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يبدو جليًّا من.... أنّ... มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...

تُستخدَمُ لوصف بيانات خام

كما يبدو جليًّا من...، ... จากที่เคยเห็นจาก...

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ خام

تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى... ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

تكشف األرقامُ أنّ... ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า

تُستخدَم لوصْفِ بياناتٍ خام

يَبْدو واضحاً من خالل األرقامِ أنّ... จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

...ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالمالحظة...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام ذاتِ أهميّةٍ خاصّةٍ

تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ... ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว
่า...

تُستخدَم لِوَصْفِ بياناتٍ خام
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العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/ค
งที่

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

تبيّنُ اإلحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد
تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ

สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...
และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง

تُستَخْدَم لوصفِ البياناتِ بشكل دقيقٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذاتِ صلةٍ بين فترة زمنية معيّنة
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تُظهِر األرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً
من... إلى...

ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อ
ยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...

تُستخدَمُ لوصفِ البياناتِ بشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

قد ارتفع \ تراجع رقم... في عالقته بـ... ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เ
กี่ยวดองกัน...

تُستخدَمُ لوصْفِ البياناتِ بِشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهات ذاتِ صلةٍ

بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد
اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.

ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตั
วเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่

تُستخدَم لوصف البيانات بشكل دقيق وأي اتجاهات ذات صلة خالل فترة زمنية معينة

...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ... ...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...

تُستخدمُ لوصْفِ العالقةِ بينَ مَجموعتينِ من البياناتِ

كما هو متقّع، ... อย่างที่ทำนายไว้...

تُستخدَم لوصف البيانات بشكل أدقّ ولتأكيد توقعاتك األصلية

هذه االستنتاجات متوافقة مع ما يذهب
إليه أحدهم وهو أنّ...

การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแ
ข่งขันของ X ที่ว่า...

تُستخدَم للمقارنة بين نتائج بحثك والنتائج التي وصلها إليها شخص آخر

هذه االستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ... การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยื
นยันของ X ว่า...

تُسْتخدَم لتكشف أن نتائج بحثك تتوافق مع نتائج بحث شخص آخر

متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة
ارتباطا إيجابيّا مع...

สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X
...นั้นเกี่ยวข้องกับ...

تستخدم لتبيّن أن نتائج بحثك متوافقة مع نتائج بحث شخص آخر
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تبيّن اإلحصائيات أنّ... สถิติได้แสดงให้เห็นว่า

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع
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وفقاً لإلحصائيّات... ตามสถิติ...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع

عندما ننظر إلى اإلحصائيّات، فإننا نستطيع
أنْ نالحظ أنّ...

เมื่อดูสถิติแล้ว
คุณสามารถเห็นว่า...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

من الناحية اإلحصائيّة พูดอย่างสถิติ

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

لو أخذنا البيانات اإلحصائية بعَينِ االعتبار
فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...

ใช้ข้อมูลทางสถิติ
เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...

تستخدَمُ لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

اآلثار المترتبة عن هذا البحث متعددة.
أوال، ... بالغ األهمية بسبب...

การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหล
ากหลาย
โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...

تُستخدَم لتطوير أفكارك ولتقديم عدة استنتاجات من النتائج التي وصلت إليها في بحثك

للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أوال،
... مثير لالهتمام وسهل الفهم من قِبِل

اإلستراتيجيين.

การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมา
ยได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน
่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้
เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์

تستخدم لتطوير أفكارك ولتقديم استنتاجات من النتائجِ التي وصلت إليها في بحثك
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