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كتابة البحث مھارة

كثیر من األبحاث ردیئة األسلوب والمحتوى■
الكتابة الجیدة مھارة بإمكانك تعلمھا■
وھي مھارة تستحق أن تتعلمھا:■

ستجد قبوال أكثر لكتاباتك ■
سیكون ألفكارك تأثیر أقوى■
وستكون لدیك أفكار أفضل■
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كتابة البحث: نموذج 1

 

كتابة البحثعملیة البحثالفكرة



كتابة البحث: نموذج 2

ھذه الطریقة ترغمنا على التركیز والوضوح■
تحدد لنا بوضوح ما الذي ال نفھمھ■
تفتح المجال للنقاش مع اآلخرین: التأكد من الحقائق، ■

النقد ، التعاون

كتابة البحثعملیة البحثالفكرة 

عملیة البحثكتابة البحثالفكرة



ال تشعر بالقلق تجاه فكرة كتابة بحث

أكتب بحثا، أو ألق محاضرة
عن

أیة فكرة
مھما بدت ضعیفة أو عدیمة األھمیة في نظرك

یجب أن تكون لدیك فكرة عبقریة حتى تكتب بحثاً. (ألیس فكرة خاطئة
الجمیع كذلك؟)



ال تشعر بالقلق تجاه فكرة كتابة بحث

 أكتب بحثا، أو ألق محاضرة عن أیة فكرة، مھما بدت
ضعیفة أو عدیمة األھمیة في نظرك

ن الفكرة لدیك في األساس■ كتابة البحث ھي طریقة َتكوُّ
في الغالب سیظھر لك أن الموضوع أكثر إمتاعاً وتحّدیاً مما ■

تصورت في البدایة 



الغرض من البحث



لماذا ُنتعب أنفسنا؟

Good papers and 
talks are a 

fundamental 
part of 

research 
excellence

فكرة خاطئة 
نحن نكتب أساساً من أجل أن 

نتمیز في نظر اآلخرین، وحتى 
ُنعرف، ولننال الترقیات



األبحاث تنقل األفكار

ھدفك: ھو أن ُتعدي ذھن قارئك بفكرتك كما یفعل ■
الفیروس 

البحوث (الكتابة عموما) أكثر مقاومة للزمن من ■
برامج الكمبیوتر (انظر الى موزارت)

 أعظم األفكارعدیمة القیمة لو انك احتفظت بھا
لنفسك



الفكرة

قررما ھي فكرتك■
تأكد من أن فكرتك واضحة تماما للقارئ. كن واضحا ■

 :%100
«...الفكرة األساسیة لھذه الرسالة ھي...»■
«... في ھذا الجزء نقدم األفكار التي تساھم بھا الرسالة...» ■
الكثیر من الرسائل تحتوي على أفكار جیدة، لكنھا ال تقدمھا ■

بوضوح للقارئ

الفكرة
،معلومة یمكن اعادة استعمالھا

مفیدة للقارئ 



 رّنة واحدة

ترید من بحثك أن یكون لھ رّنة واحدة (كرّنة الجرس) : رّنة ■
(أو فكرة) واحدة واضحة وحاّدة

أعد قراءة بحثك، ھل سمعت الّرّنة؟■
قد ال تعرف ما ھي الرنة (الفكرة) تماما حین تبدأ الكتابة. ■

لكن یجب أن تعرفھا حین تنتھي 
اذا كانت لدیك أفكار كثیرة فاكتب رسائل (بحوث) كثیرة■

 أشكر السید جو توش لفكرة «رنة
«واحدة



 لیس الغرض من رسالتك

شرح جھاز النظام
الخزعبلي 

القارئ ال یمتلك جھاز النظام الخزعبلي ▪
ولكنھ یرید أفكارا قابلة لالستعمال مرارا، یستطیع ھو أن ▪

یستفید منھا،  ولیس شرحا لجھاز أو نظام محدود الفائدة



سیاق الكالم

إلیكم ھذه المشكلة■
إنھا مشكلة مثیرة لإلھتمام■
وھي مشكلة لم تجد حال بعد■
ھذه ھي فكرتي (الفرضیة)■
كیف تفید فكرتي (تفاصیل، حقائق)■
وھكذا تتقارن فكرتي مع أفكار ورؤى اآلخرین ■

لیتني أعرف 
كیف أحل ھذه 

المشكلة

نعم أفھم فكرتك
انھا عبقریة!



ھیكل البحث (رسالة مؤتمر)

العنوان (1000 قارئ)■
الملّخص (أربع ُجمل، 100 قارئ)■
المقدمة (صفحة واحدة، 100 قارئ)■
المشكلة (صفحة واحدة، 10 قّراء)■
فكرتي (صفحتین، 10 قّراء)■
التفاصیل (5 صفحات، 3 قّراء)■
جھود سابقة (1-2 صفحة، 10 قّراء)■
االستنتاج والجھود المستقبلیة (نصف صفحة)■



الملخص

عادة أكتب الملخص في اآلخر■
یعتمد علیھ أعضاء اللجنھ الختیار الرسائل التي ■

سیقرؤوھا
■«Kent Beck أربع جمل «حسب

اذكر المشكلة1.

سبب أھمیة المشكلة2.

ما الذي ینجزه الحل الذي تقدمھ3.

ما الخطوة التالیة بعد حلك؟4.



مثال

الكثیر من األبحاث ردیئة الكتابة وصعبة الفھم1.

وھذا مؤسف ألن أفكارھم الجیدة لن تلقى اھتماما وتقدیرا2.

اتباعك لخطوات ارشادیة بسیطة (لكتابة البحث) بإمكانھ 3.
تحسین مستوى رسالتك

سُیستفاد من عملك مرات أكثر، وآراء اآلخرین ونقدھم 4.
الذي یصلك سیكون لھ دور في تحسین أبحاثك



الھیكل

الملخص (4 جمل)■
المقدمة (صفحة واحدة)■
المشكلة (صفحة واحدة)■
فكرتي (صفحتان)■
التفاصیل (5 صفحات)■
جھود سابقة (1-2 صفحة)■
االستنتاج والدراسات المستقبلیة (نصف صفحة)■



المقدمة (صفحة واحدة)
اشرح المشكلة1.
اذكر ما تقدمھ لھذه المشكلة2.

وھذا فقط ما تكتبھ....

صفحة واحدة!



قم بشرح المشكلة

 اذكر مثاال
 حین تقدم
 المشكلة
للقارئ

المقدمة

 مثال
للمشكلة



اذكر مساھماتك في الموضوع

أوال عّدد المساھمات في قائمة■
قائمة المساھمات ھي التي تسوق مجرى الرسالة: وبقیة ■

الرسالة ُتَثبِّت الفرضیات التي فرضتھا

سیفكر القارئ في نفسھ « حقا لو أنھم استطاعوا تنفیذ ■
ذلك، فسیكون رائعا؛ علّى أن أتابع القراءة»



اذكر مساھماتك

 المساھمات في
قائمة مرّقمة

ال تجعل القارئ مضطرا
!للتخمین ما ھي مساھماتك 



المساھمات علیھا أن تكون قابلة للدحص والمناقشة

!ال !نعم
!نشرح ھنا النظام الخزعبلي فھو رائع  نشرح ھنا المفردات واألوامر اللغویة المستخدمة

 في األنظمة الحالیة (الباب الثالث)... ممیزات ھذه
... اللغة ھي

سندرس خواصھا  نقوم باثبات أن نظام الطباعة سلیم، وأن نظام
(تصحیح األخطاء قابل للجدل (باب 4

لقد استخدمنا النظام الخزعبلي في الواقع  قمنا بتحسین الجھاز الخزعبلي بوضع نظاما تفاعلیا
فیھ یجعلھ أیسر لالستخدام



ال تكتب «أما بقیة البحث فھو...»

لیس ھكذا:■

األفضل: قّدم (في مقدمة البحث) النقاط والعبارات ■
الھامة التي تتحدث عنھا في بقیة البحث

المقدمة (باإلضافة الى المساھمات) تعطي نظرة أولى 
(مسح) على البحث بأكملھ. لذا قّدم (تقدیم سریع) جمیع 

األجزاء الھامة ھنا

 بقیة البحث كما یلي: الجزء الثاني مقدمة
 الموضوع. الجزء الثالث... وأخیرا الجزء الثامن

یختم



الھیكل

الملخص (4 جمل)■
المقدمة (صفحة واحدة)■

جھود سابقة■
المشكلة (صفحة واحدة)■
فكرتي (صفحتان)■
التفاصیل (5 صفحات)■
جھود سابقة (1-2 صفحة)■
االستنتاج والدراسات المستقبلیة (نصف صفحة)■



الجھود السابقة لیس اآلن

الجھود السابقة

فكرتكالقارئ

We adopt the notion of transaction from Brown [1], as modified 
for distributed systems by White [2], using the four-phase 
interpolation algorithm of Green [3].  Our work differs from 
White in our advanced revocation protocol, which deals with the 
case of priority inversion as described by Yellow [4].



لماذا ال نضع الجھود السابقة ھنا؟

السبب األول: القارئ ال یعرف شیئا عن ■
المشكلة حتى اآلن، لذا تعدادك لملخص 
أعمال تتعلق بالمشكلة غیر مفھوم البتة 

السبب الثاني: شرحك لحلول اآلخرین یقف ■
عائقا بین القارئ وبین فكرتك التي تریده أن 

یعرفھا
أنا متعب

 أشعر
بالغباء



الھیكل

الملخص (4 جمل)■
المقدمة (صفحة واحدة)■
المشكلة (صفحة واحدة)■
فكرتي (صفحتان)■
التفاصیل (5 صفحات)■
جھود سابقة (1-2 صفحة)■
االستنتاج وجھود مستقبلیة (نصف صفحة)■



تقدیم الفكرة 

3. The idea الفكرة 
Consider a bifircuated semi-lattice D, over a 
hyper-modulated signature S.  Suppose pi  is an 
element of D.  Then we know for every such pi 
there is an epi-modulus j, such that pj < pi.

تبدو رائعة ... ولكن▪
ترسل القارئ الى سبات عمیق ▪

في أي بحث یجب أن تشرح التفاصیل ولكن أوال علیك ▪
أن توصل الفكرة للقارئ



كیف تقدم الفكرة؟

اشرح الفكرة وكأنك تشرحھا لشخص على سبورة■
إیصال المفھوم (وراء الفكرة) أمر أّولي ولیس ثانوي■
بمجرد أن یصل للقارئ مفھوم الفكرة، یستطیع بعد ذلك أن ■

یتابع التفاصیل (ولیس العكس)
وحتى لو اختار القارئ أن یتخطى التفاصیل فإنھ یخرج ■

بشيء ثمین (مفھوم الفكرة)



لیكن القارئ أول اھتماماتك

ال تقوم بسرد قصة اكتشافك للفكرة. قد یكون طریق ■
االكتشاف ملطخا بدمك، لكن ذلك ال یھم القارئ

بدال من ذلك: اختر طریقا مباشراً الى الفكرة■



الجزء المثمر في بحثك

قدم المشكلة وفكرتك
باإلستعانة ب 

أمثلة
 فقط بعد ذلك قدم
الموضوع كامال



اإلستعانة باألمثلة

 كن جاھزا
لتقدیم مثال

 سؤالنا: ھل یوجد
 خط خاص بآالت

الطباعة؟



التفاصیل (المتن): اثباتات

في المقدمة وضعت ادعاءات (فرضیات)■
متن البحث یشرح اثباتات ُتعّزز كل من اإلدعاءات■
عّین كل من اإلدعاءات الموجودة في المقدمة، ثم ■

عّین االثبات الذي یعنیھ في التفاصیل. اآلن تأكد من 
تقدیم ھذه اإلثباتات في مقدمتك

اإلثباتات (الدالئل) باإلمكان أن تكون: تحلیلیة ■
ومقارنة، نظریة، دراسات حالة...الخ



الھیكل

الملخص (4 جمل)■
المقدمة (صفحة واحدة)■
المشكلة (صفحة واحدة)■
فكرتي (صفحتان)■
التفاصیل (5 صفحات)■
جھود سابقة (1-2 صفحة)■
االستنتاج والجھود مستقبلیة (نصف صفحة)■



جھود مسبقة

حتى أجعل عملي یبدو بأفضل مظھر علّي معلومة خاطئة
أن أجعل أعمال اآلخرین تبدو سیئة



حقیقة: نسبتك العمل لصاحبھ ال یخسرك شیئا

 عندما تنسب أي بحث تذكره لصاحبھ
 الحقیقي، ذلك ال یقلل من التقدیر الذي ستلقاه

من بحثك

اشكر األشخاص الذین أعانوك على البحث بأسلوب دافئ (ال تكن ▪
باردا)

 كن كریما مع منافسیك: «في رسالتھ الملھمة < د.فالن> أثبت كذا ▪
وكذا.... ونحن نطور ما بدأه بالطرق التالیة»

كن صریحاً؛ اذكر نقاط ضعف منھجك في البحث▪



حقیقة: نسبة العمل لصاحبھ ال یخسرك شیئا

 تقصیرك في إعطاء التقدیر لآلخرین بإمكانھ
أن یدّمر بحثك

لو ادعیت أن فكرة ما ھي فكرتك، والمقّیمین للبحث یعرفون أنھا 
لیست فكرتك، فذلك یعني إما أنك:

ال تعرف أنھا فكرة قدیمة (مظھرك سّيء)•
تعرف ولكنك تّدعي انھا فكرتك (مظھرك سّيء جدا)•



الھیكل

الملخص (4 جمل)■
المقدمة (صفحة واحدة)■
المشكلة (صفحة واحدة)■
فكرتي (صفحتان)■
التفاصیل (5 صفحات)■
جھود سابقة (1-2 صفحة)■
االستنتاج والجھود المستقبلیة (نصف صفحة)■



 االستنتاج والجھود المستقبلیة

اختصر.■



عملیة الكتابة



العملیة

ابدأ مبكراً، مبكراً جدا(ال نقصد الصباح بل مبكرا في عملیة البحث) ■
البحوث المكتوبة بعجلة تلقى الرفض■
البحوث كالمخلالت (تحتاج وقتا لتنضج) ■
تعاون■
استخدم نظام CVS لألعمال التعاونیة (نظام على االنترنت ■

یسمح بوضع الملفات علیھ حتى یستطیع عدد كبیر من الزمالء االضافة فیھ أو 
متابعتھ)



الحصول على المساعدة

الخبراء مفیدین■
غیر الخبراء أیضا مفیدین جداً■
كل شخص یستطیع أن یقرأ بحثك (قراءة أولى) مرة واحدة ■

فقط. فاستعن بھم بحنكة
وّضح لھم ماذا ترید «مثال: وجدت صعوبة ھنا» أھم من ■

سؤالك عن كیفیة ھجاء الكلمات

 استعن بأكبر عدد من فئران التجارب الطیبین
لقراءة بحثك



كیف تحصل على مساعدة خبراء؟

خطة جیدة: عندما تشعر أنك انتھیت، ارسل نسخة الى أحد ■
منافسیك (أصحاب األعمال السابقة) واستفسرمثال «ھل 

بامكانك مساعدتي في التأكد بأني شرحت عملك بالطریقة 
الصحیحة؟»

غالبا ما یفیدوك بنقد مفید (فھم مھتمین في ھذا المجال) ■
من األرجح أنھم سیكونوا من المقّیمین لبحثك على كل حال. ■

واستعانتك بنصائحھم ونقدھم جدا مفید وفي صالحك



استمع الى ناقدیك

ً تعامل مع كل نقد وكأنھ ذھبا
 كن شدید االمتنان للنقد السلبي ولإلطراء على حد

سواء
نعرف أن ھذا جدا، جدا، جدا صعب

ولكنھ
 جدا، جدا، جدا جدا، جدا، جدا جدا، جدا، جدا جدا، جدا،

 جدا، جدا
!مھم



استمع الى ناقدیك

اقرأ كل نقد سلبي وكأنھ اقتراحاً ایجابیاً لتحسین أسلوبك ■
أو توضیح شرحك في البحث

ال تقم بالرد كالتالي < أیھا الغبي، كنت أقصد َكذا ■
وكذا> بل قم بتحسین شرحك في البحث حتى یكون كذا 

وكذا واضحا حتى ألغبى قارئ
اشكرھم بدفء. فقد أعطوك من وقتھم الثمین■



اللغة واألسلوب



أساسیات

قّدم البحث في الوقت المحّدد■
ابق في اطارعدد الكلمات أو الصفحات المطلوبة (ال ■

 تزید) 
margins ال تغیر عرض الھوامش

ال تستخدم خّطا صغیرا■

في بعض األحیان بامكانك وضع معلومات اضافیة مفیدة ■
للبحث (من تجارب أو أبحاث أخرى مثال) في فھرس 

مخصص
دائما استعن بمصحح األخطاء االمالئیة■



المظھر العام

اعط بحثك مظھرا قویا فعاال باستخدام■
sections and sub-sections فقرات وأقسام أساسیة ■

وتابعة
Bullets ترقیم ■
Italics خط مائل ■
في البرمجة، أكواد مسرودة بالطریقة الصحیحة■

تعلم كیفیة رسم الصور واستخدمھا■



المظھر العام



 ابتعد عن األسلوب المبني للمجھول

ال نعم
....ُیشاھد أن ....بامكاننا أن نشاھد

تم اجراء 43 تجربة أجرینا 43 تجربة

ُعّدت ھذه الخواص ھاّمة أردنا المحافظة على ھذه الخواص

ّ قد ُیعتقد بأن ذلك خطأ مطبعیا قد تعتقد أن ھذا خطأ مطبعیاً

ً  ،االسلوب المبني للمجھول أي نعم علمیا
ولكنھ یمیت البحث. فتفاداه بكل الطرق  بامكاننا

 (نحن): أنت
والقارئ

 أردنا (نحن)
المؤلفین

أنت أیھا القارئ

ملحوظة من المترجمة: النمط في الغرب اآلن االبتعاد عن المبني للمجھول
 حتى في الكتابات العلمیة اال في مواضع معینة ، تأكد من رأي 

استاذك ومن في مجالك في ھذه النقطة



استخدم لغة مبسطة ومحددة

ال نعم
المتغیر تحت الدراسة تم تحریكھ

في مسار منحرف 
تحركت الكرة بانحراف

بمعدل سنوي سنویاً

لنقوم باستنباط المعلومة لنعرف

نستطیع أن نقول بأن عملیة جمع النفایات
لم تكن على الوجھ المتوقع  عامل النظافة كان بطیئاً



الملخص

أھم ما علیك تذكره
عّرف القارئ بفكرتك األساسیة■
اجعل مساھماتك واضحة■
استعن باألمثلة■

مرجع مفید للمبتدئین
”Advice on Research and Writing“

http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/
mleone/web/how-to.html


