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ОЦІНКА РОЗМІРУ ЕФЕКТУ ДЛЯ 
ТЕСТУ ХІ-КВАДРАТ ДЛЯ ОДНІЄЇ

ЗМІННОЇ



Розмір ефекту (effect size)

Розмір ефекту - це кількісна оцінка розміру відмінностей між двома

групами. Він особливо цінний для кількісної оцінки ефективності

конкретного втручання. Це дозволяє нам вийти за рамки спрощеного:

«Працює чи ні?» набагато більш витонченим: «Наскільки добре це

працює в різних контекстах?» Більш того, роблячи акцент на найбільш

важливому аспекті втручання - розмірі ефекту - а не його статистичній

значущості (яка пов’язує розмір ефекту і розмір вибірки), він сприяє більш

науковому підходу до накопичення знань. З цих причин величина ефекту

є важливим інструментом в звітності та інтерпретації ефективності.
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Розмір ефекту (effect size)

1. Ми можемо оцінити розмір ефекту після

проведеного дослідження (щоб правильно
інтерпретувати результат і його практичний
сенс)

2. Ми можемо задати розмір ефекту, який
буде мати для нас сенс, і виходячи з цього
планувати дослідження (оцінити розмір
вибірки)



Потужність статистичного тесту

Потужність - ЙМОВІРНІСТЬ відкинути Н0 в експерименті, коли Н0

дійсно не вірна.

«Потужний» статистичний критерій - такий, при якому ця ймовірність 
висока (наприклад, 80%).

На значущі результати тестування гіпотези впливають не тільки 
розмір або сила ефектів впливу, але і розмір вибірок. В результаті навіть 
невеликий ефект може бути статистично значущим, якщо він 
спостерігається в дуже великій вибірці. Оскільки значимий ефект не 
обов’язково означає великий ефект, зазвичай рекомендується, щоб 
результат перевірки гіпотези супроводжувався виміром величини ефекту. 
Ця загальна рекомендація також відноситься до критерію хі-квадрат для 
однієї вибірки.



Аналіз потужності

Аналіз потужності є важливим аспектом експериментального дизайну. Це 
дозволяє нам визначити розмір вибірки, необхідний для виявлення ефекту 
даного розміру із заданим ступенем достовірності. І Навпаки, це дозволяє нам 
визначити ймовірність виявлення ефекту даного розміру з заданим рівнем 
достовірності при обмеженнях на розмір вибірки. Якщо ймовірність 
неприпустимо мала, було б розумно змінити або відмовитися від експерименту.

Наступні чотири величини мають тісний зв'язок:

1. розмір вибірки,

2. розмір ефекту

3. рівень значущості = P (помилка типу I) = ймовірність виявлення ефекту, 
якого немає

4. потужність = 1-P (помилка типу II) = ймовірність виявлення ефекту, який 
існує

З огляду на будь-які три, ми можемо визначити четверту.



Розмір ефекту для χ2-Пірсона з однією вибіркою 

Приклад. Для оцінки розрахунку розміру ефекту для χ2-Пірсона з 

однією вибіркою використовується w-Коена, що розраховується за 

формулою:

Використовуючи цю формулу, можна визначити вплив конфігурації  
таблиць на значення w.

Наприклад, припустимо, що пропорції клітин в нульовій (fe)  та 
альтернативній (fo) гіпотезі такі:



Розмір ефекту для χ2-Пірсона з однією вибіркою 

Алгоритм розрахунку w Коена

• Для розрахунку w, спочатку створіть відмінності (ігноруючи знаки, так як 
відмінності будуть зведені в квадрат

| Різниця | 0,15 0,05 0,05 0,05

• Далі зведіть в квадрат відмінності

| Різниця |2 0,0225 0,0025 0,0025 0,0025

• Розділіть отримані значення на пропорції  нуль-гіпотези

| Різниця |2 / fe 0,09 0,01 0,01 0,01

• Коли вони підсумовуються, результат дорівнює 0,12. Взявши квадрат з 0,12, 
отримуємо значення w рівним 0,3464.

Це означає, що у нас є тільки близько 35% шансів знайти ефект (тобто 

відкинути нульову гіпотезу рівних переваг).



Аналіз потужності в R

(З Коена, приклад 7.1). Дослідник ринку прагне визначити переваги серед 4 

дизайнів упаковки. Він проводить опитування групи з 100 споживачів, щоб вони  

оцінили їх улюблений дизайн упаковки. Він хоче виконати критерій згоди за 

критерієм хі-квадрат з нульовою гіпотезою, згідно якої немає переваг для 

кожного дизайну з рівнем значущості 0,05. Яка сила тесту, якщо 3/8 популяції 

насправді воліє один з проектів, а решту 5/8 діляться на інші 3 проекти

Ми використовуємо функцію ES.w1 з пакету pwr програми R для розрахунку 

розміру ефекту.



Розмір ефекту для χ2-Пірсона з однією вибіркою 

Якщо наш розрахунковий розмір ефекту правильний, у нас є тільки близько 

67% шансів знайти його (тобто відкинути нульову гіпотезу рівних переваг). Скільки 

випробовуваних нам потрібно, щоб досягти 80% потужності? 

Якщо наша альтернативна гіпотеза вірна, то нам потрібно опитати не менше 

131 людини, щоб виявити її з силою 80%..


