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  مبادئ اإلحصاء الوصفي                         
                   التربیة الموسیقیة و اقتصاد منزلى: قسم            األولى      : السنة       
        -----------------------------------------------------  

  :تعریف اإلحصاء 
لیات جمع البیانات الرقمیة حول خصائص األشیاء والعمل على یهتم اإلحصاء بالدرجة األولى فى عم       

تلخیصها وتحلیلها وتفسیرها بهدف الوصول إلى قرارات أو نتائج معینة حول المجتمع اإلحصائي الذى تم أخذ 
  .البیانات اإلحصائیة منه 

یب التي یمكن فعلم اإلحصاء هو علم البیانات والذى یتضمن مجموعة واسعة من المبادئ واألسال       
  .بواسطتها تلخیص البیانات فى صیغ رقمیة على نحو یسهل عملیة معالجتها للوصول إلى أحكام محددة 

وعلیه فإن اإلحصاء هو علم البیانات الذى یتضمن عملیات جمع وتلخیص وتنظیم وتحلیل وتفسیر        
  .البیانات بهدف الوصول إلى أحكام معینة 

هو الكشف عن قلق االمتحان عند مجموعة الطلبة فى مساق معین ، فإن  هدف الباحث ، :مثال ذلك 
  .مجموعة اإلجراءات المستخدمة فى تحدید مستوى القلق عند مجموعة الطلبة هي اإلحصاء 

  :األسالیب اإلحصائیة 
ن یمكن تقسیم األسالیب اإلحصائیة إلى مجموعتین اعتماداً على الهدف الذى من اجله تستخدم ، وم       

  :هذه األسالیب اآلتي 
  : أسالیب اإلحصاء الوصفي:أوًال 
المأخوذة من  اإلحصائیةهو وصف البیانات  ساسياألعندما یكون الهدف  الوصفيحصاء اإلیستخدم       

بیانیة معینة والعمل  أشكالمجتمع ما ، ویتم تلخیص وتبویب هذه البیانات فى جداول تكراریة أو رسمها فى 
 فاإلحصاءكالمتوسط والوسیط والمنوال والنسب المئویة وغیرها ، وهكذا  إلحصائیاتاعلى حساب بعض 

محددة  أوصافهو ذلك الفرع الذى یهتم بعملیات جمع البیانات وتنظیمها وتلخیصها بهدف تقدیم  الوصفي
  .حول هذه البیانات 

  :أسالیب اإلحصاء االستداللي : ثانیًا 
مجموعة من األسالیب التي تمكنه من عمل بعض االستنتاجات یستخدم اإلحصاء االستداللي        

واالستدالالت حول خصائص مجتمع معین من خالل استخدام عینة جزئیة من ذلك المجتمع ، وهكذا فان 
فى اخذ مجموعة صغیرة من مجتمع معین ودراسة  العیني األسلوبتعتمد على  االستداللي اإلحصاء أسالیب

  .تعمیمات حول المجتمع الذى اخذ منه هذه العینة  إصدار خصائص هذه المجموعة بهدف
هو ذلك الفرع الذى یهتم بدراسة خصائص عینة جزئیة من البیانات من  االستداللي فاإلحصاءوعلیه        

  .منه تلك العینة  أخذتاجل عمل بعض االستدالالت حول خصائص المجتمع الكلى الذى 
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  :المتغیر والثابت 
یانات اإلحصائیة التي یقوم بها اإلحصائي بجمعها إلى مقدار ما فى الشيء أو الفرد من تشیر الب       

خاصیة ، فإذا اختلفت هذه الخاصیة عند أفراد مجموعة معینة كمًا أو نوعًا نقول بأن هذه الخاصیة هي 
فإن هذه الخاصیة هي المتغیر ، أما إذا كان األفراد متساویین كمًا أو متشابهین نوعًا بالنسبة لخاصیة معینة 

  .الثابت 
خاصیة تحصیل الطلبة فى مساق معین فى مرحلة دراسیة أو مستوى أكادیمي هي المتغیر ، أما  :مثال ذلك 

  .الثابت هو المرحلة الدراسیة أو المستوى األكادیمي 
  :المتغیرات الكمیة والمتغیرات النوعیة  

ثلة للخاصیة المقاسه ، فإذا كانت هذه القیمة تشیر إلى یرتكز هذا التصنیف على مدلول القیمة المم       
مقدار ما فى الفرد من خاصیة مقارنًا بأفراد مجموعته فإن هذه القیمة تحمل معنى كمیًا وأن المتغیر متغیر 

: كمي ، وٕاذا كانت القیمة ال تعبر عن مقدار الخاصیة عند فرد معین وٕانما إلى فئة أو مجموعة ، مثل 
  . حلة الدراسیة ، المستوى األكادیمي ، فإن هذه المتغیرات هي متغیرات نوعیة الجنس ، المر 

كما تصنف المتغیرات الكمیة إلى متغیرات كمیة متصلة ، ومتغیرات كمیة منفصلة ، المتغیر الكمي        
مي المتصل هو المتغیر الذى یأخذ أي قیمة فى مدى معین كمتغیر التحصیل الدراسي ، أما المتغیر الك

المنفصل فهو المتغیر الذى یأخذ قیم محددة ، كعدد الطلبة فى األقسام المختلفة للمساق الواحد أو عدد أفراد 
  .األسرة 

  :المتغیرات المستقلة والمتغیرات التابعة 
تصنف المتغیرات هنا على أساس وجود عالقة بین متغیرین ، هذه العالقة تمكن الباحث من التنبؤ        

من معرفته لقیمة المتغیر اآلخر ، وهو المتغیر المستقل ، ویخضع ) المتغیر التابع ( المتغیرین  بقیمة أحد
المتغیر المستقل لسیطرة الباحث ، فإذا أراد الباحث أن یبحث عن أثر ساعات الدراسة على تحصیل الطالب 

ذا یتوقع الباحث وجود فى مساق معین ، فساعات الدراسة هنا متغیر مستقل والتحصیل متغیر تابع ، وهك
  .تغیر فى التحصیل بتغیر عدد ساعات الدراسة 

  :المتغیرات االسمیة 
وهى المتغیرات التي ال یمكن التعبیر عنها بمقادیر كمیة كداللة على مدى امتالكها لسمة ما ، ومن        

الجامعي ، فاألرقام التي  الجنس ، المهنة ، التخصص ، فصیلة الدم ، الرقم الوطني ، الرقم: هذه المتغیرات 
  )  ٢( ، أنثى )  ١( ذكر : تعطى لهذه المتغیرات الهدف منها تصنیف هذه المتغیرات مثل 

  ) . ٤( ، مطلق )  ٣( ، أرمل )  ٢( ، متزوج )  ١( أعزب : الحالة االجتماعیة 
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  :متغیرات الرتب 
ذلك ألن األرقام التي تعطى لها تعكس وهى تقع على مستوى قیاس أعلى من المتغیرات االسمیة ، و        

  درجات األفضلیة بینها ، األمر الذى یساعد فى ترتیبها تنازلیًا أو تصاعدیًا ،
عمید ، : ، الرتب العسكریة )  ٣( ، منخفض )  ٢( ، متوسط )  ١( مرتفع : مستوى الدخل : مثال ذلك 

  .       عقید ، مقدم ، رائد ، نقیب 
قام التي تعطى للمتغیرات ، الهدف تصنیفها وترتیبها حسب درجة امتالكها لسمة معینة وعلیه فإن األر        

  .فى الوقت الذى ال تعكس األرقام الفروق الكمیة الحقیقیة بین هذه المتغیرات 
  :المتغیرات الفئویة 

ات تعكس وهى المتغیرات التي تقاس حسب مقیاس فئوي ، حیث أن األرقام التي تعطى لهذه المتغیر        
معاني كمیة من حیث امتالكها لسمة ما ، وهذه المتغیرات ارقي من المتغیرات السابقة ، حیث تمكن من 

المقارنة بین األرقام وهذا یعنى أن المسافات التي تفصل بین األرقام متساویة بحیث تسمح لنا بإمكانیة تحدید 
  .الفروق بین المتغیرات وٕاجراء العملیات الحسابیة 

، فعندها یمكن القول  ٦٥ – ٦٠ – ٥٠ – ٤٥: إذا كانت عالقات أربع طالب على امتحان هي  :لك مثال ذ
أي أن هذا الفرق مساوي لخمس وحدات )  ٦٥ – ٦٠( مساوي للفرق بین )  ٥٠ – ٤٥( أن الفرق بین 

  .    قیاس
ود خاصیة الصفر ونظرا لوجود وحدة قیاس ثابتة فى حالة هذه المتغیرات فهذا یعنى توافر وج       

  .االفتراضي ، حیث یعتبر الصفر قیمة یأخذها المتغیر ، فالصفر فى هذا المقیاس ال یعنى عدم وجود السمة 
  .التحصیل الدراسي ، الذكاء ، القلق ، االكتئاب ، الدافعیة  :مثال ذلك 

  :المتغیرات النسبیة 
الصفر ( اس نسبى فى وجود صفر حقیقي وهى مجموعة المتغیرات التي تعكس معاني كمیة حسب مقی       

، والذى یعنى انعدام وجود السمة أو غیابها ، وهذا األمر یمكن من إجراء جمیع العملیات الحسابیة ) المطلق 
  .على هذه المتغیرات ، حیث یمكن القول أن متغیر ما یساوى ضعف متغیر آخر أو یقل عنه بمعدل النصف 

   .سافة ، الدخل الشهري الطول ، الوزن ، الم :مثال ذلك 
  :التوزیعات التكراریة 

ترجع تسمیته إلى انه یقوم فى جوهره على حساب مرات تكرار اإلعداد ، بهدف  :التكرار البسیط : أوًال 
تبسیط العملیات اإلحصائیة ، وذلك بتبویبها فى صورة مناسبة تیسر إجراءها بسرعة ودقة ، أیضا بهدف 

  .دیة صیاغة علمیة توضح أهم ممیزاتها الرئیسیة إعادة صیاغة البیانات العد
  ):عمال  10( یوضح أجور مجموعة من العمال بإحدى الشركات عددهم )  1( مثال ذلك جدول رقم       
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  ) 1( جدول                                                  
  ك= التكرار   س= الدرجة 
20 1  
21  3  
22  5  
23  1  
  10  مج= المجموع 

  
  : العالمات التكراریة: ثانیًا 
عندما تزداد األعداد ، فإن الفرد یجد صعوبة ومشقة ، ولذلك نلجأ إلى طریقة العالمات التكراریة ، حیث       

تعتمد على كتابة خط مائل أمام العدد فى كل مره یتكرر فیها ، وعندما یبلغ عدد هذه الخطوط خمسة فإننا 
س میل الخطوط األربعة األولى حیث یتقاطع معها جمیعًا ویحولها بذلك إلى حزمة نكتب الخط الخامس فى عك

  .خماسیة من الخطوط المائلة لیسهل بعد ذلك رصدها 
  ):عمال  10( یوضح أجور مجموعة من العمال بإحدى الشركات عددهم ) 2(مثال ذلك جدول رقم       

  ) 2( جدول                                                    

  =العالمات التكراریة   ك  س
  ع ك

20 1  /  
21  3  ///  
22  5  ////  
23  1  /  
    10  مج

  
  :الفئات التكراریة ومداها : ثالثًا 
عدد الفئات عن القدر المناسب له فإنه یحجب بعض خواص التوزیع وخاصة االختالفات عندما یقل       

  .ي بعدها ، أي تذبذب الفئات فى علوها وانخفاضها الشدیدة القائمة بین تكرار فئة والفئة الت
وعندما یزداد عدد هذه الفئات عن القدر المناسب له فإنه قد یعوق تنسیق التوزیع بحیث یدل على       

  .الصفات الرئیسیة للتوزیع أكثر مما یدل على الصفات الفرعیة لكل فئتین متتالیتین 
رًا بمدى كل فئة ، فعندما یزداد عدد الفئات فى أي توزیع تكراري فإن ویرتبط عدد الفئات ارتباطًا مباش      

مدى الفئة یقل تبعا لذلك ، وعندما یقل عدد الفئات لنفس التوزیع التكراري السابق فإن مدى الفئة یزداد تبعا 
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 -  10 - 5 -  3 -  2( لذلك ، وبناء على ما سبق ، فإن المدى المناسب للفئات ال یخرج عن القیم التالیة 
20 . (  

  : ویحسب مدى كل فئة وعدد الفئات كالتالي       
وذلك بطرح اصغر درجة من اكبر درجة ، ثم إضافة یحسب المدى الكلى لجمیع درجات التوزیع  -      

  .الواحد الصحیح إلى ناتج عملیة الطرح 
   1) + اكبر درجة  - اصغر درجة = ( المدة الكلى للتوزیع       
  .رج عدد الفئات بقسمة المدى الكلى على المدى المناسب لكل فئة یستخ -      
  .درجات خمسین طالباً فى اختبار الذكاء اللفظي یوضح ) 3( مثال ذلك جدول رقم       

  ) 3( جدول                                             
  ك  ف

14 - 18  4  
19 - 23  8  
24 - 28  14  
29 - 33  13  
34 - 38  9  
39 - 43  2  

  50  مج
  

  :منتصف الفئة : رابعًا 
فئة تكرارها فإننا بهذه الطریقة نحجب تكرار كل درجة  لفى فئات ونسجل أمام كعندما تجمع الدرجات       

  .فى حسابنا لتكرار كل درجة  موجودةكانت  التيمؤكدین بذلك تكرار الفئة متجاوزین عن الدقة 
تتطلب مثًال ضرب الدرجة فى التكرار لحساب  التيطیع إجراء العملیات وبناء على ما سبق ، ال نست      

ببعض الرسوم البیانیة ، ولهذا نحسب منتصف  تكراريتوزیع  أيتمثیل  أیضاالمتوسط ، كما یصعب علینا 
بعد ذلك إجراء العملیات  الفئة ونتخذ من هذا المنتصف ملخصًا للفئة یمثلها ویعبر عنها لیسهل علینا

  .الحسابیة المختلفة 
  : یليویحسب منتصف الفئة كما       

  الحد األدنى للفئة الثانیة+ الحد األدنى للفئة األولى                         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= منتصف الفئة      

                                                 2  
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  .یوضح منتصف الفئات لدرجات خمسین طالباً فى اختبار الذكاء اللفظي)  4( مثال ذلك جدول رقم       
  ) 4( جدول                                             

  ص  ك  ف
14 - 18  4  16,5 
19 - 23  8  21,5 
24 - 28  14  26,5 
29 - 33  13  31,5 
34 - 38  9  36,5 
39 - 43  2  41,5  

    50  مج
  

  : خامسًا التكرار النسبي 
 من توزیعه للقیم العددیة فى الجدول إلیهالباحث فى وصفه لظاهرة من الظواهر بما توصل  یكتفيال       

  .التكرار الكلى  إلىجانب ذلك أن یعرف نسبة كل تكرار مقابل لكل فئة  إلى، بل یحتاج  التكراري
  : یليكما  النسبيویحسب التكرار       

  تكرار الفئة                               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= التكرار النسبي       

  مجموع التكرارات                           
  

  :التكرار المئوي : سادسًا 
إلى جانب التكرار النسبي یحتاج الباحث إلى معرفة التكرار المئوي أي النسبة المئویة لكل تكرار مقابل       

  .لكل فئة من الفئات المختلفة 
  :ویحسب التكرار المئوي كما بلى       

  تكرار الفئة                             
  100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = التكرار المئوي       

  مجموع التكرارات                          
  

  :التكرار المتجمع الصاعد : سابعًا 
وا على درجات تقل عن درجة ما معینة أو تزید الذین حصل األفرادمعرفة عدد  إلىیهدف التكرار المتجمع       

الذین حصلوا على درجات اقل من مستوى معین فإننا نتبع التكرار  األفرادنعلم عدد  أنعلیها ، فإذا أردنا 
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الذین حصلوا على درجات تزید عن درجة ما فإننا نتبع  األفرادالمتجمع الصاعد ، أما إذا أردنا معرفة عدد 
  .نازل التكرار المتجمع ال

  : یليالصاعد فیما  عتتبع فى حساب التكرار المتجم التيوتتلخص الخطوات       
  .أمامها  األولىیكتب تكرار الدرجة  -      
  .یجمع هذا التكرار على تكرار الدرجة الثانیة ویكتب المجموع أمام الدرجة الثانیة  -      
  .لثة ویكتب هذا المجموع أمام الدرجة الثالثة یجمع الناتج السابق على تكرار الدرجة الثا -      
وهكذا تستمر عملیات الجمع حتى نصل إلى نهایة الدرجات ، وتتلخص المراجعة الحسابیة لهذه       

العملیات فى مقارنة مجموع التكرار األصلي بالتكرار المتجمع األخیر الذى كتب أمام الدرجة األخیرة ، فإذا 
  .على أن العملیات الحسابیة صحیحة تساوى المجموعان دل ذلك 

خمسین طالباً فى اختبار الذكاء  یوضح التكرار المتجمع الصاعد لدرجات )  5( مثال ذلك جدول رقم       
  .اللفظي 

  ) 5( جدول                                             
  تكرار صاعد  ك  ف

14 - 18  4  4 
19 - 23  8  12 
24 - 28  14  26 
29 - 33  13  39 
34 - 38  9  48 
39 - 43  2  50 

    50  مج
  

  :التكرار المتجمع النازل : ثامنًا 
رأینا فى الكالم عن التكرار المتجمع الصاعد كیفیة االستفادة منه فى البحوث المختلفة وتتركز تلك       

الباحث باإلضافة إلى االستفادة فى معرفة عدد أو نسبة األفراد الذین تقل درجاتهم عن حد معین ، ویحتاج 
ذلك معرفة عدد أو نسبة األفراد الذین تزید درجاتهم عن حد معین ویكون ذلك من خالل التكرار المتجمع 

  :النازل ، وفى هذه الحالة تتحدد خطواته فیما یلي 
لي لهذه نبدأ من الدرجة األخیرة فیكون التكرار المتجمع النازل للدرجة األخیرة هو نفس التكرار األص -      

التكرار  إلىبعدها یكون بإضافة التكرار المتجمع النازل للدرجة السابقة  التيالدرجة، والتكرار المتجمع للدرجة 
  .الدرجات أو الفئات  باقيلهذه الدرجة ، وهكذا  األصلي
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لذكاء لدرجات  خمسین طالبًا فى اختبار ا نازلیوضح التكرار المتجمع ال)  6( مثال ذلك جدول رقم       
  .اللفظي 

  )  6( جدول                                             
  تكرار نازل  ك  ف

14 - 18  4  50 
19 - 23  8  46 
24 - 28  14  38 
29 - 33  13  24 
34 - 38  9  11 
39 - 43  2  2 

    50  مج
  

  :توضیح المعلومات بالرسم : تاسعًا 
ات التي جمعها عن الظاهرة التي قام بدراستها فى جدول تكراري نجد أن الباحث ال یكتفي بعرض المعلوم      

  .بل یقوم بتوضیح المعلومات باستخدام أسلوب آخر من أسالیب التوضیح ، وهو الرسم 
فالرسم یزید من توضیح القیم عن الجدول التكراري ، كما أن الرسم یعطى فكرة عامة عن توزیع القیم       

المحور األفقي : مل فى الرسم التوضیحي أو البیاني محوران متعامدان هما بمجرد النظر للرسم ، ویستع
ویطلق علیه المحور السیني ، المحور الرأسي ویطلق علیه المحور الصادي ، كما أن منطقة التقاء 

المحورین هي المنطقة الصفریة التي یبدأ عندها توزیع الدرجات ، ویتم وضع الفئات أو الدرجات على 
  .سیني ، والتكرارات على المحور الصادي المحور ال

  . یوضح المحوران السیني والصادي )  7( الشكل رقم مثال ذلك       
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  :طرق توضیح المعلومات بالرسم : عاشرًا 
هناك عدة طرق یستخدمها الباحثون لتوضیح المعلومات والبیانات التي یحصلون علیها من بحوثهم       
  : الطرق هي  وهذه

  المدرج التكراري -المنحنى التكراري  -المضلع التكراري                        
  :المدرج التكراري 

فى انه حین یكون تمثیل التكرار فى كل  التكراريعن كل من المنحنى والمضلع  التكراريیختلف المدرج       
رج یمثل التكرار بمستطیل یرسم على الفئة كلها من من المنحنى والمضلع بنقطة فى مركز الفئة فإنه فى المد

  .نهایتها  إلىتها یبدا
فى العمل لدى مجموعة من الموظفین الكتابیین  األداءیوضح مستوى )  8( مثال ذلك جدول رقم       

  .عددهم عشرین موظفًا 
  ) 8( جدول                                              

  ك  ف
15 -  2  
20 -  3  
25 - 8  
30 -  4  
35 -  3  
  20  =مج 
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  :تعدیل المدرج التكراري 
ألن الباحث الذى یقوم بإجراء دراسة علمیة قد تقابله ، نظرًا یتم التعدیل باستخدام المتوسطات المتحركة       

ه ضبطًا تامًا ، كثیر من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون أن یقوم بضبط شروط وظروف بحثه أو تجربت
وخاصة أن موضوع الدراسة نفسه وهو اإلنسان یتغیر من حین إلى آلخر ، ویعیش فى عالم متغیر متحرك ال 

نستطیع أن نصفه بالثبات أو الجمود ، لذلك یلجأ الباحث إلى عمل تسویة للمدرج وهذه التسویة عبارة عن 
أو تعدد القمم والتي تنتج من تدخل عوامل ال یستطیع إجراء تعدیل للتوزیع لعزل العیوب التي به من التواءات 

  :الباحث التغلب علیها أو ضبطها من البدایة ، ومن هذه العوامل ما یلي 
فبالنسبة للعینة فمن المحتمل أن ال تكون ممثلة تمثیًال مناسبًا للمجتمع األصلي التي اختیرت : العینة  -  1

ختیار العینات ، أو لعدم استخدام احد طرق االختیار كالطریقة منه ، ولعدم إتباع القواعد المعروفة فى ا
العشوائیة حیث یتوفر فیها عدم التحیز أو الطریقة المقیدة والتي تكون فیها العینة مشروطة بشروط 

  .وخصائص معینة ، أو بطریقة العینة الطبقیة 
لمستوى تعلیم وأعمار أفراد العینة فإذا  ال یكون مناسباً  أنأما بالنسبة لالختبار فمن المحتمل : االختبار  -  2

كان االختبار أقل من مستوى أفراد العینة توقعنا أن یجیب علیه معظم األفراد إجابات سلیمة وقله منهم هم 
توزیع الدرجات فى هذه  ضلعالذین یفشلون فى حل أسئلة االختبار ویحصلون على درجات منخفضة ویكون م

  ) : 9( كبیرة ویوصف بأنه سالب االلتواء كما فى الشكل رقم الحالة ملتویًا نحو القیم ال

                    
   

فإننا نتوقع أن یحصل عدد قلیل منهم على ) أي صعبًا ( إذا كان االختبار أعلى من مستوى األفراد أما       
حالة ملتویًا نحو درجات مرتفعة وباقي األفراد على درجات منخفضة ویكون مضلع توزیع الدرجات فى هذه ال

  ) : 10( القیم الصغیرة أي موجب االلتواء كما فى الشكل رقم 
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المقاس فى  االتجاهوقد ینشأ العیب ألن طبیعة توزیع السمة المقاسة أو  :طبیعة الصفة المقاسة  -  3

مجموعة من ضعاف  المجتمع تسیر فى هذا االتجاه وعلى هذا النحو ، فلو قام باحث بقیاس الذكاء لدى
موجب االلتواء ، ألن معظمهم سیحصلون على درجات  تكراريالعقول فإن النتیجة تكون على شكل توزیع 

  .منخفضة فى الذكاء 
لدرجات مجموعة من  تكراريیوضح استخدام المتوسطات المتحركة لتوزیع )  11( مثال ذلك جدول رقم      

  .ى اختبار االكتئاب الجانحین عددهم عشرین جانحًا عل االحداث
  ) 11( جدول                                           

  ك  ف
2  2  
4  3  
6  2  
8  6  
10  2  
12  5  
  20  =مج 

  
 فهيوجود ثالث قمم مرتفعة وقمتین منخفضتین أما القمم المرتفعة وواضح من التوزیع السابق       

،  10/  6/  2التكرارات المقابلة للفئات  فهيقمم المنخفضة ، أما ال 12/  8/  4التكرارات المقابلة للفئات 
ولما كانت هذه االرتفاعات واالنخفاضات المتمثلة فى التكرارات تمثل عیوبًا فى التوزیع راجع للعینة أو 

لالختبار ، وجب على الباحث عمل تسویة لها للتخلص منها ، وفیما یلي تسویة لهذه التكرارات بالمتوسطات 
  :ة المتحرك
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  ) : 12( ویبین الرسم التالي المدرج التكراري بعد التعدیل شكل رقم       
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