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 در این قسمت باید به بحث پیرامون توجیه نتایج پژوهش حاضر و

 .  تفسیر و مقایسه آنها با سایر مطالعات پرداخته شود

 

 قسمت را با چند جمله که خالصه ای از مهمترین نتایج پژوهش این

 . را بیان میکنند شروع کنید
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  قسمت بحث باید به خودی خود یک مقاله کوتاه باشد که به پرسش های

 :میدهدزیر پاسخ 

به تغییرات  )الگوهای اساسی موجود در مشاهدات کدام هستند؟     -1

 )مکانی و زمانی اشاره کنید

چه روابط، روندها، و تعمیم هایی در میان نتایج بدست آمده وجود      -2

 دارند؟

 ؟چه استثناعاتی در میان این الگوها و یا برای تعمیم ها وجود دارند    -3
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به صورت احتمالی در پس این الگوها ( مکانیزم هایی)چه دالیلی    -4

 وجود دارند و بر اساس آنها چی چیزی پیش بینی میشود؟

آیا نتایج و تحلیل شما از نتایج با دیگر نتایج و تحلیل های بدست   -5

 آمده توسط دیگر محققین هم خوانی دارد، یا با آنها در تضاد است؟

نتایج را بر اساس مطالب اشاره شده در قسمت مقدمه تحلیلی      -6

حاصل از پژوهش شما و سوال اساسی و یج انتچه ارتباطی میان . کنید

 ابتدایی مطرح شده در مقدمه وجود دارد؟
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نتایج بدست آمده از پژوهش شما می تواند چه معنای ضمنی ای     -7

 برای دیگر پرسش های بی پاسخ در زمینه های دیگر داشته باشد؟

و یا می فهمیم که قبل از دانیم  میچه چیزهایی هستند که االن     -8

 ؟دانستیم نمیانجام این پژوهش 

اهمیت نتایج بدست آمده از پژوهش چیست و چرا این نتایج مهم    -9

 هستند؟
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 نیاز است که در این بخش تعداد زیادی از منابع و مراجع از کارهای

 .کردمشابه قبلی وجود داشته باشد تا بتوان نتایج را تحلیل 

 این وجود، بخش بحث و تحلیل نتایج به طور معمول بخش طوالنی با

 .  ای است

 کنید آیا مطلبی وجود دارد که به دادن پاسخ به سواالت باال نگاه

 .  ؟ اگر چنین مطالبی وجود دارند، باید حذف شوندکند نمیکمکی 

By: Dr K Mirzaei 6 



در این قسمت خالصه ای از نتیجه کلی حاصل از انجام پژوهش را بیان میکنیم. 

 انجام شده است  این بخش عصاره پژوهش  . 

 

 نگارش این بخش به موارد زیر توجه کنیددر: 

درباره مشاهدات خود بیان کنید توانید  میبهترین و مهمترین جمله ای که     •

 چیست؟

فرض کنید اگر قرار باشد خواننده پژوهش خود را شش ماه بعد در جلسه     •

ای ببینید، دوست دارید خواننده کار شما چه چیزی از پژوهش شما را به یاد 

 داشته باشد؟

دوباره به مساله پژوهش اشاره کنید و نتایجی را که از انجام پژوهش به     •

 . منظور پاسخ دادن به مساله پژوهش گرفته اید بیان کنید
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 های جدید ارائه شده در پژوهش، تحلیل های جدید صورت گرفته، راه

 .و دیدگاه های جدید شکل گرفته در نتیجه پژوهش را نیز ارائه دهید

مفاهیم ضمنی گسترده تر حاصل از انجام پژوهش را در این     •

 .قسمت بیاورید

  نتیجه گیری نباید تکرار کلمه به کلمه قسمت های قبلی، از قسمت

 .جمله چکیده، مقدمه، یا بحث باشد
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  در این قسمت، محقق به بیان پیشنهاداتی به محققین دیگر جهت ادامه

 .  پژوهش در زمینه تحقیق خود میدهد

 دربرگیرنده موضوعاتی از قبیل انجام دوباره  توانند  میپیشنهادات این

آزمایشات با جامعه آماری متفاوت و یا بزرگتر، استفاده از روش های 

دیگر اندازه گیری و انجام آزمایش، بررسی موضوعاتی مشابه با کار انجام  

طراحی پژوهش های دیگر  شده، بررسی جنبه های دیگر مساله پژوهش، 

برای پاسخگویی به سئواالتی که طرح شما موفق به پاسخدهی به انها 

 .باشد... و نشده است 
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