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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

ٌقدم الباحث فً هذا الجزء الدالئل وتحلٌلها وتفسٌر النتائج التً توصل الٌها وهو جزء          

حٌوي فً البحث تترتب علٌه اعطاء النتٌجة النهائٌة لحل المشكلة وهو التحلٌل الوافً لجمٌع 

 الحقائق التً ترتبط بها .                                                     الحقائق والتفسٌر الذي ٌرتبط بالمشكلة وعزل كافة 

ون مرتبطة ارتباطا وثٌقا وعلى الباحث تحلٌل المشكلة وعرضها عرضا دقٌقا وان تك         

المشكلة ذاتها وتجعلها بنسق معٌن منظم والباحث الجٌد ٌعرض المشكلة عرضا لغوٌا بمضمون 

 لى عرض الدراسات السابقة التً تعطً موضوعٌة اكثر . صحٌحا معتمد ع

                    عرض النتائج  4-1   

وفً هذا الجزء ٌدرج عرض كامل لبٌانات الدراسة )البحث ( لكونه الجزء الهام فً 

الدراسة حٌث ٌمثل الدلٌل والبرهان على صحة ما توصل الٌه الباحث من نتائج ومن األنسب ان 

غٌر غامضة حتى تسهل على كل من الباحث مشوقة وائج فً جداول او اشكال مقروءة وتوضع النت

        . والقارئ متابعتها

 مناقشة النتائج 4-2

ٌعتبر الباحث نفسه هو المصدر االساسً فً هذه المعلومات وال ٌعلو علٌه أي مصدر   

الدور الرئٌسً والواجب على  هنا ٌأتًوقة الكاملة بنفسه ونتائجه وٌجب ان تكون لدى الباحث الث

الباحث اتباعه الستكمال ما بدآه من عمل اال وهو اجراء التفسٌر والمناقشة الواعٌة فجمع وعرض 

النتائج فحسب دون دراٌة بمناقشتها ٌعنً عدم التوصل الى حل المشكلة الرئٌسٌة او االساسٌة او تلك 

فً المناقشة فان الباحث كالفنان ٌرسم وٌقارن وٌفند , فرعٌة التً تطرحها الدراسة  المشكالت ال

مقارنة جدول مع جدول اخر , مقارنة  ,وٌكتب كل ما نشر علمٌا باتجاه دعم النتائج وٌقوم بالمقارنة 

بٌان مع بٌان اخر , شرح البٌان نفسه ومناقشة البٌان الذي ٌلٌه , فٌضع ما ٌرٌد من جهود علمٌة 

 .ات الواضحة فً العرض فكرٌة معتمدا على االستنتاج

 

 

 

 

 

 



    ( 15 )رقن  هحاضرة ــ  2019 –العلوي  البحث – كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت /جاهعت كربالء 

 

                                      2 

 اعداد

 احود م.د ساهر عبد الهاديأ.                       2019                    .د وسام صالح عبد الحسينأ.م

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1

هً االستدالالت النهائٌة التً ٌحصل علٌها الباحث من تحلٌل النتائج للتجربة المٌدانٌة 

والمعبرة عنه باسلوب الٌترك اي مجال للشك بالنسبة الى تلك النتائج , حٌث ٌكتفً الباحث بتجمٌع 

المهمة جدا وٌعرضها بشكل مختصر مبسط وٌربط بها االسئلة واالستفسارات  االراء والحقائق

 .   والفروض التً بدأ بها

 التوصيات 5-2

هً بعض االراء التً ٌذكرها الباحث من اجل ان ٌستفٌد االخرون منها وهً عبارة عن 

جات وتصدر مجموعة نقاط اساسٌة تعبر عن المعالجات لحل المشكلة على اساس النتائج واالستنتا

                  على شكل قرارات .

 

 والمراجع  المصادر

 حٌث ترتب المراجع والمصادر حسب الحروف االبجدٌة بدون ترقٌم وبدون رقم الصفحة 

 

  المالحق

  توضع حسب تسلسلها فً ترتٌب البحث 

 


