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  ي اجرايي، راهكاري برتر براي نشر نتايج پژوهش خالصه
  

3سيد سلمان علوي، 2مريم يعقوبي، 1مسعود فردوسي
  

 

  چكيده
ها اغلب به صورت  نتايج اين پژوهش. ها به امر پژوهش و توليد علم مشغول هستند ساالنه پژوهشگران و استادان بسياري در دانشگاه

، به اند هاي طوالني كه با زباني فني و پيچيده تهيه شده شود، اما آيا اين گزارش غيره منتشر ميهاي تخصصي و  گزارش نهايي، چاپ مقاله
  گيرد؟ و در اختيار نيازمندان به اين نتايج قرار مي يابد اي قابل فهم گسترش مي نتايج تحقيق به گونهدهند كه  ما اين اطمينان را مي

ي نگارش  هاي اجرايي در مورد نحوه تر براي نشر دستاوردهاي پژوهش و توصيههدف از اين يادداشت كوتاه، معرفي راهكاري بر
اين متن، حاصل يك تحقيق مروري است كه در آن، اغلب از منابع اينترنتي براي معرفي قالبي خالصه از گزارش پژوهش با نام . آن است

  .استفاده شده است» اجرايي ي خالصه«
شود؛ مانند زماني كه پروپوزال يا پيشنهادي را براي  ي اجرايي در موارد متعددي استفاده مي بايد به خاطر داشت كه از قالب خالصه

اي از دستاوردهاي پژوهش خود را به دست افراد مؤثر  كنيم و يا زماني كه تصميم داريم خالصه يك مناقصه يا مزايده تهيه مي
  .برسانيم كه در اين مقاله، همين كاربرد بيش از همه مد نظر ما است) برداران پژوهش گيران، مديران و بهره گذاران، تصميم سياست(

  .تحقيق؛ انتشارات؛ استراتژي تحقيق :ي كليديها  واژه
  كوتاه :نوع مقاله

  16/5/90 :پذيرش مقاله    3/5/90 :اصالح نهايي    5/2/90 :مقاله دريافت
اطالعات سالمت  تيريمد .يي، راهكاري برتر براي نشر نتايج پژوهشي اجرا خالصه. فردوسي مسعود، يعقوبي مريم، علوي سيد سلمان :ارجاع
  .738-742 ):5( 8؛ 1390

  
  مقدمه
  ي اجرايي چيست؟ خالصه

، تهيه و ارسال پژوهش جينشر نتا يكي از راهبردهاي مهم در
ي اجرايي براي ايجاد بستر مشاركت بين  خالصه
 ي اجرايي، ابزاري خالصه. كنندگان پژوهش است استفاده

بسيار نيرومند براي تبادل و انتقال دانش است و ديدگاه 
فرصتي است كه طي آن  اقعودر  .كند مي محقق را منعكس

انداز، استراتژي و اهداف پژوهش خود را به گروه  محقق چشم
هر فرد يا يعني  »گروه مخاطب«. نمايد مخاطبان منتقل مي

يي نها ي گروهي كه بتواند در راستاي دستيابي به نتيجه
در انتقال بايد  اين گروه،. پژوهش تأثير بگذارد يا تأثير بپذيرد

سازي در آن انجام  پيام، نوع تصميم و نوع محيطي كه تصميم
ي اجرايي  خالصهاز اين رو ). 1( در نظر گرفته شود ،شود مي

مخاطب گروه كليدي بين محقق و  ي باعث ايجاد يك رابطه
  ).2(شود  منجر مي درك بهتر نتايج پژوهش و به گردد مي

اي از يك طرح تحقيقاتي و  ي اجرايي، خالصه خالصه
اما آخرين چيزي است (شود  اولين چيزي است كه خوانده مي

طرح  هاي ترين بخش ، پس يكي از مهم)كه بايد نوشته شود
رو بايد به خوبي تدوين شده باشد؛ چون  از اين. تحقيقاتي است
خواند  شما آن را مي ي هاي است كه مخاطب بالقو اولين صفحه
  . گذارد ميبر وي و اثر مهمي 

   
ات مديريت و استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مركز تحقيق.1

   .اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ي درماني، مركز تحقيقات دانشجوي دكتري، مديريت خدمات بهداشت. 2

  .، تهران ،ايران)عج..(دانشگاه علوم پزشكي بقيه اسالمت، مديريت 
 .انكارشناس ارشد، روانشناسي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، اير. 3
  )ي مسؤول نويسنده(
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 اغلب به زبان فني بيان ،تحقيق هاي اگر چه گزارش
 نوشتن گزارش به زباني ،ي اجرايي شود، هدف خالصه مي

 ي قابل فهم براي همهاي  گونهاطالعات به  ي ارايه ساده و
دانش يا تخصص  ،نظر گرفتن اطالعات در بدون-خوانندگان 

اي كاربردي براي  شيوه ،ي اجرايي خالصه. است -ها نآ
گذاران، پزشكان و ساير كساني است كه به  ، سياستمديران

، محتواي تحقيق با دركتا اطالعات سريع و كافي نياز دارند 
گذاري به تصميم  ها يا سرمايه ، برنامهها تغيير سياست ي درباره
توانند  رند و نميزيرا اين افراد، اغلب فرصت كافي ندا. برسند

ي  خالصه بنابراين نوشتن. مطالب طوالني را مطالعه كنند
يي مختصر و قانع كننده براي رسيدن به اين هدف بسيار اجرا

  ).3(مهم است 
، صفحه است 6تا  3حدود  دربه طور معمول  ،ي اجرايي خالصه

درصد متن اصلي براي آن در نظر  10اما در برخي منابع تا 
رود  كار ميه اغلب زماني ب ،ي طوالني خالصه. گرفته شده است

است كه براي  كه حاوي نمودارها يا ديگر تصاوير يا توضيحاتي
ي نظير يها ي اجرايي شامل قسمت خالصه. خواننده الزم است

ي ياهپيشنهاد گيري و ها، نتيجه يافته ،اجراروش هدف،  زمينه و
، جايي براي ي اجرايي خالصه در. استق يحقتبراي 

غير ضروري  خسته كننده و اطالعات وطوالني ي ها هرستف
فهم  درهايي براي كمك به افراد  مثال آن از بلكه در نيست؛
   ).2( شود كليدي استفاده مي نكات
  

  شرح مقاله
  يياجرا ي خالصه و دهيچك نيب يا سهيمقا

كه » چكيده«شايد اين سؤال مطرح شود كه با وجود 
ي است، ديگر چه نيازي به اي كوتاه از متن اصل خالصه
ي  ي اجرايي وجود دارد؟ اما در واقع چكيده با خالصه خالصه

هاي  هاي بسياري دارد، اگر چه هر دو متن اجرايي تفاوت
  .اند كوتاهي هستند كه از متن اصلي گرفته شده

ي  اي است كه از يك مقاله چكيده، متن خالصه شده
مقاالت يك  ي ، مرور متون، مجموعهنامه پژوهشي، پايان

آيد و  همايش، تحليل عميق هر موضوع و غيره به دست مي
كند به سرعت از هدف متن اصلي  اغلب به خواننده كمك مي

  . آگاه شود
بر خالف چكيده، كه فقط شمايي از كليت متن محسوب 

يي، فرصت طاليي براي متقاعد كردن اجرا ي هخالصشود،  مي
جود، بهترين پيشنهاد را كه هاي مو خواننده است تا از بين گزينه

هر . متضمن بيشترين فوايد با كمترين هزينه است، انتخاب كند
تري  يي نقش مهمي اجرا خالصهتر باشد،  چه موضوع طرح فني

ي اجرايي از  يابد؛ زيرا بر خالف چكيده، در خالصه مي
شود تا منافع و نتايج طرح براي  هاي فني پرهيز مي  بحث

  ).4(تر گردد  لموسم) مشتري(مخاطب طرح 
 1يي در جدول ي اجرا خالصه هاي چكيده و  برخي از تفاوت

  ).5(آمده است 

  اجرايي ي هاي چكيده و خالصه تفاوت :1جدول 
چكيده ييي اجرا خالصه  

پژوهشگران، محققان گذاران و غيره مديران، سياست  مخاطب
،نامهپايان(عموميمتون علمي، آكادميك، اداري و ساير متون پيشنهادهاي عملي

 )مقاله، حق ثبت
 زمينه

ي و شنهاديطرح پتشويق خوانندگان به انجام  -هاي اقدام شيوهبيان
 ها طرح ي وجه تمايز آن با بقيه

يك تصوير كلي يايتبيين اهداف متن، ارايه-ي اطالعات رساله
 كليات محتوا

 هدف

راه حلي براي اي از متن به زبان غير فني، حاوي پيشنهاد يا  خالصه
  موضوع يا مشكل 

  :شامل
  زمينه بيان كوتاه مشكل و پس -

  ها  تر يافته بيان مفصل -
  نمايي نكات كليدي ها با درشت گيري و پيشنهاد بيان نتيجه-

 اغلب فني، آماري و علمي
  :شامل

  زمينه بيان مشكل و پس -
  تبيين روش اجرايي -

  ها  گزارش مشاهدات و يافته -
 هاگيري و پيشنهادبيان نتيجه-

  محتوا

  تعداد صفحات  ييي اجراخالصهتر ازكوتاه  )صفحه 6تا  3در حدود (بلندتر از چكيده
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  يياجرا ي خالصه نيتدو در يديكل نكات
يي بايد خواننده را در ي اجرا خالصهي اول در  جمله -

هر چه . خصوص اهميت و ارزش پيشنهاد متقاعد كند
يي شما كمتر بيان شود، ي اجرا خالصه اطالعات مهم در

شما را  ي احتمال كمتري وجود دارد كه مخاطب حتي خالصه
خواهيد كه اطالعات مهمي را در همان  اگر چه شما مي. ببيند

پارگراف اول ارايه دهيد، اما فراموش نكنيد كه آن پاراگراف، 
  . ويژه و خاص باشد

اينكه با وجود ! يي خود دروغ ننويسيدي اجرا خالصهدر  -
خود هيجان زده است، اما  ي يك كارآفرين در مورد پروژه

اطالعات نادرست  ي حفظ شور و شوق، نبايد منجر به ارايه
از جمالت پيچيده خودداري كنيد و مطالب را ساده . گردد

يي شما با لحن ي اجرا خالصه مطمئن باشيد كه تمام. بنوسيد
  .مثبت نوشته شده است

حني قوي، شورانگيز و فعال داشته ل. متقاعدكننده باشيد -
 .باشيد

خيلي بر روي نمودارها و آمار تكيه (نمايشگر نباشيد  -
 ). نكنيد

  . يي را با جمالت و افعال معلوم بنويسيدي اجرا خالصه -
از جمالت ساده و كوتاه استفاده كنيد كه مديران به  -

يا جمالت مگر آنكه به نوشتن كلمات ها عالقمند هستند،  آن
  ).لغت در هر جمله 20تا  15(تر نياز باشد  طوالني

اگر ناگريز . از ذكر جزئيات غير ضروري و فني بپرهيزيد -
 شرحآن را براي خواننده  ،به استفاده از لغات تخصصي هستيد

به ياد داشته باشيد كه چه كساني قرار است آن را . دهيد
را ا آشن هاي غير روشدر صورت لزوم، اصطالحات و . بخوانند

ي اجرايي به زبان  خالصه هميشه سعي كنيد. ديتوضيح ده
  . و قابل فهم باشدخودماني 

يي را بعد از تكميل گزارش نهايي و ي اجرا خالصه -
  . هنگام نوشتن پيشنهادها تنظيم نماييد

صورت گرد شده و خالصه ه اعداد را بتا حد امكان  -
 يال،ن رميليو 421500/8جاي ه ب به عنوان مثال ،بنويسيد

  .ريالميليون  4/8بنويسيد 

براي . يي بايد مستقل از گزارش باشدي اجرا خالصه -
شما ) پژوهش(گزارش  ي اين منظور از كسي كه با نمونه

يي شما را مطالعه كند ي اجرا خالصهآشنايي ندارد، بخواهيد 
  . كند تا مشخص شود چقدر آن را درك مي

اساس اطالعات  به خواننده اجازه دهيد تا خودش بر -
  .گيري كند تصميم گيري و شما نتيجه

 هاي كليدي و نيد آيا ايدهببي تحقيق خود را مرور كنيد و -
  ؟ آن بيان شده است اساسي مفاهيم
 هر بندي و منطقي دسته ه روشينظرات را ب و ها ايده -

 براي نوشتنگيري  تصميم اگر در. گذاري كنيد قسمت را شماره
ي اجرايي تحقيقات ديگر را  يد خالصهسعي كن ،داريد ترديد

  . بررسي كنيد
براي خواننده استفاده  ملموسهاي شناخته شده و  از مثال

   .)6-9( كنيد
  

  گيري نتيجه
هاي خود را براي مخاطبان  ، پژوهشموسسه پژوهشيهر 

دهد و به طور قطعي رساندن  خاص خود انجام مي
ر نتايج دستاوردهاي پژوهش به مخاطبان، كه آن را انتشا

ناميم، بخش مهمي از كار يك مركز تحقيقاتي  پژوهش مي
اعم موسسه پژوهشي يك پيشنهاد خوب آن است كه . است
 ...ها، هاي پژوهشي دانشكده معاونت/ مراكز تحقيقاتياز 

را نيز از » ي اجرايي خالصه«همراه با گزارش نهايي، 
پژوهشگران دريافت نمايند، بر حسب موضوع و مخاطب، 

  .هاي مناسب منتشر نمايند بندي و در موقعيت ا را دستهه آن
ي اجرايي به تمامي  كامل خالصه ي هر چند ارايه

هاي مربوط در بيرون سازمان عملي نيست، اما  گروه
هايي از آن را به طور مجزا و يا پس از بسط  توان بخش مي

، برداران و گسترش، بر حسب نياز گروه مشخصي از بهره
طبيعي است . ه كرد تا مورد استفاده قرار گيردها اراي به آن

اجرايي  ي خالصه ي كه افراد مشتاق پس از مطالعه
توانند در صورت نياز به اطالعات بيشتر، به گزارش  مي

  .نهايي مراجعه كنند
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   ها پيشنهاد
هايي كه عنوان  شود از اين پس در پروپوزال پيشنهاد مي

نوع كاربرد و مخاطبان كاربردي دارند،  - كاربردي و يا بنيادي

مشخص گردد و نيز از مجري خواسته شود به ) اصلي و فرعي(
همراه گزارش نهايي خود، گزارشي كوتاه را مطابق با قالب 

  .ي اجرايي ارايه نمايد خالصه
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Executive Summary: The Best Strategy for Publishing Research Results 

Masoud Ferdosi, PhD1; Maryam Yaghoubi2; Seyyed Salman Alavi3 

Abstract 
Many researchers in the universities are engaged in research and science production. Although 
the results of their researches are often released as articles in professional journals, long and 
technical reports are doubted to be comprehensible for those who need to use them. 
"Executive summary", as a short report derived from the final research report, is a format 
especially developed for knowledge users who affect or are affected by researches (research 
stakeholders). 
This short article reviewed the content and usage of executive summary in available online 
resources. It finally suggests executive summaries to be included in all research in addition to 
final reports. 
Keywords: Research; Publication; Research Strategy. 
Type of article: Short article 
Received: 25 Apr, 2011  Accepted: 7 Aug, 2011 
 

Citation: Ferdosi M, Yaghoubi M, Alavi SS. Executive Summary: The Best Strategy for Publishing Research 
Results. Health Information Management 2011; 8(5): 742. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economy Research Center, Isfahan 
Unuversity of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
2. PhD Student, Health Services Management, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. 
3. MSc, Psychology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Correspondining Author)  
Email: alavi@sdlrc.mui.ac.ir 

www.mui.ac.ir




