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 در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روش های

تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تجزیه و به مناسب آماری 

 پژوهش پرداخته مي شود
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 بنابراین به طور کلي مي توان گفت که این فصل به تجزیه و تحلیل

 :داشته و شامل دو بخش مي باشدپژوهش اختصاص داده های 

 به توصیف آماری ویژگي های جمعیت شناختي نمونه  بخش اول در

پرداخته مي ( نمودار، جدول و ، میانگین، درصدفراواني)پژوهش 

 شود؛
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در بخش دوم هر کدام از فرضیه ها به وسیله آمار استنباطي  : بخش دوم

 .  مي شوندتجزیه و تحلیل 

 استنباطي داده های مرتبط با متغیرهای تحقیق  تحلیل 

  همین بخش مي باشد در اینجا باید  نتایج تحقیق اصلي ارائه قسمت

و یا  به تفكیک سواالت اطالعات جمع آوری شده از طریق ابزار مربوطه، 

 فرضیه ها یک به یک و بصورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار

بگیرند. 
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  در این قسمت از پایان نامه، نتایج حاصل از انجام آزمایشات، و به طور

 کنیم میکلی نتایج حاصل از آزمایش فرضیات تحقیق را بیان 

  تحقیق دربرگیرنده بیان مشاهدات به همان صورتی که اتفاق افتاده  نتایج

 .اند هستند و در غالب آمار، جداول، و شکل ها ارائه می شوند

   نتایج رد کننده فرضیات پژوهش را مانند نتایج تایید کننده فرضیات

 .  پژوهش بیان کنید

 که قسمت بحث است -این کار را برای قسمت بعدی -را تفسیر نکنیدنتایج-  

 .نگه دارید
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 ارد جزئیات شوید که  وبه قدری و  طوری مطالب و نتایج بدست آمده را بیان کنید

 ددهندیگران قادر باشند تفسیر خودشان را داشته باشند و توضیحات را خودشان ارائه 

 قسمت نتایج را با استفاده از عناوین فرعی به قسمت های منطقی کوچکتر تقسیم کنید. 

 نتایج کلیدی باید در قالب جمالتی واضح و روان در ابتدای پاراگراف بیان شوند  . 

 ماهیت و ذات یافته های پژوهش را بیان کنید و به خواننده نگویید که کدام یافته تنها

 .مهم و یا معنی دار است

 حتما آماره ( چه معنی دار ، چه بدون تفاوت یا رابطه آماری ) در مورد هر تحلیل آماری

 اکتفا نشود   P valueآن ذکر شود و تنها به ذکر 
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  مشاهدات و نتایج مشاهدات خود را از تفسیر مشاهدات و نتایج

 .مشاهدات جدا کنید

   نویسنده پایان نامه و یا مقاله مسئولیت دارد تا به وضوح برای

خواننده مشخص کند که کدام جمالت مربوط به مشاهدات و نتایج  

 .  پژوهش است و کدام جمالت مربوط به تفسیر و تحلیل نتایج هستند

 بسیاری از مواقع، تحقق این امر به بهترین نحو ممکن از طریق در

جداسازی فیزیکی بخش مربوط به نتایج از بخش مربوط به تحلیل 

 .  نتایج امکانپذیر می باشد
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 :ترتیب مطلوب نگارش این فصل عبارت است از  

 ارائه داده های جمعیت شناختی  -1

 ارائه نتایج بصورت هدف به هدف  -2

ارائه داده های حاصل از مطالعه که جزء اهداف اولیه مطالعه نبوده  -3

 است 
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  برای ارائه بهتر نتایج و خالصه کردن آنها برای درک بهتر و انتقال

سریعتر مفاهیم می توان از جداول و نمودار، با رعایت اصول علمی آنها ،  

 استفاده کرد  

 دقت شود: 

 و عنوان هر جدول، در باالي جدول و شماره و عنوان هر نمودار،  شماره

 .در زیر آن نوشته مي شود

 صورت استفاده از جدول، بهتر است از تکرار نتایج در نمودار  در

 .خودداري شود

 

By: Dr K Mirzaei 10 



  اطالعات آماری و داده هایی را که به دلیل حجم زیاد نتوان در متن

بایستی ( و در صورت ارائه خواننده را گیج خواهد کرد ) گنجانید 

 .دسته بندی  و تنظین نمود و در جدول های مناسب ارائه کرد 
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همراه با اشاره به جمعیت  ) شماره و عنوان کامل در باالی جدول  -1

 (مورد مطالعه ، زمان و مکان 

 

قرار دادن متغیرهای مورد نظر در اولین ستون و تعداد و درصد آن  -2

 ( در جداول تک متغیره ) در ستون های بعدی 
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قراردادن متغیرهای مستقل در سطرهای افقی و متغیرهای وابسته  -3

 در ستون های عمودی در جداول چند متغیره  
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 دقت شود 

 عناوین سطرها و ستون ها و ارقام مندرج و ) محتوای جداول

 واضح و با معنی باشد ...( درصدها و 

 

 اگر به علت کمبود جا از عالئم اختصاری استفاده می شود ، شرح

 این عالئم در زیر جدول و با حروف ریزتر آورده شود 

 

 جداول فارسی از راست به چپ تنظیم شود 
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 هنگامی که تفهیم اطالعات بخاطر گستردگی ، تنوع و یا برخی از

توسط جدول مشکل باشد ، نمودار ( مثال روند تغییرات ) ویژگی ها 

 به کمک ما می آید 

 

 قبل از انتخاب نمودار بایستی به داده ها نگاه کرد و نوع آنها را

 تشخیص داد و سپس مناسب ترین روش نمایش را انتخاب کرد 
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