
Лекція 8. 

Змінні-медіатори та змінні-модератори у  

психологічних дослідженнях.  
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2 функції третіх змінних  

 
 функція модерування з боку третьої 

змінної, яка розділяє незалежну змінну на 

підгрупи, які визначають області її 

максимальної ефективності стосовно 

вивчаємої залежної змінної 

 

 функція опосередкування третьою 

змінною, що розкриває механізм, за 

допомогою якого незалежна змінна може 

впливати на залежну змінну. 
 

 

 

 

 

 



    Найбільш висока важливість відмінності між   

    медіаторами та модераторами – у сфері   

   соціальної психології,  

   яка широко спирається на експериментальні  

   процедури 

   та  

    зберігає інтерес до організмічних змінних, що 

варіюють від індивідуальних відмінностей до 

когнітивних конструктів (наприклад, контроль, 

що сприймається). 

 

 

 

  
 

 



     
 

      

 Модератором є якісна (стать, раса, соціальний клас...) 

або  

 кількісна (рівень винагороди, рівень тривожності ...) 

змінна, яка впливає на напрям і / або силу зв'язку між 

незалежною змінною (предиктором) і залежною 

(критерієм). 

 

      У термінах кореляційного аналізу модератором є третя 

змінна, яка впливає на кореляцію між двома іншими 

змінними.  

 

Наприклад, Стерн, Маккантс і Петін (1982) виявили, що 

позитивність зв'язку між подіями, що змінюють життя, та 

серйозністю захворювання була більш виражена для 

неконтрольованих подій (як смерть чоловіка), ніж для      

контрольованих (як розлучення). Про модеруючий вплив в  

термінах кореляційного аналізу можна також говорити, 

якщо змінюється напрямок кореляційних зв'язків. 



     
 

У термінах дисперсійного аналізу (ANOVA) вплив модератора 

можна розглядати, як взаємодію між незалежною змінною і 

фактором, що визначає специфічні умови її функціонування. 

 

 

Приклад: дослідження вимушеної згоди. 

Коли учаснику дослідження потрібно було відкрито 

переконати іншу людину, що майбутній експеримент є 

цікавим (всупереч своєму дійсному відношенню до такого 

експерименту), подальша зміна в його первісному аттитюді 

була обернено пов'язана з розміром винагороди. 

Якщо ж йому пропонувалося висловити те ж саме в анонімній 

письмовій формі, зміна в первісному аттитюді виявлялася 

прямо пов'язаною з розміром винагороди.  
 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Гіпотеза про модератор отримує підтримку, якщо взаємодія (Шлях c) 

виявляється значущою. При цьому також можуть виявитися значущими 

основні впливи предиктора і модератора (Шляхи а й b), але теоретично 

вони не є безпосередньо релевантними перевірці гіпотези про 

модератор.  



Вибір відповідної аналітичної процедури: перевірка 

модерування 

 Модерування означає, що каузальний зв'язок між двома 

змінними змінюється як функція змінної-модератора        

Статистичний аналіз має виміряти і перевірити відмінності у 

впливі незалежної змінної на залежну змінну як функцію 

модератора. 

  

Спосіб вимірювання і перевірки таких відмінностей у впливі  

     залежить від рівня виміру незалежної змінної і змінної- 

      модератора.  

4 випадки: 

1.Модератор і незалежна змінна є категоріальними змінними 

2. Модератор - категоріальна змінна, а незалежна змінна –  

     безперервна 

3. Модератор - безперервна змінна, а незалежна - 

категоріальна 

4. Обидві змінні є безперервними. 
Для спрощення будемо вважати, що всі категоріальні змінні - 

дихотомічні 



     
 

Випадок 1 

      Найпростіший. 

      У цій ситуації вплив дихотомічної незалежної змінної на 

залежну змінну змінюється як функція іншої дихотомії. 

Відповідною процедурою аналізу тут може слугувати 

двохфакторний дисперсійний аналіз (ANOVA), у якому на 

модерування вказує значущий вплив взаємодії. 

 
Наприклад, ми перевіряємо гіпотезу щодо розбіжностей у 

вираженості екологічної стурбованості у чоловіків та жінок. 

Гіпотеза підтверджується. Але, коли ми починаємо 

враховувати вік (об'єднуємо респондентів в кілька груп), 

з'ясовується, що значущі розбіжності є лише в молодшій групі. 

 

Тобто – вік виступає як модератор, як чинник, що якось 

обумовлює розбіжності (посилює або згладжує) між жінками 

та чоловіками. 



     
 

 Випадок 2 
Модератор є дихотомічним, а незалежна змінна є безперервною  

     змінною. Наприклад, гендер може модерувати вплив намірів на  

     поведінку.  

Гендер (модератор) – дихотомічний, показники наміру та 

поведінки – «безперервна» змінна (вимірюються за допомогою 

шкал-опитувальників). 

Типовий спосіб виміру такого модеруючого впливу – обчислення  

   кореляцій наміру з поведінкою окремо для кожного гендеру з  

   подальшою перевіркою значущості їх відмінностей. 

  

Є певні недоліки у такого кореляційного методу: 

1. Передбачається, що незалежна змінна має однакову дисперсію на  

       різних рівнях модератора. Якщо ж дисперсія відрізняється, то на    

       рівні модератора з меншою дисперсією кореляція незалежної  

       змінної з залежною змінною матиме тенденцію бути нижчою,  

       ніж на рівні модератора з більшою дисперсією*  

2. Якщо величина помилки виміру залежної змінної змінюється, як  

       функція модератора, то кореляція між незалежною та залежною  

       змінною буде відрізнятися ілюзорно. 
* Тому, що на кореляцію впливають відмінності у дисперсії 

     



     
 

     Однак на коефіцієнт регресії не впливають ні відмінності у  

        дисперсіях незалежної змінної, ні відмінності у помилках  

         вимірювання залежної змінної  краще вимірювати вплив  

         незалежної змінної на залежну змінну з урахуванням  

           нестандартизованих (не бета) коефіцієнтів регресії 

 

Приклад: Вплив ідентифікації з природою на рівень NEP 

Модератор - пол 

Beta Std.Err. 

of Beta 

B Std.Err. of B T p-level 

Для жінок  

Intercept 3,25 0,10 32, 2 0,00 

ідентиф_прир_nrs 0,25 0,12 0,25 0,12 2,1 0,04 

Для чоловіків 

Intercept 2,97 0,11 25,9 0,00 

ідентиф_прир_nrs 0,47 0,12 0,54 0,14 3,9 0,00 



Випадок 3 
      Модератор - безперервна змінна, незалежна змінна –  

        дихотомічна. 

      Приклад: 

• незалежна змінна - призначене для зміни аттитюда 

повідомлення: раціональне   викликає страх, 

 

• модератор - інтелект, який вимірюється інтелектуальним 

тестом. 

 

• Повідомлення, що викликає страх, може бути більш 

ефективним (тобто ефективність повідомлення - залежна 

змінна) для досліджуваних з низькими оцінками інтелекту, 

 

• раціональне повідомлення - для досліджуваних з більш 

високими оцінками інтелекту. 



     
 

•  Щоб виміряти вплив модератора, треба 

заздалегідь знати, як модератор змінює вплив 

незалежної змінної на залежну. Неможливо 

оцінити загальну гіпотезу, що вплив незалежної 

змінної змінюється як функція модератора, тому 

що модератор має безліч рівнів. 

 

 



Випадок 4 

Обидві змінні - модератор і незалежна - безперервні. 

 Якщо передбачається, що модератор змінює зв'язок між 

незалежною і залежною змінними на основі ступеневої 

функції (нижня частина малюнка 2), можна розділити 

модератор в точці, де виникає ступінь. Після такого 

розділення модератора можна використовувати 

процедуру, описану у Випадку 2. Мірою впливу 

незалежної змінної на залежну змінну є коефіцієнт 

регресії. 

 Якщо передбачається, що вплив незалежної змінної (X) на 

залежну змінну (Y) змінюється лінійно або квадратично 

стосовно модератора (Y), слід використовувати підхід з 

добутком змінних, описаний для Випадку 3. 

 Наявність помилки вимірювання у модераторі або 

незалежній змінній у Випадку 4 значно ускладнює аналіз. 

Для коригування цих помилок потрібен нормальний 

розподіл змінних. 

 



    Центральна ідея моделі медіації - вплив стимулів на 

поведінку опосередковується різними процесами, що 

протікають всередині організму.  

 Про якусь змінну можна сказати, що вона функціонує 

як медіатор в тій мірі, в якій вона пояснює зв'язок між 

предиктором і критерієм. 

Медіатори пояснюють, наскільки зовнішні фізичні події 

набувають внутрішнє психологічне значення.  

 Якщо змінні-модератори уточнюють, коли будуть 

відбуватися певні впливи, медіатори кажуть про 

те, як або чому такі впливи виникають. 

 

 

 

 

Моделі  медіації 



Змінна функціонує як медіатор, якщо вона відповідає таким умовам: 

(а) дисперсії в рівнях незалежної змінної значущо пояснюють дисперсії в 
передбачуваному медіаторі (тобто, Шлях a, де Х – предиктор, М –
залежна змінна)  

(б) дисперсії в медіаторі значущо пояснюють дисперсії в 
залежній змінній (тобто, Шлях b, М – предиктор, Y – залежна змінна)  

(с) коли Шляхи a і b контролюються, раніше значущий зв'язок між 
незалежною і залежною змінними втрачає свою значимість, при цьому 
найбільш сильна демонстрація опосередкування має місце в разі, коли 
Шлях c’ виявляється рівним нулю (Х і М – предиктори, Y – залежна 
змінна). 





      

     Коли Шлях c’ послаблюється до нуля, ми 

отримуємо сильне свідчення про існування 

єдиного, домінуючого медіатора.  

Якщо залишковий Шлях c’ не дорівнює нулю, це 

вказує на присутність інших опосередковуючих 

факторів.  

Оскільки більшість психологічних областей оперує 

феноменами, які мають безліч причин, більш 

реалістичною метою може бути пошук медіаторів, 

які значущо послаблюють Шлях с’, ніж повністю 

усувають зв'язок між незалежною і залежною 

змінними. 



  Загалом, для встановлення опосередкування 

необхідним є дотримання трьох умов: 

1) незалежна змінна Х повинна впливати на медіатор М 

в першому рівнянні (шлях а); 

2) має бути показано, що незалежна змінна (Х) впливає 

на залежну змінну Y (шлях с); 

3) медіатор М повинен впливати на залежну змінну Y в 

третьому рівнянні (Х та М – два предиктори, Y – 

залежна змінна). 

    Повне опосередкування присутнє, якщо незалежна 

змінна не завдає ніякого впливу, коли контролюється 

медіатор (c’). 



Технічне пояснення: 

Що таке ці показники – а, b, c, c’? 

Це – стандартизовані коефіцієнти регресії  (бета) 

 

 





 Використання множинної регресії для оцінки моделі 

опосередкування вимагає двох наступних припущень: 

 не повинно бути помилки вимірювання в медіаторі 

 залежна змінна не викликає медіатор 

 

 Медіатор, оскільки він часто є внутрішньою, 

психологічною змінною, ймовірніше за все буде 

вимірюватися з помилкою. Присутність помилки 

вимірювання в медіаторі має тенденцію призводити 

до недооцінки впливу медіатора і переоцінки впливу 

незалежної змінної на залежну змінну, коли всі 

коефіцієнти є позитивними. 

 

 

 



Технічні зауваження 

 Зазвичай помилка вимірювання зменшує величину вимірюваного зв'язку, 

приводячи до оцінок, що наближаються до нуля, в порівнянні з її 

відсутністю (Judd & Kenny, 1981). До того ж, помилка вимірювання в 

медіаторі, як правило, призводить до переоцінки у впливі незалежної 

змінної на залежну змінну. Через помилки вимірювання в медіаторі вплив 

медіатора на залежну змінну неможливо повністю проконтролювати при 

вимірах впливу незалежної змінної на залежну змінну. 

 Переоцінка впливів незалежної змінної на залежну змінну збільшується в 

мірі, в якій незалежна змінна викликає медіатор і медіатор викликає 

залежну змінну. Оскільки успішний медіатор викликається незалежною 

змінною і викликає залежну змінну, успішні медіатори, що вимірюються з 

помилкою, виявляються найбільш схильними до такої помилки переоцінки. 

 Звичайний підхід до зниження такої ненадійності полягає у 

використанні великої кількості показників даного конструкту. 

Можна використовувати підхід з безліччю індикаторів і оцінити 

опосередковуючі шляхи за допомогою методів структурного 

моделювання латентної змінної. 



Стратегічні міркування  

 Змінні-модератори, як правило, залучаються, коли виявляється 

слабкий або такий, що суперечить очікуванням зв'язок між 

предиктором і критеріальною змінною (напр., зв'язок присутній 

в умовах одного контексту, але не іншого, або в одній вибірці, 

але не в інший). 

 Опосередкування (медіація) найкраще підходить до ситуації 

сильного зв'язку між предиктором і критеріальною змінної. 

 Впливи модератора можуть підказувати медіатор, який 

перевіряється на подальшій стадії дослідження в даній області. 

І навпаки, медіатори можуть використовуватися для 

вигадування інтервенцій, що слугують прикладним цілям. 

 

 

 


