
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 14

Тема: критерій Т-ВІЛКОКСОНА



Мета роботи: опанувати техніку розрахунків непараметричного критерію T-

Вілкоксона для оцінки різниці між двома залежними вибірками.

Вступні зауваження

Тест Вілкоксона призначений для оцінки різниці між двома умовами з 

використанням даних експерименту з повторними вимірами. Дослідження з 

повторними вимірами включає тільки одну пробу, причому кожен індивід в 

пробі вимірюється двічі. Різниця між двома вимірами для кожної людини 

записується як оцінка для цієї людини. Тест Вілкоксона вимагає, щоб 

відмінності були ранжовані від найменшого до найбільшого з точки зору їх 

абсолютної величини, без урахування знаку або напряму. Наприклад, таблиця 

1 показує оцінки відмінностей та ранги для вибірки з n = 8 учасників.

Таблиця 1. Ранжування відмінностей

Учасник Зміна від стану 1 до стану 2 Ранг

A +4 1

B –14 5

C +5 2

D –20 7

I –6 3

F –16 6

G –8 4

H –24 8



Нульові відмінності і оцінки, що збігаються

Для тесту Вілкоксона є дві можливості для пов’язаних результатів:

1. Учасник може мати однакову оцінку в умові 1 і в умові 2, що призводить до 

нульової різниці.

2. Два (або більше) учасника можуть мати однакові оцінки різниці (ігноруючи 

знак відмінності).

Коли дані включають осіб з різницею в нуль, однією зі стратегій є виключення 

цих осіб з аналізу та зменшення розміру вибірки (n). Однак ця процедура 

ігнорує той факт, що нульова різниця є доказом збереження нульової 

гіпотези. Кращою процедурою є рівномірний розподіл нульових 

відмінностей між позитивними і негативними значеннями. (При непарній 

кількості нульових відмінностей відкиньте одну і розділіть інші рівномірно.) 

При наявності зв’язків між оцінками відмінностей кожному з пов’язаних 

балів слід привласнювати середнє число пов’язаних балів. Ця процедура 

була докладно представлена в попередній практичні роботі (див ПЗ 13).



Гіпотези для тесту Вілкоксона

Нульова гіпотеза для тесту Вілкоксона просто стверджує, що немає 

послідовної, систематичної різниці між двома методами / умовами.

Якщо нульова гіпотеза вірна, будь-які відмінності, які існують в даних 

вибірки, повинні бути випадковими. Тому ми очікуємо, що позитивні і негативні 

відмінності будуть рівномірно перемішані. З іншого боку, постійна різниця між 

двома умовами повинна приводити до того, що бали в одній з них повинні бути 

послідовно вище, ніж бали в іншій. Це повинно привести до відмінностей в 

балах, які зазвичай бувають позитивними або послідовно негативними. У тесті 

Уилкоксона використовуються знаки і ранги різницевих показників, щоб 

визначити, чи існує значна різниця між двома умовами.

H0: Немає ніякої різниці між двома методами. Отже, в загальній популяції 

немає тенденції до того, щоб відмінності були систематично позитивними або 

систематично негативними.

H1: є різниця між двома методами. Отже, в загальній популяції відмінності 

в показниках систематично позитивні або систематично негативні.



Розрахунок та інтерпретація T- Вілкоксона

Приклад. Всі учасники експерименту заучували один список слів з 

музикою і один список без музики. Щоб контролювати ефекти порядку, 

половина учасників запам’ятовувала спочатку з музикою, а потім без музики, 

тоді як інша половина учасників виконувала умови в зворотному порядку. 

Результати відтворення наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 Кількість відтворених слів з і без музики

Учасники Умова 1

(без музики)

Умова 2 

(з музикою)

d Ранг d Ранги зі знаком 

(плюс)

Ранги зі знаком 

(мінус)

1 3 5 -2 -5 (–)5

2 4 5 -1 -2 (–)2

3 3 2 +1 +2 (+)2

4 1 5 -4 -8,5 (–)8.5

5 5 4 +1 +2 (+)2

6 2 5 -3 -7 (–)7

7 3 5 -2 -5 (-)5

8 4 4 0 (збіг)

9 1 5 -4 -8,5 (–)8.5

10 3 5 -2 -5 (–)5

Середнє 2,9 4,5 Сума рангів (+)4 (–)41



Після ранжування абсолютних значень оцінок відмінностей, ранги діляться на дві 

групи: ті, які пов’язані з позитивними відмінностями (збільшення), і ті, які пов’язані з 

негативними відмінностями (зменшення). Далі сума рангів обчислюється для кожної 

групи. Менша з двох сум є статистикою тесту для критерію Вілкоксона і позначається 

буквою T. Для оцінок відмінностей в таблиці 2 позитивні відмінності мають ранги 2 та 2, які 

додаються  і в сумі становлять R = 4, а оцінки з негативною різницею мають оцінки 5; 2; 

8,5; 7; 5; 8,5 і 5, що в сумі становить R = 41. Для цих оцінок T = 4.

Оцінка значення T- Вілкоксона

У таблиці А (в кінці презентації) наведено ймовірності перевірки односторонніх і 

двосторонніх гіпотез. Менша загальна оцінка Т = 4 повинна дорівнювати або бути 

меншою, ніж значення в таблиці А. N відноситься до числа учасників. У нашому прикладі 

було десять учасників, але тільки дев’ять показали різницю між умовами. Учасник 8 був 

нічиєю, тому він виключений з аналізу, оскільки нічия не може бути оцінена як плюс або 

мінус. Так що N = 9.

У таблиці A рухайтесь уздовж рядка для N = 9. Розрахункове значення Т, рівне 4, 

менше значення 6 у другому стовпці. Якщо ви подивитеся на верхню частину таблиці, 

рівень значущості для одностороннього тесту дорівнює (p <0,025). Оскільки ймовірність 

нижче допустимої (p <0,05), нульова гіпотеза може бути відхилена. Тобто прийшли до 

висновку, що існує значна різниця між двома умовами заучування слів.



Наближення до нормальної форми U-статистики Вілкоксона

Коли вибірка відносно велика, значення статистики Вілкоксона мають

тенденцію формувати нормальний розподіл. У цій ситуації можна виконати 

тест, використовуючи статистику z-показника і нормальний розподіл, а не 

шукати значення T в таблиці Вілкоксона. Коли розмір вибірки більше 20, 

нормальне наближення є дуже достовірним і може використовуватися. Для 

великих вибірок n = 50 таблиця Вілкоксона зазвичай не дає будь-яких 

критичних значень, тому необхідно використовувати нормальне наближення. 

Процедура нормального наближення для Т-Вілкоксона виглядає наступним 

чином:

1. Знайдіть суму для позитивних рангів і суму для негативних рангів, як і 

раніше. Т-Вілкоксона - менше з двох значень.

2. При n більше 20, значення Вілкоксона утворюють нормальний розподіл 

із середнім

𝜇 =
𝑛 𝑛 + 1

4

і стандартним відхиленням

𝜎 =
𝑛 𝑛 + 1 2𝑛 + 1

24



3. Використайте таблицю одиничного нормального розподілу для 

визначення критичної області для цієї z-оцінки. Наприклад,  = 0,05 критичне 

значення буд ±1,96.

Зазвичай наближення до нормального розподілу використовується з 

вибірками з n = 20 або більше; тим не менш, ми продемонструємо формули з 

даними, які використовувалися в прикладі. Ці дані мають n = 9 і дають T = 4. 

Використовуючи нормальне наближення, ці значення дають

𝜇 =
𝑛 𝑛 + 1

4
=

9 10

4
= 22,5

𝜎 =
𝑛 𝑛 + 1 2𝑛 + 1

24
=

9 10 19

24
= 71,25 = 8,44

З цими значеннями отриманий T = 4 відповідає z-шкалі

𝑧 =
𝑇 − 𝜇

𝜎
=

4 − 22,5

8,44
=

−18,5

8,44
= −2,19

При критичних межах ±1,96 отриманий z-показник близький до границі, 

але цього достатньо, щоб бути значущим на рівні 0,05. Зверніть увагу, що це 

точно такий же висновок, до якого ми прийшли, використовуючи таблицю Т-

Вілкоксона.



Оцінка розміру ефекту для T-статистики Вілкоксона

Величина ефекту для цього тесту може бути розрахована з 

використанням тієї ж процедури, яка описана для тесту Манна-Уітні; тобто 

шляхом ділення значення z на квадратний корінь з N. Однак в цій ситуації N = 

кількість спостережень за два моменти часу, а не кількість випадків. У цьому 

прикладі z = 2,19, N = 18 (учасники [10 мінус 1 збіг]  2); отже, r = 2,19 / 18 = 

2,19 / 4,24 = 0,52, що вказує на великий розмір ефекту, використовуючи 

критерії Коена (1988): 

Розмір 

ефекту r

Малий Середній Великий Діапазон

0,10 – < 0,30 0,30 – <0,50 >0,50 [0,1]



Звіт про результати Т-статистики Вілкоксона

Тест Вілкоксона зі знаком рангу виявив статистично значуще 

збільшення кількості відтворених слів з музичним супроводом, 

z = -2,19, p <0,05, з великим розміром ефекту (r = 0,52). Середня 

кількість відтворених слів  за умови музичного супроводу (  𝑋= 4,5) 

збільшилась в порівнянні з умовою без музичного супроводу (  𝑋 = 

2,9).



Завдання

Когнітивний психолог вивчає вплив образних інструкцій на відтворення 

слів у тесті парних асоціацій. Вісім учасників проходять тест на відтворення 

для списку з 20 пар слів, спочатку без інструкцій з зображеннями, а потім 

знову (з іншим списком) після інструкцій про те, як використовувати 

зображення для з'єднання слів. Кількість парних асоціацій, відтворених 

кожним учасником для кожної умови, приведено в таблиці нижче.

Виконайте тест Вілкоксона для цих даних, використовуючи нормальне 

наближення. Чи значущі результати з  = 0,05 для двостороннього тесту?

Учасник № Без зображень Із зображеннями

1 8 14

2 11 15

3 7 5

4 10 16

5 9 9

6 15 16

7 7 8

8 16 20



Додаток А

ТАБЛИЦЯ A. Таблиця A Критичні значення T на різних рівнях ймовірності (Уілкоксона)

N Рівень значущості для одностороннього тесту N Рівень значущості для одностороннього тесту

0.05 0.025 0.01 0.005 0.05 0.025 0.01 0.005

Рівень значущості для двостороннього тесту Рівень значущості для двостороннього тесту

0.10 0.05 0.02 0.01 0.10 0.05 0.02 0.01

5 1 — — — 28 130 117 102 92

6 2 1 — — 29 141 127 111 100

7 4 2 0 — 30 152 137 120 109

8 6 4 2 0 31 163 148 130 118

9 8 6 3 2 32 175 159 141 128

10 11 8 5 3 33 188 171 151 138

11 14 11 7 5 34 201 183 162 149

12 17 14 10 7 35 214 195 174 160

13 21 17 13 10 36 228 208 186 171

14 26 21 16 13 37 242 222 198 183

15 30 25 20 16 38 256 235 211 195

16 36 30 24 19 39 271 250 224 208

17 41 35 28 23 40 287 264 238 221

18 47 40 33 28 41 303 279 252 234

19 54 46 38 32 42 319 295 267 248

20 60 52 43 37 43 336 311 281 262

21 68 59 49 43 44 353 327 297 277

22 75 66 56 49 45 371 344 313 292

23 83 73 62 55 46 389 361 329 307

24 92 81 69 61 47 408 379 345 323

25 101 90 77 68 48 427 397 362 339

26 110 98 85 76 49 446 415 380 356

27 120 107 93 84 50 466 434 398 373


