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І. Обща характеристика 

 

елта на модула е да задълбочат познанията на студентите от магистърска степен за 
статистическите методи, прилагани в областта на кинезитерапията.  

одулът е с ясно изразена практическа насоченост. В него са застъпени знания за 
организиране на база данни, практически умения за дефиниране, въвеждане, 

трансформиране  и обработка на данни с помощта на специализирания  програмен 
продукт SPSS 19.0. Статистическите  методи, застъпени в учебната програмата 
обхващат специфичната познавателната област за описание и сравняване на 
разпределението на променливи величини и изследване на зависимости между тях. 
Поради широкото разпространение на проблематиката за обработка на данни от  
експеримент, в модула се разглеждат статистическите методи за проверка на хипотези.  

лед приключване на модула магистрите трябва да са в състояние самостоятелно  да 
обработят и интерпретират данни за изготвяне на научни продукти, като статия и 

дипломна работа. 

І.2. Протичане на заниманията  

чебните занимания протичат в следната последователност – преподавателят 
запознава студентите с предвидения в учебната програма теоретичен материал, след 
което се пристъпва към практическата част на заниманието. Към всяка от темите са 
предвидени по 2 задачи. Първата се решава под ръководството на преподавателя, след 
което студентите се запознават с начина на представяне и интерпретиране на 
резултатите от обработката. Втората задача се решава самостоятелно, резултатите се 
записват в изпитния проект, а отговорите на поставените въпроси се попълват в 
извънучебно време. 
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 настоящите записки е използвано следното условно обозначение на дейностите, 
реализирани в хода на учебния процес: 

 - теоретична част на заниманията; 

 - алгоритъм за изчисляване на изучаваните показатели със SPSS; 

 - запознаване с начина за представяне на резултатите от обработката; 

  - задача от изпитния проект; като след иконата с условно обозначение е 
поставен нейният номер. 

 - анализ на резултатите от обработката в  изпитния проект. 

І.3. Изпитни изисквания 

а успешно приключване на модула студентите трябва да овладеят понятийния 
апарат от темите, описани в раздел ІІ и теоретичната част на заниманията. 

Уменията да обработят, представят и интерпретират научна информация 
магистрите демонстрират с изготвянето на изпитния проект, представен в раздел 
3. Практическата част от него се попълва в хода на учебните занимания, а 
анализът на резултатите се осъществява във времето за самоподготовка. По избор, 
проектът може да се попълни на ръка в настоящите записки или да в електронния 
макет на изпитния проект (manual_KT).  

зпитът се провежда под формата на събеседване върху анализите, залегнали в 
изпитния проект. 

І.4. Литература 

1. Брогли, Я., Л. Петкова (1988) “Статистически методи в спорта”, МиФ, С 
2. Гигова, В. (1999) “Статистическа обработка и анализ на данни”, учебно 

помагало за студентите от магистърска степен на НСА, С. 
3. Гигова, В., Петкова Д. (2013) „Статистика за начинаещи“, НСА-Прес 
4. Дамянова, Р., В. Гигова (2013) “Статистически методи в спорта”, ръководство за 

студентите от бакалавърска степен на НСА, С. 
5. Статистически методи в спорта http://9.nsa-virtualeducation.com/index.html  

В 

З 
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II. Учебно съдържание 

ІІ.1.  Учебна програма 

№ Тема 
Упражн

ения 

Задачи 
от 

изпитния 
проект 

1. 

Основни понятия от общата теория на статистиката 
(извадки, основни видове измерителни скали, общ 
преглед на статистическите методи, имащи най-голямо 
приложение в кинезитерапията) 

  

2. 
Обща характеристика на SPSS 19.0, дефиниране на 
променливи, въвеждане на данни, трансформиране на 
променливи. 

Упражнение 
1 

 

3. 
Характеристика на разпределението на категорийни 
променливи (едномерно и двумерно разпределение).  

Упражнение 
2 

Задача 1 
Задача 2 

4. 
Характеристика на разпределението на количествени 
променливи (вариационен анализ). 

Упражнение 
3 

Задача 3 
Задача 4 

5. Статистическа проверка на хипотези – основни понятия   

6. 
Проверка на хипотези при две зависими извадки с t-
критерия на Стюдънт за зависими извадки 

Упражнение  
4 

Задача 5 

7. 
Проверка на хипотези при две независими извадки с t-
критерия на Стюдънт за независими извадки. 

Упражнение 
5 

Задача 6 

8. 
Обработка на данни от експеримент с две групи и две 
изследвания 

Упражнение 
6 

Задача 7 

9. Непараметрични критерии за проверка на хипотези Упражнение 
7 

Задача 8 

10. Изследване на зависимости – основни понятия   

11. Коефициент на обикновена линейна корелация на 
Пирсън 

Упражнение 
8 

Задача 9 

12. Коефициент на рангова корелация на Спирман Упражнение 
8 

Задача 10 

 

Раздел 
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ІІ.2. Основни понятия 

 Основни понятия 
1. Генерална съвкупност и ивадка 

Генерална съвкупност – множество от обекти, които имат поне един общ признак; 

Извадка – част от генералната съвкупност, която се изследва. Видове извадки: 

     -- Представителна (репрезентативна. Същата се образува чрез случаен подбор и дава вярна представа за 
гевералната съвкупност. Методи за образуване – лотариен, райониран и гнездови подбор.  

     Непредставителна – за формирането и не се ползва случаен подбор; Видове – по достъпност, според 
отзовалите се, квотна, „снежна топка“ 

2. Признак – характеристика на обектите, по които те си приличат или се различават; 

Измерване – процес, при който на състоянието на признака се присъжда число, в съответствие с подходяща за 
целта скала за измерване 

3. Видове измерителни скали: 

 Качествени, при които няма информация за количеството на притежавания признак. Те биват: 

    - Номинална – Статистическите единици са разпределени в еднородни групи (категории) 

     - Рангова – статистическите единици са подредени въз основа на определени правила, като мястото, което 
заемат в редицата представлява техния рангов номер.   

 Количествени, които описват количеството на притежавания признак и се изразяват в някаква мерна 
единица (м., сек., кг., бр. и др.). Те биват: 

    - Интервална – за които е характерна условната нула, т.е. стойност 0 не означава отсъствие на признака. 
    -  Пропорционална – при които нулата е абсолютна 

 

 Приложение на статистическите методи в областта на кинезитерапията 

 

Необходимост от ползване на статистическите методи: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Статистически методи за характеризиране на разпределението на променливи величини 

Честотен анализ: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариационен анализ  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

За изследване на зависимости 

Корелационен анализ.  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Сравняване на разпределението на променливи величини 

Статистическа проверка на хипотези.  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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III. Упражнения 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Въвеждане на данни и трансформиране на 

променливи   

. 

При дефиниране на променливите в SPSS се задават: 

  Име (Variable Name), което не трябва да съдържа празни интервали или оператори за аритметични 
действия (+, -, *, /и др.).  

 За улеснение при разчитане на резултатите от обработката се задават разширено наименование 
(етикет) на променливите (Variable Label).  

 За категорийните променливи се дефинират кодовете, с които са означени отделните категории (Value) 
и техните наименования (Value Label). 

 Скалата, в която са измерени се задава в колона (Measure) 

  Създаване на файл с данни в SPSS. Дефинирайте променливите и въведете 

данните от приложение 1. 

  Отваряне на файл с данни в SPSS. Изберете File>Open>Data след което 

намерете файла KT.sav и потвърдете с Open.  

 Изчисляване на нови променливи въз основа на съществуващи 

(Transform>Compute Variable) – изчислете прираста на резултатите в показател 
ОД дорзална флексия между 7-ми и 15 ден от терапията, като зададете за име на 
променливата d_dor_flex.  

Повторете процедурата, за да изчислите прираста на резултатите в показател ОД 
плантарна флексия между 7-ми и 15 ден от терапията, като зададете за име 
d_pl_flex. Съхранете файла, защото тези променливи ще се ползват в по-
нататъшните упражнения. 

Раздел 

3 
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 Преобразуване на количествена променлива в ординална. 

(Transform>Recode>Into Different variable). От променливата „възраст“ 
създайте нова променлива с име age_groups, в която да разпределите обектите в 3 
възрастови категории, както следва до 22 г. – код 1, от 23-30 – код 2 и над 30 – код 
3. Съхранете файла под името Age_groups, защото тази променлива ще се ползва 
в по-нататъшните упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Разпределение на категорийни променливи 

(честотен анализ) 

 Разпределението на категорийни признаци се описва с показателите брой и % от 

случаите, които попадат към всяка от категориите на променливата. То може да бъде 
направено за една променлива (едномерно разпределение) и по две категорийни променливи 
едновременно (двумерно разпределение – кростабулация)  

 Едномерно разпределение на честотите. 
Работи се с файла KT.sav, описан в приложение 2. 
Направете едномерно разпределение  (Analyze> 
Descriptive Statistics > Frequencies) на променливата 
„Група“.   

 Представяне на резултатите от обработката:     Таблица 1 

№ 
Разпределение на изследваните лица по 

групи 
Брой % 

1 Експериментална     

2 Контролна   

Общо   

 Направете разпределение на изследваните по пол. 

 Двумерно разпределение на честотите. Направете двумерно 

разпределение на честотите (Analyze>Descriptive Analyze>Crosstabs) по 
променливите „Група“ и „Пол“.   

 Представяне на резултатите от обработката:     Таблица 2 

№ Разпределение на изследваните лица по групи и пол Мъже Жени Общо 

1 Експериментална  
% по редове (група) 

   

2 Контролна 
% по редове (група) 

   

Общо    

Означение на 
показателите в SPSS: 

 
frequency – брой; 
percent - процент 
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 Направете двумерно разпределение на честотите на изследваните по 

възрастова група (променливата age_groups, която е създадена в упражнение 1) 
и група. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 3. Вариационен анализ  

 

 Вариационният анализ служи за характеризиране на разпределението на количествени променливи. 

Той включва 3 групи показатели: 

 За средно равнище (мода, медиана и средна аритметична величина); 

 За разсейване - минимум, максимум, размах (R), стандартно отклонение (S) и коефициент на 
вариация (V); 

 Показатели за форма на разпределението – коефициенти на асиметрия (As) и ексцес (Ех). 

          Гранични стойности на коефициента на вариация (V): 

 до 10 % извадката е силно еднородна (разсейването на признака е малко),  
 между 10 и 30% - извадката е приблизително еднородна (средно разсейване) 
 над 30% - силно нееднородна извадка. 

         Разпределението е нормално в случай, че стойността на коефициентите на асиметрия и ексцес са по-
малки от критичните стойности (приложения 4 и 5) 

 

 Направете вариационен анализ 

(Analyze >Descriptive Statistics > 
Descriptives)  на показателя ОД при 
дорзална флексия – травмиран 
крайник в първия, седмия и 15-тия 
ден от лечението. 

  Представяне на резултатите от 

обработката 

   Таблица 3 

Показател n Xmin Xmax R  S V As Ex 

ОД дорзална флексия 1 ден          

ОД дорзална флексия 7 ден          

ОД дорзална флексия 15 ден          

Забележка: Критичните стойности на коефициентите та асиметрия и ексцес при n=….. и =0.05 са 
равни на ….. и ……. (прил. 3) 

Означение на показателите  в SPSS: 
 N – обем на извадката (n) 

 Range – размах (R) 
 Minimum – минимална стойност; 
 Maximum – максимална стойност; 

 Mean – средна аритметична величина () 
 St. Deviation –  стандартно отклонение (S) 
 Skewness – коефициент на асиметрия (As) 

 Kurtosis – коефициент на ексцес (Ex) 
Забележка: SPSS не изчислява коефициента на 

вариация и той трябва да бъде изчислен допълнително. 
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……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Направете вариационен анализ на резултатите от ОД при плантарна 

флексия през 1, 7-ми и 15-ти ден на лечението. Запишете и анализирайте 
резултатите в изпитния проект. 

 Разделете масива от данни на групи за самостоятелна обработка (Data>Split 

File>Compare Groups) по променливата „Група“ и осъществете на вариационен 
анализ на показателя ОД дорзална флексия през 7 и 15 ден от терапията.  

 Представяне на резултатите от обработката     Таблица 4 

Показател Група n Xmin Xmax R  S V As Ex 

ОД при 
дорзална 

флексия – 7 ден 

ЕГ          

КГ          

ОД при 
дорзална 

флексия - 15 ден 

ЕГ          

КГ          

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 При така зададената самостоятелна обработка по променливата група 

направете вариационен анализ на ОД плантарна флексия през 7-ми и 15 ден от 
терапията Запишете резултатите в изпитния проект. 
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УПРАЖНЕНИЕ 4. Проверка на хипотезата Ho:µ1-µ2=0 при две 

зависими извадки 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Видове статистически хипотези: 

• Нулева или работна (Н0) хипотеза, която  твърди, че разликата между сравняваните средни е 
случайна (не се проявява в съвкупността).  

• Алтернативна хипотеза (Н1), която твърди, че разликата между сравняваните средни е 
статистически достоверна (проявява се в съвкупността).  

• Рискът да се допусне грешка, като се отхвърли вярна Ho се нарича равнище на значимост (). 
Степента на сигурност, с която се приема за вярна  Н1, се нарича гаранционна вероятност (Р). В практиката 

най-често се използва = 0,05 на която съответства Р= 95%. 

• Алгоритъм за проверка на хипотези: 

1. Формулиране на Н0 и Н1.  

2. Избор на подходящ критерий за проверка на хипотезата (виж приложение 4).  

3. Изчисляване на емпиричната стойност на критерия (по формула).  

4. Определяне на критичната стойност на критерия (от таблица, поместена в приложение 5). Тя се 

определя в зависимост от степените на свобода (df) и равнището на значимост (). 

5. Вземане на решение. За целта емпиричната стойност се сравнява с критичната. Ако емпиричната 
стойност е по-малка от критичната – няма основание за отхвърляне на Но. Ако емпиричната стойност  
е по-голяма или равна на критичната, Но се отхвърля и за вярна се приема Н1. Вземането на решение 
може да стане и въз основа на:  

• Равнището на значимост (), което съответства на емпиричната стойност на критерия - ако 

>0,05 няма основание за отхвърляне на Но, ако  <0,05 - за вярна се приема H1. 

• Гаранционната вероятност, която се изчислява по формулата P/%/=(1-)*100. Разликата е 
статистически значима в случай, че P/%/e по-голяма или равна на 95%. 

Величината на прираста се описва с показателите: 

Абсолютен прираст d =2 -1. 

Относителен прираст – d% = d/1*100 
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t-критерият на Стюдънт за зависими извадки се прилага когато: 
 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…… 

 Изчислете t-критерия на Стюдънт за зависими извадки (Analyze>Compare 

Means>Pared Samples T Test) и установете статистически значима ли е 
промяната, настъпила в обема на движенията в глезенна става, измерен с показател 
ОД дорзална флексия между 1 ден и 7 ден от терапията и между 7 и 15 ден.. 

 

 Представяне на резултатите от обработката:     Таблица 5 

№ Показател n 

Начало на 
периода 

Край на 
периода d d% t  

 S1  S2 

1 
ОД дорзална 

флексия 1 ден – 7 ден 
    

 
    

2 
ОД дорзална 

флексия 7  ден – 15 
ден 

    
 

    

Забележки:  1. Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт за зависими извадки при df=n-1= и =0.05 
е равна на …….(прил 5) 

     2. От методологична гледна точка обработката не е коректна, защото се обединени стойностите 
за ЕГ и КГ.  
      3. По този показател резултатите на мъжете и жените не се различават съществено, поради 
което данните се обработват заедно..  

 
 
 
 

Означение на показателите в SPSS 
 

N- обем на извадката (n)  

Mean - средна аритметична величина () 
Std. Deviation – стандартно отклонение (S) 

Mean (в третата част на разпечатката) – разликата между емпиричните средни (d) 
t – емпирична стойност на t-критерия на Стюдънт за зависими извадки 

df – степени на свобода к=n - 1 

Sig. (2-talied) – равнище на значимост () 
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 Разделете на масива на групи за самостоятелна обработка (Data>Split 

File>Compare Groups) по променливата “Група“ (поотделно за експериментална 
и контролна група). Осъществете процедурата за проверка на хипотези, за да 
установите достоверността на прираста на резултатите в тест ОД дорзална 
флексия между 7 и 15 ден от терапията (анализът ще се осъществи отделно за  
експериментална и контролна група). 

 

 Представяне на резултатите от обработката:     Таблица 6 

ОД дорзална 
флексия 

7 ден 15 ден 
d d % t   S1  S2 

Експериментална         

Контролна         

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 При така зададената самостоятелна обработка по променливата „група“ 

установете достоверността на прираста на резултатите в тест ОД плантарна 
флексия между 7 и 15 ден от терапията. Запишете резултатите в изпитния проект. 
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УПРАЖНЕНИЕ 5. Проверка на хипотезата Ho:µ1-µ2=0 при две 

независими извадки 

 

 
t-критерият на Стюдънт за независими извадки се прилага когато: 
 
………….……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 Проверка на хипотезата Ho:µ1-µ2=0 с t-критерия на Стюдънт за независими 

извадки (Analyze>Compare Means>Independent Samples T Test). Сравнете 
резултатите на експериментална и контролна група по показател ОД дорзална 
флексия по време на 7 и 15 ден от терапията. 

Представяне на резултатите от обработката:     Таблица 7 

ОД дорзална флексия  n 
7 ден 15 ден 

 S1  S2 

Експериментална      

Контролна      

Разлика   

t   

   

Забележка: Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт при df=n1+n2-2=…..и =0.05 е равна 
на ……. (виж приложение 5). 

………………………………………………………………………………………………………. 

Означение на показателите в SPSS 

 
N- брой на изследваните във всяка от извадките 

Mean - средна аритметична () 
Std. Deviation – стандартно отклонение (S) 

t – емпирична стойност на t-критерия на Стюдънт за независими извадки 
df – степени на свобода =n1+n2-2 

Sig. (2-talied) – равнище на значимост () 
Mean difference – разликата между емпиричните средни (Разлика) 
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………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Сравнете резултатите на експериментална и контролна група по показател 

ОД плантарна флексия по време на 7 и 15 ден от терапията. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 6. Обработка на данни от експеримент с две 

групи и две изследвания 

 
  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

 Обработете резултатите от експеримента по отношение на ОД дорзална 

флексия през периода между 7-ви и 15-ти ден от терапията. 
1. Изчислете прираста на резултатите по алгоритъма, ползван в упражнение 11. 
2. Разделете данните на подгрупи за самостоятелна обработка по 

променливата „група“; 
3. Изчислете t-критерия на Стюдънт за зависими извадки по начина, описан в 

упражнение 4 и попълнете редове  и  на таблицата; 

4. Махнете разделянето на файла; 
5. Изчислете t-критерия на Стюдънт за независими извадки за резултатите 

през 7-мия, 15-тия и прираста на резултатите (d_dor_flex), по начина, 

описан в упражнение 5 и попълнете редове ,  и  на таблицата. 

 

                                                                        

1 Ако в упражнение 1 сте създали променливите d_d_flex  и d_p_flex пропуснете тази стъпка. 
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Представяне на резултатите от обработката:     Таблица 8 

 

ОД дорзална 
флексия 

7 ден 15 ден 
d d % t  

 

 S1  S2 
 

Експериментална          

Контролна          

Разлика     

t     

     

 
    

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Анализирайте резултатите от експеримента в тест ОД плантарна 

флексия, между 7 и 15 ден на терапията 

 

УПРАЖНЕНИЕ 7. Непараметрични критерии за проверка на 

хипотези за сравняване на две извадки 

 
Т-критерият на Уилкокъсън се прилага когато: 

………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…… 

U-критерият на Ман Уитни се прилага когато: 

………………………………….………………………………………………………………………………………………….…… 

………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…… 
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 Опишете резултатите от експеримента по показателя MMT tibialis anterior2 

през 7-ми и 15 ден от терапията. 

1. Разделете данните на подгрупи за самостоятелна обработка по 
променливата „група“; 

2. Изчислете Т-критерия на Уилкоксън за зависими извадки 
(Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Related Samples), 

поставете отметка в Statistics - Quartiles и попълнете редове  и  на 

таблицата; 
3. Махнете разделянето на файла; 
4. Изчислете U-критерия на Ман Уитни  (Analyze>Nonparametric Tests 

>Legacy Dialogs>2 Independent Samples) за резултатите през 7-мия, 15-

тия ден и попълнете редове  и  на таблицата. 

Представяне на резултатите от обработката:    Таблица 9 

MMT tibialis anterior 
7 ден 15 ден 

Z(T)  
 

Мe Мe  

Експериментална      

Контролна      

Z(U)      

      

 
     

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Анализирайте резултатите от експеримента в тест ММТ peronei., между 7 

и 15 ден на терапията 

                                                                        

2 Резултатите в ММТ са ординално скалирани, имат различно от нормалното разпределение, което 
означава, че трябва да се ползват непараметрични критерии за проверка на хипотези. 
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- 0.743 

Знакът на 

коефициента носи 

информация за 

посоката на 

зависимостта: 

 

Ако той е +,  зависимостта е 
възходяща. 
Ако той е –, зависимостта е 
низходяща 

Абсолютната стойност на 

коефициента носи 

информация за силата  на 

зависимостта: 

 
До 0,3  слаба 
От 0,3 до 0,5 умерена 
От 0,5 до 0,7 значителна 
От 0,7 до 0,9 голяма 
Над 0,9  много голяма 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 8. Корелационен анализ с коефициента на 

Пирсън 

 

 Корелационният анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимостите между 

променливите величини.  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Видове коефициенти на корелация: 

 При количествени променливи, зависимостта между които е линейна се прилага коефициентът на 
обикновена линейна корелация на Пирсън (r). 

 При рангово скалирани променливи – коефициентът на рангова корелация на Спирмън (rs). 

 При ординални променливи – коефициентът на корелация Гама 

 При номинални промениви - коефициентът на контингенция (С) 

Стойността на коефициента на корелация варира в границите от –1 до +1. Следващата схема припомня 
как се интерпретират коефициентите на корелация: 

 

 

 

 

 

 

 

Критичните стойности на коефициента на Пирсън са представени в приложение 6, а за коефициента на 
Спирмън – в приложение 7. 

Коефициентът на детерминация (r2*100) изразява силата на зависимостта в %. 

Влиянието на неизследваните фактори се описва с коефициента на неопределеност k2*100= 100 –r2*100. 
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 Коефициент на обикновена линейна корелация на Пирсън 

(Analyze>Correlate>Bivariate - Pearson) Изследвайте зависимостите между 
антропометричните показатели, възраст, обиколка, ОД при дорзална и 
плантарна флексия на травмиран крайник в 7-мия ден от изследването и 
функционалната скала за оценка. 

 Представяне на резултатите от обработката:    Таблица 10 

 Тегло Ръст Възраст 
Обиколка 

– 
травмиран 

ОД 
дорзална 
флексия 

ОД 
плантарна 
флексия 

Функц. 
скала за 
оценка 

Тегло       
 

Ръст       
 

Възраст       
 

Обиколка – 
травмиран  

      
 

ОД дорзална 
флексия 

      
 

ОД плантарна 
флексия 

      
 

Функц. скала 
за оценка 

      
 

Забележка: Критичната стойност на коефициента на обикновена линейна корелация при n=…… и =0.05 е 
…...(прил. 6). 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Изчислете коефициентите на корелация между антропометричните 

показатели, възраст, НД n. suralis и НД n. fibularis на травмиран крайник в 7-мия 
ден от терапията и функционалната скала за оценка. Запишете и анализирайте 
резултатите в изпитния проект. 
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 Изследване взаимовръзките между рангови променливи. Изчислете 

коефициентите на рангова корелация на Спирмън (Analyze>Correlate>Bivariate 
– Spearman) между възраст, степен на болката, ММТ - tibialis anterior, ММТ - 
peronei  и ММТ – triceps surae през 7-мия ден от терапията и функционалната 
скала за оценка 

 Представяне на резултатите от обработката:    Таблица 11 

7 ден от 
терапията 

Възраст 
Степен 

на 
болката 

ММТ - tibialis 
anterior 

ММТ - 
peronei 

ММТ – 
triceps surae 

Функционална 
скала за 
оценка 

Възраст      
 

Степен на 
болката 

     
 

ММТ - tibialis 
anterior 

     
 

ММТ - peronei      
 

ММТ – triceps 
surae 

     
 

Функционална 
скала за оценка 

     
 

Забележка: Критичната стойност на коефициента на рангова корелация при n=………и =0.05 е равна на 
…...(прил. 7) 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Изследвайте зависимостите между показателите: възраст, степен на 

болката, ММТ - tibialis anterior, ММТ - peronei  и ММТ - triceps surae през 15-
тия ден от терапията, функционална скала за оценка с коефициента на рангова 
корелация на Спирман. 
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IV. Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Данни за въвеждане  

Изследвани са пациента с диагноза навяхване в глезенна става. Те са разпределени в две групи: 

 Експериментална, която прилага методика, включваща тейпинг и кинезио-тейпинг 
апликации и техники за невродинамика; 

 Контролна – която прилага традиционна методика за КТ. В таблицата са представени 
част от резултатите, които да се ползват като пример за въвеждане на данни. 

 
Група 
1-ЕГ 
2-КГ 

Пол 
1-Мъже 
2-жени 

Възраст Тегло Ръст 

1 1 25 92 194 

1 2 18 60 172 

1 2 19 56 171 

1 1 22 80 185 

1 1 34 85 193 

1 1 32 90 195 

1 1 31 95 198 

1 1 27 82 175 

1 1 24 87 185 

2 1 18 85 178 

2 2 19 64 172 

2 1 20 92 198 

2 1 35 95 196 

2 2 24 69 180 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Описание на файла с данни 3 

Целта на изследването е създаване на методика за функционално възстановяване на спортисти с 
навяхване на глезенна става, включваща тейпинг и кинезио-тейпинг апликации и техники за 
невродинамика. Проучването е проведено за период от 5 години (2003-2008) в националните отбори 
по волейбол и баскетбол на Оман, националния отбор на България по шорттрек и пациенти на 
Спортно-възстановителен център Младост, София. То обхваща общо 65 пациента с диагноза 
навяхване на глезенна става, получена с инверзионен механизъм. За целите на проучването са 
формирани две групи. Експерименталната група се състои от 41 пациенти, при които е приложена 
експериментална кинезитерапевтична методика. Контролната група се състои от 24 пациенти, 
лекувани с рутинна двуседмична кинезитерапевтична методика. Съобразно целите на проучването е 
приложен комплекс от диагностични методики, проведени на 7-ми ден, 15-ти ден, края на 1-ви месец, 
края на 3-ти месец. Методиката на кинезитерапия е съобразена със следните възстановителни 
периоди: период на редуцирано натоварване на травмирания крайник (първите 7 дни след травмата); 

                                                                        

3 Еремиев М. (2012) Кинезитерапия при спортисти с наяхване на глезенна ставар дисертационен труд 

Раздел 

4 
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период след снемане на протективната шина (7 дни); период на подготовка и завръщане към спортна 
дейност (10 дни). 

 

 
Name Label Values 

1 ID     

2 Група   1-EГ; 2-КГ 

3 Възраст     

4 Пол   1-Мъже; 2-Жени 

5 Тегло     

6 Ръст     

7 p_1_1 Степен на болка - 1 ден   

8 p_1_2 Степен на болка - 7 ден   

9 p_1_3 Степен на болка - 15 ден   

10 p_1_4 Степен на болка - 1 месец   

11 p_1_5 Степен на болка - 3 месец   

12 p_2_z Обиколка/Оток ГС, здрав - 1 ден   

13 P_2_1 Обиколка/Оток ГС, травмиран - 1 ден   

14 P_2_2 Обиколка/Оток ГС, травмиран - 7 ден   

15 P_2_3 Обиколка/Оток ГС, травмиран - 15 ден   

16 P_2_4 Обиколка/Оток ГС, травмиран - 1 месец   

17 P_2_5 Обиколка/Оток ГС, травмиран - 3 месец   

18 p_3_z ОД дорзална флексия здрав крайник - 1 ден   

19 p_3_1 ОД дорзална флексия - 1 ден   

20 p_3_2 ОД дорзална флексия, травмиран кр. - 7 ден   

21 p_3_3 ОД дорзална флексия, травмиран кр. - 15 ден   

22 p_3_4 ОД дорзална флексия, травмиран кр. - 1 месец   

23 p_3_5 ОД дорзална флексия, травмиран кр. - 3 месец   

24 p_4_z ОД платарна флексия, здрав кр. - 1 месец   

25 p_4_1 ОД плантарна флексия, травмиран кр. - 1 ден   

26 p_4_2 ОД плантарна флексия, травмиран кр. - 7 ден   

27 p_4_3 ОД плантарна флексия, травмиран кр. - 15 ден   

28 p_4_4 ОД плантарна флексия, травмиран кр. - 1 месец   

29 p_4_5 ОД плантарна флексия, травмиран кр.- 3 месец   

30 p_5_z НД n.suralis, здрав кр. - 1 ден   

31 p_5_2 НД n.suralis, травмиран кр. - 7 ден   

32 p_5_3 НД n.suralis, травмиран кр. - 15 ден   

33 p_5_4 НД n.suralis, травмиран кр. - 1 месец   

34 p_5_5 НД n.suralis, травмиран кр. - 3 месец   

35 p_6_z НД n.fibularis, здрав кр. - 1 ден   

36 p_6_2 НД n.fibularis, травмиран кр. - 7 ден   

37 p_6_3 НД n.fibularis, травмиран кр. - 15 ден   

38 p_6_4 НД n.fibularis, травмиран кр. - 1 месец   

39 p_6_5 НД n.fibularis, травмиран кр. - 3 месец   

40 p_7_z ММТ tibialis anterior здрав кр. - 1 ден   

41 p_7_2 ММТ tibialis anterior травмиран кр. - 7 ден   

42 p_7_3 ММТ tibialis anterior травмиран кр. - 15 ден   

43 p_7_4 ММТ tibialis anterior травмиран кр. - 1 месец   

44 p_7_5 ММТ tibialis anterior травмиран кр. - 3 месец   

45 p_8_z ММТ peronei. здрав кр. - 1 ден   
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Name Label Values 

46 p_8_2 ММТ peronei. травмиран кр. - 7 ден   

47 p_8_3 ММТ peronei. травмиран кр. - 15 ден   

48 p_8_4 ММТ peronei. травмиран кр. - 1 месец   

49 p_8_5 ММТ peronei. травмиран кр. - 3 месец   

50 p_9_z ММТ triceps surae. здрав кр. -1 ден   

51 p_9_2 ММТ triceps surae. травмиран кр. - 7 ден   

52 p_9_3 ММТ triceps surae. травмиран кр. - 15 ден   

53 p_9_4 ММТ triceps surae. травмиран кр. - 1 месец   

54 p_9_5 ММТ triceps surae. травмиран кр. - 3 месец   

55 p_10_3 Функционална скала за глезенна става   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Критични стойности на коефициентите на асиметрия 

(As)  и ексцес (Ех) 

 

Обем на 
извадката (n) 

As0,05 Ex0,05 
Обем на 

извадката (n) 
As0,05 Ex0,05 

10 1,374 2,668 50 0,673 1,324 

15 1,160 2,242 55 0,643 1,267 

20 1,024 1,985 60 0,617 1,217 

25 0,927 1,803 65 0,594 1,172 

30 0,854 1,665 70 0,574 1,133 

35 0,795 1,556 75 0,555 1,096 

40 0,748 1,465 80 0,538 1,064 

45 0,707 1,389 85 0,522 1,034 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Критерии за проверка на хипотези 

 

Променливи 
величини 

Брой на 
извадките 

Вид на 
извадките 

Критерии за проверка на хипотези 

Количествени,  
които имат 
нормално 

разпределение 

Две 
Независими t-критерий на Стюдънт за независими извадки  

Зависими t -критерий на Стюдънт за зависими извадки 

Три и 
повече 

Независими F-критерий на Фишер (дисперсионен анализ) 

Алтернативни Две 
Независими 

U-критерий за сравняване на два относителни 
дяла 

Зависими 2-критерий на Мак Немар 

Номинални 
Две и 

повече 
Независими  2-критерий на Пирсън 

Рангови  и 
количествени, 

които имат 
ненормално 

разпределение 

Две 
Независими U-критерий на Ман Уитни 

Зависими T-критерий на Уилкоксън  

Три и 
повече 

Независими Критерий на Кръскал Уолис 

Зависими 2- критерий на Фридман 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.Критични стойности на t-критерия на Стюдънт  

 

Степени на 
свобода 

 (df) 

Равнище на значимост () Степени на 
свобода  

(df) 

Равнище на значимост () 

0,05 0,01 0,05 0,01 

1 12,71 63,60 21 2,08 3,82 
2 4,30 9,93 22 2,07 3,79 
3 3,18 5,84 23 2,07 3,77 
4 2,78 4,60 24 2,06 3,75 
5 2,57 4,03 25 2,06 3,73 
6 2,45 3,71 26 2,06 3,71 
7 2,37 3,50 27 2,05 3,69 
8 2,31 3,36 28 2,05 3,67 
9 2,26 3,25 29 2,04 3,66 
10 2,23 3,17 30 2,04 3,65 
11 2,20 3,11 40 2,02 3,55 
12 2,18 3,06 50 2,01 3,50 
13 2,16 3,01 60 2,00 3,46 
14 2,15 2,98 80 1,98 3,42 
15 2,13 2,95 100 1,98 3,39 
16 2,12 2,92 120 1,97 3,37 
17 2,11 2,90 200 1,96 3,34 
18 2,10 2,88 500 1,96 3,31 
19 2,09 2,86    
20 2,09 2,85    

Забележка:  При зависими извадки степените на свобода са равни на df=n-1 
  При независими извадки степените на свобода са равни на df=n1+n2-2 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.Критични стойности на коефициента на обикновена 

линейна корелация на Пирсън 

 

 

Степени на 
свобода 

 (к=п-2) 

Равнище на значимост () Степени на 
свобода  

(к) 

Равнище на значимост () 

0,05 0,01 0,05 0,01 

5 0,75 0,87 25 0,38 0,49 
6 0,71 0,83 26 0,37 0,48 
7 0,67 0,80 27 0,37 0,47 
8 0,63 0,77 28 0,36 0,46 
9 0,60 0,74 29 0,36 0,46 
10 0,58 0,71 30 0,35 0,45 
11 0,55 0,68 35 0,33 0,42 
12 0,53 0,66 40 0,30 0,39 
13 0,51 0,64 45 0,29 0,37 
14 0,50 0,62 50 0,27 0,35 
15 0,48 0,61 60 0,25 0,33 
16 0,47 0,59 70 0,23 0,30 
17 0,46 0,58 80 0,22 0,28 
18 0,44 0,56 90 0,21 0,27 
19 0,43 0,55 100 0,20 0,25 
20 0,42 0,54 200 0,11 0,18 
21 0,41 0,53    
22 0,40 0,52    
23 0,40 0,51    
24 0,39 0,50    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.Критични стойности на коефициента на рангова 

корелация на Спирмън 

 

Степени на 
свобода 

 (к=п-2) 

Равнище на значимост () Степени на 
свобода  

(к) 

Равнище на значимост () 

0,05 0,01 0,05 0,01 

6 0,89 - 21 0,44 0,56 
7 0,79 0,93 22 0,43 0,55 
8 0,74 0,88 23 0,42 0,54 
9 0,68 0,83 24 0,41 0,53 
10 0,65 0,79 25 0,40 0,52 
11 0,61 0,77 26 0,39 0,51 
12 0,59 0,75 27 0,38 0,50 
13 0,56 0,71 28 0,38 0,49 
14 0,54 0,69 29 0,37 0,48 
15 0,52 0,66 30 0,36 0,47 
16 0,51 0,64 31 0,36 0,46 
17 0,49 0,62 32 0,36 0,45 
18 0,48 0,61 33 0,34 0,45 
19 0,46 0,60 35 0,33 0,43 
20 0,45 0,58 40 0,31 0,40 
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Задача 1.  

 

 Направете едномерно разпределение на изследваните по пол 
Таблица 12 

№ Разпределение на изследваните лица по пол Брой % 

1 Мъже   

2 Жени   

Общо   

 Отговорете на въпросите: 

1. Колко от изследваните са мъже? 
....................................................................................................................................................... 

2. Какъв е относителният дял на 
жените?..................................................................................................................................... 

Задача 2.  

 Направете двумерно разпределение на изследваните по възрастова група (по 

редове) и  група (по колони). 
Таблица 13 

№ 
Разпределение на изследваните лица по 

възраст и група 
Експериментална Контролна 

Общо 

1 До 22 години 
% по колони (група) 

   

2 23-30 години 
% по колони (група) 

   

3 Над 30 г. 
% по колони (група) 

   

Общо    

 

Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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Задача 3.  

Направете вариационен анализ на резултатите от изследване на ОД при 

плантарна флексия през 1, 7-ми и 15-ти ден на лечението. Запишете и 
анализирайте резултатите в изпитния проект. 

Таблица 14 

Показател n Xmin Xmax R  S V As Ex 

ОД плантарна флексия 1 ден          

ОД плантарна флексия 7 ден          

ОД плантарна флексия 15 ден          

Забележка: Критичните стойности на коефициентите на асиметрия и ексцес при n=...... са равни на As=.... 
и Ex....... 

 Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Задача 4.  

 Разделете масива от данни на групи за самостоятелна обработка (Data>Split 

File) по променливата група и осъществете вариационен анализ на ОД 
плантарна флексия през 7 и 15 ден от терапията. 

Таблица 15 

Показател Група n Xmin Xmax R  S V As Ex 

ОД при 
плантарна 

флексия – 7 ден 

ЕГ          

КГ          

ОД при 
плантарна 

флексия - 15 ден 

ЕГ          

КГ          

Забележка: Критичните стойности на коефициентите та асиметрия и ексцес (прил. 3) при:  

ЕГ  - n=….. и =0.05 са равни на ….. и …….       КГ  - n=….. и =0.05 са равни на ….. и ……. 
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 Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Задача 5. 

 

 Разделете файла на групи за самостоятелна обработка по променливата  „група“ 

и установете  достоверността на прираста на резултатите в тест ОД плантарна 
флексия между 7 и 15 ден от терапията. 

Таблица 16 

ОД плантарна флексия n 
7 ден 15 ден 

d d % t  
 S1  S2 

Експериментална 
 

        

Контролна 
 

        

 

 Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Задача 6 

Сравнете резултатите на експериментална и контролна група по показателя 

ОД плантарна флексия при 7 и 15 ден от терапията. 
Таблица 17 

ОД плантарна флексия  
7 ден 15 ден 

n1  S1 n2  S2 

Експериментална       

Контролна       

t       

       

 

 Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Задача 7 

Обработете резултатите от експеримента по отношение на ОД плантарна 

флексия през периода между 7-ви и 15-ти ден от терапията. 

Таблица 18 

ОД плантарна 
флексия 

7 ден 15 ден 
d d % t  

 

 S1  S2 
 

Експериментална          

Контролна          

Разлика     

t     
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 Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................................................... 

Задача 8 

Опишете резултатите от експеримента по показателя MMT peronei.  между 7-

ми и 15 ден от терапията. 

Таблица 19 

MMT peronei. 
7 ден 15 ден 

Z(T)  

 

Ме
Ме  

Експериментална      
Контролна      

Z(U)      

      

 Анализирайте резултатите: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Задача 9 

 Изчислете коефициентите на корелация между антропометричните 

показатели, възраст, НД n. suralis и НД n. fibularis на травмиран крайник в 7-мия 
ден от терапията и функционална скала за оценка. 

Таблица 20 

 Тегло Ръст Възраст 
НД 

n.suralis 
НД 

n.fibularis 
Функционална 

скала 

Тегло       

Ръст       

Възраст       

НД n.suralis       

НД n.fibularis       

Функционална 
скала 

      

Забележка: Критичната стойност на коефициента на обикновена линейна корелация при n=…… и =0.05 е 
…....(прил. 6) 

 Анализирайте резултатите: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Задача 10. 

Изследвайте зависимостите между показателите: възраст, степен на болката, 

ММТ - tibialis anterior, ММТ - peronei  и ММТ – triceps surae през 15-тия ден 
от терапията и функционална скала за оценка. 

Таблица 21 

15 ден от 
терапията 

Възраст 
Степен 

на 
болката 

ММТ - tibialis 
anterior, 

ММТ - 
peronei 

ММТ – 
triceps surae 

Функционална 
скала за 
оценка 

Възраст      
 

Степен на 
болката 

     
 

ММТ - tibialis 
anterior, 

     
 

ММТ - peronei      
 

ММТ – triceps 
surae 

     
 

Функционална 
скала за оценка 

     
 

Забележка: Критичната стойност на коефициента на рангова корелация при n=………и =0.05 е равна на 
……….(прил.7) 

 Анализирайте резултатите: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 


