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نمـودارها
شیَُ دیگز تَصیف هتغیزّاً ،شاىدادى تَسیع هتغیز تا ًوَدار استً .وَدارّا شیَُای جذاب تزای ارائِ ًتایج ٍ اطالعات
ّستٌذ ٍ اهکاى تِ دست آٍردى اطالعات را در فزصتی کَتاُ فزاّن هیآٍرًذً .وَدارّا ،تِ ٍیژُ تزای ارائِ گشارش در
رساًِ ّای عوَهی (رٍسًاهِ ّا ،تلَیشیَى) تسیار هفیذ ّستٌذ ،چَى فْن آى تزای افزاد غیزهتخصص ،اس جذٍل تَسیع
فزاٍاًی سادُ تز استً .وَدار تَسیع هتغیز هاًٌذ جذٍل تَسیع هتغیز است تا ایي تفاٍت کِ در جذٍل تَسیع هتغیز ،تعذاد یا
فزاٍاًی تا عذد ارائِ هیشَد اها در ًوَدار تا خط یا سطح ًشاى دادُ هیشَدً .وَدارّا را هیتَاى تِ دٍ دستِ ًوَدارّای
تکهتغیزُ ٍ ًوَدارّای چٌذ هتغیزُ تقسین کزدً .وَدارّای دایزُای ،ستًَی ٍ ّیستَگزام اس رایجتزیي ًوَدارّای تک
هتغیزُ ّستٌذ .رایجتزیي ًوَدارّای هتغیزّای کیفی ًوَدار دایزُای ٍ ًوَدار ستًَی است ٍ ًوَدار ّیستَگزام اس رایج
تزیي ًوَدارّا تزای هتغیز کوّی است.

نمودار ستونی (میلهای)
ًوَدار ستًَی شاهل هجوَعِ ای اس ستَىّاست کِ تا فاصلِ یکٌَاختی در کٌار ّن قزار هیگیزًذ ٍ ّز ستَى هختصّ
یک طثقِ اس هتغیز ٍ طَل آى هتٌاسة تا فزاٍاًی یا درصذ آى طثقِ است.
ًوَدار ستًَی تزای هتغیزّای کیفی (اسوی ٍ تزتیثی) تِکار هیرٍد ،اها تزای هتغیز کوّی کِ تعذاد طثقات آى کن تاشذ
ّن قاتل استفادُ است .تِ عٌَاى هثال چٌاًچِ هتغیزی تِ ًام تعذاد فزسًذ داشتِ تاشین ٍ در ًوًَِ ًْایی تعذاد فزسًذاى
ّز خاًَادُ اس  1تا  5فزسًذ تاشذ ٍ در ٍاقع تعذاد فزسًذاى شاهل  5طثقِ تاشذ تاسّن هیتَاًین اس ایي ًوَدار استفادُ کٌین.
در هثال کتاب ،هی تَاى تزای هتغیزّای تحصیالت پذر ،قَهیت ٍ درآهذ اقذام تِ تزسین ًوَدار ستًَی ًوَدّ .وچٌیي
تزای هتغیزّایی کِ در قالة طیف لیکزت سٌجیذُ شذُ تاشٌذ هیتَاى اس ًوَدار ستًَی استفادُ کزد.
مثـــال
قَهیت هتغیزی اسوی است ٍ شاهل چْار طثقِ هیشَد :تزک ،فارس ،کزد ٍ سایز قَهیتّا .در ایٌجا قصذ دارین ًوَدار
ستًَی (هیلِای) هتغیز قَهیت را تِ دست تیاٍرین.
اجـ ـرا:
هاًٌذ هثال قثل دستَر فزاٍاًی را اجزا هیکٌین:
Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Frequencies

هتغیزقَهیت را ٍارد کادر  Variableکزدٍُگشیٌِ ً(Chartsوَدارّا) را اًتخاب هیکٌین.

هزکش تحلیل آهاری خَارسهی

تزگفتِ اس کتاب "راٌّوای آساى تحلیل آهاری تا "SPSS
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گشیٌِ ً( Bar Chartsوَدارستًَی) را
اًتخاب هیکٌین.
گشیٌِ ( Percentagesدرصذ) را اًتخاب
هیکٌین تا ًوَدار ستًَی تزحسة درصذ
کِ تفسیز آى سادُتز است تزسین شَد.

شکل ً -2-3وَدار ستًَی قَهیت داًشجَیاى (درصذ)

محور افقی طبقات متغیر قومیت را نشان میدهد است که شامل قومیتهای فارس ،ترک ،کرد و سایر
قومیتها میشود .محور عمودی درصد فراوانی هر کدام از طبقات یا قومیتها را نشان میدهد .همان طور که
مشاهده میگردد دانشجویان فارس ،دارای بیشتری درصد فراوانی بوده و تعدادشان از سایر قومیتها بیشتر
است.

هزکش تحلیل آهاری خَارسهی

تزگفتِ اس کتاب "راٌّوای آساى تحلیل آهاری تا "SPSS

