
4.2.7. Часткова кореляція 
Для того щоб вплив кореляційного зв’язку між двома змінними 

“очистити” від можливого впливу третьої, уведене поняття часткової 
кореляції.  

При використанні часткового коефіцієнта кореляції необхідно 
пам’ятати: 
• взаємовпливаючих змінних може бути не три, а скільки завгодно;  
• ви можете не знати про усі взаємовпливаючі змінні.  

Якщо досліджувати досить велику сукупність чоловіків і зіставити 
розмір їхнього взуття з рівнем освіченості, то між цими двома змінними 
можна помітити хоч і невелику, але в той же час значиму кореляцію. Ця 
кореляція може слугувати прикладом так званої помилкової кореляції. 
Тут статистично значимий коефіцієнт кореляції є не проявом деякого 
причинного зв’язку між двома розглянутими змінними, а в більшому 
ступені обумовлений деякою третьою змінною.  

У розглянутому прикладі такою змінною є зріст. З одного боку, 
існує деяка незначна кореляція між ростом і рівнем освіченості, а з 
іншого – цілком з’ясовний і логічний зв’язок між ростом і розміром 
взуття. Разом ці дві кореляції приводять до згадуваної помилкової 
кореляції. Для виключення впливу такої викривляючої змінної 
необхідний розрахунок так званої часткової кореляції. 

Якщо привласнити корелюючим змінним індекси 1 і 2, а 
викривляючій змінній – індекс 3 і попарно розрахувати кореляційний 
коефіцієнт (Пірсона) r12, r13 і r23, то для часткових кореляційних 
коефіцієнтів одержимо: 
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У соціологічних дослідженнях, проведених у Німеччині, 
з’ясовувалося відношення населення до приїжджих робітників-
іноземців. Для цього було сформульовано кілька окремих питань. Серед 
численних додаткових змінних враховувалися: вік опиту-ваних і частота 
відвідування церкви. Якщо розглянути кореляції між цими трьома 
змінними, то при виборі коефіцієнтів Пірсона для аналізу взаємозв’язку 
вийдуть наступні результати.  

Приймаючи до уваги полярність, отримані результати можна 
трактувати, приміром, таким чином, що часті відвідування церкви 
корелюють з негативним відношенням до приїжджих робітників (r = 
0,432). Перш ніж поставити в докір церкві ворожість стосовно 
іноземців, потрібно врахувати вплив віку. Він також корелює з ворожим 
відношенням до іноземних робітників (r = 0,468) і сильно корелює з 



частотою відвідування церкви (r = 0,779). Таким чином, виникає 
підозра, що вік є викривляючою ознакою, винною у помилковій 
кореляції між частотою відвідування церкви і негативним відношенням 
до іноземних робітників. 

Результати розрахунку часткового кореляційного коефіцієнта 
дозволили зробити висновок, що при виключенні змінної Вік 
опитуваних більше не спостерігалося істотної кореляції між частотою 
відвідування церкви і негативним відношенням до іноземних 
робітників.  
 


