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هـ -إَمـ آومتِم٣مدي.

52
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صمدول رومؿ ( )0يقضح إؽمٔم٣مر إؽمٚمٝم٥م يمٙمٛمٖمط َمـ ()0215 -0226

00
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ايمِمٖمح٥م

صمدول ( )10ايمٛمت٣مئ٨م اخل٣مص٥م زم٣مطمتب٣مر ََم٣من وسمٛمل ايمالزم٣مراَمؼمي Mann-Whitney Test
يمٙمٔمٝمٛمتكم اظمُستٗمٙمتكم يمٙمتٔمرف فمعم ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم
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َم٘م٣من ايمٔمٚمؾ
صمدول ( )11اطمتب٣مر ( ىمقظمجروف-ؽمٚمغمٞمقف) زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم اجلٛمس
صمدول ( )12اطمتب٣مر يمٝمٖمكم  Levene'sTestيمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمدراؽم٥م زم٣ميمٛمسب٥م
ظمتٕمغم اجلٛمس
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صمدول ( )13ايمٛمت٣مئ٨م اخل٣مص٥م زم٣مطمتب٣مر ََم٣من وسمٛمل ايمالزم٣مراَمؼمي Mann-Whitney Test
يمٙمٔمٝمٛمتكم اظمُستٗمٙمتكم يمٙمتٔمرف فمعم ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم
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اجلٛمس
صمدول ( )14اطمتب٣مر ( ىمقظمجروف-ؽمٚمغمٞمقف) زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم احل٣ميم٥م آصمتامفمٝم٥م
صمدول ( )15اطمتب٣مر يمٝمٖمكم  Levene'sTestيمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمدراؽم٥م زم٣ميمٛمسب٥م
ظمتٕمغم احل٣ميم٥م آصمتامفمٝم٥م
صمدول (ٞ )16مت٣مئ٨م اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل وايمٝمس – Kruskal-WallisTestيمٙمتٔمرف فمعم
ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم احل٣ميم٥م آصمتامفمٝم٥م
صمدول ( )22اطمتب٣مر ( ىمقظمجروف-ؽمٚمغمٞمقف) زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم ايمٔمٚمــر
صمدول ( )21اطمتب٣مر يمٝمٖمكم  Levene'sTestيمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمدراؽم٥م زم٣ميمٛمسب٥م
ظمتٕمغم ايمٔمٚمــر
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رومؿ اجلدول
صمدول (ٞ )20مت٣مئ٨م اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل وايمٝمس – Kruskal-WallisTestيمٙمتٔمرف فمعم
ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم ايمٔمٚمــر
صمدول ( )20اطمتب٣مر ( ىمقظمجروف-ؽمٚمغمٞمقف) زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم اظمستقى ايمتٔمٙمٝمٚمل
صمدول ( )21اطمتب٣مر يمٝمٖمكم  Levene'sTestيمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمدراؽم٥م
زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم اظمستقى ايمتٔمٙمٝمٚمل
صمدول (ٞ )22مت٣مئ٨م اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل وايمٝمس – Kruskal-WallisTestيمٙمتٔمرف فمعم
ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم اظمستقى ايمتٔمٙمٝمٚمل
صمدول ( )23اطمتب٣مر ( ىمقظمجروف-ؽمٚمغمٞمقف) زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم فمدد ؽمٛمقات اخلػمة دم ايمٔمٚمؾ
صمدول ( )24اطمتب٣مر يمٝمٖمكم  Levene'sTestيمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمدراؽم٥م زم٣ميمٛمسب٥م
ظمتٕمغم فمدد ؽمٛمقات اخلػمة دم ايمٔمٚمؾ
صمدول (ٞ )25مت٣مئ٨م اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل وايمٝمس – Kruskal-WallisTestيمٙمتٔمرف فمعم
ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم فمدد ؽمٛمقات اخلػمة دم ايمٔمٚمؾ
صمدول ( )26اطمتب٣مر ( ىمقظمجروف-ؽمٚمغمٞمقف) زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم فمدد ايمدورات ايمتدريبٝم٥م دم ايمٔمٚمؾ
صمدول ( )32اطمتب٣مر يمٝمٖمكم  Levene'sTestيمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمدراؽم٥م زم٣ميمٛمسب٥م
ظمتٕمغم فمدد ايمدورات ايمتدريبٝم٥م دم ايمٔمٚمؾ
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صمدول (ٞ )31مت٣مئ٨م اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل وايمٝمس – Kruskal-WallisTestيمٙمتٔمرف فمعم
ايمٖمروق دم اصم٣مزم٣مت أهمراد ايمدراؽم٥م ايمتل سمٔمزى إلم اطمتالف َمتٕمغم فمدد ايمدورات ايمتدريبٝم٥م دم
ايمٔمٚمؾ
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