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Призначення тесту Краскела-Уоліса

Критерій Краскела-Уолліса використовується для оцінки відмінностей 
між трьома або більше експериментальними умовами (або популяціями) 
з використанням порядкових даних зі схеми незалежних вимірювань. 
Цей тест є альтернативою однофакторного ANOVA. Однак ANOVA вимагає 
числових балів, які можна використовувати для розрахунку середніх 
значень і дисперсій. Тест Краскела-Уолліса просто вимагає, щоб учасники 
були ранжовані за вимірюваною змінною. Слід також визнати, що тест 
Краскела-Уолліса аналогічний тесту Манна-Уітні. Однак критерій Манна-
Уітні обмежений порівнянням лише двох вибірок, тоді як критерій 
Краскела-Уолліса використовується для порівняння трьох або більше 
вибірок.



Дані для тесту Краскела-Уолліса

Тест Краскела-Уолліса вимагає трьох або більше окремих вибірок. Вибірки 
можуть представляти різні експериментальні умови або вони можуть 
представляти різні уже існуючі групи популяції. Наприклад, дослідник може 
захотіти вивчити, як соціальна підтримка впливає на творчість. Дітей просять 
малювати картини в трьох різних умовах: (1) працювати поодинці без нагляду, (2) 
працювати в групах, де дітям пропонується досліджувати і критикувати роботу 
один одного, і (3) працювати в поодинці, але з частим спостереженням і 
коментарями від вчителя. Три окремих вибірки використовуються для подання 
трьох умов експерименту з n = 6 дітьми в кожній умові. В кінці дослідження 
дослідник збирає малюнки від всіх 18 дітей і ранжує повний набір малюнків з 
точки зору творчості. Мета дослідження - визначити, чи дає одна з 
експериментальних умов малюнки, які ранжуються послідовно вище (або 
нижче), ніж інша умова. При цьому досліднику не потрібно визначати абсолютну 
оцінку творчості для кожної картини. Замість цього дані складаються з відносних 
показників; тобто дослідник повинен вирішити, яка картина демонструє 
найбільшу креативність, яка показує друге місце креативності і так далі.



Дані для тесту Краскела-Уолліса

Також можливо, що три групи можуть бути визначені предметною змінною, 
так що три вибірки представлятимуть різні групи популяції. Наприклад, дослідник 
може отримати малюнки з вибірки дітей 5 років, вибірки дітей 6 років і третьої 
вибірки дітей 7 років. Знову ж, тест Краскела-Уолліса почався б з упорядкування 
рангів всіх малюнків, щоб визначити, чи показала одна вікова група значно 
більше (або менше) креативності, ніж інша.

Нарешті, критерій Краскела-Уолліса можна використовувати, якщо вихідні 
числові дані перетворюються в порядкові значення. У наступному прикладі 
показано, як набір числових балів перетворюється в ранги для використання в 
аналізі Краскела-Уолліса.



Нульова гіпотеза для тесту Краскела-Уолліса

Як і в разі інших тестів для порядкових даних, нульова гіпотеза для тесту 
Краскела-Уолліса має тенденцію бути кілька розпливчастим. В цілому, нульова 
гіпотеза стверджує, що немає відмінностей між порівнюваними 
експериментальними умовами/методами впливу. Дещо точніше, H0 заявляє, що 
немає тенденції до того, щоб ранги в одній експериментальній умові були 
систематично вище (або нижче), ніж ранги в будь-якій іншій умові. Зазвичай ми 
використовуємо концепцію «систематичних відмінностей» для формулювання 
формулювання H0 і H1. Таким чином, гіпотези для тесту Краскела-Уолліса 
сформульовані наступним чином:

• H0: Немає ніякої тенденції для рангів в будь-якій експериментальній умові 
бути систематично вище або нижче, ніж в інших умовах впливу. Немає 
відмінностей між умовами / процедурами.

• H1: оцінки принаймні в одному експериментальному умови систематично 
вище (або нижче), ніж в інших умовах. Є відмінності між умовами / 
процедурами.



Підготовка набору даних

Вихідні дані, що складаються з числових балів, наведені в таблиці 
1(а). Вихідні бали об’єднуються в одну групу і ранжуються за 
стандартною процедурою ранжирування пов’язаних балів. Потім ранги 
замінюються на вихідні оцінки, щоб створити набір порядкових даних, 
показаних в таблиці (б).



Приклад
Таблиця1 (а) Оригінальні числові оцінки

I II III
14 2 26              N = 15
3 14 8

21 9 14
5 12 19

16 5 20
n1 = 5 n2 = 5 n3 = 5

(б) Ординальні дані (Ранги)
I II III
9 1 15              N = 15
2 9 5

14 6 9
3,5 7 12
11 3,5 13

T1 = 
39,5

T2 = 
26,5

T3 = 54

n1 = 5 n2 = 5 n3 = 5



Приклад
У таблиці 1 (б) представлені позначення, які використовуються у формулі 

Краскела-Уолліса разом з рангами. Вони включають наступні значення:
1. Ранги в кожній вибірці підсумовуються, щоб отримати загальне значення або 

значення Т для даної експериментальної умови. Значення використовуються 
у формулі Краскела-Уолліса.

2. Число суб’єктів в кожній умові позначається малими літерами n.
3. Загальна кількість учасників у всьому дослідженні позначається великою 

літерою N.
Формула Краскела-Уолліса дає статистику, яка зазвичай позначається буквою 

H і має приблизно такий же розподіл, що і хі-квадрат, причому ступені свободи 
визначаються числом умов експерименту мінус одиниця. Для даних в таблиці 1 (б) 
існує 3 умови, тому формула дає значення хі-квадрат з df = 2. Формула для 
статистики Краскела-Уолліса має вигляд 



Формула для тесту Краскела-Уолліса

𝐻 =
12

𝑁 𝑁 + 1
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𝑘
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𝑛𝑖
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де N – загальна кількість учасників, ni – кількість учасників в i-й групі, Ti – сума 
рангів для i-ї групи, a k – кількість різних груп. Коли всі підгрупи містять не 
менше п’яти випадків, H досить добре слід за розподілом 2 з k – 1 ступенями 
свободи.

Використовуючи дані в таблиці 1 (b), формула Краскела-Уолліса дає 
значення хі-квадрата

𝐻 =
12

15 16

39,52

5
+
26,52

5
+
542

5
− 3 16

= 0,05(312,05 + 140,45 + 583,2) – 4
= 0,05(1035,7) – 48
= 51,785 – 48
= 3,78



Формат звіту про результати тесту
При df = 2 в таблиці 2 вказано критичне значення 5,99 для  = 0,05. Оскільки 

отримане значення 2 (3,785) не перевищує критичне значення, наше статистичне 
рішення полягає в тому, щоб не відхиляти H0. Дані не дають достатніх доказів, щоб 
зробити висновок про суттєві відмінності між трьома умовами експерименту.

Як і в випадку тестів Манна-Уітні та Вілкоксона, не існує стандартного формату 
для звіту про результати тесту Краскела-Уолліса. Однак у звіті повинні бути 
представлені зведення про дані, значення отриманої статистики для хі-квадрат, а 
також значення df, N і значення p. Для тесту Краскела-Уолліса, який ми тільки що 
завершили, результати можуть бути представлені таким чином:

Після ранжирування окремих балів використовувався тест Краскела-Уолліса 
для оцінки відмінностей між трьома експериментальними умовами. Результати 
тесту показали відсутність істотних відмінностей між умовами. Н = 3,785 (2, N = 15), 
р > 0,05.

Існує одне припущення для тесту Краскела-Уолліса, яке необхідно 
обґрунтувати з допомогою розподілу хі-квадрат для визначення критичних значень 
для H. Зокрема, кожна з експериментальних умов повинна містити не менше п’яти 
значень.



Завдання
Припустимо, що психолог хоче перевірити гіпотезу про те, що шкільні 

адміністратори, як правило, більш авторитарні, ніж шкільні вчителі. Однак він знає, 
що його дані для перевірки цієї гіпотези можуть бути забруднені тим фактом, що 
багато вчителів орієнтовані на адміністрацію в своїх професійних устремліннях. 
Тобто багато вчителів приймають адміністраторів в якості референтної групи. Щоб 
уникнути цього забруднення, він планує розділити свої 14 учасників на 3 групи: 
вчителі, орієнтовані на навчання (вчителі, які хочуть залишитися на викладацькій 
посаді), вчителі, орієнтовані на адміністрацію (вчителі в класі, які прагнуть стати 
адміністраторами) і адміністратори. Він використовує шкалу F для вимірювання 
авторитаризму у кожного з 14 суб’єктів. Його гіпотеза полягає в тому, що ці три 
групи будуть відрізнятися за середніми за шкалою F.



Завдання
Таблиця 2. Бали за шкалою авторитаризму трьох груп педагогів 

(штучні дані)

Проведіть тест Краскела-Уолліса за цими даними.

Вчителі, орієнтовані на 

навчання

Вчителі, орієнтовані на 

адміністрацію

Адміністратори

96 82 115

128 124 149

83 132 166

61 135 147

101 109


