الكتابة العلمية والنش

الجداول والرسوم التوضيحية
موزة بنت محمد الربان
العرب
العلم
رئيسة منظمة المجتمع
ي
ي
العلم"
رئيسة تحرير "المجلة العربية للبحث
ي
ً
تذكر أن " الرسم التوضيح يساوي ألف كلمة" ،وأنه ً
جزء أساسيا من أي ورقة علمية ،إال ما ندر ،مثل بعض األوراق النظرية.
وبالتال،
ي
ي
ر
.
ه القوة الدافعة
بياناتك
نتائجك
لعرض
فعالية
األكث
الطريقة
ه
والجداول،
األشكال
و
الصور
ذلك
ف
بما
فإن الرسوم التوضيحية،
ي
ي
ي
للورقة ،لذا فإن رسومك التوضيحية حاسمة!
الرئيس إلدخال األشكال والجداول يف المخطوطة هو التوضيح :يمكن فهم بعض المعلومات بشكل أفضل إذا تم
• السبب
ي
ً
بياب.
رشحها برصيا.
وبالتال ،يجب أن تكون المعلومات قابلة للقياس نوعيا أو كميا لتضمينها يف جدول أو رسم ي
ي
كبثة من المعلومات يف رسم واحد أو جدول واحد).
• السبب
الثاب هو التلخيص (يمكن تجميع كمية ر
ي
المتغثات أو
ه طريقة ممتازة لكشف االختالفات ربي
ر
• والسبب الثالث هو المقارنة (الرسوم البيانية والجداول والرسومات ي
الموضوعات المختلفة).
كيف تقرر ن
بي تقديم بياناتك كجداول أو رسوم بيانية؟
تعط الجداول النتائج التجريبية الفعلية ،بينما تستخدم األشكال غالبا لمقارنات النتائج التجريبية مع نتائج األعمال السابقة،
بشكل عام،
ي
أو مع القيم المحسوبة مع النظرية.
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توضيح) إلبراز نتائجك:
وستساعدك النصائح التالية يف اختيار الشكل المناسب (كتابة ،جدول ،شكل
ي
استخدم جدول

استخدم رسم ن
بيان

استخدم كتابة

إظهار االتجاهات واألنماط والعالقات ربي
الت تنوي تقديمها ليست ذات صلة
إظهار مجموعة من قيم عددية دقيقة يف مجموعات البيانات ،عندما يكون االتجاه ر
أكث البيانات ي
بالنتائج الرئيسية لدراستك.
صغثة.
مساحة
ر
أهمية من قيم البيانات الدقيقة

مقارنة  /تبيان قيم أو خصائص العنارص ذات
الت تشثك يف العديد من الخصائص
الصلة أو ي
المتغثات.
أو
ر

لتلخيص نتائج بحثك

كبثة ،ويمكن
البيانات ليست معقدة للغاية أو ر
دمجها بسهولة يف مي مخطوطتك.

ر
للشح البرصي لسلسلة من األحداث أو
بياناتك ،إذا تم تقديمها كجدول ،ستمثل
الفثيائية أو السمات
الظواهر أو الخصائص ر
ً
ً
واحدا أو عمودين فقط.
إظهار وجود أو عدم وجود خصائص محددة.
عمودا
الجغرافية.

اآلب:
مهما كان اختيارك ،عند تقديم الجداول واألشكال ،يجب مراعاة ي
 oال يجب أن تكرر الرسوم التوضيحية المعلومات الموصوفة يف مكان آخر يف المخطوطة.
ً
البياب أو الجدول ،بحيث يكون حجمه مناسبا للمجلة ،وكذلك
 oكما يجب مالحظة ،نوع وحجم الخط المستخدم يف الشكل
ي
نوعه.
ر
 oيجب االنتباه لطريقة كتابة األرقام ،واستخدام الفواصل العشية واألسس ،وكذلك وضوح عناوين األعمدة يف الجداول
والمحاور يف األشكال.
التفسث .أي بمجرد النظر إليه تجد معلومات وافية ال تحتاج ر
لشح يف مكان
ذاب
ر
 oيجب أن يكون الشكل أو الصورة والجدول ي
آخر .كما توضحه الصورة التالية.
ً
كبثة وخرائط،
 oإذا كنت تستخدم
صورا ،فيجب أن يكون لكل منها مقياس رسم يوضع يف زاوية الصورة عندما يتعلق األمر بصور ر
وأن تكون ذات جودة احثافية.
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توجيهات للجداول:
ً
الت تستعرض بيانات متكررة سوف تشوش بدال من التوضيح ،لذا يستحسن
 .1ادمج الجداول المتكررة :الجداول واألشكال ي
جمعها يف جدول واحد .ال يجب أن تمأل ورقتك بالجداول.
كبثة من البيانات والمعلومات ،قم بتقسيمها إل فئات واضحة ومناسبة واعرضها يف
 .2تقسيم البيانات :عند عرض مجموعة ر
أعمدة منفصلة مع مالحظة اختيار عناوين محددة بدقة لتلك األعمدة.
الت عليك تقديمها واسعة النطاق وستجعل الجداول مزدحمة أو طويلة
 .3انظر مدى البيانات يف جداولك :إذا كانت البيانات ي
ً
ً
ً
جدا ،ففكر ف جعل الجداول ً
بتضمي جداول مملة طويلة (عىل
جزءا من الملحق أو المواد التكميلية .فمثال ،ال تقم أبدا
ر
ي
سبيل المثال ،الثكيبات الكيميائية ألنظمة المستحلب أو قوائم األنواع والوفرة) .يمكنك تضمينها كمواد تكميلية.
ً
ً
كبث.
فوضويا أو
 .4شكل وتنظيم الجدول :تأكد من وجود مسافات كافية ربي األعمدة والصفوف ،وأنه ال يبدو
مزدحما بشكل ر
توجيهات لألشكال:
القياس ،وتجنب الرسومات المزدحمة ،استخدام ثالث أو أرب ع مجموعات بيانات
 .1تأكد من وضوح الشكل :استخدم الخط
ي
ً
فقط لكل شكل؛ استخدم مقاييس مختارة جيدا.

 .2استخدم مفتاح  legendر
التوضيح مفهوم للقارئ.
لشح االختصارات والرموز لتجعل الشكل
ي
 .3قم بتسمية جميع األجزاء المهمة :قم بتسمية األقسام الرئيسية وأجزاء المخططات والصور التخطيطية ،وجميع المحاور
والمنحنيات ومجموعات البيانات يف الرسوم البيانية ومخططات البيانات.
بتضمي رموز واضحة ومجموعات بيانات
 .4اهتم بالتفاصيل ،مثل المقاييس والوحدات وأسماء الكميات ،وتسمية المحاور .وقم
ر
تميثها.
يسهل ر
ً
ً
ً
ً
ال تنس أن الرسم يسم رسما توضيحيا فيجب أن يكون واضحا وموضحا.
الت تربط البيانات فقط عند عرض بيانات
ه سوء اختيار نوع الرسم
البياب المناسب .يمكن استخدام الخطوط ي
ي
مشكلة شائعة أخرى ي
غثه ،مثال .وعندما ال يكون هناك اتصال ربي العينات أو ال يوجد تدرج ،يجب
التغث مع الزمن أو توضيح تدرج يف بيانات ما مع المكان أو ر
ر
ً
عليك استخدام الرسوم البيانية (األعمدة مثال).

وب للكاتبmmr@arsco.org :
الثيد االلكث ي
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