نمودار ميلهاي:
براي داده هاي كمي گسسته ،وقتي كه از رده ها استفاده مي شود ،نمودار ميلهاي مناسب ترين نمودار است
كه همانند داده هاي كيفي رسم مي شود ،با اين تفاوت كه به جاي گروههاي مختلف داده كيفي از رده ها
در محور افقي استفاده مي شود.
مثالً :نمودار ميله اي تعداد فرزندان در شكل زير نشان داده شده است.

نمودار دايرهاي يا كلوچهاي (:)Pie Chart
نمودار دايره اي براي داده هاي كمي نيز قابل رسم است خصوصا براي مقادير عددي كه از بخشهاي
مختلفي تشكيل ميگردند بديت ترتيب ميتوانيم با با اختصاص متناسب مساحت قطاعهاي دايره براي
موضوعات مختلف يك متغير عددي به بررسي متغير مورد مطالعه دست يابيم .براي درك بيشتر به مثال زير

توجه كنيد.
مثال  :يك شركت توليدي مي خواهد به مطالعة درآمد سال گذشته بپردازد .از طرفي درآمد شركت به
بخشهاي هزينه ،سود و ماليات تقسيم ميگردد و مقادير متناظر عبارتنداز:
هزينة شركت

02

سود شركت

02

ماليات شركت 01
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درآمد
مقدار زاويه هاي قطاعهاي اين نمودار بدين شكل محاسبه مي شوند

نمودار دايره اي و كلوچه اي اين مقادير در شكلهاي زير ارائه شده اند.

هيستوگرام:
هيستوگ رام متداول ترين نموداري است كه براي داده هاي كمي رسم مي شود .براي رسم هيستوگرام

ابتدا حدود طبقات جدول توزيع فراواني را روي محور افقي به صورت پيوسته نشان داده و محور عمودي
را بر اساس فراواني مطلق ،فراواني نسبي و يا درصد مدرج مي نماييم.
سپس باالي هر طبقه مستطيلي با عرض طول طبقه و با طول فراواني مطلق ،فراواني نسبي و يا درصد رسم
مي كنيم .مناسب ترين هيستوگرام ،نموداري است كه مساحت مستطيل هاي رسم شده برابر با فراواني نسبي
طبقه مربوطه باشد.
اگر رده ها در جدول فراواني داراي طولهاي مختلف باشند ،قاعده مستطيلها با هم برابر نخواهد بود .در اين
صورت از رابطه زير استفاده كنيد:
عرض مستطيل*طول رده= فراواني نسبي رده
مثال :هيستوگرام نمرات رياضي دانش آموزان كالس A

نمودار چندبر فراواني يا پليگان :
اگر نقطه هاي وسط قاعده هاي بااليي مستطيل ها ي هيستوگرام و نقطه هاي وسط رده هايي را كه بالفاصله
در دو انتهاي مستطيلها بوده و داراي فراواني صفر هستند را به هم وصل كنيم يك خط شكسته بدست مي
آيد كه آنرا چندبر فراواني مي نامند.
خصوصيت اين نمودار اين است كه براي تعداد مشاهده زياد به يك منحني هموار تبديل مي شود كه آن را
منحني توزيع فراواني مي نامند .در شكل زير نمودار پلي گان نمرات فيزيك دانش آموزان كالس Bرسم
شده است.

معموالبراي اينكه منحني پلي گان بسته باشد اولين نقطه و آخرين نقطه را به نقاط فرضي مركز طبقات به
صورت خطوط منقطع وصل مي كنند.
اشكال مختلف هيستوگرام :
يك هيستوگرام مي توان شكل هاي متقاوتي داشته باشد كه متداول ترين آنها عبارتست از
 -0متقارن
 -0چوله
 -٣يكنواخت يا مستطيلي
يك هيستوگرام متقارن هيستوگرامي است كه در دو طرف آن نسبت به نقطه وسط هيستوگرام متقارن باشد .

هيستوگرام چوله غير متقارن مي باشد .به طوريكه دنباله هيستوگرام در يك طرف نقطه مركزي طويل تر از
طرف ديگر است .اگر دنباله هيستوگرامي در طرف راست طويل تر باشد آن را چوله به راست و اگر در
طرف چپ طويل تر باشد آن را چوله به چپ گويند (شكل هاي  0و  0را ببينيد).

يك هيستوگرام يكنواخت هيستوگرامي است كه براي هر طبقه فراواني يكسان داشته باشد (شكل  ٣را
ببينيد).

از نمودار هيستوگرام در مسائل صنعتي و بويژه در مباحث كنترل فرايند آماري ( )SPCاستفاده هاي شاياني
ميشود .اين نمودار در بررسي خصوصيات كمي پيوسته در خط توليد براي مهندسين مربوطه كه اطالع
كافي از مسائل خط توليد دارند بسيار راهنما و راهگشا است .در اينگونه هيستوگرامها معموال سه خط
عمودي كه
الف)مقدار اسمي  :مقدار مورد نظر خصوصيت مورد مطالعه كه هدف خط توليد  ،توليد كاال در آن مقدار
است
ب)حد استاندارد باال  :كه بيش ترين مقدار براي خصوصيت مورد مطالعه در توليد كاال بوده و نبايد مقدار
خصيصه از آن فراتر رود.

ج)حد استاندارد پايين  :كه بيشترين مقدار براي خصوصيت مورد مطالعه در توليد كاال بوده و نبايد مقدار
خصيصه از آن كمتر شود.
در نمودار رسم ميشوند تا وضعيت خصيصة مورد مطالعه را با مقادير استاندارد قابل مقايسه سازد.
نمودار منحني فراواني تجمعي (اوجايو):
نمودار منحني فراواني تجمعي با استفاده از ستون فراواني تجمعي و يا فراواني نسبي تجمعي جدول توزيع
فراواني رسم مي شود به طوريكه ابتدا روي محور افقي حدود طبقات را تعيين نموده و سپس مقابل حد
باالي هر طبقه فراواني تجمعي و يا فراواني نسبي تجمعي آن را كه روي محور عمودي نشان داده شده
است با نقطهاي مشخص مي نمائيم .از وصل نقاط حاصل منحني فراواني تجمعي يا فراواني نسبي تجمعي كه
آن

را

منحني

اوجايو

نيز

مي

نامند

حاصل

مي

گردد.

رسم منحن ي اوجايو با استفاده از فراواني نسبي تجمعي متداول تر مي باشد و موارد استفاده زيادي دارد از
آن جمله با نقاط منحني اوجايو مي توان نسبت داده هايي را كه از اندازه معيني كمتر مي باشند بدست
آورد .در شكل زير منحني اوجايو مربوط به نمرات شيمي كالس  Cرا مشاهده ميكنيد.

نمودار پراكنش
در بسياري از مطالعات با ثبت دو صفت كمي به دنبال يافتن رابطة بين دو صفت براي واحدهاي
مطالعاتي مي باشيم .در مثال معدل كاركنان يك سوال اساسي ميتواند اين باشد كه آيا بين معدل
دانشگاه و معدل ديپلم كاركنان رابطهاي وجود دارد و در صورت پاسخ مثبت ،اين رابطه به چه ميزان
ميباشد .ابزار سادة گرافيكي كه مي تواند در اولين گام براي پاسخ به اين سوال مفيد باشد نمودار
پراكنش است.
اگر مقادير دو صفت را با  xو  yنمايش دهيم آنگاه براي هر كدام از مشاهدات يك زوج مشاهده به

صورت

داريم .با رسم اين زوج مشاهدات در محورهاي مختصات نمودار حاصل را نمودار

پراكنش مينامند.
در شكل زير نمودار پراكنش معدل دانشگاه و معدل ديپلم كاركنان رسم شده و نشان دهندة يك
ارتباط مستقيم بين معدل دانشگاه و معدل ديپلم كاركنان مورد مطالعه ميباشد.

