الكتابة العلمية والنش

هيا بنا نكتب ...
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ف األوراق األرب ع السابقة ،بينا ببعض التفصيل مكونات كتابة الورقة العلمية بغرض ر
نشها يف المجالت والدوريات العلمية ،وذكرنا
ي
ر
ر
.
سنبي ترتيب الخطوات العملية
وف هذه الورقة،
الزمن
أن التتيب
ر
ر
لتحضت أجزاء الورقة ،ليس هو ما تظهر عليه الورقة بعد نشها ي
ي
إلعداد أجزاء ومكونات الورقة ،بإذن هللا.
تنظيم هيكل المخطوطة:
تبدأ المقالة بالعنوان والملخص والكلمات الرئيسية.
يتبع نص المقالة تنسيق (المقدمة ،األساليب ،النتائج ،المناقشة)
والذي يجيب عىل األسئلة أدناه:
• مقدمة :ماذا فعلت أنت  /اآلخرون؟ لماذا قد قمت بفعلها؟
• األساليب :كيف فعلت ذلك؟
• النتائج :ما الذي وجدته؟
يعن كل ذلك؟
• مناقشة :ماذا ي
الرئيس :الخالصة ،واإلشادة والشكر ،والمراجع ،والمواد الداعمة.
ويىل النص
ي
ي
خطوات تحضي مكونات الهيكل
تجرين) ،وقد سجلت نتائج القراءات األولية،
عند هذه المرحلة ،تكون قد انتهيت تقريبا من إجراء التجارب العملية (إذا كان بحثك
ي
قبل إجراء االشتقاقات أو استخدامها يف حلول معادالت وعمليات حسابية الزمة إلظهار النتائج بالشكل والصيغة المطلوبة لتحقيق
األساس من البحث.
الهدف
ي
قم بإجراء ما يلزم من تلك العمليات الرياضية ثم ابدأ بصياغة تلك النتائج بالصيغة المناسبة لتوضيحها لخدمة الهدف ،إما عىل شكل
ً
جداول أو أشكال ورسوم بيانية بالشكل األنسب ،وتذكر دائما أن إبراز النتائج بالشكل األنسب يوضح ويوجه القارئ نحو فهم تحليلك
ً
ومناقشتك لتلك النتائج وإقناعه بها .ومن خالل هذا اإلجراء قد تجد نفسك محتاجا إلجراء مزيدا من القياسات أو العمليات الحسابية،
فه مرحلة ترتيب وغربلة هامة يف مسار البحث وكتابته.
وقد تجد أن هناك نتائج ال تحتاجها لتحقيق هدفك
البحن .ي
ي
ر
والن يمكن الرجوع فيها إىل األوراق السابقة للتفصيل.
ثم نبدأ بالخطوات التالية ،ي
تحضت األشكال والجداول.
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 .2اكتب األساليب والطرق المستخدمة.

 .3اكتب النتائج.
غت كافية ،فكيف يمكنك أن
 .4اكتب المناقشة .االنتهاء من النتائج والمناقشة قبل كتابة المقدمة .هذا ألنه إذا كانت المناقشة ر
ضوع األهمية العلمية لعملك يف المقدمة؟
توضح بشكل مو
ي
 .5اكتب خاتمة واضحةConclusion .
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ً
ً
ً
ووصفيا.
موجزا
 .8اكتب عنوانا
 .9حدد الكلمات األساسية للفهرسة.
 .10اكتب شكر وتقدير.
 .11اكتب المراجع.
بعد ذلك ،راجع كل خطوة بمزيد من التفاصيل.
استش ً
رً
دائما دليل ر
أختا ،ضع ف اعتبارك أن لكل ر
ر
للمؤلفي.
الناش
ناش إرشادات وتفضيالت أسلوبه الخاصة ،لذا
ر
ي
ر
للناش ،وبإذن هللا سيقبل ر
نشها ...مع تمنياتنا بالتوفيق
أرسل ورقتك

