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 رهاوداـنم

ای خذاب تزای ارائِ ًتایح ٍ اطالػات تا ًوَدار است. ًوَدارّا شیَُ هتغیزدادى تَسیغ ّا، ًشاىهتغیزشیَُ دیگز تَصیف 

آٍرًذ. ًوَدارّا، تِ ٍیژُ تزای ارائِ گشارش در آٍردى اطالػات را در فزصتی کَتاُ فزاّن هی تِ دستّستٌذ ٍ اهکاى 

اس خذٍل تَسیغ  ،هتخصص، چَى فْن آى تزای افزاد غیزّستٌذیَى( تسیار هفیذ ّای ػوَهی )رٍسًاهِ ّا، تلَیشرساًِ

، تؼذاد یا هتغیزاست تا ایي تفاٍت کِ در خذٍل تَسیغ  هتغیزهاًٌذ خذٍل تَسیغ  هتغیزتز است. ًوَدار تَسیغ سادُ فزاٍاًی

تَاى تِ دٍ دستِ ًوَدارّای ًوَدارّا را هیشَد. شَد اها در ًوَدار تا خط یا سطح ًشاى دادُ هیفزاٍاًی تا ػذد ارائِ هی

تزیي ًوَدارّای تک ای، ستًَی ٍ ّیستَگزام اس رایحُ تقسین کزد. ًوَدارّای دایزُهتغیزُ ٍ ًوَدارّای چٌذ هتغیزتک

یح ای ٍ ًوَدار ستًَی است ٍ ًوَدار ّیستَگزام اس راّای کیفی ًوَدار دایزُهتغیزتزیي ًوَدارّای ُ ّستٌذ. رایحهتغیز

 است. کوّی هتغیزتزیي ًوَدارّا تزای 

 

 هیستوگرام نمودار
فزاٍاًی یا درصذ فزاٍاًی ّز کذام اس  ،کارتزد دارد. ایي ًوَدارًسثی(ای/)فاصلِ کوّیّای هتغیزًوَدار ّیستَگزام تزای  

تَاًین ّوچٌیي تا استفادُ اس ًوَار ّیستَگزام ٍ رسن هٌحٌی تَسیغ ًزهال، هی دّذ.طثقات را تِ صَرت ستَى ًشاى هی

تَاًین تزای هی  ، کتابهذًظز اطالع پیذا کٌین. در هثال  هتغیز، ٍضؼیت چَلگی ٍ کشیذگی( اس شکل تَسیغ )ًزهال تَدى

 ، تْزُ َّشی، هؼذل ٍ ... ًوَدار ّیستَگزام رسن کزد.ّای سيهتغیز

  

 

  .تیاٍرین تِ دستداًشدَیاى را  در هقطغ کارشٌاسی SPSSًوزُ درس هتغیز ًوَدار ّیستَگزام  خَاّینهی

 :اجـ ـرا
Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Frequencies  

 کٌین.)ًوَدارّا( را اًتخاب هی  Chartsکزدُ ٍ گشیٌِ  Variableًوزُ کارشٌاسی را ٍارد کادر هتغیز

ـالـمثـ  
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 داًشدَیاى SPSSًوَدار ّیستَگزام هتغیز ًوزُ درس  -3-3شکل 

 

ّای پاسخگَیاى درج رسن شذُ است. در هحَر افقی، ًوزُ ارشٌاسیدر هقطغ ک SPSSًوزُ  هتغیزًوَدار ّیستَگزام 

شَد درصذ فزاٍاًی کِ هشاّذُ هی ّواى طَرشذُ است ٍ در هحَر ػوَدی درصذ فزاٍاًی ّز کذام اس ًوزات آهذُ است. 

  تیشتزیي ارتفاع را دارد. 91است ٍ ستَى هزتَط تِ ًوزُ  تیشتز اس سایزیياًذ گزفتِ 91افزادی کِ ًوزُ 

 

را اًتخاب  Histogramsگشیٌِ 

کٌین تا ًوَدار ّیستَگزام در هی

 خزٍخی ًشاى دادُ شَد.

 Show normalاًتخاب گشیٌِ 

شَد کِ هٌحٌی هَخة هی …

تَسیغ ًزهال تز رٍی ًوَدار 

شَد ٍ تتَاى  ّیستَگزام تزسین

تزآٍردی تقزیثی اس ٍضؼیت تَسیغ 

 هتغیز تذست آٍرد.


