
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 12



Мета роботи: опанувати техніку розрахунків критерію хі-квадрат на 

незалежність двох змінних

Вступні зауваження

У ситуації коли кожна людина в вибірці вимірюється або класифікується за 

двома окремими змінним можна використовувати статистику хі-квадрат для 

перевірки наявності зв’язку між двома змінними У цій ситуації тест 

називається тестом хі-квадрат на незалежність.

ВИЗНАЧЕННЯ

У тесті хі-квадрат на незалежність використовуються дані 

про частоту вибірки для оцінки взаємозв’язку між двома 

змінними в популяції. Кожна людина в вибірці 

класифікується за обома змінними, створюючи двовимірну 

матрицю розподілу частот. Розподіл частот для вибірки 

потім використовується для перевірки гіпотез про 

відповідний розподіл частот в популяції.



Нульова гіпотеза для критерію хі-квадрат для незалежності свідчить, що 

дві вимірювані змінні є незалежними; тобто для кожної людини значення, 

отримане для однієї змінної, не пов’язане (або не залежить) від значення для 

другої змінної. Ця загальна гіпотеза може бути виражена в двох різних 

концептуальних формах, кожна з яких розглядає дані і тест з дещо різних 

точок зору.

H0 версія 1 Для цієї версії H0 дані розглядаються як єдина вибірка, в якій 

кожен індивід вимірюється за двома змінним. Мета тесту хі-квадрат – оцінити 

взаємозв’язок між двома змінними. 

Нульова гіпотеза стверджує, що немає ніякого зв’язку між двома змінними.

Альтернативна гіпотеза H1 говорить, що між двома змінними існує зв’язок.

H0 версія 2 Для цієї версії H0 дані розглядаються як дві (або більше) окремі 

вибірки, що представляють дві (або більше) популяції або умови впливу. Мета 

тесту хі-квадрат – визначити, чи існують істотні відмінності між популяціями. 

H0: Два розподіли мають однакову форму (однакові пропорції).

Альтернативна гіпотеза, H1, просто стверджує, що популяції мають різні 

пропорції.

Ці дві версії нуль-гіпотез – еквівалентні.



У тесті хі-квадрат на незалежність використовується та ж базова 

логіка, яка використовувалася для тесту на відповідність. Спочатку 

відбирається вибірка, і кожна людина класифікується за категоріями. 

Оскільки тест на незалежність враховує дві змінні, кожен індивід 

класифікується за обома змінним, і результуючий розподіл частот 

представляється у вигляді двовимірної матриці. Як і раніше, частоти в 

розподілі вибірки називаються спостережуваними частотами і 

позначаються символом fo.

Наступний крок – знайти очікувані частоти або значення fe для 

цього тесту хі-квадрат. Як і раніше, очікувані частоти визначають 

ідеальний гіпотетичний розподіл, який повністю відповідає нульовій 

гіпотезі. Як тільки очікувані частоти отримані, ми обчислюємо 

статистику хі-квадрат, щоб визначити, наскільки добре дані 

(спостережувані частоти) відповідають нульовій гіпотезі (очікувані 

частоти).

Хоча можна використовувати будь-яку версію нульової гіпотези, 

щоб знайти очікувані частоти, логіка процесу набагато простіше, якщо 

ви використовуєте H0, виражену в рівних долях/частках.



Формула для визначення очікуваних частот (fe) для будь-якого 

елементу в матриці розподілу частот:

𝑓𝑒 =
𝑓𝑐𝑓𝑟

𝑛

де fc – загальна частота для стовпця, fr – загальна частота для рядка, 

а n – кількість особистостей у всій вибірці.

У тесті хі-квадрат на незалежність використовується та ж 

формула хі-квадрата, що і в тесті на відповідність:

𝜒2 = 
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

2

𝑓𝑒

Як і раніше, формула вимірює невідповідність між даними 

(значення fo) і гіпотезою (значення fe). Велика розбіжність дає велике 

значення для хі-квадрат і вказує на те, що H0 слід відхилити.



Щоб визначити, чи є конкретна статистика хі-квадрат значно 

більшою, необхідно спочатку визначити ступінь свободи (df) для 

статистики, а потім звернутися до розподілу хі-квадрат. Для тесту 

незалежності хі-квадрат – ступінь свободи заснований на кількості 

комірок, для яких ви можете вільно вибирати очікувані частоти. 

Нагадаємо, що значення fe частково визначаються розміром вибірки 

(n) і підсумками рядків і стовпців з вихідних даних.

Так, якщо R – це число рядків, а C – це кількість стовпців, і 

видаляється останній стовпець і нижній ряд з матриці, то 

залишається менша матриця, яка містить C – 1 стовпців і R – 1 рядів. 

Кількість комірок у зменшеній матриці визначає значення df. Таким 

чином, загальне число значень fe, які ви можете вільно вибирати, так 

само (R – 1) (C – 1), а ступінь свободи для критерію незалежності хі-

квадрат задаються формулою

df = (R – 1) (C – 1) 



Приклад критерію хі-квадрат на незалежність

У типовому дослідженні учням восьмого класу пропонується 

повідомити про свою готовність користуватися послугами з охорони 

психічного здоров’я в разі, якщо у них виникли емоційні або інші 

проблеми з психічним здоров’ям. Типові дані для вибірки з n = 150 

учнів наведені в таблиці 1. Чи показують дані значний зв’язок між 

статтю і бажанням звернутися за допомогою в області психічного 

здоров’я?

Таблиця 1

Розподіл частот, що демонструє готовність використовувати послуги 

психічного здоров'я відповідно до статі для вибірки з n = 150 учнів.

Скоріше Ні Можливо Скоріше Так

Юнаки 17 32 11 60

Дівчата 13 42 34 90

30 75 45 n = 150



КРОК 1 Формулюємо гіпотези і вибираємо рівень значимості. Згідно 

нульовій гіпотезі, дві змінні є незалежними. Ця загальна гіпотеза може бути 

сформульована двома різними способами:

Версія 1

H0: У популяції в цілому немає взаємозв’язку між статтю і бажанням 

користуватися послугами з охорони психічного здоров’я.

Ця версія H0 підкреслює схожість між тестом хі-квадрат і кореляцією.

Відповідна альтернативна гіпотеза говорить:

H1: В загальній популяції існує стійкий, передбачуваний зв’язок між 

статтю і бажанням користуватися послугами з охорони психічного здоров’я.

Версія 2

H0: У популяції в цілому розподіл заявленої готовності користуватися 

послугами з охорони психічного здоров’я однаковий для юнаків та дівчат.

Відповідна альтернативна гіпотеза говорить:

H1: В загальній сукупності розподіл заявленої готовності використовувати 

послуги з охорони психічного здоров’я для юнаків має пропорції, які 

відрізняються від тих, які в розподілі для жінок.

Друга версія H0 підкреслює схожість між тестом хі-квадрат і незалежним 

виміром t-критерію.

Пам’ятайте, що дві версії гіпотез еквівалентні.

Для цього тесту ми використовуємо  = 0,05.



КРОК 2 Визначаємо ступені свободи і знаходимо критичну область. Для 

тесту хі-квадрат на незалежність.

df = (R – 1) (C – 1) = (2 – 1) (3 – 1) = 2

При df = 2 і  = 0,05 критичне значення для хі-квадрат становить 5,99 

(див. Таблицю в Презентації 11 роботи).

КРОК 3 Визнаємо очікувані частоти і обчислюємо статистику хі-квадрат.

У наступній таблиці показана порожня матриця з тими ж результатами 

рядків і стовпців, що і вихідні дані. Очікувані частоти повинні створювати 

ідеальний розподіл частот, який відповідає нульовій гіпотезі. Зокрема, 

пропорції для групи з 60 юнаків повинні бути такими ж, як пропорції для групи 

з 90 дівчат.

Готовність користуватися послугами психічного здоров’я

Скоріше Ні Можливо Скоріше Так

Юнаки 60

Дівчата 90

30 75 45 n = 150



Ці підсумки показують, що 30 з 150 учнів повідомили, що вони, ймовірно, 

не будуть користуватися послугами з охорони психічного здоров’я. Ця частка 

відповідає 30/150 або 20% від загальної вибірки. Точно так же 75/150 = 50% 

повідомили, що можуть користуватися послугами з охорони психічного 

здоров’я. Нарешті, 45/150 = 30% повідомили, що, ймовірно, будуть 

користуватися послугами. Нульова гіпотеза (версія 2) стверджує, що ці 

пропорції однакові для юнаків і дівчат. Тому ми просто застосовуємо частки до 

кожної групи, щоб отримати очікувані частоти. Для групи з 60 юнаків(верхній 

ряд) отримуємо

• 20% з 60 = 12 юнаків, які, ймовірно, не будуть звертатися за послугами

• 50% з 60 = 30 юнаків, які можуть звернутися за послугами

• 30% з 60 = 18 юнаків, які, ймовірно, будуть шукати послуги

Для групи з 90 дівчат(нижній ряд) ми очікуємо

• 20% з 90 = 18 дівчат, які, ймовірно, не будуть звертатися за послугами

• 50% з 90 = 45 дівчат, які можуть звертатися за послугами

• 30% з 90 = 27 дівчат, які, ймовірно, будуть звертатися за послугами

Ці очікувані частоти наведені в таблиці 2.



Ці підсумки показують, що 30 з 150 учнів повідомили, що вони, ймовірно, не 

будуть користуватися послугами з охорони психічного здоров’я. Ця частка 

відповідає 30/150 або 20% від загальної вибірки. Точно так же 75/150 = 50% 

повідомили, що можуть користуватися послугами з охорони психічного 

здоров’я. Нарешті, 45/150 = 30% повідомили, що, ймовірно, будуть 

користуватися послугами. Нульова гіпотеза (версія 2) стверджує, що ці 

пропорції однакові для юнаків і дівчат. Тому ми просто застосовуємо частки до 

кожної групи, щоб отримати очікувані частоти. Для групи з 60 юнаків(верхній 

ряд) отримуємо

Ці очікувані частоти наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Очікувана частота (значення fe) готовності користуватися розумовими 

послугами абсолютно не залежить від статі.

Готовність користуватися послугами психічного здоров’я

Скоріше Ні Можливо Скоріше Так

Юнаки 12 30 18 60

Дівчата 18 45 27 90

30 75 45 n = 150



Статистика хі-квадрат тепер використовується для вимірювання 

невідповідності між даними (спостережуваними частотами в таблиці 1) і 

нульовою гіпотезою, яка використовувалася для генерації очікуваних частот в 

таблиці 2.

𝜒2 =
17 − 12 2

12
+
32 − 30 2

30
+
11 − 18 2

18

+
13 − 18 2

18
+
43 − 45 2

45
+
37 − 27 2

27

= 2,08 + 0,13 + 2,72 + 1,39 + 0,09 + 1,82

= 8,23



ОЦІНКА РОЗМІРУ ЕФЕКТУ ДЛЯ ТЕСТУ ХІ-КВАДРАТ НА 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Перевірка гіпотези, як і критерій хі-квадрат на незалежність, оцінює 

статистичну значущість результатів наукового дослідження. Зокрема, мета 

тесту полягає в тому, щоб визначити, чи можливо, що закономірності або 

взаємозв'язки, спостережувані в даних вибірки, могли мати місце без будь-

яких відповідних закономірностей або взаємозв'язків в популяції. На значущі 

тести 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 на 

незалежність.

PHI-КОЕФІЦІЄНТ І V КРАМЕРА

Коли дані для тесту хі-квадрат на незалежність утворюють матрицю 22 

(тобто кожна змінна має рівно два значення). В цьому випадку можна 

обчислити кореляцію phi () на додаток до перевірки гіпотези хі-квадрат для 

того ж набору даних. Оскільки фі є кореляцією, вона вимірює силу 

взаємозв'язку, а не значимість, і, таким чином, забезпечує вимір величини 

ефекту.



Значення для фі-коефіцієнта може бути обчислено безпосередньо з хі-

квадрат за такою формулою:

𝜙 =
𝜒2

𝑛

Зверніть увагу, що значення 2 вже є квадратом і тому він не зводиться в 

квадрат.

Значення phi-коефіцієнта повністю визначається пропорціями в матриці 

даних 22 і повністю не залежить від абсолютного розміру частот. Однак на 

значення хі-квадрат впливають пропорції і розмір частот.

Інтерпретація  слідує наступним стандартам: кореляція 0,10 – невеликий 

ефект, 0,30 – середній ефект, 0,50 - великий ефект. Іноді значення f зводиться 

в квадрат (f2) і вказується як відсоток дисперсії, точно такий же, як і r2.

Коли в тесті хі-квадрат використовується матриця, більша ніж 2  2, для 

вимірювання величини ефекту може використовуватися модифікація phi-

коефіцієнта, відома як V Крамера.

𝜙 =
𝜒2

𝑛(𝑑𝑓 ∗)



Зверніть увагу, що формула для V Крамера (ідентична формулі 

для фі-коефіцієнта, за винятком додавання df * в знаменнику. Для V

Крамера значення df * менше або (R – 1), або (C – 1).

Коен (1988) також запропонував стандарти для інтерпретації V 

Крамера, які показані в таблиці 3.

Щоб продемонструвати розрахунок V за Крамеру, 

скористаємося результатами з Прикладу. У цьому прикладі 

оцінювалася взаємозв'язок між статтю і бажанням користуватися 

послугами з охорони психічного здоров'я. Було два рівня стті і три 

рівня готовності, які склали таблицю 2  3 із загальним числом 

учасників 150 осіб. Отримані дані 2 = 8,23. Використовуючи ці 

значення, ми отримуємо

𝑉 =
𝜒2

𝑛(𝑑𝑓∗)
=
8,23

150(1)
= 0,055 = 0,23



Відповідно до рекомендацій Коена (див. Таблицю 3), це 

значення вказує на малий або середній зв'язок.

Таблиця 3

Стандарти інтерпретації V Крамера, запропоновані Коеном (1988).

Звіт про результати тесту хі-квадрат

У дослідницькому звіті показник величини ефекту з'являється 

відразу після результатів перевірки гіпотези. Для дослідження в 

Прикладі результати будуть представлені в такий спосіб:

Результати показали значну різницю між ставленням юнаків і дівчат 

до використання психіатричних послуг, 2 (2, n = 50) = 8,23, 

р < 0,05, V = 0,23.

Малий

ефект

Середній

ефект

Великий

ефект

Для df* = 1 0,10 0,30 0,50

Для df* = 2 0,07 0,21 0,35

Для df* = 3 0,06 0,17 0,29



Завдання. Психолог, який вивчав питання: чи пов’язані

індивідуальні особливості з вибором переважного кольору. Щоб

отримати ці дані, дослідник спочатку вибирає випадкову вибірку з n

= 200 студентів. Потім з кожним студентом проводиться

особистісний тест, і йому пропонується вибрати кращий колір з

чотирьох варіантів. Результати подані в таблиці.

Таблиця 

Колірні переваги в залежності від типу особистості.

Чи достатньо цих даних, щоб зробити висновок про істотний

взаємозв’язок між особистісними і колірними перевагами в

популяції студентів?

Розрахувати статистику 2 та розмір ефекту. Зробити висновок

 Червоний Жовтий Зелений Синій 

Інтроверт 10 3 15 22 

Екстраверт 90 17 25 18 

 


