
    نمودار ها

نمودارها روش هاي سودمندي براي نشان دادن داده هاي آماري به صورت ساده 
هستند و اثر نيرومندي بر تخيل بينندگان دارند نمودارها نشان دهنده روابط عددي 
و  نسبي اقالم هستند كه خواننده را قادر به درك معناي خاص يك توده از اطالعات 

. ام را تبديل به نقطه ، خط ، تصوير يا سطح مي كنند پيچيده مي كنند و معموالً ارق
نمودارها قادرند اطالعاتي را درباره كميت ، رابطه ، اندازه و نسبت يا درصد مطالب 

  .ارائه نمايند 
: بطور خالصه مي توان نمودارها را در چهار دسته طبقه بندي كرد كه عبارتند از 

نمودارهاي . ه اي و نمودار تصويري نمودار خطي ، نمودار ستوني ، نمودار داير
ستوني متداولترين نوع نمودارها براي داده هاي اسمي يا ترتيبي هستند كه در آن 

  .تعداد يا درصدها به صورت ستون نشان داده مي شود 

  معيارهاي يك نمودار خوب 

 نمودار بايد آن قدر براي خواننده ساده و روان باشد كه به سهولت و :سادگي  .1
  .رك گرددسرعت د

اطالعات ارائه شده بايد روشن باشد و اگر از نمادها يا سمبلهاي  :روشن و خوانا بودن .2

    .مختلف براي نشان دادن اطالعات استفاده شده است ، بايد در كنار نمودارها معرفي شوند 

يكي ديگر از ويژگي هاي نمودار خوب اين است كه اطالعات را به : مختصر بودن .3

  .صورت فشرده و مختصر ارائه دهد 

  .خطوط اصلي نمودار بايد پررنگ و غالب باشند : برجستگي .4

در اطراف نمودار بايد به اندازه كافي حاشيه گذاشته شود تا نمودار در : حاشيه كافي .5

 بهتر است دو طرف و باالي نمودار به يك اندازه و .سطح ارائه شده خود را نشان دهد 

  .قسمت پايين كمي بيشتر حاشيه داشته باشد 

 در صورت استفاده از نمودارهاي متعدد بايد هر نمودار داراي شماه :شماره گذاري .6

  .مشخص باشد 

 هر نمودار بايد داراي عنوان مناسب باشد كه در برگيرنده متغيرها يا صفات :عنوان .7

بر خالف جداول ، عنوان نمودار در . صلي ارائه شده توسط نمودار ، مكان و زمان باشد ا

    .قسمت پايين نمودار درج مي شود 


