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أصبحت التقارير في الوقت الحالي باستخدام الحاسب االلي أو
شبكة االنترنت أو إستخدام الوسائط المتعددة ىي وسيلة أساسية
وبين المؤسسات المختلفة

لتبادل المعلومات

داخل المؤسسة الواحدة

 ،وذلك على اخ

تالف نوع تلك المؤسسات سواء كانت كبيرة الحجم

واألنشطة واألقسام أو حتى من المؤسسات الصغيرة  ،فكالىما يحتاج
بكل تأكيد االستعانة بكتابة تقرير إما أن تعده المؤسسة أو معد عن
المؤسسة.
وكتابة التقارير االلكترونية بصفة خاصة تتشابو مع كتابة التقارير
التقليدية ولكن

مع استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال

الحديثة من حيث المكونات الرئيسية  ،باالضافة إلى اختالف طريقة
التقديم والعرض الجذابة والمميزة من حيث الشكل والمضمون  ،مما
قد يضفى عليها طابع االتقان والمهارة فى طريقة الكتابة
إعداد وكتابة التقارير ىي إحدى مهارات االتصال اإلداري.

ومهارات

ٕ٘ تص٘س ىَ٘قف اجتَاػ ٜأٗ اقتصاد ٛأٗ ثقافٗ ،ٜػادج ٖٝتٌ تت٘ظٞح
االٝجاتٞاخ ٗاىسيثٞاخ اىَتؼيقح تاىَ٘قف ّ ٕ٘ٗ ،شاغ تستطٞغ أُ خٍاسسٔ
ٕٗ٘ ٍجاه ٍِ ٍجاالخ اىتفنٞش ىؼشض ٗجٖح ّظشك ٗأفناسك ى٠خشِٝ
ٝختيف اىتقشٝش تاختالف اىٖذف ٍْٔ  ،س٘ا ًء ماُ تقشٝش إداس ،ٛفْ ،ٜغث،ٜ
ٗتؼتثش اىتقاسٝش ٗسٞيح اتصاه ٕأٍ داخو دٗائش ا١ػَاه ػي ٚاختالف
أّ٘اػٖا ٗتخصصاتٖا ٗ ،تذُٗ اىتقاسٝش ٝنُ٘ ٍِ اىصؼة ػي ٚاإلداسج
اىسٞطشج ػي ٚاىَْشأج ٗقٞاداتٖا تفاػيٞح ٗمفائٔ ،حٞث تؼتَذ اإلداسج ػيٍ ٚا
تتعَْٔ
اىتقاسٝش ٍِ اىَؼيٍ٘اخ ىَؼشفح ٍا ٝجش ٛداخو اىَْشأج ٗاتخار اىقشاساخ
اىَْاسثح ف ٜاىَ٘اقف اىَختيفح ٗسسٌ اىسٞاساخ ٗاىخطػ ٗاختٞاس أسي٘ب
ٗ ٙجٖاخ ّظش ٗأساء
اىؼَو اىَْاسة  ،مَا تساػذ اىتقاسٝش ف ٜاىتؼشف ػو
اىؼاٍيٗ ِٞاىت٘صٞاخ اىتٝ ٜقذٍّٖ٘ا ٗاىحي٘ه اىتٝ ٜقتشحّٖ٘ا ىَشنالخ
اىؼَو.

إُ اىٖذف ا١ساس ٜىنتاتح اىتقاسٝش ٕ٘ ّقو اىَؼيٍ٘اخ ،
ٗف ٜتؼط اىحاالخ تستخذً اىتقاسٝش م٘سٞيح ىتقذٌٝ
ت٘صٞاخ اٗ اقتشاحاخ ٗ ،ػو رىل ٝجة اتثاع أسي٘ب فٜ
أػذاد ٗكتاتح اىتقاسٝشٝٗ .جة أُ ٝنُ٘ اىتقشٝش:
ٗاظحا ً :سٖو فَٖح ٗاستٞؼاتٔ
ٍ٘ججاً :تَا ٝنف ٜاىغشض ٍْٔ
ماٍالًٝ :غط ٜمافح ج٘اّة اىَ٘ظ٘ع
دقٞقا ًٝ :حت٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘اخ صحٞحح
ٗتٖذف إٔ ٍِ ٛزٓ ا١ساىٞة أٍا إى ٚتجَٞغ ٍؼيٍ٘ح أٗ
إىّ ٚقو ٗت٘صٞو ٍؼيٍ٘اخ  ،أٗ االثٍْ ِٞؼا ً ٕٗ٘ ٍا ٝطيق
ػيٜـــــــــــــٓ ( االتصاه رٗ االتجإ ،) ِٞإال أُ اىتقشٝش
ٝؼتثش اتصاه ف ٜاتجآ ٗاحذ حٞث ٝتٌ ٍِ خالىٔ ّقو
ٗت٘صٞو ٍؼيٍ٘اخ ٗىٞس تجَٞغ ٍؼيٍ٘اخ.

ٗٝؼتثش اىتقشٝش اىَنت٘ب احذ أساىٞة االتصاه فٍْ ٜشأخ
ا١ػَاه ت ِٞاىَست٘ٝاخ اإلداسٝح اىَختيفح ٗ ،تٗ ِٞحذاخ
اىْشاغ مو ف ٜاختصاصٔ  ،مَا ٝؼتثش تصفٔ ػأٍ ظَِ
أساىٞة االتصاالخ اإلّساّٞح اىؼاىٞح ٍ ٕ٘ٗ ،ا ٝطيق ػئٞ
ٗ Effective Human Communicationsاىتٜ
تتيخص ف:ٜ
اىَقاتالخ اىشخصٞح
اىَحادثح اىتيفّ٘ٞح
اىتقذٗ ٌٝاىؼشض
متاتح اىتقاسٝش
االجتَاػاخ
االستقصاءاخ
اىَالحظٔ ٗدساسح اىؼْٞاخ
اى٘ثائق ٗاىَستْذاخ
االستثٞاُ
أجٖجٓ اىحاسة اٟىٜ
أجٖجٓ اىفامس ٗاىتينس

Interviewing
Telephone
Presentation
Report writing
Meetings
Questionnaires
Observations
Documents
Referendum
Computers
Fax & Telex

الدرجة األولى ىي نقل
 -1الهدف األساسي من كتابة التقارير ب
المعلومات ،ويمكن أن تحقق التقارير بجانب ذلك مجموعة من األىداف
نوجزىا فيما يلي:


معاونو اإلدارة في أداء وظائفها المختلفة



التوثيق والتسجيل



تبادل المعلومات



معلومات مرجعية

يبنى على معلومات عن أوجو النشاط المختلفة ،ترد إلى اإلدارة في شكل
تقارير تمثل االنجازات السابقة واإلمكانيات المتاحة ووجهات نظر
وتوصيات القائمين على االنشطو المختلفة لإلدارة ،مما يساعد على
إصدار خطط موضوعية وعلمية وقابلو للتنفيذ و تتوفر لها مقومات
النجاح
أ

-الرقابو -:

أن جوىر وظيفة الرقابة يمكن في مقارنة االنجاز الفعلي

بما كان يجب أن يتم في ضوء الخطة الموضوعة وحسب معايير األداء
المتفق عليها  ،وحتى تتمكن اإلدارة من إجراء ىذه المقارنة فانو يلزمها
دائما معلومات في شكل تقارير عن االنجازات التي تمت.

ب -التوجيو واالشراف  -:ال يستطيع الرئيس أو المسئول أن
يمارس وظيفة التوجيو واإلشراف دون الحصول على معلومات عن
سير العمل وأي مشكالت أو معوقات تظهر أثناء التنفيذ  ،وال
يتيسر ذلك إال من خالل نظام للتقارير يمده بشكل منتظم
بالمعلومات الالزمة.

ج -المتابعو والتقييم  -:تتطلب عملية متابعة االنشطو المختلفة
وتقييم أداء األفراد والوحدات اإلدارية ضرورة وجود تقارير تعرض
االنجازات وتساعد على تحديد مدى تحقيق األىداف الموضوعو
وتحدد االختالالت التي وقعت وتقدم تحليال ألسبابها وكيفية

تالقيها مستقبالً.

تعتبر التقارير وسيلة للتوثيق والتسجيل  ،فهي تعبر عن نشاط وانجازات وأعمال
تمت ونتائج تم التوصل إليها  ،ومشكالت واجهت العمل وأساليب معالجتها ،
فنجد مثل أن مجموعة التقارير التي تصدر نهاية كل سنو ماليو ،تعتبر سجال
لنشاط المنشأة خالل ىذه الفترة الزمنية  ،و تقارير تتضمن تحليال لنتائج
األعمال وتقارير تقييم لمستوى األداء والمعوقات التي واجهتها المنشأة.

تعتبر التقارير وسيلو لتبادل المعلومات بين الوحدات و األنشطة المختلفة داخل
المنشأة  ،و بالتالي التأثير على خطط و برامج ىذه الوحدات بما يكفل تحقيق
أىداف المنشأة.

ىناك بعض التقارير التي تتضمن معلومات نحتاج دائما للرجوع إليها  ،مثال
ذلك :تقييم األداء التي توضح خطوات سير العمل واإلجراءات المختلفة
الواجبة اإلتباع والنماذج التي تساعد مثل ىذه المعلومات المرجعية في تدريب
الموظفين الجدد أيضا.

تذاٝح اىتقشٝش

صفحح اىغالف
صفحح اىَحت٘ٝاخ
إجشاءاخ اىتؼذٝو
اىَقذٍح( إ١ذاف ،اىَجاه)
ٍيخص اإلداسج

صية اىتقشٝش

ػشض اىَؼيٍ٘اخ ٗاىحقائق
اىجذاٗه
اىشسً٘ اىثٞاّٞح
اىذساسح ٗاىتحيٞو

خاتَح اىتقشٝش

اىْتائج
اىت٘صٞاخ
اىَالحق

أوِ :مرخلٌ اإلعداد :ويتم فً هذه المرخلٌ تخديد ًا األتً:
 -1اإلطار العام للتقرير( الموضوع أو المجاِت التً يػطيوا التقرير)
 -2معرفٌ الودف من كتابٌ التقرير
 -3ما الذي أريد تخقيقى من هذا التقرير؟
 -4من الذي طلب التقرير؟ من الذي يختاج أليى؟
 -5اِستذدامات المتوقعٌ من التقرير
-6معلومات التقرير

ثانيا :مرخلٌ التنظيم والبناء الويكلً :يتم فً هذه المرخلٌ تصميم
وتخديد مايلً:
 -1المنطق العام للتقرير :األفكار الرُيسيٌ وارتباطوا بموضوع التقرير ووضع العناوين
الرُيسيٌ المناسبٌ والعناوين الفرعيٌ لكل عنوان رُيسً والتأكد من تسلسلوا المنطقً
داذل التقرير وارتباط النتاُح التً تم التوصل إليوا بالخقاُق المجمعٌ.
 -2الويكل العام للتقرير :الذي يجب أن يتضمن ثّثٌ أجزاء أساسيى:
 بدايٌ التقرير صلب التقرير الذاتمٌ -3مراجعٌ مادة التقرير :ماذا يعرض التقريرَ وماذا يعرض فً المّخق؟ وكذلك درجٌ
التلذيص المناسبٌ

وعند صياغٌ التقرير يجب مراعاة مايلً:
ِ بد من مقدمٌ يبين فيوا الكاتب الدوافع التً دعت إلٍ كتابى التقرير
والمعلومات التً استعملوا فً اتذاذ قراراتى.
 عرض مسلسل ومرتب للبيانات التً يراها مومٌ فً توضيد أراُى
ومعلوماتى.
 ذاتمى موجزه يوضد فيوا كاتب التقرير رايٌ خيال موضوع التقرير
 إعادة قراءة التقرير قراءة متأنيٌ ِستدراك ما فاتى أو تصخيد ما أذطا فيى
سووا.

ثالثاَا -:مرحلة الكتابو:
رابعاً -:المراجعة:

 -1جمع وتنظيم المعلومات
 -2تحديد األفكار الرئيسية
 -3كتابو المسودة األولى للتقرير
 -4إعادة كتابة المسودة
 -5قياس قابلية التقرير للقراءة

 -6التدقيق
 -7تصحيح الطباعة

 -1أن يكون كامال ،دقيقا وصادقا
 -2أن يكون مختصرا بقدر اإلمكان وبسيطاً
 -3أن يكون موضوعياً غير محكوم بأرائك ورغباتك وأحكامك الشخصية
 -4لو بداية ووسط ونهاية
 -5لو ترتيب وتتابع منطقي وتقسيم وترقيم األجزاء
 -6أن يكتب في لغة واضحة ومباشره
 -7أن يقدم في الوقت المطلوب تقديمو فيو ( المالئم)
 -8استخدام اإليضاحات البيانية كلما كان ذلك ممكنا
 -9أن تكون لو خالصو تعبر عن معطيات التقرير خاليا من األخطاء
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

