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م ان ،از اهم ت خاصی برخوردار است شه به نظر میرساد شم ار باه
آن اوجه شد است .جنبشهای ااز ای شاه در ییای دو دهاخ اخ ار
شیل وره ه اند وواهی بر اهم ت به اش راکوااری علم و یاه اههاای
علمی در باهت های ووناوون هس ند .برای نمونه ،جنبش «دس رسای
آزاد» 1شه نزدیک به سه دهه است شه به شیل جدی در شانون اوجه
جوامع علمی جای وره ه است ،وواهی بر ایان مادعی اسات شاه باه
اش راکوااری یاه ههای علمی برای شااربران آن بادون ها ر مارز و
محدودی ی مسئله ای شل دی است .با این حاا  ،باه اشا راکواااری
یاه ههای علمی برای شاربرانش باه شایل دس رسای آزاد انهاا یاک
جنبخ اخالقی اش راکوااری است .چراشه انها م اصصان هس ند شه
میاوانند از یاه ه هاای علمای شاه باه شایل دس رسای آزاد من فار
شد اند بهر برداری شنند و اح ما بهر برداری عمو مرد شه دانش
ااصصی در یک حاوز خاان ندارناد بسا ار شام اسات .از جوانا
اخالقی دیگر اش راک وااری آن است شاه ایان یاه اههاا باه شایلی
من فر شوند شه برای عمو ن ز دس رسپایر و ههمپایر باشاند .شاار
علم هرچه شه باشد بایاد نعاع بفاریت را در نظار و ارد .از ایان رو،
بیاردید ییی از اایتهای علم یاری رساندن به (عمو ) مارد بارای
زندوی به ر است ،ولی در موارد بس اری «عمو مارد » نمایاوانناد
زبان پژوهفگرانِ حوز های وونااوون علام را درک شنناد و ن ااز باه
واسطه دارند .به هم ن دل ل معهو ااز ای با ناا «اارویج علام» یاا
«همگانی شردن علم» در چند دهخ واش ه پدید آمد و م موعاهای
از هعال تهاست شه االش میشند (عمو ) مرد را با علم آشانا و باه
open access
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آن عالقمند سازد .این بدان معناست شه چرخخ اراباط علمای بادون
ارویج علم ایم ل نمیشود .ارویج علم و هناوری هنار باد سااخ ن
علم و هناوری به االالعاای قابل ههم ،دستیاه نی ،و شااربردی بارای
جامعخ ا رعلمی (عمو مرد ) است.
ش و های ووناوونی برای پ فبرد ارویج علم پ فنهاد شد است .در
همخ ش و های ارویج علم بهر و ری از زبان مناس

ان اا پ ا به

ورو های هدف اهم ت هراوان دارد .از روشهایی شه در این ش و
جای دارد ،شوشش خود پژوهفگران و دانفمندان برای نگارش
نوش ههایی است شه برای همگانههمپایر باشند« .خالصه همگان
ههم» 1از وونخ نوش ههای شاربردی و معهو ااز ای است شه برای
ارویج علم به این شیل وس رش یاه ه است« .خالصه همگانههم»
خالصهای شواا از الرح ،پ فنهاد پژوهش یا سایر ان فارات علمی
است شه بهجای پژوهفگران یا م اصص ن ،برای عمو مرد
نوش هشد است .پژوهفگران میاوانند خالصه همگانههم را به
عنوان روش جدید ایعای ناش اعهد و قرارداد اج ماعی و اراباالات
علمی بهشار و رند .از سوی دیگر ،پژوهفگران بنا به مسئول تشان،
اعهد اخالقی برای پاساگویی در برابر هعال تهای خود دارند و
نظارت مس مر و هراو ر از سوی مرد و دیگر م اصصان ،موج
رعایت اخالق پژوهفی خواهد شد .اصو اخالقی شه پژوهفگر را
موظی میشند اا در اما مراحل ان ا پژوهش یاه هها و روشهای
بیار ره ه برای وردآوری االالعات و احل ل آن را به ش و ای روشن و
شعاف ساد معنادار و قابل اس عاد برای دیگران اه ه و من فر شند .با
Lay Summary

1
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آنیه ان فار یاه ههای علمی به زبانی ساد

وظ عخ اخالقی

پژوهفگران است ،ولی این شار چندان هم ساد ن ست .به این
ارا

 ،از مهارتهایی شه پژوهفگران باید در راس ای اراباالات

علمی و رعایت اخالق پژوهش هرا و رند ،چگونگی ارائه اید های
پ چ د و واژوان علمی به مااال

«عا » یا «ا رم اصص» است.

هدف این پژوهش شناخت و وس رش معهو خالصه همگانههم،
بیارو ری آن ،و ارائخ

آواهی از زم نههای موضوعی و اشیا

رهنمودهایی برای نگارش این خالصهها است .این مااله اهزون بر
معهو وس ری خالصههای همگانههم ،میاواند برای همخ پژوهفگران،
مؤسسههای آموزشی و پژوهفی ،و نهادهای مرابط با پدیدآوری ،وردآوری،
سازماندهی ،و اشاعه االالعات شاربردی باشد.
در این پژوهش از روش «احل ل اسنادی» 1بهر برداری شد است.
برای یاه ن نوش ههای مرابط شل دواژ های مناس در آبان ما
 1396در پایگا های االالعاای (و آو ساینس 2و اسیوپوس )3و
مواور شاوش «ووول» 4جستوجو شدند .سران ا  34 ،منبع
شناسایی شدند .ناست نوش ههای در پ وند با اعریی ،اوض ح ،یا
ساخ ار خالصخ همگانههم وردآوری شد اند ،این نوش هها در یک
هایل «اشسل» بر پایخ منبع دس هبندی شد اند ،پس از بررسی این
نوش هها معاه م و مع ارهایی اس اراج شد اند و سپس این معاه م و
مع ارها خود مبنای احل ل قرار وره هاند.
document analysis method
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بررسی دس ورالعملهای ووناوون نفان میدهد شه در نگارش
خالصههای همگانههم دستشم باید به  17شاخص شل دی اوجه
داشت؛ این مؤلعهها عباراند از )1( :پره ز از واژوان ااصصی،
پ چ د و بلند؛ ( )2اوجه به نوع مااالبان؛ ( )3اس عاد از جمالت
شواا ؛ ( )4اس عاد از جمالت معلو (دس ور زبانی)؛ ( )5بیارو ری
باهت (ارائه مثا های روزمر و شاربردی)؛ ( )6اس عاد از ا رهای
ساد ؛ ( )7عد اس عاد از شواهنوشت؛ ( )8اس عاد از جمالت مثبت؛
( )9ارائه دل ل برای خوانندوان؛ ( )10ارزیابی با نظربرخی مااالبان؛
( )11ان اا الرح مناس ؛ ( )12اس عاد از اصاویر و نمودار؛ ()13
ای اد هضای سع د ب ن سطور؛ ( )14داس انگویی؛ ( )15ارزیابی با
اس عاد از نظرات سایر محااان؛ ( )16شن ر قابل ت خوانایی؛ و
( )17عد اس عاد از اس نادات .بر پایخ این  17شاخص شل دی
میاوان دس ورالعملهای نهادهای ووناوون را ا زیه و احل ل شرد .با
احل ل این شاخصها میاواند دید روشنی از اهم ت هریک از آنها
در این راهنماها به دست دهد (جدو  .)1در زم نه موضوعاای شه
ازالری خالصه همگانههم ،قابل الرح و ان فار هس ند بررسی
زم نههای شاری مؤسسههای هعا در این حوز ب انگر آن است شه
ب ف رین شاربرد آن در حوز سالمت است ،چون سالمت در شمار
موضوعهایی است شه مس ا ماً در اراباط با مرد و عمو اهراد
جامعه بود و در درجه باالئی از اهم ت قرار دارد.
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