 روش ﻧﮕﺎرش ﭼﮑﯿﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
 روش ﻧﮕﺎرش ﭼﮑﯿﺪه
ﭼﮑﯿﺪه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از
ﭼﮑﯿﺪه در آﻏﺎز ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﻨﺪه و اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در او ﺑﺮاي ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﻫﻤﻪ آن ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ  150واژه و در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ  300واژه ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ اﺟﺰاي ﭼﮑﯿﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
1ـ ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎ؛ در اﺑﺘﺪاي ﭼﮑﯿﺪه ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﺟﻤﻠﻪي راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺷﺎره
ﮐﻨﺪ) .ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎ ،ﺟﻤﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد( .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ « ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻧﺴﺦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
2ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ؛ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﯿﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زواﯾﺎ و اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ« ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻓﻬﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ و راهﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺮ ﻓﻘﯿﻬﯽ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﻓﺘﻮا دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم اﺳﺖ ،از ﺣﯿﺚ دﻻﻟﺖ،
ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  .اﺳﺎﺳﺎً اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺦ از ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﮑﺎن آن
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺴﺮان ،اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻓﺮاوان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﻪ-

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺴﺦ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد«.

3ـ ﺑﯿﺎن ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﭼﮑﯿﺪه ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﻫﺪف اﺳﺖ؛ در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد

ﻧﺴﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ« ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﺪف در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺟﻮه

اﺷﺘﺮاك و اﻓﺘﺮاق ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد«.

4ـ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ؛ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ در
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان

ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ« ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ:
»از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪمﭘﺬﯾﺮش ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت اﺳﺖ؛ وﮔﺮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ ،اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ و

ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد«.
5ـ روشﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻮعﺗﺤﻘﯿﻖ؛ روشﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮑﯿﺪه ذﮐﺮ ﮔﺮدد .ﻏﺎﻟﺒﺎ
روش ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
6ـ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي؛ در ﺗﻬﯿﻪ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي ،ﻧﻤﯽﺗﻮان واژهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ
دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن »ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮي و ﺗﻘﺪم روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و راﺑﻄﻪ آن دو«
اﺳﺖ ،واژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻘﺪم«» ،ﻣﻌﯿﺎر«» ،ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮي«» ،راﺑﻄﻪ « و »روش« واژه ﮐﻠﯿﺪي ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ  .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ واژه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻋﻨﻮان ﺣﺘﻤﺎ واژه ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮادفﻫﺎ و ﻣﺘﻀﺎدﻫﺎي واژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺤﺚ
»ﺗﻮﺣﯿﺪ« ،واژه »ﺷﺮك « ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺪواژه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪياﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ از ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم«،
واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« و »ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ « ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و اﻋﻼم

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﮑﯿﺪه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺑﺎﺷﺪ و در ذﯾﻞ
ﭼﮑﯿﺪه ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﺎرش ﭼﮑﯿﺪه:
1ـ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﮔﻮﯾﺎ ،ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
2ـ از ﻣﺘﺮادفﻫﺎ و ﺣﺸﻮﻫﺎ در ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ«» ،در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ«» ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ«» ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ« و »اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ« و  ...ﺣﺸﻮ اﺳﺖ.
3ـ از ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
4ـ ﻓﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻬﻮل آورده ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﻨﺎد داده ﺷﻮﻧﺪ.
5ـ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻞﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
6ـ ﭼﮑﯿﺪه در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ.

 روش ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،آوردن ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ:
1ـ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ؛ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮدازد.
2ـ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
3ـ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
4ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.

 روش ﻧﮕﺎرش ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻧﻮآوري ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي:
1ـ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﯿﻨﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد  .ارزش ﺟﻤﻼت
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ارزش ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ » .ﻣﺘﻦ « ﭘﺮوراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻧﺘﯿﺠﻪ « ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرتﭘﺮدازي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
2ـ آوردن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
3ـ ﺣﺠﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮاي
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﻪ دور ﺑﻮد؛ ﻣﺜﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮاي  150ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪي ،ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
3ـ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روش ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
4ـ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞﻫﺎ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﺮد  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎري ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ را آورد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد  .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪهي اﺻﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ  40×40را در ﻣﻘﯿﺎس 3×4
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺎﺻﻞِ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

1ـ ﺣﺴﻦ اﺳﻼم ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺶ.
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