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  139  مقدمه
  140  گسسته احتمال يها عیتوز
  144  وستهیپ احتمال يها عیتوز

  162  ها عیتوز به مربوط مسائل
  167  هیفرض آزمونفصل هفتم/
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  220  رهیمتغ دو یخط ونیرگرس

  221  یخط ونیرگرس يکاربردها
  231  جینتا شینما

  232  چندگانه یخط ونیرگرس
  234  يدار یمعن
  239  جینتا شینما

  t  245 يها آزمونفصل دهم/
  245  مقدمه
  246  يا نمونه تک tآزمون
  251  :جینتا گزارش
  252  مستقل يها نمونه با tآزمون
  259  جینتا گزارش
  259  یجفت يها نمونه با tآزمون
  265  جینتا گزارش

  269  انسیوار لیتحلفصل یازدهم/
  269  مقدمه
  271  هیسو کی ANOVAآزمون
  278  جینتا ارائه
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  331  يریمتغ چند انسیوار لیتحل/سیزدهمفصل 
  331  مقدمه
ـ  اثـرات ( یعامل تک MANOVA يها آزمون  نیب
  335  )یآزمودن
  341  جینتا گزارش
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ــون ــا آزم ــامل MANOVA يه ــرات( یع ــ اث  نیب
  342  )یآزمودن
  345  جینتا گزارش
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  503  يآمار ییتوانافصل بیستم/
  503  مقدمه
  503  ست؟یچ يآمار ییتوانا
  508  )2009( همکاران و یمورف يآمار ییتوانا مدل
  510  لیتحل ییتوانا کارکرد چهار
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  ها شکلفهرست 
  SPSS  59 در ریمتغ فیتعر روش 2-1 شکل
  SPSS  60 در ها داده صفحه به مربوط پنجره 2-2 شکل
  SPSS  61 در split file یدسترس 2-3 شکل
  SPSS  61 در دیجد ریمتغ کی جادیا 2-4 شکل
  SPSS  62 یخروج پنجره 2-5 شکل
  SPSS  63 در بامنوها کردن کار 2-6 شکل
  64  يریدومتغ یهمبستگ یفرع پنجره 2-7 شکل
  73  رهایمتغ پنجره 3-1 شکل
  74  ها یفراوان یفرع پنجره 3-2 شکل
  75  یتوافق جدول یفرع پنجره 3-3 شکل
  76  یتوافق جدول یانتخاب يها نهیگز 3-4 شکل
  78  )2001 اودانو و يکانو( یفیتوص يها آماره دادن نشان يبرا نقشه از استفاده 3-5 شکل
  80  يا رتبه يرهایمتغ يبرا ها آماره 3-6 شکل
  85  یفیتوص آمار یفرع پنجره 3-7 شکل
  86  یفیتوص آمار یانتخاب يها نهیگز 3-8 شکل
  SPSS  88 در رهایمتغ کاوش 3-9 شکل
  88  رهایمتغ کاوش يبرا درصدها درخواست 3-10 شکل
  90  تیجمع يبرا سکرهایو و يا جعبه نمودار 3-11 شکل
  91  شهر در ورزشگاه نیتر بزرگ تیظرف يبرا سکرهایو و يا جعبه نمودار 3-12 شکل
  92  مستقل ریمتغ کی لهیوس به شده ییشناسا يها گروه يبرا ها نیانگیم سهیمقا 3-13 شکل
  92  ها نیانگیم سهیمقا به مربوط يها نهیگز 3-14 شکل
  94  تیجمع يبرا یکاهش بیترت با موارد کردن مرتب 3-15 شکل
  94  عامل کی با رهایمتغ کاوش 3-16 شکل
 عنـوان  ) بـه majorکه نوع شهر ( یهنگام  بندي شده و ویسکرها براي جامعه ي خوشها جعبهنمودار  3-17 شکل

  94  شود. عامل استفاده می
  97  ومیاستاد نیتر بزرگ تیظرف 3-18 شکل
ـ  بال نت مسابقات در گل به منجر سانتر يها پاس درصد يبرا سکرهایو و يا جعبه نمودار 4-1 شکل  نیب

  109  .متفاوت يهاتیفیک با ییها میت
  122  يا چندمرحله شیآزما شینما يبرا یدرخت اگرامید 5-1 شکل
  129  دادیرو هر در یشیآزما جینتا دهنده نشان ون نمودار 5-2 شکل
 کننـده  افـت یدر کنیبـاز  توسـط  شده برده يباز» R يباز(« سیتن در يباز برد یاحتمال مدل 5-3 شکل

  134  ) است زننده سیسرو کنیباز توسط شده برده يباز» S يباز« است،
  145  کنواختی وستهیپ احتمال عیتوز  6-1 شکل
  147  نرمال عیتوز يدارا ریمتغ کی T ازاتیامت و z ازاتیامت خام، ریمقاد 6-2 شکل
  149  2011 لندن ماراتن در مردان يدو رساندن انیپا به زمان عیتوز 6-3 شکل
  150  رنرمالیغ عیتوز 6-4 شکل
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  SPSS  152 در Explore یدسترس   6-5  شکل
  152  عیتوز بودن یعیطب يها آزمون و نمودارها انتخاب   6-6  شکل
  SPSS  153لهیوس به شده دیتول نرمال Q-Q نمودار   6-7  شکل
  154  .است بوده موفق سیسرو نیاول آنها در که یازاتیامت درصد يبرا سکرهایو و يا جعبه نمودار    6- 8   شکل
  157  یفیتوص يها آماره به مربوط یفرع پنجره   6-9  شکل
  157  یدگیکش و یچولگ میمفاه در عیتوز لیتحل انتخاب 6-10 شکل
  158  مثبت یچولگ دهنده نشان يسکرهایو و يا جعبه نمودار 6-11 شکل
  SPSS  160 در یتمیلگار لیتبد محاسبه یدسترس 6-12 شکل
  t  161يها عیتوز 6-13 شکل
  F  161يها عیتوز 6-14 جدول
  162  دو یخ يها عیتوز 6-15 شکل
 بـا  ییهـا  نمونـه  به شده میتقس ينفر 10000 جامعه کی يبرا شده یطراح گسترده صفحه   7-1 شکل

  178  متفاوت يها حجم
  182  متفاوت يها نمونه از شده نییتع نانیاطم فواصل درصد 95 7-2 شکل
  185  یشیآزما و کنترل يها گروه نیانگیم يبرا شده برآورد يریگ نمونه عیتوز  7-3 شکل
 و) نمونـه  از شـده  مشـخص ( بـرآورد  نقطه کی يمبنا بر ها نمونه عیتوز يها نیانگیم سهیمقا  7-4 شکل

  189  .است صفر فرض بودن حیصح دهنده نشان که یمفروض ارزش
  191  واحد يرهایمتغ به مربوط يها آزمون 7-5 شکل
  192  رهایمتغ جفت نیب یهمبستگ يها آزمون 7-6 شکل
  193  مستقل يها گروه نیب ها تفاوت آزمون 7-7 شکل
  194  مرتبط يها گروه نیب ها تفاوت آزمون 7-8 شکل
  196  انهیگو شیپ یابی مدل يها کیتکن 7-9 شکل
  202  یهمبستگ مختلف انواع 8-1 شکل
  205  نمودار جادیا به مربوط یفرع پنجره 8-2 شکل
  SPSS  206 در نمودار شیرایو 8-3 شکل
  207  نمودار ياجزا مشخصات شیرایو به مربوط یفرع پنجره 8-4 شکل
  208  يریمتغ دو یهمبستگ یفرع پنجره 8-5 شکل
  212  یکیتفک يها یهمبستگ يبرا یفرع پنجره 8-6 شکل
  y=a+b.x  220ونیرگرس خط 9-1 شکل
  223  متر 1500 و متر 800 يدو يها زمان نیب ارتباط 9-2 شکل
  224  نمودار شیرایو 9-3 شکل
  225  نمودار مشخصات 9-4 شکل
  226  یخط ونیرگرس پراکنش نمودار 9-5 شکل
  228  یخط ونیرگرس یفرع پنجره 9-6 شکل
  229  یخط ونیرگرس يبرا ها آماره یفرع پنجره 9-7 شکل
  231  یخط ونیرگرس يبرا Save یفرع پنجره 9-8 شکل
  236  مستقل ریمتغ کی از شیب از استفاده با یخط ونیرگرس یفرع پنجره 9-9 شکل
  237  یخط ونیرگرس يها آماره به مربوط یفرع پنجره 9-10 شکل



 

8 
 

  SPSS  239 یخروج در ریمقاد تر قیدق یبررس 9-11 شکل
  241  یخط ونیرگرس يبرا Option یفرع پنجره 9-12 شکل
  SPSS  249 در نمونه تک tآزمون یفرع پنجره 10-1 شکل
  249  يا نمونه تکtآزمون يبرا options پنجره 10-2 شکل
  256  مستقل يها نمونه با tآزمون به مربوط یفرع پنجره 10-3 شکل
  259  مستقل tآزمون به مربوط یفیتوص جینتا شینما 10-4 شکل
  263  یجفت يها نمونه tآزمون يبرا یفرع پنجره 10-5 شکل
  266  يخودگفتار مختلف يها وهیش با هیثان 60 یط شده انجام يها نشست و دراز تعداد 10-6 شکل
  273  هیسو کی ANOVAآزمون يبرا یفرع پنجره 11-1 شکل
  274  هیسو کی ANOVAآزمون يبرا Option پنجره 11-2 شکل
  275  یبیتعق آزمون انتخاب 11-3 شکل
  285  يتکرار يها اندازه باANOVAآزمون ياجرا هنگام در یآزمودن درون عامل کی فیتعر 11- 4 شکل
  287  وابسته ریمتغ کی يتکرار يها اندازه ییشناسا 11-5 شکل
  288  يتکرار يها اندازه با ANOVA يبراOptions یفرع پنجره 11-6 شکل
  292  بال نت مسابقه در باال شدت با تیفعال يبرا شده صرف زمان درصد 11-7 شکل
ـتر  يها مربع( متر 60 سرعت يدو زمان و واکنش زمان نیب رابطه 11- 8  شکل ـف  و یمشـک  ،يخاکس ـ ترت بـه  دیس ـاد  بی  ریمق

  293  ).هستند واکنش زمان نیانگیم اعمال با یهاک و فوتبال بسکتبال، کنانیباز يبرا شده ینیب شیپ
  SPSS  295 در ANCOVAآزمون میتنظ 11-9 شکل
  ANCOVA  296آزمون ياجرا هنگام در ها ماندهیباق و شده ینیب شیپ ریمقاد يساز رهیذخ 11- 10 شکل
  306  يریمتغ تک ANOVA يها آزمون يبرا SPSS پنجره 12-1  شکل
  307  يریمتغ تک ANOVAآزمون ياجرا هنگام در شده ینیب شیپ و ماندهیباق ریمقاد يساز رهیذخ  12- 2   شکل
  308  انسیوار تجانس یبررس منظور به ماندهیباق يبرا ANOVAآزمون ياجرا 12-3  شکل
ــ پنجــره 12-4شــکل ــرا Optionیفرع ــون درخواســت يب ــوار تجــانس آزم ــام در انسی ــرا هنگ  ياج

  309  يریمتغ تک ANOVAآزمون
  311  يریمتغ تک ANOVAيها آزمون يبرا Optionsیفرع پنجره 12-5 شکل
  313  .است شده صرف پرتحرك يها تیفعال يبرا که صبح حیتفر زنگ از يدرصد  6-6 شکل
  315  یآزمودن درون –یآزمودن درون طرح فیتعر 12-7 شکل
  316  .شود یم داده اختصاص ها عامل سطوح باتیترک به ما یمفهوم وابسته ریمتغ يتکرار يها اندازه 12- 8 شکل
  316.یآزمودن نیب اثر دو شامل ANOVA ياجرا هنگام در شده ینیب شیپ و ماندهیباق ریمقاد يساز رهیذخ 12- 9  شکل
  317  .يتکرار يها اندازه با ANOVAآزمون در Options انتخاب 12-10 شکل
  320  متفاوت يها پوشش با دنیدو از بعد و قبل یبدن توده 12-11 شکل
  322  یبیترک ANOVA کی در یآزمودن درون عامل ییشناسا 12-12 شکل
  323  یبیترک ANOVAآزمون کی فیتعر 12-13 شکل
  324  یبیترک ANOVAآزمون يبرا ها نهیگز انتخاب 12-14 شکل
  326  )یفیتوص آمار( یآزمودن نیب–یآزمودن درون ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 12-15 شکل
  SPSS  338 در يریمتغ چند یفرع پنجره  13-1  شکل
  SPSS  338 چندگانه یدسترس درونOption یفرع پنجره 13-2  شکل
  MANOVA  339آزمون يبرا یبیتعق آزمون انتخاب 13-3  شکل
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MANOVAياجـرا يبراSPSSدريتکراريهااندازهباANOVAیدسترسازاستفاده13-4شکل
  350يتکراريهااندازهبا

وابسـته يرهایمتغيتکراريهااندازهباSPSSگستردهصفحهدر) هاستون(رهایمتغارتباط13-5شکل
  351یمفهوم

  369  کیناپارامترآزمونکیازاستفادهبامستقلنمونهدوسهیمقابهمربوطپنجره14-1شکل
  371گرانداسلميانفرادسیتندر) هیثان(یرالمدتطولنیانگیم14-2شکل
  373  .کیناپارامترآزمونکیازاستفادهبا) یجفت(وابستهنمونهدوسهیمقابهمربوطپنجره14-3شکل
  374گرانداسلميانفرادسیتنکنانیبازلهیوسبهموفقازاتیامتدرصد14-4شکل
  376سیوال–کروسکالاچآزمونبهمربوطپنجره14-5شکل
  380گرانداسلمسیتنتورنمنتدریرالمدتطولنیانگیم14-6شکل
  SPSS382دردمنیفرآزمونبهمربوطپنجره14-7شکل
  384بالنتدرباالشدتباتیفعالياجرايبراشدهصرفزماندرصد14-8شکل
  393دویخآزمونبهمربوطپنجره15-1شکل
  394  2009گرانداسلمسیتنمسابقاتدرکنندهشرکتزنسیتنکنانیبازتولدماهعیتوز15-2شکل
  Cross-tabulation(398(متقاطعيبندجدولبهمربوطپنجره15-3شکل
  398متقاطعيبندجدوليبراStatisticsبهمربوطپنجره15-4شکل
  412صیتشختابعلیتحلبهمربوطپنجره16-1شکل
  415)برد+ 1و  يمساوصفرباخت،-1(يامنطقهطرح16-2شکل
  420یجفتکیلوجستونیرگرسبهمربوطپنجره16-3شکل
  431یمراتبسلسلهياخوشهلیتحلبهمربوطپنجره17-1شکل
  432نمونهيبرااحتماالتيبندبخشدهندهنشاندندوگرام17-2شکل
  434ياخوشهحلراهچهار17-3شکل
  438متفاوتخوشهسهلهیوسبهمحصوليبنددسته17-4شکل
  447یعامللیتحلبهمربوطپنجره18-1شکل
  450زهیسنگرنمودار18-2شکل
  Q2477وQ1يهاابیارزازاتیامتمتقاطعجدوليمحورجدول19-1شکل
  478کاپانییتعگستردهصفحه19-2شکل
  486  برتريپاباشدهاجراYتعادلآزمونمجددآزمون–آزمونییایپاازآلتمان-بالندطرح19-3شکل
  487  هاابیارزلهیوسبهشدهثبتنیانگیميهاارزشوابیارزنیبمطلقتفاوتنیبارتباط19-4شکل
  490فوتبالکنانیبازيگذارارزشيبراآلتمان–بالندطرح19-5شکل
  SPSS498درییایپالیتحلبهمربوطپنجره19-6شکل
زمـان بـا رایقرانیقـا زماننیانگیمنمونه،کیهیسوکیtآزمونيبراییتوانايهایمنحن20-1شکل

مفروضاستانداردانحرافبا) باالبهروتیمحدود(مفروضقهیدقهفت) هیثان420(یقرانیقا
512.کندیمسهیمقاα=0.05و2/23
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  جداولفهرست 
  74  ها یفراوان عیتوز يبرا SPSS یخروج 3-1 جدول
  76  یتوافق جدول يها یفراوان یخروج 3-2 جدول
  77  کشورها گرید و اروپا فوتبال بزرگ گیل چهار زبانیم يکشورها انیم از اروپا جام برنده شهر عیتوز  3- 3 جدول
  80  ها چارك دهنده نشان SPSS یخروج 3-4 جدول
  81  يا رتبه يرهایمتغ کننده فیتوص SPSS یخروج 3-5 جدول
  81  اروپا يشهرها در فوتبال شروع دهه 3-6 جدول
  84  دلخواه شده يبند رتبه يها داده 3-7 جدول
  86  یفیتوص يها آماره يبرا SPSS یخروج 3-8 جدول
  87  عیتوز یچولگ به مربوط یفیتوص يها آماره 3-9 جدول
  SPSS  89 در Explore یدسترس لهیوس به شده دیتول يدرصدها 3-10 جدول
  93  ها نیانگیم سهیمقا يبرا SPSS یخروج 3-11 جدول
  95  .شود یم وارد فاکتور عنوان به شهر نوع که یزمان رهایمتغ يبرا يدرصد نقاط 3-12 جدول
  96  )ییباال چارك – ینییپا چارك=  انهیم( لیتحل خالصه 3-13 جدول
  96  )نیانگیم ± استاندارد انحراف( لیتحل خالصه 3-14 جدول
 ،2010(  ACSM:  منبـع ) : min:s( مـردان  يبـرا  لیما 5/1 يدو زمان به مربوط يها نورم 4-1 جدول

2-130(  101  
  103  آنها يها تیموقع و دلخواه شده مرتب مقدار شانزده 4-2 جدول
  105  انگلستان یمل برتر گیل بال نت عملکرد يبرا دهک يها نورم 4-3 جدول
 توپ تیمالک کردن محدود و توپ تیمالک يبرا ام 65 درصد يباال عملکرد که یمیت اهداف 4-4 جدول

  106  .خواهد یم را ام 45 درصد ریز به بیرق
  108  )2008 همکاران، و اودانو( عملکرد متفاوت انواع يبرا ها دهک 4-5 جدول
  Explore  109لهیوس به شده دیتول يدرصدها 4-6 جدول
 یسـاختگ  نمونـه  لهیوسـ  بـه  شـده  اجرا یجسمان یآمادگ يها آزمون يبرا یفیتوص يها آماره 4-7 جدول

  110  )نیانگیم ± استاندارد انحراف( انیدانشجو
  σ.  111 استاندارد، انحراف کی وμ ن،یانگیم کی با ریمتغ کی يبرا T و z ازاتیامت 4-8 جدول
  112  مردان ماراتن مسابقه رساندن انیپا به زمان يبرا T ازاتیامت 4-9 جدول
  113  آنها z ازاتیامت يها دامنه و ها گانه نه 4-10جدول
  114  مردان لندن 2011 ماراتن يدو رساندن انیپا به زمان يبرا ها گانه نه 4-11 جدول
  115  بال نت مسابقه دو در شیرقبا و میت کی يعملکردها 4-12 جدول
  116  دنیدو دادیرو به مربوط يعملکردها 4-13 جدول
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  121  آنها یتجرب جینتا يها مجموعه و ها شیآزما 5-1 جدول
  124  یوجه شش تاس کی ختنیر جینتا يبرا احتماالت نییتع 5-2 جدول
 نشـان  ها کروشه در یشیآزما جینتا يکدها و پرانتزها در احتماالت( متفاوت طبقات ازاتیامت یفراوان 5- 3 جدول

  129  ).است شده داده
  132  یساختگ فوتبال میت کی يبرا مسابقات جینتا 5-4 جدول
  Var(x)  141 و E(x) محاسبه 6-1 جدول
  0.08p =  142 و  = 10n آن در که يا دوجمله عیتوز کی يبرا Var(x) و E(x) محاسبه 6-2 جدول
  147  استاندارد نرمال عیتوز يها دامنه ریز یبرخ يبرا احتماالت 6-3 جدول
  155  عیتوز بودن یعیطب آزمون جینتا به مربوط SPSS یخروج 6-4 جدول
  156  یدگیکش و یچولگ شامل Explore یدسترس از SPSS یخروج 6-5 جدول
  158  یدگیکش و یچولگ يبرا یفیتوص يها آماره جینتا 6-6 جدول
  158  سیتن در) s( یرال مدت طول يبرا یفیتوص يها آماره 6-7 جدول
  159  یرال مدت طول یتمیلگار شده لیتبد نسخه يبرا یفیتوص يها آماره 6-8 جدول
  159  یرال مدت طول یتمیلگار شده لیتبد نسخه يبرا عیتوز بودن یعیطب جینتا 6-9 جدول
  172  .شود یم پرتاب نفر 100 توسط بار 10 سکه که یهنگام سکه يها آمدن "رو" تعداد 7-1 جدول
  174  متفاوت يها حجم با نمونه 20 يها نیانگیم 7-2 جدول
  178  متفاوت يها حجم با ها نمونه از نمونه يها نیانگیم ياستانداردها انحراف و ها نیانگیم 7-3 جدول
  181  آن با مرتبط z ازیامت و نانیاطم حدود 7-4 جدول
  181  متفاوت يها حجم با ها نمونه از نمونه يها نیانگیم ،'Sx̅ استاندارد، انحراف ± ،x̿ ن،یانگیم 7- 5 جدول
  185  )احتماالت( بالقوه يخطاها و هیفرض آزمون 7-6 جدول
  209  رسونیپ r يبرا SPSS یخروج 8-1 جدول
  211  فوتبال در ریمس راتییتغ و بدن توده نیب يریمتغ دو يها یهمبستگ 8-2 جدول
هاي تفکیکی بین توده بدن و تغییـرات مسـیر در فوتبـال بـراي کنتـرل مسـافت        همبستگی 8-3 جدول

  212  پوشش داده شده
  213  فوتبال کنانیباز لهیوس به شده اجرا يرهایمس رییتغ یفراوان و بدن توده نیب) r( يها یهمبستگ 8- 4 جدول
  214  يناپارامتر يها یهمبستگ يبرا SPSS یخروج  8-5 جدول
  227  )مدل خالصه( یخط ونیرگرس يبراSPSS یخروج 9-1 جدول
  ANOVA(  227( یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9-2 جدول
  227  )بیضرا( یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9-3 جدول
  230  ها ماندهیباق عیتوز بودن یعیطب فرض شیپ آزمون جینتا 9-4 جدول
  230  ها ماندهیباق انسیوار تجانس آزمون جینتا 9-5 جدول
  236  چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9-6 جدول
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  ANOVA(  238( چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج  9-7  جدول
  238  )بیضرا( چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج  9-8  جدول
  238  چندگانه یخط ونیرگرس يبرا ماندهیباق بودن یعیطب فرض شیپ آزمون جینتا  9-9  جدول
  238  روابستهیغ مستقل يرهایمتغ فرض شیپ آزمون جینتا 9-10 جدول
  239  ها ماندهیباق انسیوار تجانس فرض شیپ آزمون جینتا 9-11 جدول
  239  چندگانه ونیرگرس لیتحل خالصه 9-12 جدول
  241  )مدل خالصه( گام به گام روش با چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9-13 جدول
  ANOVA(  241( گام به گام روش با چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9-14 جدول
  242  )بیضرا( گام به گام روش با چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9-15 جدول
  242  )رهایمتغ کردن خارج( گام به گام روش با چندگانه یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 9- 16 جدول
 یقرانیقـا  یقهرمـان  مسـابقات  در مردان آزاد وزن سبک متر 2000 مسابقه يبرا انیپا زمان 10-1 جدول

  247  )قهیدق: هیثان( 2010 سال ایتانیبر سالن داخل
  250  سالن داخل یقرانیقا در عملکرد 22 يبرا یفیتوص آمار  10-2 جدول
  250  سالن داخل یقرانیقا عملکرد 22 يبرا يا نمونه کی tآزمون یخروج  10-3 جدول
  251  سالن داخل یقرانیقا عملکرد 21 يبرا یفیتوص آمار  10-4 جدول
  251  سالن داخل یقرانیقا عملکرد 21 يبرا نمونه تک tآزمون یخروج  10-5 جدول
  256  آزمون پس/شیپ رییتغ ریمتغ بودن یعیطب فرض شیپ آزمون جینتا  10-6 جدول
  258  مستقل يها نمونه t آزمون یفیتوص يها آماره 10 -7 جدول
  258  مستقل يها نمونه t آزمون جینتا  10-8 جدول
  258  آزمون پس/شیپ يبرا گروه هر به مربوط یفیتوص يها آماره  10-9 جدول
  262  یجفت يها نمونه tآزمون از شیپ ع،یتوز بودن یعیطب آزمون جینتا 10-10 جدول
ـ فر يبـرا  توان یم را مستقل t آزمون 10-11 جدول  تجـانس  آزمـون  تـا  کـرد  اسـتفاده  SPSS دادن بی

  263  .دهد انجام یجفت يها نمونه آزمون يبرا را ها انسیوار
  264  یجفت يها نمونه tآزمون يبرا یفیتوص آمار 10-12جدول
  264  مرتبط نمونه 2 نیب یهمبستگ 10-13 جدول
  264  یجفت يها نمونه tآزمون جینتا 10-14 جدول
  265  متقاطع طرح از استفاده هنگام در یفیتوص يها آماره10-15 جدول
  275  )یفیتوص يها آماره( هیسو کی ANOVA يبرا SPSS یخروج 11- 1 جدول
  276  )نیلو آماره( هیسو کی ANOVA يبرا SPSS یخروج 11- 2 جدول
  ANOVA (  276 جینتا( هیسو کی ANOVA يبرا SPSS یخروج 11- 3 جدول
  277  )یبیتعق آزمون جینتا(  هیسو کی ANOVA يبرا SPSS یخروج 11- 4 جدول
  281  )مدل خالصه( یبخش 2 مستقل يرهایمتغ از استفاده با یخط ونیرگرس 11-5 جدول
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  ANOVA(  281( یبخش 2 مستقل يرهایمتغ از استفاده با یخط ونیرگرس 11-6  جدول
  281  )بیضرا( یبخش 2 مستقل يرهایمتغ از استفاده با یخط ونیرگرس 11-7  جدول
  282  يریمتغ تک ANOVA آزمون يبرا SPSS یخروج 11-8  جدول
  283  يریمتغ تک ANOVA آزمون يبرا شده دیتول GLM يپارامتر برآورد 11-9  جدول
  285  نیلو کردیرو از استفاده با رنوفیاسم –کلموگروف آزمون جینتا 11–10 جدول
  287  )یفیتوص يها آماره(يتکرار يها اندازه با ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 11-11 جدول
  288  )یموچل آزمون( يتکرار يها اندازه با ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 11-12 جدول
  ANOVA(  289 جینتا(مکرر يریگ اندازه ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 11-13 جدول
  291  )یبیتعق آزمون جینتا( يتکرار يها اندازه با ANOVA يبرا SPSS یخروج 14-14 جدول
  294  )یفیتوص آمار( همبسته ریمتغ بدون يریمتغ تک ANOVA جینتا 11-15 جدول
  ANOVA(  294 جینتا( همبسته ریمتغ بدون يریمتغ تک ANOVA جینتا 11-16 جدول
  295  )یبیتعق يها آزمون جینتا( همبسته ریمتغ بدون يریمتغ تک ANOVA جینتا 11-17 جدول
  SPSS  298 در ANCOVAآزمون یخروج 11-18 جدول
  298  شده برآورد یینها يها نیانگیم 11-19 جدول
  ANCOVA  298آزمون توسط شده دیتول GLM يبرا پارامتر يها نیتخم 11-20جدول
  299  نشده اصالح و خام سرعت يدو يها زمان 11-21 جدول
  306  ها ماندهیباق يبرا عیتوز بودن یعیطب آزمون جینتا 12 -1 جدول
  309  ماندهیباق ریمقاد يبرا تجانس آزمون جینتا 12-2 جدول
  309  )یفیتوص آمار( صبح حیتفر زنگ يبرا مستقل يها نمونه t آزمون يها یخروج 12-3 جدول
  t(  310آزمون جینتا( صبح حیتفر زنگ يبرا مستقل يها نمونه t آزمون يها یخروج 12-4 جدول
  310  )یفیتوص آمار( ظهر حیتفر زنگ يبرا مستقل يها نمونه t آزمون يها یخروج 12-5  جدول
  311  ظهر حیتفر زنگ يبرا مستقل يها نمونه t آزمون یخروج 12-6  جدول
  312  )یفیتوص يها آماره( هیسو دو ANOVA یخروج 12-7  جدول
  ANOVA(  312 جینتا( هیسو دو ANOVA یخروج 12-8  جدول
  317  )یفیتوص آمار( يتکرار اندازه دو يبرا SPSS یخروج 12-9  جدول
  ANOVA(  318 جینتا( يتکرار اندازه دو يبرا SPSS یخروج 12-10 جدول
  319  يتکرار يها اندازه يبرا عیتوز بودن یعیطب آزمون جینتا 12-11 جدول
  319  يتکرار يها اندازه يبرا انسیوار تجانس آزمون جینتا 12-12 جدول
  324  )یفیتوص آمار( یآزمودن نیب–یآزمودن درون ANOVA آزمون يبرا SPSS یخروج 12-13 جدول
  325  )یموچل آزمون( یآزمودن نیب –یآزمودن درون ANOVA آزمون يبرا SPSS یخروج 12- 14 جدول
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 يتکـرار  يها اندازه( یآزمودن نیب –یآزمودن درون ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 12-15 جدول
  325  )یآزمودن نیب اثرات با آن تعامل و

  325  )یآزمودن نیب اثرات( یآزمودن نیب–یآزمودن درون ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 12- 16 جدول
ـ  –یآزمودن درون ANOVAآزمون يبرا SPSS یخروج 12- 17 جدول ـ یتعق آزمـون  جینتـا ( یآزمـودن  نیب  یب

  326  )يتکرار يها اندازه يبرا
  SPSS  340لهیوس به شده دیتول هیسو کی MANOVA جینتا 13-1 جدول
  341  ها لیوتحل هیتجز خالصه 13-2 جدول
  345  .انسیکووار يها سیماتر تجانس فرض شیپ یابیارز يبرا Box's Mآزمون جینتا 13-3 جدول
  347  یآزمودن نیب اثر دو با یعامل MANOVA جینتا 13-4 جدول
  347  )نیانگیم ± استاندارد انحراف( ورزشکار انیدانشجو در یفرسودگ 13-5 جدول
  353  يتکرار يها اندازه باMANOVA جینتا 13-6 جدول
 فقـط ( يانفـراد  وابسـته  يرهایمتغ يبرا يتکرار يها اندازه باANOVA یبیتعق يها آزمون 13-7 جدول

  354  )است شده داده نشان نجایا در SPSS یخروج تیکرو فرض به مربوط فیرد جینتا
  SAS2  355 شده اصالح پرسشنامه متفاوت ابعاد جهت و یبزرگ به مربوط ازیامت 13-8  جدول
  357  )يریمتغ چند يها آزمون( یبیترک MANOVA آزمون جینتا يبرا SPSS یخروج 13-9  جدول
ـ متغ تک يها آزمون( یبیترک MANOVA آزمون جینتا يبرا SPSS یخروج 13-10 جدول  يبـرا  يری

ـ کرو فـرض  فیرد تنها)(یآزمودن نیب اثر با آن تعامل و يتکرار اندازه  در شـده  بـرآورد  تی
  358  )است شده داده نشان نجایا

 نیب اثر يبرا يریمتغ تک جینتا( یبیترک MANOVA آزمون جینتا يبرا SPSS یخروج 13-11 جدول
  359  )یآزمودن

  SAS2  360 شده اصالح پرسشنامه متفاوت ابعاد جهت و شدت يبرا ازاتیامت 13-12 جدول
  360  شده اصالح SAS2 جداگانه ابعاد يبرا ANOVA جینتا 13-13 جدول
  366  کیناپارامتر نیگزیجا يها آزمون و کیپارامتر يها آزمون 14-1  جدول
  367  یمیت متر 800 يدو یساختگ مسابقه کی جهینت 14-2  جدول
  370  وابسته ریمتغ کی يبرا مستقل گروه دو يها رتبه نیانگیم 14-3  جدول
  370  یتنیو - من وی آزمون يبرا SPSS یخروج 14-4  جدول
  371  ها نیانگیم سهیمقا يبرا SPSS یخروج 14-5  جدول
  373  .شوند یم سهیمقا باهم) وابسته( مرتبط نمونه دو که یزمان یمنف و مثبت يها رتبه نیانگیم 14- 6  جدول
  373  لکاگسونیو دار عالمت يها رتبه آزمون جینتا 14-7  جدول
  SPSS  374لهیوس به شده ارائه یفیتوص يها آماره 14-8  جدول
  377  مستقل نمونه چهار يبرا ها رتبه نیانگیم 14-9  جدول
  377  سیوال-کروسکال اچ آزمون يبرا spss یخروج 14-10جدول
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  378  یفیتوص يها آماره 14-11 جدول
 اچ آزمـون  يبـرا  post hoc سـات یمقا يبرا) 204-1996:5( نلسون و توماس روش جینتا 14-12 جدول

  380  سیوال-کروسکال
  382  دمنیفر آزمون با شده استفاده يها رتبه نیانگیم 14-13 جدول
  383  دمنیفر آزمون يبرا SPSS یخروج 14-14 جدول
  383  یفیتوص يها آماره 14-15 جدول
  384  سونگلکایو دار عالمت يها رتبه یبیتعق يها آزمون 14-16 جدول
 تورنمنـت  در تـر  بـزرگ  کنانیباز يانفراد هايدادیرو از دور نیاول در که یکنانیباز تولد ماه 15-1  جدول

  391  رقابت کردند 2009 سال در گرانداسلم
  393  انتظار مورد و شده مشاهده يها یفراوان 15 -2 جدول
  394  دو یخ برازش آزمون SPSS یخروج 15 -3 جدول
ـ جغراف خاستگاه 15-4 جدول ـ ل چهـار  فوتبـال  کنـان یباز ییای  و لـد یبلومف( 2001–02 فوتبـال  برتـر  گی

  396  ).2007 همکاران،
  SPSS  399لهیوس به متقاطع جدول يها یفراوان یخروج 15-5 جدول
  400  دو یخ استقالل آزمون يبرا جینتا 15-6 جدول
  400  دو یخ استقالل آزمون يبرا جینتا اثر اندازه 15-7 جدول
ــرمــا) a( 16-1 جــدول ــکووار سیمــاتر) b( ،یهمبســتگ سیت  يرهــایمتغ C و A، B يرهــایمتغ. انسی

 بازگشـت  يروزهـا  و) مسـابقه  در شرکت يبرا( شده یط فاصله فا،یف يبند رتبه از یمتفاوت
. اسـت  فوتبـال  مسـابقه  153 در میت دو يبرا نیشیپ مسابقات از) يکاوریر( هیاول حالت به
ـ ا ـ توان یمــ را رهـا یمتغ نی ـ فا در دی  دیــابیب pool-matches-2007-2010.SAV-16.1 لی
)͗RP-Diff،͑  ͗Dist-Diff͑  و ͗Rec-Diff͑(  408  

  Boxʾs M  412آزمون يبرا SPSS یخروج 16-2 جدول
  413  اریمع یصیتشخ توابع يبرا ژهیو ریمقاد 16-3 جدول
  413  هاي متفاوت معنی داري مدل 16-4 جدول
  413  یصیتشخ تابع دو يبرا استاندارد بیضرا 16-5 جدول
  413  ساختار سیماتر 16-6 جدول
  414  اریمع یصیتشخ تابع دو بیضرا 16 -7 جدول
  414  شده ینیب شیپ و شده مشاهده يها گروه تیعضو سهیمقا جینتا يبند طبقه 16-8 جدول
  A  417 دوره يها ینیب شیپ 16-9 جدول
  421  مدل در مستقل يرهایمتغ يدار یمعن 16-10جدول
  421  یخیتار يها داده اساس بر ینیب شیپ دقت 16-11جدول
  421  آنها يدار یمعن و مدل بیضرا 16-12جدول
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  422  مسابقات يها ینیب شیپ 16-13 جدول
  424  2010 فایف یجهان جام یحذف تک مسابقات 16-14 جدول
  430  .کردند حمله تور به متفاوت ازیامت خط يها تیموقع در کنانیباز که یازاتیامت درصد 17-1 جدول
  434  .متفاوت ازیامت خط يها تیموقع در آمده دست به تور ازاتیامت درصد 17-2 جدول
  436  یتیجنس کیتفک يها خوشه 17-3 جدول
ـ ت صـورت  بـه  کـه  ییهـا  خوشـه . متفـاوت  يها حل راه در ها خوشه اندازه 17-4 جدول  داده نشـان  تـر  رهی

  437  .شوند یم يبند بخش شود، یم جادیا يبعد حل راه طورکه اندهمان شده
  440  متفاوت يها خوشه ياقتصاد–یاجتماع تیموقع و سن ت،یجنس مرخین  17-5 جدول
  449  ژهیو يها ارزش دهنده نشان یاصل اجزاء لیتحل يبرا SPSS یخروج 18-1 جدول
  452  افتهینا چرخش مستخرج ياجزا 18-3 جدول
  453  مستخرج ياجزا ژهیو يها ارزش 18-4 جدول
  453  افتهی چرخش مستخرج ياجزا 18-5 جدول
  455  مستقل يرهایمتغ عنوان به اجزا ازاتیامت از استفاده با یخط ونیرگرس يبرا SPSS یخروج 18- 6 جدول
ـ ارز نیب ییایپا مطالعات در يشنهادیپ ییایپا يها آماره 19- 1 جدول  يهـا  فـرم  و مجـدد  آزمـون –آزمـون  اب،ی

  470  )کسانی يرهایمتغ( يمواز
  472.سیتن يا مشاهده ابزار از مثال کی لهیوس به شده دیتول عملکرد يها شاخص و رهایمتغ فیرد  19- 2 جدول
  Q2  475 و Q1يها ابیارز لهیوس به شده انجام يها يبند رتبه يبرا توافق عدم و) رنگ پر( توافق  19- 3 جدول
  479  )2011 جول،( کنانیباز يها رتبه در معتبر کوچک توافقات عدم يبرا شده استفاده يها وزن  19- 4 جدول
اجرا شده با چشمان بـاز و پـاي    Yمطالعه پایایی آزمون ـ آزمون مجدد براي آزمون باالنس    19- 5 جدول

  479  هاي ساختگی) برتر (داده
  488  فوتبال کنانیباز يگذار ارزش 19-6 جدول
 را يآمـاتور  بوکس مسابقه شش که) E تا A( کرده نیتمر داور پنج لهیوس به دیکل يفشارها 19-7 جدول

  493  .کردند تماشا
  494  يباز شش در قرمز و یآب دیکل دادن فشار يبرا يریرپذییتغ بیضرا 19-8 جدول
  495  قرمز بوکسور یازدهیامت بر يداور اثر يبرا SPSS یخروج 19-9 جدول
  495  قرمز بوکسور یازدهیامت بر يباز اثر يبراSPSS  یخروج 19-10 جدول
  496  یآب بوکسور یازدهیامت بر يداور اثر يبرا SPSS یخروج 19-11 جدول
  496  یآب يبوکسورها یازدهیامت بر يباز اثر يبرا SPSS یخروج 19-12 جدول
  498  کرونباخ يآلفا يبرا SPSS یخروج 19-13 جدول
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  سخن ناشر

  
منت خداي را عزوجل که توفیق ارائه خدمات فرهنگی آموزشی در گستره فرهنگ میهن اسالمی 

انتها توانستیم با نشر آثار متعدد در حیطه علوم  یبرا به ما ارزانی داشت و از برکت این منت 
بدنی انتقال تجارب علمی و آموزشی دانشمندان و سایر اساتید و همکاران گرامی  یتتربورزشی و 

  به آحاد جامعه و تمام نقاط کشور فراهم کنیم. را
موجب غرور  تنها نه شده ارائهدوستان از آثار  یر اساتید و دانشجویان و ورزشنظ کماستقبال 

تر کرد و ما را بر آن داشت تا با  ینسنگگردید بلکه رسالت ما را در قبال جامعه ورزش کشور 
یی با قیمت مناسب و کیفیت باال در مسیر ها کتابي مستحکم در راه نشر آثار غنی و ارائه ها گام

  اهداف خود به پیش بردیم.
در طریق نشر آثار برگزیده  تر تمامي اولیه را با استواري هر چه ها قدمو خشنودیم که 

  یم و اعتقاد به خشنودي خداوند از اعمال و کردارمان داریم.ا برداشته
یم تا با کمک ا گرفتهدستیابی به اهداف، تمامی توان خود را به کار  منظور بهن راستا و در ای

هایی منتشر نماییم که از نظر محتواي علمی غنی بود و نیاز  نیروهاي متخصص و ماهر کتاب
ناپذیر  یخستگوقفه و  یبگردد مگر با تالش  ینماین میسر  ؛ وسازد برطرفجامعه ورزش کشور را 

  مختلف این انتشارات. واحدهاي
اندرکاران دانش  موفقیت این انتشارات بدون همفکري و همیاري صاحبنظران فن و دست

استقبال  گردد؛ لذا از پیشنهادات و انتقادهاي سازنده شما بدنی و علوم ورزشی میسر نمی یتترب
  نماییم و به دیده منت داریم که در این راه، یار و همگام ما باشید. یم
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  مؤلف مقدمه
شده است که دانشجویان بسـیاري بـا آن مشـکل دارنـد. ایـن کتـاب        اي حیطهتحلیل آماري تبدیل به 

این مشکل را ارائـه دهـد.    هاي حل راهتنها بخشی از  تواند میآماري دیگر  هاي کتابمشابه با بسیاري از 
رین ر زمینـه علـوم ورزش و تمـ   د هایی که اختصاصاًآن ویژه بهآماري  هاي کتابنویسنده این کتاب، دیگر 

ایـن کتـاب منطـق خاصـی وجـود دارد، نویسـنده        تألیفکه براي  ، مطالعه کرده است. در حالیباشند می
)، 2004)، هینتـون و همکـاران (  2004)، هینتـون ( 2001تمایل دارد تـا کارهـاي برجسـته انتومـانیس (    

. داده و بـه کـار بـرد   د شناسـایی قـرار   ) را مـور 2010) و نیوول و همکـاران ( 2005فالوفیلد و همکاران (
مـورد   هـاي  آمـاره آمـاري و   هـاي  بستهآماري،  هاي روشهاي متفاوت بر کیدأبا ت اي برجسته هاي کتاب

در حیطه آمـار، درگیـر    آمیز موفقیتوجود دارد. کلید اصلی براي پیشرفت  ،استفاده در یک حیطه تحقیقی
این کتاب براي حمایـت دانشـجویانی طراحـی شـده اسـت کـه آمـاده        شدن کامل در این حیطه است. 

  ذهنی و ادراکی این حیطه، کار کنند. هاي مهارتبراي توسعه دانش،  تا شوند می
در یـک تحقیـق اسـتفاده     هـا  آمـاره که چگونـه   کند میدر طراحی این کتاب، نویسنده بررسی 

 تـرین  مناسـب : الـف) انتخـاب   کنـد  میو سه چیز که نیاز به انجام آن هست را شناسایی  شوند می
 هـاي  دادهب) به کار بردن روش انتخاب شده براي  ،روش آماري براي یک طرح تحقیق مشخص

آماري است کـه   هاي روشبنابراین هر فصل دربرگیرنده  ؛ها دادهج) گزارش نتایج تحلیل و تحقیق 
مربـوط بـه علـوم ورزش و     هـاي  مثـال ها از و در آن باشد می فوق شامل ساختاري بر مبناي مراحل

حلیـل آمـاري کـامپیوتري    یـک بسـته ت   عنـوان  بـه SPSSتمرین استفاده شده است. این کتاب از 
قابـل دسترسـی اسـت تـا بـه       سـایت  وببـر روي یـک    SPSSهاي دادهصفحه کند. استفاده می

را براي خود حل کرده و نتایج آن را با نتایج ایـن کتـاب مقایسـه     ها مثالدانشجویان اجازه دهد تا 
  .باشند میموجود  سایت وبها نیز در این آن هاي حل راهاین کتاب و  هاي تمرینکنند. 

 بایسـت  مـی ، نویسـنده همچنـین   شود میتوصیه  شدت به ها تمرینکه پرداختن به این  در حالی
کتـاب را بخواننـد در نظـر گیـرد. همیشـه بـراي        که خوانندگان ممکـن اسـت ایـن    مکان و زمانی

 SPSSافـزاري  نـرم خوانندگان ساده نیست تا از کامپیوتري اسـتفاده کننـد کـه بـر روي آن بسـته      
، تمـام فصـول را   هـا  تمـرین نصب شده است. برخی ممکن است ترجیح دهند قبل از پرداختن بـه  

بـدون منـابع همـراه بـا آن،      توانـد  مـی نوشـته شـده اسـت کـه      اي گونه بهبنابراین کتاب  ؛بخوانند
شــدن خواننــده در درگیر وســیله بـه ســیل واقعـی کتــاب تنهــا  اسـتفاده شــود. بــا ایـن وجــود، پتان  

  .شود میکاربردي، درك  هاي تمرین
کـه بـا    هـایی  بحـث یک تجربه یادگیري بوده اسـت و او از   نیز نویسندهخود این کتاب براي  تألیف

که کتـاب بایـد در بـر داشـته      هایی تحلیلاستفاده شود و انواع  تواند میکه  هایی مثالهمکارانش درباره 
مشـارکتی اسـت کـه     هـاي  بحثکتاب شامل دو نوع از این ، فواید فراوانی برده است. ، داشته استباشد
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این است کـه ایـن دو    "ممکن است بدیع باشند" گوید مینویسنده  اینکهممکن است بدیع باشند. علت 
داشـته باشـد. یکـی از     قـبالً را  پیشنهادهاییچنین  ر کسی در هر جایی بایدتند که هآشکار هس قدري به
آزمایشـی   αها پیشنهاد یک جایگزین براي تعدیل بونفرونی اسـت کـه بـراي محـدود کـردن سـطح       آن

 شـود  مـی  p 000/1هـاي  ارزشکه منجر به  نسبت به تعدیل بونفرونی. نویسنده همیشه شود میاستفاده 
) احساس خوبی نداشته است. رویکرد جـایگزین پیشـنهاد   آورد میرا به حساب  1(زیرا احتماالت بیش از 

دقیقـی   طـور  بـه که  کند میتضمین  ها مقایسهاز جفت  هرکداما براي ر α، یک سطح 11شده در فصل 
اسـتقالل   آزمـون تعقیبـی بـراي    آزمـون  ،. پیشـنهاد دوم شـود  میآزمایشی مورد نظر  αسطح منجر به 

سـطح ارتبـاطی وجـود     شده در بیش از دو گیري اندازه اي طبقهکه بین دو متغیر  . زمانیمجذور خی است
کـه   کنـد  مـی هـا پیشـنهاد   آن باهمآزمودن  جاي بهرا  اسمی هاي ارزشاز  هرکدامآزمودن دارد، نویسنده، 

  .شود می ،افتد میمنجر به تعیین دقیق جایی که معناداري اتفاق 
 صـورت  بـه خواندن صفحه به صفحه آن با ترتیب و  ،ب یک کتاب مرجع است و هدفاین کتا

 طـور  بـه . ه اسـت یک تصمیم دشوار بـود  آن هاي فصلمتوالی نیست. در حقیقت گمارش برخی از 
آماري اصـلی توصـیفی و اسـتنباطی، دالیلـی وجـود       هاي روشخاص، براي آوردن پایایی قبل از 

دارد. بخش اول کتاب یک مقدمه کلی از حیطه آمار در زمینـه تحقیـق کمـی اسـت. بخـش دوم      
. کسـانی کـه احسـاس    کنـد  مـی را در مورد چگونگی استفاده از این کتـاب فـراهم    هایی راهنمایی

ها آناین فصل را بخوانند و امیدوارم که  را درك کنند، باید ها فرمولمعادالت و  توانند نمی کنند می
 هـاي  آمـاره تمـام   3دالت دشوار نیسـتند. فصـل   او مع ها فرمولمتوجه این موضوع بشوند که این 

استفاده از نمرات اسـتاندارد را بـراي کمـک بـه تفسـیر       4و فصل  شود میتوصیفی مهم را شامل 
ي از احتمـاالت و توزیـع احتمـاالت    ضـرور  اي زمینـه  پـس ، 6و  5. فصول کند می، بررسی ها آماره

فرضـیه معرفـی خواهـد شـد.      آزمـون که در آن  باشند میفصل هفتم  نیاز پیشکه  کنند میفراهم 
آمـاري   هـاي  روش 15تـا   10. فصـول  گیرند میهمبستگی و رگرسیون را در بر  9و  8 هاي فصل

تغیـري را در بـر   چنـد م  هـاي  روشبرخـی از   18تـا   16 هاي فصلو  شوند میاستنباطی را شامل 
هـا را  ، آن1ح تسـلط وکه تعداد کمـی از دانشـجویان علـوم ورزش و تمـرین قبـل از سـط       گیرند می
کـه   کنـد  مـی ایـن فصـل مشـخص     فصل جالب براي نویسنده بود زیرایک  19. فصل آموزند می

یـک   20. فصـل  کننـد  مـی معناهاي متفاوتی اسـتفاده   با"پایایی"علمی متفاوت از واژه  هاي رشته
کـار مـورفی و همکـاران     تـأثیر مه بسیار کوتاه از تحلیل توانایی آماري اسـت و بسـیار تحـت    مقد

تر ایی آماري دارند براي مطالعه بیش. کسانی که عالقه خاص به بحث تحلیل توانباشد می) 2009(
  .شوند می) ارجاع داده 2009به کتاب مورفی و همکاران ( تر عمیقو 
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  دانیدرق
کتـاب   سـازي  آمـاده همه کسانی که به من در طول نگـارش و   بهمراتب تشکر خود را  خواهم می

 هاي روشگروه دوره کارشناسی ، مدیر 1، تمایل دارم از ریچارد نیلویژه به. ابراز کنمکمک کردند، 
تحقیق در دانشگاه والس ایالت کاردیف (دانشگاه کاردیف متروپولیتین)، تشکر نمایم کـه برخـی از   

ویـرایش  ها استفاده شـد را  را توسعه بخشید و فصولی که از آناستفاده شده در این کتاب  هاي مثال
هستم که برخی از فنون جدیـد را   ارزگ سپاسسابقم، بسیار  اي دانشکده لیویلین، همنمود. از لورنس 

عـالی و   کارهـاي خاطر بـه آماري بـه مـن یـاد داد. نگـارش ایـن کتـاب        هاي تحلیلو  SPSSدر 
انجـام  متروپـولیتین   کـاردیف  اخیر در دانشـگاه  هاي سالکه در  صورت گرفته است اي برانگیزاننده

تیمی که بخشی از آن هستم، داشـته باشـم:    مراتب تشکر خود را از اعضاي خواهم میمن و شده 
 مارك کوپر، ایان بزودیس، مایکل هاقز، جـان اولیـور، پـائول اسـمیت، گمـا     و  اوین توماس، استیو

ینسون، جینیویس ویلیامز، کیلی ویلسـون، راي پونتینـگ، دبـورا ولفـورد، ایـان میتچـل، رودري       راب
لیود، جوزف اسفورمز، ماریان گیتوس، کاسی ویلسـون، نیـک جیمـز، کاریـان بـاکس، کریسـتیان       
ادواردزف دیوید واسلی و کایران کینگستون. همچنین از جوش ولز و سیمون وایتمور در انتشـارات  

  .نمایم میو نگارش کتاب، تشکر  ریزي برنامهدر طول  شان حمایتي روتلج برا
   

                                                             
1. Richard Neil 


