وزارة التربية
التوجيو الفني العام لمغة الفرنسية
دورة المرشحين لوظيفة موجو فني

يهاسة

إعداد التقارير

1

 أنواع التقارير.

 إعداد التقارير بأسموب عممي .
 اإلحاطة بوسائل جمع البيانات والمعمومات .
 إبداء اآلراء والمالحظات والنقد البناء .

 صياغة األفكار بطريقة عممية منظمة .
 اكتساب ميارات عرض التقارير .
 استخدام أجيزة العرض.
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و
سـ

إعداد التقارير

إعداد التقارير إحدى العمميات اإلدارية والعممية التي ال يمكن اإلستغناء عنيا في العصر الحديث ؛ فالتقرير

وسيمة ميمة من وسائل اإلتصال الفعال .

تعريف التقرير:

التقرير عبارة عن إستخالص لحقائق خاصة بموضوع معين تُعرض بطريقة مبسطة  ،مع ذكر اإلقتراحات واآلراء
الشخصية لكاتبو .
أىمية التقارير:

نظ اًر لمتدفق اليائل في اإلنتاج الفكري  ،أصبح التقرير مصد اًر ىاماً من مصادر المعل

التقارير لما يمي :

ومات  ،وترجع أىمية

أىمية التقارير
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1

َقم وتبادل
انًعهىياث

فهي وسيهت لَقم وتبادل
انًعهىياث بيٍ األفشاد
واليؤسساث.

3
اتخار انقشاس

انتىثيق

يعتبش انتقشيش وسيهت
نتىثيق وتسجيم
األَشطت واألعًال.

تعتبش انتقاسيش انقاعذة
األساسيت انتي تتخز
انقشاساث بُاء عهيها .

أنىاع التقارير :

التقارير أنواع كثيرة ؛ أىميا :

 1ـ من ناحية الزمن :

* تقارير دورية:

وىي التي تغطي فترات زمنية ثابتة ( يومية – أسبوعية – شيرية – ربع سنوية – نصف سنوية  -سنوية )

* تقارير غير دورية :

وىي التي تغطي فترات زمنية غير ثابتة  ،ويرتبط إصدارىا بوقوع أحداث معينة .
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 2ـ من ناحية الموضوع :

 تقارير إقتصادية  :تقدم معمومات عن الموارد اإلقتصادية لممشاريع المختمفة .
مثل  :تقرير مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية .
 تقارير إعالمية :تعطي صورة حقيقية لألحداث الجارية.
مثل  :تقارير المراسمين في وسائل اإلعالم المختمفة .
 تقارير إدارية :تُعد من ِقبل إدارات الو ازرات أوالشركات أوالمؤسسات .
مثل  :تقارير التغيب عن العمل .
 تقارير تربوية  :تتناول ظواىر أو مشكالت تربوية بقصد تشخيصيا والوقوف عمى أسباب حدوثيا تمييداً
لمعالجتيا .

مثل  :تقريرحول مشكمة التأخر الدراسي لطالب الصف الحادي عشر.
والشكل التالي يوضح األنواع السابقة :

أهى أَىاع انتقاسيش

يٍ َاحيت انزيٍ

يٍ َاحيت انًىضىع
تقاسيش اقتصاديت

تقاسيش دوسيت

تقاسيس إعالييت

تقاسيش غيش دوسيت
تقاسيش إداسيت
تقاسيش تشبىيت
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أجـــــــساء التقـــــــــرير

يشتمل التقرير على األجزاء التالية :

(  ) 1صفحـت العنـىاى :
هي صفحة البيانات األساسية للتقرير ،وعادة ما تأخذ الشكل التالي :
أ – اسم الجهة أو الهيئة

وزارة التربــــــية

ب -اإلدارة المختصة أو القسم

إدارة البحوث التربوية
تقــــــــــــرير عـــــــــــن :

ج -عنـوان التقـرير

أسباب ضعف الطالب في اللغات
إعـــــــــــداد

د -معـد التقرير
( سواء أكان شخص أولجنة)000

لجـــــــــــنة من التربــوييـــــــن

ســـبتمـبـر  2015م

هـ -تاريخ إصدار التقرير
(  ) 2املقـــدم ـــــة :

يعرض فييا كاتب التقرير أفكاره العامة ويميد لما سيتم عرضو في التقرير موضحاً اليدف منو  ،وتشتمل المقدمة

عمى :

أ -التعريف بموضوع التقرير ( بشكل مختصر)

ب -أىمية موضوع التقـ ـرير

ج -اليدف من كتابة التق ـرير

وبالرغم من أن المقدمة تأتي دائماً في صدر التقرير إال أنيا كثي اًر ما تكتب بعد االنتياء من كتابة كل أجزائو.

(  ) 3حمتىي التقرير:

ىو صمب التقرير ومضمونو ،الذي يمثل الجزء األكبر منو ،حيث يتم عرض المعمومات فيو بطريقة منظمة.

(  ) 4اخلــــــامتت :

يتم فييا تمخيص أىم أفكار التقرير وصياغة توصياته النيائية ،وتقسم إلى :
أ -ممخص لموضوع التقرير.

ب -النتائج .

ج -مقترحات وتوصيات كاتب التقرير.

5

ويتم ترتيب أجزاء التقرير كما في الشكل التالي* :

* تحتوي بعض التقارير عمى قائمة لممحتويات ومالحق باإلضافة إلى قائمة لممصادر.
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هىاصفاث التقرير اجليد

التقرير الجيد يجب أن تتوافر فيو عدة مواصفات تتمثل فيما يمي :

 -1دقة البيانات والمعمومات:

تعتبر دقة البيانات والمعمومات التي يتضمنيا التقرير عامالً أساسياً في الحكم عمى مدى جودتو  ،ويتطمب ذلك

من كاتب التقرير التأكد من المعمومات التي يعرضيا واالشارة إلى مصدرىا وذلك حتى يكسب ثقة الجية المقدم إلييا ،

ويوفر ليا إمكانية اإلعتماد عمى التقرير في اتخاذ قرار معين .

 -2اإليجاز

:

يقصد بااليجاز صياغة أقل عدد ممكن من األلفاظ واستخدام جمل قصيرة محددة المعنى.
 -3الشمول

:

ونعني بالشمول أن يغطي التقرير كافة جوانب الموضوع  ،ويجيب عمى كل التساؤالت المحتممة لدى القارئ.

 -4الموضوعية

:

ونعني بيا البع د عن المؤثرات الشخصية عند عرض المعمومات والحقائق وتحميميا وأال نسمح لمواقفنا وآرائنا

الشخصية أن تحدد شكل وموضوع المعمومات التي يعرضيا التقرير .

 – 5الحداثة :

ويقصد بيا العالقة بين الفترة التي يغطييا التقرير ووقت عرض التقرير فكمما اقترب وقت العرض من نياية فترة

ر إلرتفاع فائدتو وامكانية اإلنتفاع بو .
التغطية أعتبر التقرير أكثر جودة نظ اً

 – 6القدرة عمى اإلقناع

:

كمما كان التقرير قاد اًر عمى إقناع القارىء بوجية نظر أو توصيات كاتبو زادت درجة جودتو .
 -7اإلخراج الفني :

حتى تتحقق الفائدة المرجوة من التقرير  ،البد من استيفاء الجانب الشكمي المتمثل في استخدام نوعية ورق وبنط

طباعي مناسب باإلضافة إلى استعمال عالمات الترقيم  ،وكذلك إبراز العناوين الرئيسة والفرعية ونظام الترقيم متعدد

المستوى ( أوالً  ،ثانياً  ،ثالثاً  ...الخ  ... -3 ، -2 ، -1 /الخ  /أ ، -ب ، -ج ... -الخ ) كل ذلك يزيد من درجة
جودة التقرير وتحديد جوانبو التي يتألف منيا .
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ً
كــيف تكتب تقــــــريرا ؟
لكي يتمكن معـد التقرير من كتابتو بشكل دقيق  ،يجب أن يسير وفق خطوات منظمة تيسر لو طريقة اإلعداد

و تؤدي إلى نجاح المو مة التي أعد من أجمو ا  ،ولذلك عميو أن يتساءل في البداية عن اليدف من التقرير.
ً
أوال  :حتديد أهداف التقرير :

عمى الباحث تحديد اليدف من التقرير بشكل واضح من البداية ،ونالحظ أن اليدف يختمف باختالف نوع

التقرير  ،فيناك تقارير ىدفيا نقل المعمومات  ،وأخرى تيدف لمتابعة مشروع ما .
ً
ثانيا  :مجع البياناث واملعلىهاث وحتليلها:

يتم جمع البيانات والمعمومات حول موضوع التقرير أو المشكمة التي تم تحديدىا بوسائل مختمفة أىميا:

المالحظة الشخصية

االســـــتبانة

المقابمة الشخصـــية

القـــــــــراءة

( )1المالحظة الشخصية :
ويقصد بيا مشاىدة السموك الظاىري لموضوع أو حالة م ا وتسجيل تمك المشاىدة.
مثال  :عندما يعـد الباحث التربوي تقريراً عن مشاىدة األطفال ألفالم العنف ومدى تأثرىم بيا

الشخصية ليم -بعد مشاىدة تمك األفالم -تكشف عن ردود أفعال عنيفة لدييم تجاه أصدقائيم وذوييم .
( )2المقابلة الشخصية :
وىي لقاء يحدث بين شخصين أو أكثر احدىما يسأل واآلخر يجيب.
مثال  :المقابالت التي تجرى مع مستيمكي سمعة ما أو مشاىدي برنامج معين .
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فإن مالحظتو

( )3االســتبانة :
عبارة عن مجموعة من األسئمة * يتم تصميميا في استمارة توجو لعينة من األفراد وتسجل بيا إجاباتيم
وآراؤىم

الرنامج اإلذاعي( عالمكشوف )؟
مثال  :ىل تستمع إلى ب

( نع ــم

-

ال  -أحياناً )

( )4القـراءة :

يقصد بيا االطالع عمى السجالت والوثائق ومصادر المعمومات والبيانات المتعمقة بموضوع التقرير.

مثال  :االطالع عمى جيود السابقين وعمى األخبار المنشورة بالدوريات وشبكات المعمومات عن موضوع التقرير.
وبعد أن نجمع البيانات بالوسائل السابق ذكرىا أو بغيرىا يتم تصنيفيا  ،وتحميميا  ،واستخالص النتائج منيا ،

لتتحول تمك البيانات إلى معمومات تفيد في حل المشكمة.
ثالثا  :كتـابت التقرير :

يجب أن ي ارعى الكاتب في ىذه المرحمة الوضوح  ،والدقة  ،والترابط  ،والتسمسل المنطقي  ،ويستخدم أسموباً جذاباً

يخمو من األخطاء المغوية  ،ويستشيد باألدلة والمستندات التي تؤكد محتوياتو .
ً
رابعا  :هراجعت التقرير :

عمى الكاتب أن يقوم بمراجعة التقرير ،لتصحيح األخطاء المغوية والعممية فيو ،وإلعادة النظر في صياغة أفكاره ،وقد

يعرض تقريره عمى ذوي الخبرة قبل االنتياء منو لمتأكد من وضوحو وايجازه وموضوعيتو ومدى دقتو

 ،ثم صياغتو

بصورة نيائية .

* أسئمة االستبانة نوعان  :أسئمة مغمقة يجاب عنيا من خالل اختيارات مطروحة  ،وأسئمة مفتوحة يترك فييا الحرية الكاممة لمرد وابداء
وجيات النظر.

9

ههاراث عـرض التقــرير

العديد من التقارير تنتيي ميمة كاتبيا بكتابتيا ونشرىا لمرأي العام أو تقديميا لجية ما ،فميمة كاتب تقرير طبي
يتناول اآلثار السمبية لدواء جديد باألسواق تنتيي بنشره في إحدى المجالت العممية.

لكن في حاالت عديدة تقتضي الضرورة عرض التقرير أمام المسئولين أو أمام مجموعة من الناس كأن يعرض أحد

الطالب تقري ار أمام معممو وزمالئو داخل الصف  ،وكما توجد مواصفات لكتابة التقرير الجيد فإن ىناك ميارات ينبغي

أن تتوافر في كاتب التقرير لتساىم في عرض التقرير بفعالية ونجاح  ،وتنقسم ىذه الميارات إلى ثالثة أقسام :

يهاساث
عشض وتقذيى انتقشيش

 -1يهاساث
انتحذث

 -2يهاساث
انقشاءة وانكتابت

1ـ ميارات التحدث:

ينبغي عمى كاتب التقرير أن يخاطب من يعرض عمييم

 -3يهاساث
استخذاو األجهزة

موضوع التقرير بمغة تناسبيم  ،وأن يستخدم مستوى

الصوت المناسب فيعرف متى يرفع صو تو ومتى يخفضو ومتى يتوقف عن الكالم  ،كما ينبغي أن ينظر لجميع
الحاضرين أثناء حديثو إلعطائيم الشعور باالىتمام .
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2ـ ميارات القراءة والكتابة:
يقتضي عرض التقرير أن يقوم كاتبو بقراءة حرفية لبعض محتوياتو  ،ولذا فعميو أن يتدرب جيدا عمى قراءة ىذه
المحتويا ت قبل عرض التقرير عمى اآلخرين  ،وعميو أال يقر أ بسرعة حتى يتم استيعاب ما يقول  ،وأن ينوع من نبرة
صوتو أثناء القراءة لكي ال يجعل الممل يتسرب لمحاضرين ،وقد يضطر الكاتب الستخدام الكتابة عمى السبورة لتوضيح

بعض المحتويات والمفاىيم لمحاضرين ،وىنا عميو تجنب األخطاء المغوية.

3ـ ميارات استخدام أجيزة العرض:
في حاالت كثيرة يستعين كاتب التقرير باألجيزة والوسائل الحديثة مثل أجيزة الفيديو والتمفزيون والكمبيوتر و جياز

العرض العموي وجياز عرض البيانات  Data Showوغيرىا من األجيزة لمساعدتو في عرض محتويات تقريره من

اإلحصائيات والجداول والصور بشكل جذاب ومؤثر  ،وعمى

الكاتب أن يتأكد قبل عرض تقريره أن قاعة العرض

مناسبة  ،وأن األجيزة صالحة لالستخدام .
بعد أن ينتيي كاتب التقرير من عرض محتويات تقريره الشك أنو سيتمقى العديد من التساؤالت عن محتويات التقرير
من الحاضرين  ،وعميو أن يعمل بالحكمة القائمة " من ال يحسن االستماع ال يجيد الحوار " فيجب أن يتسع صدره لكل

تعميق أو نقد  ،وأن ينصت جيدا لكل تساؤل لكي يمكنو الرد بشكل سميم وواف.
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انتقشيش

إستخالص لحقائق خاصة بموضوع معين تُعرض بطريقة مبسطة

*****************************

أهًيت انتقاسيش

 -1نقل وتبادل المعمومات

 -3اتخاذ القرار

 -2التوثيق

*****************************
أجزاء انتقشيش

الخاتمة
يحتىي انتقشيش

المقدمة
صفحت انعُىاٌ
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مواصفات
التقرير
اإليجاز

دقة البيانات
والمعمومات

الشمول

الموضوعية

الحداثة

اإلقناع

*****************************
تحديد

أوال

ثانلا ًا

األىداف

كتابة

التقرير

كيف
تكتب
تقشيشاًا؟
جمع

ثاَيا ًا

البيانات

رابعاً

والمعمومات

مراجعة
التقرير

*****************************
ميارات عرض التقرير
التحدث

قراءة وكتابة التقرير

استخذاو األجهزة
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اإلخراج

ورشت عول
اكتب تقريراً حول :
 - 1منجزات النصف األول من العام الدراسي متطرقا ً فيه إلى ( الزيارة االستطالعية ،الزيارات الميدانية ،الهيئة
التعليمية ،مستوى الطلبة ،األنشطة)
 - 2اكتب تقريراً عن طالب ضعيف محدداً فيه أسباب الضعف واإلجراءات التي اتبعت.
 - 3اكتب تقريراً بحق طالب مشاغب اليريد المشاركة بالحصة ويعطل سير العمل.
 - 4اكتب تقريراً عن معلم غير متعاون واليستجيب للتعليمات متضمنا ً االقتراحات.
 - 5اكتب تقريراً عن عدم تعاون رئيس القسم مع التوجيه الفني.
 - 6اكتب تقريراً عن معلم مبدع ( اقتراح التكريم).
 - 7اكتب تقريراً عن طالب يغش في االمتحان.
 - 8اكتب تقريراً عن تحليل نسب النجاح.
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وزارة الرتبيت

التىجيه الفني العام للغت الفرنسيت
دورة املرشحني لىظيفت
هىجه فني

مهارة
إعداد التقارير

إعداد:

أ .عبد العزيز محمود يوسف آغا

وزارة الرتبيت

التىجيه الفني العام للغت الفرنسيت
دورة املرشحني لىظيفت
رئيس قسن

سجالت رئيس القسن
واإلعداد لورشة عمل

إعداد:

أ .عبد العزيز محمود يوسف آغا

