelu "redniej arytmetycznej.
Za o#ono dwa mechanizmy mediacji wp ywu p ci na
wynagrodzenie. Pierwszy mechanizm mediacji zak ada,
#e kobiety ró#ni! si% od m%#czyzn w zakresie nabytego
wykszta!cenia, traktowanego jako wska(nik kwaliÞkacji
zawodowych (mierzone jako zmienna ilo"ciowa w latach
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nauki szkolnej). Dane pochodz! z lat 70. XX w. w USA
i przeci%tnie kobiety maj! w tej próbie ni#sze wykszta cenie (2 lata nauki szkolnej mniej); gdyby analizowana
próba pochodzi a z Polski, oczekiwaliby"my raczej przeci%tnie wy#szego wykszta cenia w"ród kobiet. Drugi
mechanizm mediacji przewiduje, #e kobiety i m%#czy(ni
maj! ró#ne szanse awansu na stanowisko mened#erskie,
a zajmowane stanowisko poci!ga za sob! ró#nice p ac.
Oprócz mechanizmów mediacji, za o#ono tak#e bezpo"redni wp yw p ci na p ac% aktualn!.
Ostatnia zmienna w analizie, sta# pracy, wprowadzona
zosta a jako potencjalna zmienna zak ócaj!ca. Uk ad relacji sprawia jednak, #e jej uwzgl%dnienie lub nie w modelu nie b%dzie w #aden sposób zmienia$ relacji pomi%dzy
innymi zmiennymi (zmienna ta nie ma wp ywu zak ócaj!cego, jej kontrola nie jest potrzebna do poprawnego
oszacowania pozosta ych efektów). Sta# pracy zosta
uwzgl%dniony po to, aby model mia kilka stopni swobody pozwalaj!cych nam na omówienie statystyk dopasowania modelu do danych, jego uwzgl%dnienie ma zatem
g ównie cel dydaktyczny. Po wykluczeniu tej zmiennej
mamy do czynienia z modelem wysyconym, dla którego
ocena jako"ci modelu nieco si% ró#ni (model wysycony
oraz omówienie tego zagadnienia znajduje si% na stronie
http://www.socialpsychologylab.eu/PS2010/).

Rysunek 1.
Model teoretyczny wp ywu p ci na p ac%.
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Zak adane kierunki relacji przyczynowych pomi%dzy
zmiennymi wynikaj! z przebiegu procesu przyczynowego w czasie (nabyte wykszta cenie poprzedza zatrudnienie, aktualna p aca zale#y od wcze"niejszego awansu
zawodowego). Ca o"$ modelu teoretycznego przedstawia
Rysunek 1.
Je"li teoretyczny model przyczynowy jest trafny, czyli
kierunek "cie#ek przyczynowych zosta w a"ciwie okre"lony, model pozwala na (zgodne ze struktur! relacji przyczynowych rzeczywi"cie stoj!c! za danymi) oszacowanie
dyskryminacji p acowej kobiet. Oszacowanie uwzgl%dnia kontrol% wykszta cenia pracownika, zró#nicowanych
szans awansu na stanowisko mened#erskie oraz (zb%dn!)
kontrol% sta#u pracy. Model niekoniecznie oddaje w pe ni
zjawisko dyskryminacji p acowej kobiet w przedsi%biorstwie. Je"li – na przyk ad – istnieje w tym przedsi%biorstwie dyskryminacja p ciowa na etapie rekrutacji pracowników, mo#liwy wp yw zak ócaj!cy tego mechanizmu
nie zosta uwzgl%dniony. Dla dost%pnych danych stanowi
on mo#liwie najlepsze uj%cie wiedzy o procesie dyskryminacji. Z perspektywy analizy przyczynowej o warto"ci
modelu stanowi mo#liwo"$ udzielania na jego podstawie
odpowiedzi na pytania kontrfaktyczne o konsekwencje
pewnych zmian w danych.
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Analiza wyników krok po kroku
Dopasowanie modelu. Pierwszym krokiem analizy
wyników modelowania strukturalnego jest przyjrzenie
si% statystykom dopasowania modelu (Tabela 1), które
w raporcie wynikowym Amos mo#na odnale($ w grupie wyników Model Fit. Test chi-kwadrat (chi-kwadrat = 2,68, df = 3, p = 0,444) wskazuje, #e nie ma statystycznie istotnej ró#nicy pomi%dzy struktur! momentów
statystycznych (kowariancji i "rednich) oczekiwan! przez
model statystyczny i struktur! obserwowan! w danych.
Oprócz warto"ci testu chi-kwadrat, raport z modelowania
strukturalnego powinien zawiera$ równie# co najmniej
jeden z indeksów dopasowania modelu. W tym przypadku raportowany jest unormowany indeks dopasowania
Bentlera – Bonnetta (normed Þt index) NFI Delta1. Inne
popularne indeksy dopasowania to nienormowany indeks
Bentlera – Bonnetta (NNFI), znany równie# jako indeks
Tuckera – Lewisa (i tak oznaczony w Amos: TLI rho2),
oraz skorygowany indeks dobroci dopasowania (AGFI).
W szczególno"ci AGFI jest cz%sto u#ywan! statystyk!
(np. w wynikach konÞrmacyjnej analizy czynnikowej).
Indeks ten nie jest jednak wiarygodny (a w Amos nie jest
w ogóle dost%pny), je#eli w modelu, oprócz struktury kowariancji, szacowane s! równie# "rednie. Interpretacja
statystyk dopasowania wymaga nieco do"wiadczenia.
Zasadniczo jednak warto"$ bliska 1 pokazuje, #e mamy
do czynienia z dobrze dopasowanym modelem. Warto"$
mniejsza ni# 0,9 oznacza z kolei, #e model mo#e by$
b %dnie wyspecyÞkowany i #e poprawa dopasowania jest
mo#liwa (Bentler i Bonnett, 1980; Schumacker i Lomax,
2004).
Statystyki dopasowania przyjmuj! wysokie warto"ci
wówczas, gdy ograniczenia na o#one na model znajduj!
uzasadnienie w danych. W przypadku omawianego modelu ograniczenia te dotycz! braku korelacji pomi%dzy sta#em pracy a innymi zmiennymi wyja"niaj!cymi. Oznacza
to, #e w tym przypadku statystyki dopasowania nie nios!
#adnej tre"ci istotnej z perspektywy teoretycznej.
Osobno zostanie omówiony skorygowany pierwiastek
b %du "redniokwadratowego (root mean square error
adjusted, RMSEA). W raportowaniu wyników modelu
strukturalnego obowi!zkowe jest umieszczenie górnej
granicy 90-procentowego (zwykle) przedzia u ufno"ci dla tej statystyki (w analizowanym modelu: 0,077),
a cz%sto warto raportowa$ równie# jej estymator punktowy (tu: < 1e–17). Zasada „kciuka” stosowana w interpretacji wspó czynnika (Hu i Bentler, 1999; Kline, 2005)
mówi, #e warto"$ RMSEA mniejsza ni# 0,05 "wiadczy
o dobrym dopasowaniu modelu, warto"$ wi%ksza ni#
0,08 natomiast o dopasowaniu niesatysfakcjonuj!cym.
W przypadku omawianego modelu warto"ci raportowa-

Tabela 1.
Wspó czynniki dopasowania modelu
Chi-kwadrat

2,68 (df = 3; p = 0,444)

RMSEA (estymator punktowy)

0,000

RMSEA (górna granica 90% przedzia u
ufno"ci)

0,077

NFI Delta1

0,997

ne s! satysfakcjonuj!ce, cho$ nie idealne (górna granica
przedzia u ufno"ci bliska 0,08). Wa#n! dodatkow! informacj! zawart! w RMSEA jest ocena liczebno"ci próby.
Modele równa& strukturalnych s! bardziej zach anne na
dane, ani#eli wykonywana na tych samych danych metod! najmniejszych kwadratów analiza regresji czy analiza
wariancji. W przypadku niesatysfakcjonuj!cej liczebno"ci próby górna granica przedzia u ufno"ci dla RMSEA
b%dzie wypada$ wysoko. Jej warto"$ powy#ej 0,1, przy
pozosta ych wska(nikach "wiadcz!cych o dobrym dopasowaniu, wskazywa$ b%dzie na niewystarczaj!c! liczebno"$ próby i mo#e budzi$ zastrze#enia co do sensu u#ycia
modelu strukturalnego dla takich danych.
Analiza efektów bezpo$rednich. Informacja ta umieszczona jest w raporcie wynikowym w grupie Estimates,
podgrupie Scalars i tabeli Reggression Weight. Niestandaryzowane wagi regresji informuj! o wp ywie zmiennych wyja"niaj!cych na poszczególne zmienne wyja"niane w modelu. W terminologii modelowania równa& strukturalnych stosowanymi poj%ciami s! zmienne egzogenne
i endogenne. Zmienne egzogenne to takie, które w modelu nie s! wyja"niane. Zmienn! endogenn! z kolei jest
ka#da zmienna, do której prowadzi cho$by jedna strza ka przyczynowa. Poj%cie wywodzi si% z tego, #e model
strukturalny wyja"nia 100% wariancji takiej zmiennej.
Pewna cz%"$ wariancji jest wyja"niana przez zmienne
wyja"niaj!ce (zmienne egzogenne i/lub inne zmienne endogenne), reszta przypisywana jest nieobserwowanemu
wp ywowi innych zmiennych. Suma wp ywu zmiennych
nieobserwowanych oraz b %du pomiaru wyra#ona jest
pod postaci! zmiennej latentnej (niemierzonej, w przeciwie&stwie do zmiennych obserwowanych) do !czonej
do modelu wyja"niaj!cego ka#dej zmiennej endogennej
(zmienne e_ed, e_mn i e_pl na Rysunku 1). Zmienna ta
bywa cz%sto nie"ci"le okre"lana sk adnikiem b %du, cho$
jej interpretacja jest szersza.
Przedmiotem zainteresowania s! tutaj efekty p ci.
Interpretacja efektu bezpo"redniego to wp yw zmiennej
wyja"niaj!cej na zmienn! wynikow! przy hipotetycznym
za o#eniu utrzymania pozosta ych zmiennych w modelu
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Tabela 2.
Niestandaryzowane wagi regresji modelu
)cie#ka

Waga

B !d standardowy

C.R.

p

Wykszta cenie < – P e$

–2,556––

0,236––

–10,84

< 0,001

Stanowisko = Mened#er < – P e$

–0,070––

0,033––

––2,14

– 0,032

Stanowisko = Mened#er < – Wykszta cenie

–0,080––

0,006––

–13,64

< 0,001

P aca aktualna (log) < – P e$

–0,070––

0,009––

––7,64

< 0,001

P aca aktualna (log) < – Wykszta cenie

–0,021––

0,002––

–10,54

< 0,001

P aca aktualna (log) < – Stanowisko = Mened#er

–0,238––

0,013––

–17,93

< 0,001

P aca aktualna (log) < – Sta# pracy

–0,00115

0,00040

––2,86

– 0,004

wyja"niaj!cym na poziomie sta ym. Okazuje si%, #e kobieta o takim samym wykszta ceniu, takim samym sta#u pracy, pracuj!ca na takim samym stanowisku co m%#czyzna
zarabia o 7,04% mniej ni# on. Pami%tajmy, #e – w zwi!zku
z transformacj! logarytmiczn! zmiennej zale#nej – warto"$ ta pokazuje przewidywane ró#nice pomi%dzy "rednimi geometrycznymi rozk adów wynagrodzenia w grupach p ci. Widzimy równie#, #e prawdopodobie&stwo
awansu kobiety na stanowisko mened#erskie jest o 7,01%
ni#sze ni# prawdopodobie&stwo awansu m%#czyzny o takim samym wykszta ceniu. Oprócz ocen efektów bezpo"rednich na podstawie niestandaryzowanych wag regresji
mo#emy równie# pos u#y$ si% statystykami wyra#onymi
w kategoriach procentu wariancji wyja"nionej. Znajduj!
si% one w grupie wyników Estimates, podgrupie Matrices
i w tabeli Standardized Direct Effects.
Efektem bezpo"rednim jest efekt niezapo"redniczony przez #adn! zmienn! obecn! w modelu. Oczywi"cie,
dla wi%kszo"ci efektów bezpo"rednich b%dziemy mogli
wskaza$ mechanizmy po"rednicz!ce na ni#szym poziomie wyja"niania przyczynowego. Hipotetyczny mediator
relacji bezpo"redniej nie powinien by$ skorelowany z innymi zmiennymi uwzgl%dnionymi w modelu. Je"li jest
on powi!zany przyczynowo równie# z innymi zmiennymi, mo#e mie$ on wp yw zak ócaj!cy na wyniki modelu.
W przypadku omawianego tutaj modelu wp yw taki mo#na atwo zaobserwowa$ po usuni%ciu z modelu zmiennej
stanowisko.
Intepretacja wp ywu przyczynowego w modelu strukturalnym wymaga my"lenia kontrfaktycznego i mo#e by$
nieco bardziej skomplikowana, ni# w analizie wyników
Ogólnego Modelu Liniowego. W OML zak adamy, #e
kolejne zmienne niezale#ne wnosz! niezale#ny od siebie wk ad do wyja"nienia zmiennej zale#nej. W modelu
strukturalnym zmienne wyja"niaj!ce mog! by$ dodatkowo powi!zane ze sob! "cie#kami przyczynowo-skutkowymi. Na przyk adzie omawianego tu modelu, przewi-

dywanie o 7% ni#szego wynagrodzenia kobiety, ani#eli
m%#czyzny, oznacza twierdzenie kontrfaktyczne o tre"ci:
gdyby ten m%#czyzna by (w alternatywnym "wiecie) kobiet! na tym samym stanowisku (przy wiedzy, #e prawdopodobie&stwo pracy na ró#nych stanowiskach jest zale#ne
od p ci), maj!cym to samo wykszta cenie (przy wiedzy,
#e poziom wykszta cenia zale#y od p ci) oraz maj!cym
ten sam sta# pracy, zarabia by on o 7% mniej. Odno"nie
do problemu ró#nic p acowych pomi%dzy m%#czyznami
i kobietami mo#liwe s! równie# inne pytania kontrfaktyczne. Ile zarabia by m%#czyzna, pracownik tego przedsi%biorstwa, gdyby urodzi si% kobiet!? Ile zarabia by
m%#czyzna, pracownik tego przedsi%biorstwa, gdyby
pracodawcy i wspó pracownicy s!dzili, #e jest kobiet!?
Odpowiedzi na te pytania w kategoriach przewidywanej
ró#nicy wynagrodzenia s! równie# mo#liwe na podstawie
wypracowanego modelu, ale b%d! oparte na innych efektach, ani#eli efekt bezpo"redni.
Analiza efektów ca!kowitych. W omawianym modelu mo#emy chcie$ przyjrze$ si% ca kowitemu efektowi
p ci, czyli wp ywie p ci poprzez wszystkie "cie#ki przyczynowe w obr%bie modelu (grupa wyników Estimates,
podgrupa Matrices, tabela Total Effects; dodatkowo tabela Standardized Total Effects informuje o wielko"ci
efektu wyra#onego w kategoriach procentu wariancji
wyja"nionej). Kobiety zarabiaj! mniej nie tylko dlatego,
#e s! kobietami (efekt bezpo"redni), ale równie# dlatego,
#e rzadziej pracuj! na stanowiskach mened#erskich oraz
maj! ni#sze wykszta cenie. Ca kowity efekt p ci (Tabela
3) informuje o obserwowanej ró#nicy p ac pomi%dzy
kobietami i m%#czyznami. Kobiety zarabiaj! o 18,79%
mniej ni# m%#czy(ni. Je"li zatem m%#czyzna, pracownik
tego przedsi%biorstwa, urodzi by si% kobiet!, zarabia by
o 18,79% mniej, ni# zarabia obecnie.
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Tabela 3.
Efekty ca kowite
Zmienne wyja"niaj!ce
P e$

Wykszta cenie

Wykszta cenie

–2,5560

Stanowisko = Mened#er

–0,2740

0,0798

P aca aktualna (log)

–0,1879

0,0395

Analiza efektów po$rednich. Oszacowanie Efektu Dyskryminacji. Tabele Indirect Effects oraz Standardized
Indirect Effects (podgrupa Matrices, grupa Scalars) informuj! o efekcie po"rednim danej zmiennej na odpowiedni!
zmienn! endogenn! modelu strukturalnego. Przez efekt
po"redni rozumiana jest suma efektów poprzez wszystkie
ewentualne "cie#ki oprócz "cie#ki oddzia ywania bezpo"redniego. Nie zawsze ta informacja ma znaczenie teoretyczne. W tym przypadku interesuj!ce jest oszacowanie,
czy w przedsi%biorstwie mamy do czynienia z dyskryminacj! p ci w zakresie wysoko"ci wynagrodze&, a je"li tak,
to jaka jest wielko"$ tego efektu. Przek ada si% to na kolejne pytanie kontrfaktyczne: jak! pensj% otrzymywa by
m%#czyzna, pracownik tego przedsi%biorstwa, je"li zosta by zatrudniony w przedsi%biorstwie jako kobieta, pracowa w nim jako kobieta oraz – z perspektywy wszystkich
zmiennych po"rednicz!cych, jakie mog! mie$ znaczenie
dla wielko"ci wynagrodzenia – czu , my"la i zachowywa by si% jak kobieta?
Na to pytanie nie odpowiada efekt bezpo"redni, ca kowity ani po"redni. Interesuj!cy nas efekt dyskryminacji
p ciowej w przedsi%biorstwie odnosi si% do tego fragmentu procesu przyczynowego, który zachodzi w przedsi%biorstwie. Dyskryminacja p ciowa jest zatem sum!
bezpo"redniego efektu p ci na wynagrodzenie oraz efektu
mediacji przez "cie#k% szans awansu na stanowisko mened#erskie. Przedsi%biorstwo w pe ni sprawiedliwie przyznaje ni#sz! p ac% kobietom, je"li wi!#e si% to z ni#szymi
kwaliÞkacjami kobiet (tu: ni#szym wykszta ceniem).
Taka sytuacja, w której oszacowaniem interesuj!cego
nas efektu nie jest ani efekt ca kowity, ani efekt bezpo"redni, ale jaki" efekt cz%"ciowy, b%d!cy sum! kilku efektów
w modelu, zdarza si% cz%sto (Pearl, 2001). Interesuj!cej
nas warto"ci nie znajdziemy niestety nigdzie w raporcie
wynikowym oprogramowania Amos i musimy je wyliczy$ samodzielnie. Na szcz%"cie jest to wyliczenie proste,
oparte na iloczynach niestandaryzowanych wag regresji:
efekt dyskryminacji
= efekt bezpo"redni p ci + efekt mediacji poprzez
stanowisko = efekt bezpo"redni p ci + (efekt bezpo"redni

Sta# pracy

Stanowisko = Mened#er

0,0011

0,2376

p ci na stanowisko · efekt bezpo"redni stanowiska
na p ac%) = 0,077 + 0,07007 · 0,23756 = 0,07036 +
0,01665 = 0,08701
Gdyby m%#czyzna, pracownik analizowanego przedsi%biorstwa, by w tym przedsi%biorstwie traktowany jak
kobieta na wszystkich etapach procesu przyczynowego
wa#nych dla wysoko"ci uzyskiwanego wynagrodzenia,
zarabia by o 8,7% mniej. Wielko"$ efektu dyskryminacji p ciowej w przedsi%biorstwie jest ni#sza ani#eli bezwzgl%dne ró#nice w p acach kobiet i m%#czyzn (efekt
ca kowity), ale wci!# znacz!ca.
A jaka powinna by$ ró#nica w wynagrodzeniach kobiet
i m%#czyzn, je"li w przedsi%biorstwie nie wyst%powa aby dyskryminacja p ciowa? Ró#nica ta wynika z efektu
po"redniego p ci poprzez "cie#k% wykszta cenia (efekt
bezpo"redni p ci na wykszta cenie · efekt ca kowity wykszta cenia na p ac%, uwzgl%dniaj!cy równie# "cie#k% oddzia ywania wykszta cenia przez ró#ne szanse pracy na
stanowisku mened#erskim). Po obliczeniach oka#e si%, #e
sprawiedliwa p aca kobiet by aby wci!# o 10% mniejsza
ni# p aca m%#czyzn. Przyczyn! s! ró#nice wykszta cenia,
za które nie odpowiada przedsi%biorstwo.
Mo#emy teraz zada$ sobie kolejne pytanie kontrfaktyczne. Wymaga$ b%dzie ono zmiany jednej ze "cie#ek
w modelu. Jaki by by efekt dyskryminacji, gdyby – inaczej ani#eli jest faktycznie – kobiety mia y wy#sze wykszta cenie ni# m%#czy(ni, przy pozosta ych (zmiennych
endogenicznych) niezmiennych? Po odwróceniu znaku
"cie#ki przyczynowej pomi%dzy p ci! a wykszta ceniem
mieliby"my do czynienia z dwoma przeciwstawnie dziaaj!cymi wp ywami p ci na wysoko"$ pensji: pozytywnym poprzez wykszta cenie i negatywnym wp ywem
bezpo"rednim poprzez nierówne szanse uzyskania stanowiska mened#erskiego. Efekt dyskryminacji by by
wówczas ró#nic! pomi%dzy wyliczeniem ró#nicy sprawiedliwej (oczekiwaliby"my wy#szej p acy kobiet ni#
m%#czyzn) a ró#nic zwi!zanych z dyskryminacj! w obr%bie przedsi%biorstwa. By by on z pewno"ci! wi%kszy
ni# efekt ca kowity. Co wi%cej, efekt ca kowity móg by
by$ równy lub bliski 0. Gdyby"my analizowali takie dane
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z wykorzystaniem analizy regresji, obserwowaliby"my
efekt supresji. W modelu p acy na p e$ ró#nice p acowe
pomi%dzy kobietami i m%#czyznami nie by yby widoczne. Pojawi yby si% one dopiero po w !czeniu do modelu
zmiennej wykszta!cenie.
Potencjalne zastosowania analizy efektów bezpo"rednich, po"rednich oraz ca kowitych w modelach strukturalnych s! szerokie i mog! mie$ istotne znaczenie praktyczne. No"nym przyk adem mog oby by$ wyliczenie
sprawiedliwego parytetu kobiet i m%#czyzn w reprezentacjach politycznych na ró#nych szczeblach, uwzgl%dniaj!ce mo#liwe ró#nice w kwaliÞkacjach kandydatek
i kandydatów. Oczywi"cie, ze wzgl%du na niezrozumiao"$ takich oblicze& statystycznych oraz brak mo#liwo"ci
matematycznego sformu owania kryteriów kwaliÞkacji
do sprawowania funkcji politycznych, oparcie parytetu
na obliczeniach statystycznych mo#e by$ co najwy#ej
akademickim przyk adem i w praktyce jest niemo#liwe
do zrealizowania.
Na gruncie praktycznych zastosowa& psychologii polityki, interesuj!cym problemem mog oby by$ przewidywanie wp ywu poczucia zagro#enia na poparcie dla przywódców politycznych. Rozwa#ane s! dwa hipotetyczne
mechanizmy po"rednicz!ce wp ywu poczucia zagro#enia.
Z jednej strony poczucie zagro#enia powinno prowadzi$
do zwi%kszenia poziomu autorytarnego podporz!dkowania, które sprzyja poparciu dla liderów politycznych uto#samianych z warto"ciami tradycyjnymi (Altemeyer, 1996;
zob. Jost, Glaser, Kruglanski i Sulloway, 2003; Sales,
1972). Z drugiej strony poczucie zagro#enia prowadzi$
mo#e do zwi%kszenia poziomu motywacji poznawczej
do domykania (Kruglanski, 2004) i w konsekwencji do
wzrostu poparcia dla obecnych przywódców, niezale#nie
od reprezentowanych przez nich warto"ci. Znaj!c parametry strukturalnego modelu przyczynowego, mogliby"my
pozwoli$ sobie na odpowied( na pytanie, którego spo"ród
mo#liwych rezultatów oczekiwa$ powinni"my w efekcie
wzbudzenia w spo ecze&stwie stanu zagro#enia.
Problem 2. Uwik anie przyczynowe
zmiennej zale"nej
Innym przyk adem problemu analizy przyczynowej, logicznie uniemo#liwiaj!cym przeprowadzenie skutecznej
manipulacji eksperymentalnej jedn! ze zmiennych wyja"niaj!cych, jest przyczynowe uwik anie zmiennej zale#nej w modelu wyja"niaj!cym tej zmiennej. Z tak! sytuacj! mo#emy mie$ do czynienia w dwóch przypadkach:
* w nierekursywnych modelach przyczynowych
zmienna zale#na wp ywa na jedn! ze zmiennych wyja"niaj!cych w modelu – mamy zatem do czynienia z p%tl!
sprz%#enia zwrotnego;
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* pocz!tkowy poziom zmiennej zale#nej (lub poziom
jej nieobserwowanych zmiennych wyja"niaj!cych) mo#e
wp ywa$ na wielko"$ efektu zmiennej niezale#nej; odwouj!c si% do terminologii Barona i Kenny’ego, mo#emy
mie$ do czynienia z efektem moderacji, ale moderatorem
jest sama zmienna zale#na.
Modelowanie sprz%#enia zwrotnego mo#e by$ realizowane z wykorzystaniem metody zmiennych instrumentalnych (dopasowanie metod! podwójnych najmniejszych
kwadratów) lub szacowane w modelu równa& strukturalnych metod! maksymalizacji wiarygodno"ci (ML).
Z perspektywy modelowania równa& strukturalnych
istnieje systematyczna monograÞa zagadnienia modeli
nierekursywnych (Berry, 1984). Metodzie zmiennych instrumentalnych wiele uwagi po"wi%ca si% z kolei na gruncie ekonometrii (np. Angrist i Krueger, 2001; Heckman,
1997).
Tutaj chcieliby"my zaprezentowa$ problem odnosz!cy
si% do drugiego spo"ród tych efektów. Poj%cie moderacji w psychologii jest znane. Czy moderatorem mo#e by$
jednak zmienna zale#na? Je"li zmienna zale#na istnia a
przed rozpocz%ciem si% procesu przyczynowego, nie jest
to trudne do wyobra#enia. Na przyk ad nawracanie zagorza ych katolików nie bardzo ma sens, zmiana postawy religijnej jest ma o prawdopodobna. Równie# w przypadku
zagorza ych ateistów dzia alno"$ misyjna ma ma e szanse
doprowadzenia do zmian postaw. Prawdopodobie&stwo
wywo ania zmiany jest jednak wi%ksze w"ród osób niezdecydowanych, w!tpi!cych. W zale#no"ci od wyj"ciowego poziomu postawy religijnej, interwencja maj!ca na
celu jej zmian% ma ró#ne szanse powodzenia.
Wielko"$ efektu zmiennej niezale#nej mo#e zale#e$ od
poziomu zmiennej zale#nej w wielu obszarach #ycia spoecznego i psychicznego. Efekty takie poddano ju# analizie na gruncie rzeczywisto"ci spo eczno-ekonomicznej
(Heckman, Schmierer i Urzua, 2009; Heckman i Vytlacil,
1998). W psychologii spo ecznej z pewno"ci! istniej!
przes anki badawcze dla hipotez o moderacyjnym uwik aniu zmiennych zale#nych. Na przyk ad atrakcyjno"$
grupy wzrasta po uci!#liwej inicjacji, ale zapewne efekt
ten ma mniejszy wp yw na osoby, dla których grupa i tak
by a ju# bardzo atrakcyjna. W tym i podobnych przypadkach brak wiedzy o wyj"ciowym poziomie zmiennej
zale#nej mo#e prowadzi$ do niedoszacowania si y efektu
lub jego przeszacowania dla niektórych grup.
Innym przyk adem b%d! sytuacje, w których spodziewamy si% odwróconych efektów w zale#no"ci od pocz!tkowego poziomu zmiennej zale#nej (interakcja krzy#owa). Na przyk ad:
• komplement ze strony osoby atrakcyjnej podwy#sza
jej atrakcyjno"$ w naszych oczach, ale obni#a postrze-
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gan! atrakcyjno"$, je"li pocz!tkowa ocena atrakcyjno"ci
by a niska,
* bodziec dostarczaj!cy zewn%trznego (ród a motywacji zwi%ksza motywacj% osób niezmotywowanych, ale
obni#a u osób ju# silnie zmotywowanych.
W podobnych sytuacjach brak uwzgl%dnienia potencjalnego efektu moderacji ze strony zmiennej zale#nej
mo#e prowadzi$ do nieuprawnionego wniosku o braku
efektu przyczynowego zmiennej niezale#nej. Efekt ten
wyst%puje jednak, cho$ jest on przeciwnie ukierunkowany na ró#nych poziomach wyj"ciowego stanu zmiennej
zale#nej.
Efekt moderacji ze strony pocz!tkowego poziomu
zmiennej zale#nej mo#e by$ jednym z wyja"nie& ró#nic w wariancji zmiennej zale#nej mi%dzy grup! eksperymentaln! i kontroln! lub heteroskedastyczno"ci reszt
modelu. Symulacje obrazuj!ce ten zwi!zek znajduj! si%
na stronie http://www.socialspychologylab.eu/PS2010/.
Oprócz wyja"nie& teoretycznych efektu moderacji ze
strony zmiennej zale#nej, jego przyczyna tkwi$ mo#e
równie# w narz%dziu pomiarowym. Taki obraz danych
(w !cznie z obserwowanymi ró#nicami w wariancjach
zmiennej zale#nej na ró#nych poziomach zmiennych niezale#nych) mo#e by$ skutkiem wyst!pienia w pomiarze
efektu suÞtowego lub pod ogowego.
Istnieje kilka sposobów na zaobserwowanie lub wykazanie efektu moderacji ze strony pocz!tkowej warto"ci zmiennej zale#nej. Oszacowanie parametrów modelu przyczynowego wymaga jednak specjalnego planu
badawczego. Oszacowanie efektu moderacji ze strony
zmiennej zale#nej mo#liwe jest:
* w schemacie badawczym z grup! kontroln! i pretestem lub – je"li podejrzewamy potencjalny wp yw pretestu na wyniki eksperymentu – w schemacie badawczym
realizowanym na planie eksperymentalnym Solomona
(dwie grupy zale#ne i niezale#ne w wersji z pretestem
i bez) (Sawilowsky, Kelly, Blair i Markman, 1994);
* dla danych z wielokrotnym pomiarem zmiennej zale#nej dla tego samego badanego.
W tej drugiej sytuacji analiza mo#e by$ zrealizowana
za pomoc! Mieszanego Modelu Liniowego. Przy u#yciu
tej techniki statystycznej wykonany zosta przedstawiony
poni#ej przyk ad analityczny.
Przyk ad 2. Korelacja efektu zmiennej niezale"nej
i poziomu wyj!ciowego zmiennej zale"nej
Podstawowym zastosowaniem Mieszanych Modeli Liniowych (Gelman i Hill, 2007; Hox, 2002; Bryk i Raudenbush, 2002; w tym numerze Psychologii Spo!ecznej:
Radkiewicz i Zieli&ski; Zieli&ski) jest analiza danych,
w których obserwacje nie s! niezale#ne, a zatem zak a-

dana jest korelacja b %dów pomiaru. Potrzeba takiego zao#enia pojawia si%, gdy mamy wiele pomiarów pochodz!cych od tej samej osoby lub gdy dane maj! struktur%
hierarchiczn!, na przyk ad badali"my zachowanie jednostek w grupach, a procesy grupowe lub cechy grupy mog!
wp ywa$ na interesuj!ce nas zjawisko. Dla schematu
z powtarzanymi pomiarami Mieszany Model Liniowy
jest alternatyw! dla Ogólnego Modelu Liniowego, maj!c! nast%puj!ce przewagi:
* mo#liwo"$ wykorzystania pe nej informacji z danych niepe nych (braki danych) oraz z pomiarów realizowanych w ró#nych momentach,
* dowolna specyÞkacja modelu (Ogólny Model
Liniowy wymaga w !czenia do modelu czynników interakcji pomi%dzy zmiennymi wewn!trz- i mi%dzyobiektowymi),
* mo#liwo"$ potraktowania parametrów modelu jako
losowych efektów zagnie#d#onych w obr%bie osoby, co
pozwala na oszacowanie ró#nych parametrów modelu
liniowego dla ró#nych jednostek (ró#nice indywidualne
w"ród badanych).
Dzi%ki tej ostatniej w a"ciwo"ci mo#liwe jest oszacowanie moderacji efektu zmiennej niezale#nej przez wyj"ciowy poziom zmiennej zale#nej.
Omówienie danych
Przyk ad wykorzystuje dane z bada& Belenky’ego
i wspó pracowników (2003) dost%pne jako dane przyk adowe pakietu lme4 oprogramowania R. Ca o"$ przygotowania danych do analiz oraz analizy wykonane zosta y
w oprogramowaniu R 2.8.1. Pe ny skrypt analiz (zawieraj!cy dodatkowe porównania dla osób zainteresowanych
zagadnieniem) jest dost%pny na stronie http://www.socialpsychologylab.eu/PS2010/. Na stronie internetowej,
oprócz analizy w R, ten sam model dopasowany jest
równie# z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics 18.0.
Niestety, pe ne odtworzenie w SPSS wyników analizy
nie jest mo#liwe, poniewa# w oprogramowaniu tym nie
ma mo#liwo"ci uzyskania indywidualnych oszacowa&
parametrów modelu na poziomie jednostek, a co za tym
idzie nie s! mo#liwe dalsze, pog %bione analizy dla tych
parametrów.
Dane pochodz! od 18 badanych, których czas reakcji
testowano przez 10 kolejnych dni. Pierwszego dnia wszyscy badani byli wypocz%ci i wyspani. Przez kolejne dziewi%$ nocy badacze pozwalali badanym na zaledwie 3 godziny snu. Oczekiwano, #e czas reakcji badanych ka#dego dnia b%dzie si% pogarsza . Rzeczywi"cie, "redni efekt
by zgodny z oczekiwaniami. Analizy pokaza y równie#,
#e zwi!zek liczby dni deprywacji snu i czasu reakcji jest
zwi!zkiem liniowym. Dlatego tylko taka hipoteza b%dzie
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uwzgl%dniona w modelu. Dane pokazuj! istotny czynnik
indywidualnego zró#nicowania odporno"ci badanych na
deprywacj% snu. W"ród badanych by y osoby, których
czas reakcji ulega znacznemu pogorszeniu, ale i tacy,
w"ród których nie obserwowano znacz!cych zmian w pomiarach dokonywanych w kolejnych dniach.
W przyk adzie oryginalne dane wykorzystujemy jako
grup% kontroln! dla hipotetycznego eksperymentu nad
skuteczno"ci! "rodka medycznego, który ma przyspiesza$
reakcj% bojow! #o nierza oraz agodzi$ skutki d ugotrwaego obci!#enia organizmu. Dane z grupy eksperymentalnej zosta y tak zasymulowane, aby zagwarantowa$ silny
efekt moderacji efektu eksperymentalnego przez zmienn!
zale#n!. Ka#da obserwacja z oryginalnych bada& pos u#y a jako (ród o danych dla grupy eksperymentalnej, przy
czym czas reakcji zosta obliczony wed ug równania:
czas reakcji (grupa eksperym.) = czas reakcji
(grupa kontrolna) – 20 ms ("redni efekt manipulacji)
– 0,5 · (centrowany bazowy czas reakcji: przewidywany
z modelu)
ZmodyÞkowany zosta równie# czas reakcji w dniu pocz!tkowym. Równanie to oznacza, #e "rodek medyczny
przyspiesza czas reakcji ka#dego badanego, ale obserwowana si a efektu zale#a a od pocz!tkowej warto"ci czasu
reakcji i by a tym wi%ksza (skrócenie czasu reakcji), im
wy#sza by a pocz!tkowa warto"$ czasu reakcji. Wielko"$
efektu manipulacji waha si% od –2,6 do –40,2 ms (odchyl.
standard. = 10,6). Korelacja tej warto"ci z czasem reakcji badanego sprzed manipulacji jest bliska –1, poniewa#
równanie jest w pe ni deterministyczne. Niewielkie obni#enie wspó czynnika korelacji jest zwi!zane z wykorzystaniem w równaniu nie tyle faktycznych warto"ci czasu
reakcji sprzed manipulacji, ile nieco ró#ni!cych si% od
nich warto"ci przewidywanych z modelu statystycznego (szczegó y omówione w skrypcie analizy). Poniewa#
analizowa$ b%dziemy symulowane wyniki, znane s!
prawdziwe warto"ci parametrów struktury przyczynowej
realizowanego eksperymentu. )redni efekt manipulacji
wynosi –20 ms, istnieje równie# silna moderacja wiel-
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ko"ci efektu poprzez zmienn! zale#n!: korelacja efektu
i zmiennej zale#nej jest bliska –1.
Analiza wyników
Szacowany model przedstawia czas reakcji jako liniow! funkcj% liczby dni deprywacji snu (od 0 do 9) oraz
wp yw efektu manipulacji eksperymentalnej. Ka#dy parametr modelu jest traktowany jako efekt losowy w obr%bie
badanego, a zatem "rednia modelu (b%d!ca czasem reakcji w dniu 0), efekt deprywacji snu (wzrost czasu reakcji
z ka#dym dniem deprywacji) oraz efekt manipulacji eksperymentalnej mog! ró#ni$ si% indywidualnie pomi%dzy
badanymi.
Interesuje nas poprawno"$ oszacowa& modelu. Efekt
g ówny – ró#nica "redniej pomi%dzy grup! eksperymentaln! i kontroln! jest szacowany zgodnie (Tabela 4).
Najciekawszym wynikiem jest oszacowanie korelacji si y
efektu i zmiennej zale#nej. Przyjrzyjmy si% indywidualnym oszacowaniom parametrów modelu dla badanych
(Tabela 5). Zauwa#my, #e oszacowania indywidualnej
"redniej modelu ró#ni! si% znacznie pomi%dzy grupami:
kontroln! i eksperymentaln!. Oszacowanie w grupie eksperymentalnej uwzgl%dnia ju# efekt manipulacji eksperymentalnej, poniewa# nie wykonywali"my pretestu czasu
reakcji. Mimo to wierzymy, #e model b%dzie w stanie
zgodnie oszacowa$ korelacj% pomi%dzy przewidywan!
"redni! a wielko"ci! efektu manipulacji. Korelacje pomi%dzy wspó czynnikami w obu grupach znacznie si% ró#ni!.
W a"ciwym oszacowaniem jest korelacja dla grupy kontrolnej. Dlaczego? Sta a w tej grupie jest oszacowaniem
rzeczywistego "redniego czasu reakcji badanego sprzed
eksperymentu, podczas gdy w grupie eksperymentalnej
jest funkcj! tej warto"ci oraz manipulacji, ze wzgl%du na
brak pretestu.
Zró#nicowane oszacowania si y efektu manipulacji dla
jednostek w grupie kontrolnej nie s! jednak warto"ciami
faktycznie obserwowanymi. Faktycznie obserwowanymi
warto"ciami s! warto"ci 0, poniewa# efekt manipulacji
w ogóle nie zachodzi w stosunku do badanych w grupie
kontrolnej. Warto"$ oszacowanego przez model parametru nale#y interpretowa$ w kategoriach kontrfaktycznych.

Tabela 4.
Oszacowania efektów sta ych modelu
B

B !d standardowy

Statystyka t

Sta a

251,405

6,791

37,02

Liczba dni deprywacji snu

–10,467

1,077

–9,72

Manipulacja eksperymentalna

–20,000

7,970

–2,51
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Tabela 5.
Indywidualne oszacowania parametrów modelu dla osób badanych
Grupa kontrolna

Grupa eksperymentalna

ID

Sta a

B (liczba dni
deprywacji
snu)

B (manipulacja
eksperymentalna)

B (manipulacja
eksperymentalna):
warto"$ prawdziwa

ID

Sta a

B (liczba dni
deprywacji
snu)

B (manipulacja
eksperymentalna)

308

253,9

19,6

–21,1

–21,3

408

254,1

19,6

–21,3

309

210,8

11,9

111,6

110,3

409

236,3

10,8

–18,0

310

212,3

15,0

110,7

1–0,5

410

237,5

14,0

–18,5

330

274,9

15,7

–39,3

–31,7

430

258,1

16,4

–19,9

331

273,5

17,4

–38,0

–31,1

431

258,0

18,1

–20,1

332

260,4

10,2

–27,2

–24,5

432

254,3

10,5

–20,2

333

268,2

10,6

–33,5

–28,4

433

256,9

10,7

–20,3

334

244,2

11,5

–14,1

–16,4

434

249,3

11,3

–20,0

335

250,7

–0,2

–20,6

–19,7

435

249,0

–0,1

–18,6

337

286,5

19,0

–47,2

–37,5

437

264,7

20,0

–21,9

349

226,3

11,6

110,2

1–7,4

449

243,4

10,9

–19,6

350

238,6

17,0

1–9,0

–13,6

450

248,5

16,6

–20,6

351

255,9

17,5

–23,9

–22,2

451

252,3

17,6

–19,7

352

272,3

14,0

–36,4

–30,5

452

259,0

114,5

–20,9

369

254,7

11,3

–22,5

–21,6

469

252,7

11,4

–20,2

370

226,0

15,2

110,9

1–7,3

470

244,0

14,5

–20,1

371

252,2

19,5

–20,7

–20,4

471

251,4

19,5

–19,9

372

263,7

11,7

–29,7

–26,2

472

255,7

12,1

–20,4

Wspó czynnik korelacji B (manipulacja eksperymentalna) i sta ej = 0,9995
Wspó czynnik korelacji B (manipulacja eksperymentalna) i warto"ci
prawdziwej = 0,9995

Gdyby który" z badanych znalaz si% w grupie eksperymentalnej, a nie w grupie kontrolnej, manipulacja eksperymentalna mia aby na niego taki efekt. Model mówi
np., #e gdyby badany nr 330 traÞ do grupy eksperymentalnej, efekt zastosowania "rodka czynnego w miejsce
placebo wynosi by –39,3 ms. Poniewa# znamy dok adny, deterministyczny wzór efektu manipulacji, mo#emy
porówna$ przewidywania kontrfaktyczne z prawdziwymi przewidywaniami obliczonymi wed ug tego wzoru.
Przewidywania nie s! identyczne, ale ich korelacja z warto"ciami prawdziwymi równa si% 0,9995. Model dobrze
opisuje rzeczywisto"$, w której zachodzi silne zjawisko
moderacji efektu manipulacji przez zmienn! zale#n!.
Podsumowanie
W artykule zaprezentowane zosta y dwa problemy
analizy przyczynowej, w których strukturalny model
przyczynowy stoj!cy za danymi wyklucza zastosowanie
czystej metody eksperymentalnej. W przypadku analizy

Wspó czynnik korelacji B (manipulacja
eksperymentalna) i sta ej = 0,7820

procesów przyczynowych, których prostym przyk adem
jest analiza mediacji, nie jest mo#liwa manipulacja mediatorami efektów. W przypadku przyczynowego uwik ania zmiennej zale#nej, nie jest mo#liwa równoczesna
obserwacja i manipulacja zmiennej zale#nej.
Za prezentacj! tych problemów sta a my"l metodologiczna k ad!ca nacisk na my"lenie przyczynowe o rzeczywisto"ci, wyra#aj!ce si% w stawianiu pyta& kontrfaktycznych o przewidywania stanu systemu dla okre"lonych
stanów zmiennych wyja"niaj!cych lub przewidywania
zmian w analizowanym systemie dla okre"lonych zmian
w strukturze relacji przyczynowych. Aby mo#liwe by y
odpowiedzi na takie pytania, niezb%dne s! analizy statystyczne, których celem jest szacowanie parametrów
strukturalnego modelu przyczynowego odzwierciedlaj!cego stan wiedzy naukowej w zakresie interesuj!cego nas
zagadnienia. Jeste"my przekonani, #e – w obliczu my"lenia w kategoriach tak rozumianej analizy przyczynowej
– traci znaczenie granica mi%dzy metodami badawczymi:
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eksperymentaln! i korelacyjn!. Konsekwencj% my"lenia w kategoriach analizy przyczynowej przedstawiamy
w tym artykule.
S!dzimy, #e dalsz! konsekwencj! powinno by$ równie#
zatarcie rozró#nie& pomi%dzy technikami statystycznymi
oraz podej"ciami statystycznymi (frekwencyjnym i Bayesowskim). Idea em techniki statystycznej dla analizy
przyczynowej by by Ogólny Model Analizy Statystycznej
pozwalaj!cy na za o#enie dowolnej struktury modelu przyczynowego, uwzgl%dnienie w modelu dowolnej
wiedzy wst%pnej o prawdopodobnych warto"ciach parametrów modelu, na o#enie dowolnych ogranicze& na dopuszczalne oszacowania, za o#enie dowolnego poziomu
pomiaru zmiennych, dowolnych rozk adów teoretycznych
(lub rozk adu nieparametrycznego), dowolnych funkcji
wi!#!cych zmienne (liniowej, logarytmicznej itp.), a tak#e symulowanie mo#liwych scenariuszy zdarze& pozwalaj!ce na przej"cie od analizy statystycznej do przewidywa& zachowania systemu dynamicznego (Nowak i Vallacher, 1998). Czekaj!c na satysfakcjonuj!ce rozwi!zanie
w tym zakresie, zaprezentowali"my dwie wci!# jeszcze
dalekie od idea u metody statystyczne: Model Równa&
Strukturalnych i Mieszany Model Liniowy.
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Causal Analysis beyond the experimental method.
Two examples of the nonexperimental causal models
(with statistical solutions)
Mariusz Trejtowicz, Katarzyna Ja"ko
Institute of Psychology, Jagiellonian University

Abstract
The article presents two examples of causal inferences in which theoretical problems exclude a possibility
to infer causal relations from effects of experimental manipulation. The Þrst example is a causal inference
through mediation analysis. Particular emphasis has been placed on interpretation of direct, total and indirect effects in Structural Equation Modelling. The second example concerns the causal impact of a dependent variable on its own explanatory model. In this example estimation of the causal model parameters can
be done through the Linear Mixed Model.
Key words: causality, causal modelling, causal process analysis, mediation analysis, Structural Equation
Modelling, Linear Mixed Model, statistics, methodology
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