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INTERPRETACJA PRZYCZYNOWA
WYNIKÓW ANALIZY STATYSTYCZNEJ1

Artykuł prof. BrzeziĔskiego jest waĪnym głosem w dyskusji na temat roli
i praktyki stosowania statystyki w badaniach psychologicznych. W moim komentarzu rozwijam wątek interpretacji przyczynowej wyników analizy statystycznej (AS), który jest tylko Ğladowo obecny w wiodącym artykule.
Zaprezentowana analiza terminu „istotnoĞci” oraz przyczynowej interpretacji
wyników AS wymaga szczegółowego wyjaĞnienia i pogłĊbienia. Prof. BrzeziĔski operacjonalizuje istotnoĞü zmiennej niezaleĪnej (np. w analizie regresji) jako
czĊĞü wariancji w zmiennej zaleĪnej tłumaczoną wariancją w zmiennej niezaleĪnej. Tak zdefiniowana „istotnoĞü” jest jednoczeĞnie utoĪsamiana z efektem przyczynowym zmiennej niezaleĪnej. PoniewaĪ analiza przyczynowa jest centralnym
elementem wyjaĞnienia naukowego (np. Cartwright, 2002), poĞwiĊcam temu
wątkowi mój komentarz.
Przed rozpoczĊciem rozwaĪaĔ nad problemem interpretacji przyczynowej
wyników AS musimy okreĞliü perspektywĊ filozoficzną, z której wyniki badaĔ
są interpretowane. Z punktu widzenia naukowego instrumentalizmu (Stanford,
2006) analiza przyczynowa zjawisk (i wyników badaĔ) psychologicznych nie
jest celem badania empirycznego. Wyniki badaĔ nie odnoszą siĊ ani do prawdy,
ani do rzeczywistoĞci psychologicznej, a jedynie do postĊpu naukowego i akumulacji wiedzy. W tym aspekcie analiza przyczynowa wyników AS hamuje postĊp nauki przez nakładanie zbĊdnych ograniczeĔ na wyjaĞnienie naukowe. Jedynymi kryteriami oceny jakoĞci badania empirycznego jest osiągniĊcie duĪego
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ników bada w przyszłoci. W konsekwencji ani forma planu badawczego, ani
szczegóły modelu statystycznego nie s istotne, gdy wyjanienie naukowe jest
synonimiczne z predykcj.
Złoty okres instrumentalizmu, rozwijanego przez empirystów logicznych
Koła Wiedeskiego, jest dzisiaj przeszłoci zarówno w głównym nurcie filozofii nauki (Cartwright, 2002), jak i psychologii (Haig, 2005). Instrumentalizm jest
zastpiony realizmem naukowym, w którym prawdziwo lub izomorfizm teorii
ze zjawiskiem psychologicznym jest głównym kryterium oceny teorii. Z tej perspektywy zastosowany model statystyczny formalizuje kluczowe relacje postulowane przez teori zjawiska psychologicznego, a AS odnosi si do analizy modelu tego zjawiska. W ten sposób analiza przyczynowa efektów postulowanych
w modelu staje w centrum uwagi wyjanienia naukowego. Parametry modelu
s parametrami przyczynowymi, okrelajcymi sił oddziaływania lub wpływ
jednej zmiennej psychologicznej na inn zmienn. W konsekwencji zastosowany
plan badawczy oraz wykorzystany model statystyczny nabieraj krytycznego
znaczenia.
Chocia analiza przyczynowa jest znacznie ułatwiona w przypadku prawdziwego eksperymentu, to zdecydowana wikszo bada empirycznych w psychologii polega na pasywnej obserwacji pozbawionej krytycznego elementu randomizacji. Stan ten jest powodowany zarówno czynnikami praktycznymi, jak
i etycznymi. Prawdziwy eksperyment słuy jednak jako „złoty standard” w interpretacji przyczynowej wyników pasywnej obserwacji.
W dalszej czci mojego komentarza posłu si przykładem modelu regresji. W tym ujciu zmienna niezalena, która pozostaje pod kontrol badacza, jest
okrelana zmienn ustalon. Osoby badane s przypisane do poziomów zmiennej
ustalonej za pomoc procesu losowego (randomizacji). Zmienna niezalena,
która nie pozostaje pod kontrol badacza, jest okrelana zmienn losow. Osoby
badane s przypisane do poziomów zmiennej losowej za pomoc nieznanego,
lecz deterministycznego procesu selekcji. Dla uproszczenia prezentacji wszystkie
zmienne s wyraone w formie odchyle od rednich wartoci.
W swoim przewodnim artykule prof. Brzeziski dzieli zmienne niezalene
na kontrolowane i niekontrolowane. Zmienne kontrolowane s ródłem wariancji
wyjanionej, a zmienne niekontrolowane s ródłem wariancji niewyjanionej,
zwanej take wariancj resztow lub wariancj błdu. Jako kontrast proponuj
podział zmiennych niezalenych na mierzone i niemierzone. Zmienne mierzone
dziel si na, scharakteryzowane w poprzednim paragrafie, zmienne ustalone
i zmienne losowe. Zmienne mierzone to te, które s brane pod uwag w analizowanym modelu statystycznym. S one ródłem wariancji wyjanionej. Zmienne
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niemierzone nie s składnikiem modelu i ich efekt jest ródłem wariancji niewyjanionej lub wariancji resztowej.
Aby wyjani złoono zagadnienia interpretacji przyczynowej, rozwamy
nastpujcy model regresji prostej:
Y = β*yx X* + ε*

(0.1)

Poniewa osoby badane s przypisane do poziomów zmiennej X* za pomoc
randomizacji, zmienna ta jest ustalona. W konsekwencji współczynnik regresji
β yx* ma interpretacj przyczynow jako efekt bezporedni zmiennej X* na
*
zmienn Y. Zauwamy, e powysza interpretacja przyczynowa parametru β yx
jest moliwa, poniewa ustalenie predykatora X* urealistycznia spełnienie koniecznego warunku przyczynowego E(X**) = 0 albo zera kowariancji midzy
zmienn niezalen a resztami regresji. W przeciwiestwie do tez przedstawio2
nych w wiodcym artykule, załoenie istotnoci predykatora lub RYX
* >0 jest
jedynie warunkiem koniecznym, ale niewystarczajcym dla interpretacji
przyczynowej efektu zmiennej X* na Y.
Teraz rozwamy nastpujcy model regresji:
Y = β yx X + ε

(0.2)

w którym X jest zmienn losow. W konsekwencji musimy przyj, e
zmienna wyjaniajca jest skorelowana z przyczynami nieujtymi w modelu,
E(X) ! 0. Współczynnik β yx nie moe by uwaany za efekt przyczynowy,
*
poniewa β yx ≠ β yx
, chyba e E(X) = 0. Problem wnioskowania przyczynowego polega na tym, e załoenie odnonie do braku korelacji midzy predykatorem i resztami regresji nie jest załoeniem statystycznym. Nie moe by ono
zweryfikowane w danych uytych do oszacowania danego modelu regresji. Ponadto w zalenoci od kierunku i wielkoci tej korelacji oraz korelacji midzy Y
i X prawdziwy efekt przyczynowy moe by zerowy, mniejszy od zera lub wikszy od zera.
Niektórzy badacze wierz, e rozwinicie modelu w równaniu (0.2) poprzez
dodanie zmiennej (lub zmiennych) kontrolnej Z

Y = β yx. z X + γ Z + e

(0.3)
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przybliy oszacowan warto współczynnika β yx. z do prawdziwej wartoci
efektu przyczynowego. Niestety tak nie jest, chocia rozwinicie listy predykto2
2
rów o Z zazwyczaj zwikszy moc wyjaniajc modelu, RYX
RYX
. Zwrómy
.Z
jednak uwag, e lista załoe przyczynowych jest teraz dłusza: E(X e ) = 0
i E(Z e ) = 0. Innymi słowy, załoenia przyczynowe okrelaj, e kady predyktor zawarty w modelu nie jest skorelowany z resztami regresji.
Celem tego komentarza jest zwrócenie uwagi na złoono warunków pozwalajcych na wnioskowanie przyczynowe z pasywnych obserwacji. Okrelenie
szczegółowych kryteriów pozwalajcych na interpretacj przyczynow oszacowa parametrów złoonych modeli statystycznych jest obecnie obszarem szybkiego i fascynujcego rozwoju. Obecnie najbardziej obiecujc strategi jest teoria kierunkowych niecyklicznych grafów (directed acyclical graphs) rozwijana
przez Pearla (2000, 2002, 2010).
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