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5

توانایی ایجاد و کار با نمودار
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هدف های رفتاری : در پایان این فصل، دانش آموز باید بتواند : 
1ـ توانایی ترسیم نمودار را داشته باشد. 

٢ـ توانایی جابه جا کردن نمودارهای موجود و تغییر اندازه آنها را داشته باشد. 
3 ـ نوع نمودارهای موجود را تغییر دهد. 

4 ـ جانمایی نمودار را تغییر دهد. 
٥ ـ عناصر مختلف نمودار را قالب بندی کند. 

٦ـ نمودار قالب بندی شده را به صورت الگو ذخیره کند و با الگو، نمودار جدید بسازد. 

یکی از راه های تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه های آماری، استفاده از نمودار است. نمودار، یک نمایش گرافیکی از داده هاست 
که درک ارتباط بین داده ها را آسان تر می کند و در تصمیم گیری های مدیریتی ابزار مهمی به شمار می رود. 

انواع نمودار 
در برنامه Excel نمودارهای متنوعی وجود دارد که با توجه به نوع داده ها و نتایج آماری موردنظر، نمودار خود را انتخاب 
می کنیم. در زبانه Insert با مراجعه به بخش Charts انواع نمودارهای برنامه اکسل: میله ای، خطی، دایره ای و … قابل مشاهده است. 

شکل ١ــ ٥

انواع نمودارها در اکسل
١ــ COLUMN: نمودار ستونی: این نمودار تأکید بیشتری بر زمان دارد و برای داده های گسسته به کار می رود. 

٢ــ BAR: نمودار افقی: این نمودار شبیه نمودار ستونی است با این تفاوت که تأکید کمتری بر زمان دارد. 
٣ــ LINE: نمودار خطی: این نمودار برای مقایسه تعداد زیادی متغیر پیوسته با تأکید بر زمان است. 

٤ــ PIE: نمودار کلوچه ای: این نمودار برای بررسی تنها یک متغیر که مجموع آن به ١٠٠% می رسد. استفاده می شود. 
٥  ــ XY (SCATTER): این نمودار شبیه نمودار خطی می باشد با این تفاوت که نمودار متغیر وابسته را ترسیم می کند. توجه 

داشته باشید که ستون اول جدول داده های عددی دارد. 
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ایجاد نمودار 
 Charts در بخش Insert برای درج نمودار ابتدا محدوده موردنظر خود را از داده های آماری انتخاب می کنیم، سپس در زبانه
نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این بخش نمودارها به ٧ گروه تقسیم شده اند که هرکدام دارای زیرمجموعه هایی از انواع آن 

ـ   5(. نمودار است. مثل نمودار فروش های شعب فروشگاه ایران)شکل2ـ

٦ ــ AREA: نمودار سطحی: اندازه سطر هر نمودار بیانگر اندازه متغیر است در این نمودار مقایسه بیش از ٣ متغیر توصیه 
نمی شود. 

٧ــ DOUGHNUT: نمودار حلقوی: این نمودار شبیه نمودار کلوچه ای است با این تفاوت که قادر به مقایسه بیشتر از 
یک متغیر است. 

٨  ــ RADAR: نمودار رادار: این نمودار برای مقایسه چند متغیر در حیطه مجاز استفاده می شود. 
٩ــ SURFACE: نمودار صفحه ای برای مقایسه تأثیر چند متغیر بر روی یک متغیر به کار می رود. 

١٠ــ BUBBLE: نمودار حبابی: این نمودار با بررسی ٣ متغیر هم زمان با توجه به مکان حباب و اندازه آنها احتمال حادثه 
موردنظر را پیش بینی می کند. 

١١ــ STOCK: این نمودار جهت تحلیل و بررسی اوراق یک شرکت در بازار سهام استفاده می شود. 
١٢ــ CYLINDER: شبیه نمودار ستونی با فرمتی متفاوت

13ــ CONE: شبیه نمودار ستونی با فرمتی متفاوت
١٤ــ PYRAMID: شبیه نمودار ستونی با فرمتی متفاوت

شکل٢ــ ٥
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ویرایش نمودار 
در برنامه اکسل شما قادر خواهید بود نمودار را به دلخواه خود ویرایش کنید. اگر روی نمودار کلیک کنید تا به حالت انتخاب 
ـ  5( این زبانه ها جهت ویرایش نمودار به کار می روند.  درآید،٣ زبانه به ریبون اضافه می شود: Layout, Design و Format )شکل٣ـ

چنانچه نمودار از حالت انتخاب خارج شود، این زبانه ها نیز مخفی می شوند. 

شکل٣ــ ٥

انتخاب کاربرگی که 
نمودار  دارید  قصد 

به آن منتقل شود.

شکل٤ــ ٥

 تغییر نوع نمودار: گاهی پس از ترسیم نمودار تمایل دارید شکل دیگری برای آن ترسیم کنید لذا لزومی به پاک کردن نمودار 
نیست. برای این کار نمودار را در حالت انتخاب قرار داده و از زبانه Design بخش Type گزینه Change Chart Type را انتخاب 

ـ  5(.  کنید. در کادر باز شده، نمودار دلخواه خود را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK تغییرات اعمال می شود )شکل 5ـ

 حذف نمودار: اگر زمانی که نمودار در حالت انتخاب است، دکمٔه Delete را بزنید نمودار شما حذف خواهد شد. 
 تغییر اندازه نمودار: ابتدا نمودار را در حالت انتخاب قرار دهید سپس اشاره گر ماوس را روی گوشه ها یا وسط کادر 

نمودار قرار داده تا شکل اشاره گر عوض شود، سپس با درگ کردن و رها کردن ماوس می توان اندازه آن را تغییر داد. 
 جابه جایی نمودار: ابتدا نمودار را در حالت انتخاب قرار دهید، سپس اشاره گر ماوس را در داخل نمودار نزدیک خطوط 
کادر نمودار ببرید تا شکل فلش چهارجهتی  شود، کلید ماوس را پایین نگه داشته و به هر جهت می خواهید درگ کنید تا نمودار 

جابه جا شود. 
اگر بخواهید نمودار را به کاربرگ دیگری انتقال دهید در زبانه جدید Design گزینه Move Chart را اجرا کنید و در کادر 

ـ  5(.  محاوره ای آن مقصد نمودار را تعیین نمایید. با کلیک روی دکمه OK نمودار به کاربرگ دیگری منتقل می شود )شکل ٤ـ
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شکل٥  ــ ٥

جانمایی نمودار 
به محل قرارگیری اجزاء نمودار جانمایی گویند. برای این کار در زبانه Design به بخش Chart Layouts مراجعه کنید. با 
توجه به آیکن های این بخش شکل مناسب برای نمودار خود را انتخاب کنید. در برخی از جانمایی ها عناصری را می توان وارد نمودار 
کرد، مانند: Axis Title )برای معرفی محورها(، Chart Title )برای معرفی عنوان نمودار( می توانید روی هریک از این عناوین کلیک 

ـ  5(.  کنید تا به حالت ویرایش قرار گیرد. سپس عناوین موردنظر خود را با توجه به محتوای نمودار وارد نمایید)شکل 6ـ

شکل٦  ــ ٥



138

در جدول فروش های، فروشگاه »آرش« ارقام را با کسر ٣ رقم آخر گرد کنید )ارقام به هزار ریال( تا ارقام کوچک تر 

شوند. 

١ــ منودار ستونی آن را رسم کنید. 

٢ــ پس از جابه جایی منودار به زیر جدول داده ها، آن را به Sheet 3 منتقل کنید. 

٣ــ منودار خود را به شکل میله ای )Bar( تغییر دهید. 

٤ــ با استفاده از گزینه های جامنایی، محور افقی را شعب فروشگاه، محور عمودی را مبلغ فروش، و عنوان منودار را 

به »فروش های تابستان فروشگاه آرش« نام گذاری کنید. 

تمرین

قالب بندی نمودار 
در بخش Chart Styles از زبانه Design می توانید قالب بندی کلی نمودار خود را انتخاب کنید. 

 برای قالب بندی عناصر نمودار با مراجعه به زبانه Format قالب بندی تمام عناصر نمودار را با جزئیات می توان تعیین کرد. 
برای این کار در بخش Current Selection از زبانه Format عناصر موردنظر خود را از لیست بازشوی آن انتخاب می کنیم سپس 

می توان قالب موردنظر خود را برای هریک از اجزاِء نمودار اعمال نمود. 
یکی از راه های تغییر قالب بندی عناصر نمودار، انتخاب گزینه Shape Styles از زبانه Format است. پس از انتخاب عنصر 
موردنظر خود، در این قسمت می توان با نگه داشتن ماوس روی هر گزینه، قبل از اجرای آن پیش نمایش آن را ببینید و در صورت 
تأیید، قالب موردنظر شما اجرا می شود. از جملٔه تغییرات، می توان تغییر قالب میله ها، رنگ نمودار، تعیین مرز بین عناصر، جلوه های 

ویژه   و  … را نام برد. 
  برای تغییر قالب بندی محورهای نمودار، یکی از ساده ترین راه ها، استفاده از کادر محاوره ای Format Axis می باشد. برای 
ـ  5(. شما می توانید با دادن حداقل و یا  این کار روی محور نمودار کلیک راست کنید تا کادر محاوره ای فوق مشاهده شود )شکل ٧ـ

حداکثر مقادیر موردنظر خود، محورها را تغییر دهید، و یا درحالت Auto مقادیر را خودکار انتخاب کنید. 
گزینه D Rotation-3 برای قالب بندی نمودارهای سه بعدی استفاده می شود. 
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ذخیره الگوی نمودار 
ممکن است پس از ترسیم نمودار و انجام تنظیمات و قالب بندی های آن در آینده بخواهید از الگوی نمودار خود برای موارد 
مشابه دیگری استفاده کنید. برای ذخیره کردن الگوی نمودار خود، در بخش Type از زبانه Design گزینه Save as Template را 

ـ  5(.  کلیک کنید و در کادر محاوره ای آن مسیر و نام پرونده الگوی خود را وارد کنید )شکل ٨ ـ

حداقل مقدار محور
حداکثر مقدار محور

برای دسترسی به تنظیم های 
محورها روی این گزینه 

کلیک کنید.

شکل٧ ــ ٥

شکل ٨  ــ ٥
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انتخاب  از  از الگوی ذخیره شده خود در موارد دیگری استفاده کنید، پس  بازیابی الگوی نمودار: چنانچه بخواهید    
محدوده جدول آماری موردنظر، در بخش Charts زبانه Insert فلش کوچک پایین آن را کلیک کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود 
ـ   5(. در این کادر گزینه Templates را انتخاب کنید تا الگوهای ذخیره شده را مشاهده کنید. سپس الگوی موردنظر خود  )شکل ٩ـ

را انتخاب و اعمال نمایید. 

تمرین 1
 (مفاهیم و روش های آماری ٢) : اطالعات مربوط 
به هزینه تولید و ساعات کار شرکت »ایران« در طی سال ٨5 به 

ـ 5(. شرح روبه رو است)جدول ١ـ

شکل ٩  ــ ٥

.)xy scatter ١ــ نمودار پراکندگی آماری )پراکنش( داده ها را رسم کنید )نوع نمودار
2ــ خط روند را رسم کنید )از منوی Charts گزینه Add Trendlin ... انتخاب شود(.

٣ــ معادله خط رگرسیون را مشخص کنید )انتخاب گزینه Display Equate منوی Option از کادر محاوره ای 
 .)Add Trendlin

 .)Display R-squard ٤ــ ضریب تعیین را مشخص کنید )از کادر محاوره ای قبل،گزینٔه

هزینه تولید ساعات کار مستقیم ماه
٣٤٠٠٠6٤٠٠٠فروردین 

٣٠٠٠٠62٠٠٠اردیبهشت 
٣٤٠٠٠62٠٠٠خرداد
٣٩٠٠٠5٩٠٠٠تیر 

٤5٠٠٠5٠٠٠٠مرداد
٣١٠٠٠5٣٠٠٠شهریور

26٠٠٠5٠٠٠٠مهر
25٠٠٠5١٠٠٠آبان
٣١٠٠٠5٣٠٠٠آذر
٣5٠٠٠55٠٠٠دی

٤٣٠٠٠5٨٠٠٠بهمن 
٤٨٠٠٠6٨٠٠٠اسفند 

جدول ١ــ ٥
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تمرین ٢
 (حسابداری صنعتی): با   استفاده از جدول عوامل تولید، نمودار »بهای تمام شده کاالی فروش رفته« را رسم 

ـ  5(. کنید)جدول2ـ
جدول ٢ــ ٥

D کاالی C کاالی B کاالی A کاالی
مواد اولیه 22٠٠2١5٠٣٤6٠25٠٠
دستمزد مستقیم ١6٧٠2٤٠٠2٣٠٠١٨5٠
سربار ساخت٩٨6١٣٠٠١2٠٠2٠٠٠

بهای تمام شده ????

تمرین 3
 (ریاضیات امور مالی واصول حسابداری٢):همان طور که در فصل چهارم روش های مختلف استهالک 
را آموختید، بهترین روش مقایسه آنها از طریق نمودار، استفاده از نمودارهای )Line( می باشد. در جدول ٣ــ5 نمودار 

ـ  5  ترسیم کنید.  مقایسه روش های استهالک را مانند شکل ١٠ـ

ـ  جدول مقایسه ای هزینۀ استهالک ـ ٥ ـ جدول ٣ـ

ddbsydsln
٤٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠١
2٤٠٠٠٠2٤٠٠٠٠١٨٠٠٠٠2
١٤٤٠٠٠١٨٠٠٠٠١٨٠٠٠٠٣
٨6٤٠٠١2٠٠٠٠١٨٠٠٠٠٤
2٩6٠٠6٠٠٠٠١٨٠٠٠٠5

شکل ١٠  ــ ٥
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١ــ برای رسم سریع نمودار از کدام میانبر استفاده می گردد؟ 
 Ctrl + F11 )ب    Alt + F11 )الف

 F11 )د    shift + F11 )ج
2ــ کدام گزینه محل قرارگیری نمودار )Chart( را تعیین می کند؟ 

 Chart Options )ب   Chart Data )الف
 Chart Location )د   Chart Type )ج

٣ــ کدام نمودار نسبت هر متغیر به کل متغیرها را نشان می دهد؟ 
ب( نمودار ستونی  الف( نمودار میله ای   

د( نمودار خطی ج( نمودار دایره ای   
٤ــ کدام نمودار مقایسه روش های محاسبه هزینه استهالک را بهتر نمایش می دهد؟ 

ب( نمودار ستونی  الف( نمودار میله ای   
د( نمودار خطی  ج( نمودار دایره ای   

5ــ کدام نمودار جهت بررسی و تحلیل اوراق یک شرکت در بازار سهام استفاده می گردد؟ 
 Scatter )ب    Stock )الف

 Cylinder )د    Area )ج
6ــ این نوع نمودار برای نمایش همبستگی بین سری داده ها به کار می رود. 

ب( نمودار خطی  الف( نمودار پراکندگی  
د( نمودار استوانه ای  ج( نمودار دونات   

٧ــ برای حذف نمودار روی ……… کلیک کرده، سپس دکمه Delete را می فشاریم. 
ب( راهنمای نمودار  الف( عنوان نمودار   

د( کل نمودار  ج( محور نمودار   
٨ ــ با  جا نمایی نمودار کدام مشخصه آن تغییر می کند؟ 

ب( مکان قرارگیری نمودار  الف( نوع نمودار   
د( ارجاع های نمودار  ج( محل عناصر نمودار  

آزمون های چهارگزینه ای فصل پنجم
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با توجه به اطالعات کار عملی )2( فصل چهارم شرکت تولیدی تهران نمودار هزینه استهالک ١٠ ساله را براساس 
 )DB( و نزولی به نرخ ثابت )DDB( و نزولی با نرخ مضاعف )SYD( و مجموع سنوات )SLN( روش های خط مستقیم

را به روش های خطی و ستونی رسم نمایید. 

با توجه به اطالعات کار عملی )٣( فصل چهارم، شرکت بازرگانی الوند نمودار آن را تنظیم نمایید. 

با توجه به اطالعات کار عملی )٤( فصل چهارم شرکت تولیدی زاگرس نمودار الزم را تنظیم نمایید. 

کار عملی ١

کار عملی 2

کار عملی 3



144

و یا با تغییر گزینه Places و تبدیل به مقدار )2( اعداد درج شده پس از فشار کلید اینتر با تبدیل شدن دو رقم 
سمت راست به اعشار، وارد سلول می شود )اعداد در 2-١٠ ضرب  یا  بر ١٠٠ تقسیم می شود( در نتیجه اگر دو رقم 

سمت راست عدد صفر باشد آن دو صفر به دلیل معنی دار نبودن صفر بعد از اعشار حذف می شود. 

 )Formula Bar( ـ نمایش فرمول در خانه حاوی فرمول به جای مقادیر: در این حالت فرمول عالوه بر خانه فرمول ٢ـ
در کلیه سلول های کاربرگ انتخابی حاوی فرمول نیز نمایش داده می شود. 

�

١ــ درج و نمایش اعـداد در مقیاسی متفاوت: در بسیاری مواقع داده های عددی ما به صورت هزار ریال 
 یا میلیون ریـال بــا داشتن تعداد مشخصی صفر مطلق در سمت راست مــی بـاشند. بــرای درج سریع و راحت چنین 

داده هایی کافی است مسیر زیر را دنبال نماییم. 
)Office Button( از دکمه Excel Options ١ــ انتخاب کلید
 Advanced از زبانه Editing Options 2ــ انتخاب سرفصل

٣ــ تنظیم میزان و نحوه تبدیل اعداد 

برای مثال با تغییر گزینه Places و تبدیل به مقدار )٣-( اعداد درج شده پس از فشار کلید اینتر با سه صفر اضافی 
وارد می شود )اعداد در ١٠٣ یعنی ١٠٠٠ ضرب می شود(. 

بیشتر بدانیم
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راه دیگر برای انجام این عمل استفاده از گزینه» Show Formulas« در زبانه Formula Auditing از عنوان 
Formulas می باشد. 

   نکته : در زمان چاپ کاربرگ خطوط راهنما طبق پیش فرض اکسل چاپ نمی شوند. برای 
چاپ این خطوط باید مسیر زیر را دنبال کنیم :

٣ــ نمایش یا عدم نمایش صفر در سلول حاوی مقدار صفر: اگر نمایش ارزش صفر در محاسبات متناسب 
با سلیقه شما نیست و می خواهید خانه های حاوی مقادیر صفر به صورت خالی نمایش داده شوند تیک گزینه پنجم از 
عنوان مربوطه را که با رنگ آبی در تصویر زیر متمایز شده است بردارید )عدم نمایش صفر در چاپ صفحه مطلوب تر 

می باشد(. 


