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إلى فصل النتائج ماكن النشر  والعديد من أ  تميل أغلب المصادر األساسية للكتابة العلمية     

يدرج نتائجه بشكل متسلسل لتالفي حدوث لالكاتب  موذلك إلفساح المجال أما...عن المناقشة 

الفقرة ، ألن بعض الكتاب يسترسلون في مناقشة نتيجة معينة مما يجعل  متن  تقديم وتأخير في

رى، مما يجعل عرض تلك النتيجة فقط على الرغم من وجود نتائج أخلالبحث وكانه مخصص 

إفتقرت تلك النتائج إلى تفسيرات مماثلة لما حدث مع  إذا خاصةالنتائج األخرى بشكل مختلف 

نوعا من التناسق بين المتن والجداول العارضة  يضفيفصل غالبا ما الكما إن  ، النتيجة السابقة

عرض يكيف ... ممخصصة للعرض والتقدي فقرة النتائج والمناقشةوبشكل عام ، فإن  .للنتائج

... تبرير العملل مخصصةبأن مقدمة البحث  ذكرنا سابقا فقد.. للقراء بشكل جيد تهبضاعالكاتب 

فهي  ....  أما المناقشة... النتائج  ووضيفة المواد والطرق إستعراض أدوات التنفيذ للحصول 

  .. مخصصة لتفسير النتائج

نقاط مهمة يجب الموضوع على شكل للقراء قدم نسولغرض تسليط الضوء على فقرة العرض 

  :مراعاتها عند كتابة الفقرة وكما يلي

 يعمل مراجعة شاملة لنتائجهأن  وقبل أن يكتب فقرة النتائج والمناقشةعلى الكاتب  .1

المطروح  ذات العالقة بالعمل وجميع المصادرفي فقرة المقدمة   وضفهاوالمصادر التي 

في  ه، كما تساعدضمن التخصص هنتائجو  هفكرة واضحة عن موقع عمل هتكون لديل

  ..  (First Draft) على الورق ككتابة أولى ضخ الفكرة

 :أن يبحث عن أجوبة واضحة لألسئلة التالية 1وهو يقرأ الفقرة على الكاتب  .2
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 )(Key result... مفتاحالنتيجة في العمل التي تمثل  أهمماهي   . أ

 .. .التي يتحتم ذكرها في المتن األخرى النتائجماهي   . ب

  ...جدول أم شكل... تحديد نهائي لطريقة عرض النتائج    . ت

  ستسند النتائج سلبا أو إيجاباماهي المصادر التي   . ث

 ... هل هناك نتائج سلبية في العمل  . ج

حتى تكون كتابته وفقا للنظام المتبع وخاصة طريقة  يحدد مكان النشرعلى الكاتب أن  .3

وقد يتطلب أن تكون الجداول مع ... ميةاإلشارة للمصادر فقد تكون رقمية وقد تكون إس

  ... أو تكون الجداول في نهاية الفقرة.. سياق الذكر

كتب أحد .. فعلى سبيل المثال ...  بالبساطة والوضوحفقرة النتائج والمناقشة أن تتصف  .4

 :الباحثين الجملة التالية

يادة معنوية ز  على البذور Trichoderma harizianumمن الفطر  A5سبب إستخدام العزلة 

 Rhizobiumفي الكتلة البيولوجية لفول الصويا بغض النظر عن وجود أو غياب البكتريا 

japonicum  ) 1جدول ....(  

  :كتبت هذه الجملة بحرفية جيدة من خالل المعلومات اإلستداللية التالية ألي قاريء

هي صيغة األفعال و  أبتدا الجملة بفعل ماضي كدليل على إن التجربة قد أقيمت في الماضي  . أ

  ...... التي تذكر في النتائج

 ترايكودرما اإلحيائي تشير الفقرة إلى نتائج إستخدام عزلة محددة من الفطر   . ب

 ترايكودرما الفعل التحفيزي للفطر يعكس الحديث عن   . ت

 يدل على إجراء تحليل إحصائي " معنوية"ورود كلمة  . ث

 .. بأحرف مائلة ألنها أسماء التينية )الفطر والبكتريا( كتبت أسماء الكائنات المجهرية   . ج

 إشارة إلى أحد مكونات الحاصل .. مفردة الكتلة البيولوجية   . ح

 .. ولتأكيد كالمه.... لمشاهدة بقية النتائج 1هناك إشارة إلى جدول   . خ
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  :قد يكتب البعض الفقرة السابقة على النحو التالي

من الفطر  5Aالعزلة  ة من أبواغ بأربعة تراكيز مختلف  تشير نتائج تغليف بذور فول الصويا

Trichoderma harizianum    وبفروق  إلى حصول زيادة كبيرة 1المعروضة في جدول

الرطب والجاف للكتلة البيولوجية لمحصول  وزني كل من في) الشاهد(معنوية عن معاملة المقارنة 

بيولوجية بين التراكيز وبدون وجود فروق معنوية في أوزان الكتلة المن فول الصويا .... الصنف 

أو عدم وجودها  Rhizobium japonicumسواء بوجود البكتريا المثبتة للنيتروجين  ،األربعة 

  . في التربة 

فقد بدأت الفقرة بفعل مضارع ...وجود ترهل اليخدم النتيجة النهائية :ماجاء في الفقرة أعاله

كما التوجد أي .. تأثيرها على النتيجةلعدم لسرد التراكيز األربعة  كما اليوجد مبرر.  )تشير(

وبما إنك تتعامل  ...لذكر بأن الزيادة حصلت بين المعاملة والمقارنة ألنها ضمنيا معروفةمبررات 

ألنه الصنف  ...إسم الصنف في النتيجةلذكر فال يوجد مبرر ... من فول الصويا  صنف واحدمع 

فهي .. مثبتة للنيتروجين... بأن البكتريات لذكر كما وال توجد مبررا..الوحيد المستخدم في الدراسة

% 30وٕان شكلت بحدود فالفقرة األولى ... هذا ما عنيته بالبساطة والوضوحو  .. ..معلومة عامة 

  ..إال إنها أتسمت بالبساطة والوضوح والداللة... الفقرة الثانية من حجم

ادة القراءة والتعديل قد تصبح مثل الفقرة لكن إع... ب الفقرة الثانية أول مرةكتَ غالبا ما تُ : مالحظة

  .... األولى

قراء قد يكون أغلبهم نتائج العمل بتفصيل كافي بحيث يتم إستيعابها من قبل  إستعراض .5

 ... مثل كاتب البحث ليس لهم باع طويل بالموضوع المطروق

التي  ةالنتائج المفصلي اطإلتقطبل ... المعروضة في الجدول  ب سرد جميع النتائججنُ تَ  .6

ألن السرد الكامل لكل صغيرة وكبيرة سوف يجعل القاريء في ..تعكس جوهر الدراسة

أرقام وفروقات معنوية بين كذا ومع  أصبح في متاهةفلقد ... متاهه لن تمكنه من الفرز
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، كما إن السرد الطويل لكل النتائج كذا ومع معاملة الشاهد ومع المعامالت األخرى 

 .... لضياعها في زحمة النتائج رئيسية سيخفف وقع النتيجة ال

متن فقرة النتائج والمناقشة لقيادة القارئ للجداول أو األشكال  على الكاتب أن يوضف .7

 ... ليطلع على المزيد من األجوبة والتوضيح

الجداول شارحة تكون  على أنيفضل أن تكون النتائج موضوعة في جداول أو أشكال  .8

Table is) فالجدول هو قلب البحث ...   Tables Explanation (Self(لمحتواها

the Heart of manuscript)  ... في جداول كاملة  العرضولذلك قد يكون حسن

 حيث،  عند تقييم البحث للكاتبمعلومات أساسية عن التجربة أفضل شفيع  حاوية على

 راءة الموادرؤية الجداول أو األشكال بعد اإلنتهاء من ق والقراء المقيمييناأغلب  يفضل

 أساتذتيلقد علمني أحد  .مما يدل على أهمية أن يكون قلب البحث سليما...  والطرق

يسألني عن التجربة التي عندما مسك الجدول الذي كتبته وبدأ  .....كيف يكون الجدول

ثم أعطاني الجدول وطلب مني أن ... لم يتعرف عليها كقارئ ....أفرزت هذه النتائج

بشكل دقيق وبما اليقل عن صفحة واحدة على أن الأذكر أية أكتب عن التجربة 

وعندما تكون معظم المعلومات األساسية للتجربة متواجدة في الجدول فإعلم بأن ..نتيجة

وٕاال فإن الجدول سوف ..كتابة فقرة النتائج والمناقشة  الدليل المهم عند الجدول هو 

 .راد نشره للبحث الم مريضاقلبا  ألنه كان... يخذل الكاتب 

 محتوياتأن تدونه عن عليك بتدوين ما تريد ... لكي تجعل من الجدول قلب نابض للبحث .9

تكتب فيها عن موقع التجربة ومصادر ... ،  4، 3، 1،2الجدول في نقاط متسلسلة

 Table) تكتب في حاشية الجدول التي  وغيرها من المعلومات.. األرقام وظروف التجربة

footnotes)  ...والجدول بدون حاشية ... حث بدون جدول كالجسد بدون قلبفالب

 ..... أي جسم بغض النظر عن عمر وشكل ووزن الجسمقلبا مريضا في .. مالحظات
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فسيكون ... يمكن أن تكون عليه جداول أي عمل يراد نشره ولغرض تسليط الضوء على ما 

أحد النماذج ...لوقاية النباتكما جاء في أحد البحوث المنشورة في مجلة العربية . 2الجدول 

  ... ما قصدتهالمعبرة عن 

 التيلية ا!بواغ من مختلفة بمصادر بذورھا تلويث بعد العراقية القمح أصناف بعض على *ا�صابة أنماط .2 جدول
 . **الشائع التفحم مرض لممرضات

Table 2. Infection types* on some Iraqi wheat cultivars following inoculation of their 

seeds with bunt teliospores of different sources**. 
 أصناف القمح العراقية

Iraqi wheat cultivars  
أعداد العزالت التي سببت نمط   Pathogen isolatesالممرض عزالت الفطر

 إصابة عالي

No. of isolates that caused 

high infection types 

PU1 PU2  PU4  PU6  PU7  

  Madaien H  H  L  H  H  4مدائن
  29Door29  L  H  L  H  H  3دور 

  Rabeea  H  L  L  H  H  3ربيعة
  3Tamoze 3  H  L  L  H  H  3تموز 

-3Aboابو غريب 

Ghraib 3  
H  H  L  H  H  4  

  99IPA 99  H  H  L  H  H  4إباء 
  Latifiya  H  H  L  H  H  4لطيفية

  2Tamoze 2  H  H  L  H  H  4تموز 
  Oor  H  H  L  L  H  3اور

  Adnanyia  H  H  H  H  H  5عدنانية
  Araz  H  H  L  H  H  4آراز

إصابة عالية أعلى من =  Hمن سنابل الصنف، % 10إصابة منخفضة أقل من :  L= نمط ا�صابة* 
10)  %21.(  
وزرعت البذور )  T.laevisو   Tilletia triticiخليط من النوعين ( لوثت البذور بأبواغ تيلية ** 

   .في محطة أبحاث التويثة ) ديسيمبر(بوع الثالث من كانون ا?ول الملوثة في تربة مرطبة خ>ل ا�س

  

Infection type: L= infection less than 10%; H= infection more than 10% (21). 

** Seeds were inoculated with teliospores for each isolate (mix from Tilletia tritici 

and T. laevis) and inoculated seeds were planted in wet soil during the 3
rd
 weeks of 

December in Tuwaitha research station. 
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وضوح التجربة حيث يمكن إستخدام الجدول لكتابة فقرتي المواد والطرق  2يالحظ من الجدول 

  :لتوفر معلومات جيدة مثل... والنتائج والمناقشة بشكل يسير

 أصناف قمح معروفة المصدر .1

 الوحدات اللقاحية لممرض معين ومصدرها وطريقة التلويث  .2

 طريقة الزراعة وموعد الزراعة  .3

 موقع التجربة  .4

 . طريقة حساب نمط اإلصابة إعتمادا على مصدر محدد .5

مؤشر أعداد العزالت التي تسببت في إحداث أنماط إصابة عالية يعكس مستويات تفاعل  .6

 دمة العائل لكل صنف قمح تجاه العزالت المستخ

تنظيم أنماط اإلصابة بالرموز الدالة على نسب اإلصابة وفرت وضوحا للقاريء لتحديد  .7

مستويات اإلختالف في قدرة العزالت على إحداث اإلصابة وبذلك فهي مؤشر واضح 

 .. لتشخيص أكثر وأقل العزالت فعالية أو إمراضية في الدراسة

الجدول بدأ من العنوان والعناوين  وأخيرا عكس وجود ترجمة باللغة النكليزية لمفردات .8

   (Footnotes)الثانوية وجميع المدخالت من عوائل نباتية ونتائج ومالحظات الحاشية 

في أن تكون الجداول مقروءة من قبل ) المجلة العربية لوقاية النبات (رغبة جهة النشر 

  ......السيما وٕان كل جدول يعكس تجربة متكاملة .. أكبر عدد ممكن من القراء

 

..  عليك أن تختار األفضل... تجنب تكرار عرض النتائج في جدول وفي شكل .10

تستشير ذوي الخبرة من األساتذة من أو ...  تقرره أنت كقارئ محايدإختيارك األفضل قد 

، إال إذا كانت هناك  وبشكل عام يفضل أن تعرض النتائج في جدول... حقل تخصصك

 يكون الشكل الخيارفعلى سبيل المثال ... كل أفضلية في أن تعرض النتائج في ش

أو عند مقارنة تأثير معامالت مختلفة تجاة ... عند توضيح األرتباط اإلنحداري  المفضل

كأن تستعرض كفاءة عشرة مبيدات فطرية في إختزال إصابة ممرض ... صفة محددة 



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

7 

 

... واحد  أو تقييم أصناف محصول ما لممرض واحد في موسم... محدد على عائل محدد

 ... وهكذا 

يلجأ بعض الكتاب إلى خلط أشياء لم تكن موجودة أصال في الجداول أو األشكال  .11

بل هي أحد أنواع اإلجتهادات التي غالبا ما تحتاج .. أو حتى في فقرة الطرق والمواد 

لذلك على الكاتب أن يبتعد عن ذكر ... إلى أدلة واضحة بكونها قد جرى التحقق منها

 .. طرح في العمل المطروحأمور لم ت

لمزيد من المعلومات  في متن الفقرة  على الكاتب أن يتذكر دائما بأن هناك جدول .12

عندما يتحدث عن نتيجة  ولذلك عليه اإلشارة للجدول..التوضيحية لمسارات التجربة 

 ... أخذت من ذلك الجدول

إعطاء بدون ... عليك فقط سرد النتائج... عند فصل النتائج عن المناقشة .13

 تفسيراتك 

  ... التي تأتي الحقا

أو ضمن عناوينها ...على سرد النتائج كما وردت في المواد والطرائق المحافظة .14

 ... الثانوية التي وضعت في المواد والطرق

النتائج  تكون يفضل أن .. عن نتائج موجودة في جداول عديدة عند الحديث .15

في  يتحدث الكاتب عن نتائج أن حيث اليجوز .. موجودة في جداول متسلسلة عدديا

نتائج ثانوية في جدول  ليتحدث عن ستدير يثم ..  تقديرهألهميتها حسب  3أو  2جدول 

1  ... 

ولما كانت هذه النتيجة .. يحدث كثيرا بأن تكون هناك نتائج سلبية عن حالة ما  .16

... يةفهي التختلف في األهمية عن النتيجة اإليجاب.. تمثل معلومة مهمة في التخصص

بأن النتيجة السلبية لموضوع محدد ستكون له إيجابيات كثيرة في .. ومن الجدير ذكره

، لذلك التخصص فعلى أقل تقدير سوف ال تعاد دراستها  توفيرا للجهد والوقت والكلفة

  ... اليتم إغفال النتائج السلبية على اإلطالق
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فهناك ... تكرار ذكرهاهناك نوعين من النتائج في كل البحوث المنشورة من حيث  .17

ولكن بشكل عام .. مبرر.. قد يكون لتكرارها مرة أو مرتين خالل المتن أو كلمة نتيجة

اليحبذ تكرار نتيجة كتبت سابقا بدون مبرر، خاصة عند ما تكون الفقرة مخصصة للنتائج 

عند ما تكتب المناقشة بشكل منفصل عن   بينما تعاد ذكر بعض النتائج.. والمناقشة

ألنك إن ذكرتها .. المعنوية ومن الكلمات التي اليفضل ذكرها عدة مرات هي ... تائجالن

جدول مرة واحدة وأثبت بأن جميع النتائج قد خضعت للتحليل اإلحصائي المدون في 

 ... معنوية  كانت بفروقالزيادة  بكل تأكيد من أن فإن القارئ سيعرف .. معين

.. ي للنتائج بشكل جيد وواضح وبسيطعلى الكاتب أن يوضف التحليل اإلحصائ .18

عند المقارنة بين معاملتين   (LSD)من خالل إقتصار إستخدام قيمة أقل فرق معنوي 

عند وجود أكثر  (DMRT)بينما يفضل إستخدام إختبار دنكان المتعدد ... أو صنفين

 ةومن الجدير بالذكر بأن كالهما صحيح ولكن إختبار دنكان أكثر دق... من معاملتين 

  من أقل فرق معنوي في المعامالت العديدة

 بعد ذلكماذا...  المهم والخطيرالتساؤل  ..إن أخطر ما يواجهه الكاتب من القراء  .19

يحدث ذلك عندما تتضمن فقرة النتائج والمناقشة سرد ممل لكل نتائج .....  أو ثم ماذا.

مالت أو األصناف أو فقد يكتب بأن هناك فروق معنوية بين المعا...الجدول بدون تمييز

ولكن هذه ... وعلى الرغم من إن ماذكر هو ما جاء في النتائج.... التراكيب الوراثية

ألنه .. وذلك ألنها ال تعني للقارئ أي شيء.. الجملة غير مالئمة لتكون في النتائج

ماهي أفضل .. فروق معنوية عن ماذا.. اليعرف ماذا يقصد الكاتب من الفروق المعنوية 

وما حجم أو كمية ...ثم بم تختلف المعامالت ... األسوأوما هي ... امالتالمع

 ... اإلختالف

 المناقشةتتضمن أن  يجب في فقرة المناقشة سواء أكانت مع النتائج أو مفصولة  .20

 :األمور التالية

فإن أهم وضيفة لفقرة  ... لماذا هذا البحثوهو .. لما كان لكل عمل سؤال مهم   . أ

 . ائدية النتيجة أو النتائج للسؤال األساسيإثبات عالمناقشة 
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 تدعم الفرضية التي ذكرت في المقدمة  العملهل نتيجة    . ب

من األعمال المماثلة لهذا العمل  الغيرالتأكيد على مدى تناسق النتائج مع نتائج    . ت

 ... في اماكن أخرى أو ظروف أخرى

 السبب  أوذكر.. النتائج الغير متوقعة بدون إعطاء تفسير  عدم ترك  . ث

 ... عن طرق أخرى في تفسير النتائج الغير متوقعة  البحث للكاتب  يمكن  . ج

 ... مع اإلطار العام للبحث مدى إنسجام النتائج   . ح

 هل هناك ضرورة ألجراء دراسات إضافية لإلجابة عن تساؤالت أفرزتها بعض النتائج   . خ

نتمي إليه تلذي للتخصص ا  النتائجأهمية قد تنهي فقرة المناقشة بتحديد ... وأخيرا  . د

  .الدراسة

متى يستخدم العدد رقما  أو .. يخطأ العديد من الكتاب عندما يتعامل مع األرقام .21

 :وبشكل عام يفضل إستخدام األرقام ماعدا اإلستثناءات التالية... كتابة

يجب عدم كتابة أي رقم في بداية ... في الخالصة المكتوبة باللغة اإلنكليزية   . أ

 .... ضة عن ذلك كتابةواإلستعا... الجملة

أو  أربعة مجاميع... مثل.. كتابة وليس رقما 10يعبر عن أعداد المجاميع ألقل من   . ب

 Four Groups, Three)... زراعية متعاقبة سته مواسمأو .... ثالثة أصناف

Cultivars, Six Consecutive Agricultural Seasons) ... تم إستخدام

 ..... في تلويث أوراق نبات .....عدة ماليين من أبواغ الفطر

أو .. غرام 47.5كما في ..  فإنها تذكر مع وحداتها...  10أما األرقام التي تزيد عن   . ت

  ... لتر 12أو ....صنف  29

وقد يحدث ذلك عندما .. (..)(...)تجنب تكرار األقواس المتجاورة في جملة واحدة .22

). 12) (1شكل (ي الحاصل زيادة ف تأكيد على حصول يريد الكاتب أن يقول بأن هناك

وهذه الزيادة هي  1أي حصول زيادة في الحاصل لتجربته التي يعكس نتائجها شكل 

 .... 12تأكيد للزيادة التي سجلت سابقا في المصدر 
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عكست نتائج .. يمكن للكاتب إجراء تحوير بسيط لتجنب وجود المصدرين متجاوريين 

أو قد تذكر أسماء القائمين ).... 12(ة تأكيد نتائج دراسة سابق 1الحاصل في الشكل 

 ).  12.. (بالدراسة

    

سوف يوفر مساحة مفتوحة .. وأخيرا يمكن القول بأن إعتناء الكاتب بهذه الفقرة  .23

ألن الكاتب .. للمقيم في إبداء المالحظات البسيطة والتي عادة ما تعضد من قيمة العمل

ل الجداول الغنية بالمعلومات بشكل واضح من خال  قد أراح المقيم في عرض بظاعته

بدال من جعل المقيم يصرف أغلب الجهد والوقت على أمور تنظيمية هي أهم واجبات ...

 ... الكاتب 

المقدمة للنشر في أحد تذكرني هذه الفقرة بحالة حدثت معي عندما قيمت أحد البحوث 

الكاتب لم لكن .. مهمة للتخصص نتيجة رئيسيةوكان في العمل .. المجالت العلمية

لجميع النتائج  تكراري وحول فقرة النتائج والمناقشة إلى سرد تفصيلي. ..يحسن إبرازها 

 ات مهمةأن تعرف عنه معلوم بحيث اليمكنضعيفا  الذي كان ... الموجودة في الجدول

فقد أجريت تعديالت كثيرة ... ولما كان في العمل شيء جيد ... لو أعطيته لمتخصص

لقد رفضت الهيئة وبسبب التعديالت الكثيرة ... ل والمصادر المستخدمةتناولت حتى الجدو

ألن شكل البحث أصبح ..... التحضيرية للمجلة أن تنشر البحث تحت إسم كاتبه األصلي

لذلك يتطلب من الكاتب أن يعرض فقرة النتائج مع الجدول أو الجداول .. بحالة مختلفة

    .... على متخصص ليدلي بدلوهالمرفقة 

 

  


