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 نمـودارها

ای جذاب تزای ارائِ ًتایج ٍ اطالعات دادى تَسیع هتغیز تا ًوَدار است. ًوَدارّا ضیَُطاىضیَُ دیگز تَغیف هتغیزّا، ً

آٍرًذ. ًوَدارّا، تِ ٍیژُ تزای ارائِ گشارش در ّستٌذ ٍ اهکاى تِ دست آٍردى اطالعات را در فزغتی کَتاُ فزاّن هی

هتخػع، اس جذٍل تَسیع آى تزای افزاد غیز ّای عوَهی )رٍسًاهِ ّا، تلَیشیَى( تسیار هفیذ ّستٌذ، چَى فْنرساًِ

تز است. ًوَدار تَسیع هتغیز هاًٌذ جذٍل تَسیع هتغیز است تا ایي تفاٍت کِ در جذٍل تَسیع هتغیز، تعذاد یا فزاٍاًی سادُ

ًوَدارّای  تَاى تِ دٍ دستِضَد. ًوَدارّا را هیضَد اها در ًوَدار تا خط یا سطح ًطاى دادُ هیفزاٍاًی تا عذد ارائِ هی

تزیي ًوَدارّای تک ای، ستًَی ٍ ّیستَگزام اس رایجهتغیزُ ٍ ًوَدارّای چٌذ هتغیزُ تقسین کزد. ًوَدارّای دایزُتک

ای ٍ ًوَدار ستًَی است ٍ ًوَدار ّیستَگزام اس رایج تزیي ًوَدارّای هتغیزّای کیفی ًوَدار دایزُهتغیزُ ّستٌذ. رایج

 ی است.تزیي ًوَدارّا تزای هتغیز کوّ

 ای( نمودار دایره1
درجِ  011رٍد. هساحت دایزُ تِ کار هیای جْت تزرسی درغذ فزاٍاًی یک هتغیز اسوی یا تزتیثی تًِوَدار دایزُ

ضاى تخطی اس هساحت دایزُ را پزخَاٌّذ کزد. در هثال )درغذ( تقسین ضذُ است ٍ هتغیزّا تز حسة درغذ فزاٍاًی

ای رسن کزد. الثتِ تزای سَاالت هیشاى تحػیالت ٍ درآهذ ّن جٌس ٍ قَهیت ًوَدار دایزُ تَاى تزای هتغیزّای، هیکتاب

 تز است.ّا هٌاسةای رسن کزد اها چَى ایي هتغیزّا تزتیثی ّستٌذ ًوَدار ستًَی تزای آىتَاى ًوَدار دایزُهی

 

ّا. در ایٌجا قػذ ضَد: فارس، تزک، کزد ٍ سایز قَهیتچْار طثقِ هیقَهیت هتغیزی اسوی است ٍ در هثال کتاب ضاهل 

 ایِ هتغیز قَهیت را تزحسة درغذ فزاٍاًی تِ دست تیاٍرین.دارین ًوَدار دایزُ

 اجـ ـرا:

 کٌین:دستَر فزاٍاًی را اجزا هی

 

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Frequencies 
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 کٌین.هی)ًوَدارّا( را اًتخاب   Charts کزدُ ٍ گشیٌِ  Variable قَهیت را ٍارد کادر هتغیز

ای( )ًوَدار دایزُ  Pie Chartsگشیٌِ

 کٌین.را اًتخاب هی

)درغذ(، ًوَدار  Percentages گشیٌِ

دّذ ٍ هیرا تزحسة درغذ ًطاى 

)فزاٍاًی( ًوَدار  Frequencies گشیٌِ

طثقات. تْتز است  را تز حسة فزاٍاًی

ّا را تز حسة درغذ رسن ًوَدار

ٍ  ایًوایین)الثتِ ضکل ًوَدار دایزُ

سطح اختػاظ یافتِ تِ ّز طثقِ اس 

 هتغیز، در ّز دٍ حالت یکساى است(.
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 ًطجَیاى )درغذ(ای قَهیت داًوَدار دایزُ -0-3ضکل 

دّذ داًطجَیاى تا ّا تِ غَرت ًشٍلی هزتة ضذُ است ٍ ًطاى هیای هتغیز قَهیت تزحسة فزاٍاًی قَهیتًوَدار دایزُ

قَهیت فارس تیطتزیي درغذ فزاٍاًی را دارًذ ٍ کوتزیي درغذ فزاٍاًی هتعلق تِ داًطجَیاى تا قَهیت کزد است. هطاتق 

 حسة رًگ اس رٍضي تِ تیزُ هزتة ضذُ است.راٌّوای ًوَدار، تزتیة طثقات تز

( تز رٍی ًوَدار دٍتار کلیک SPSS Viewerتزای ٍیزایص ٍ اًجام تغییزات در ًوَدارّا کافیست در پٌجزُ خزٍجی )ًکتِ:  

فادُ ضَد. ایي پٌجزُ اهکاًات ٍ دستَرات هتٌَعی دارد کِ تا است( تاس هیChart Editorکٌین. تا ایي عول، غفحِ ٍیزایص ًوَدار )

 تَاى تغییزات هَرد ًظز را تز رٍی ًوَدار اًجام داد.اس اتشارّا ٍ دستَرات آى هی

 


