مهارات اعداد كتابة التقارٌر االلكترونٌة باستخدام الحاسب اآللى واالنترنت
كتابة تقرٌر الكترونى ناجح وفعال
تعد كتابة التقارٌر أحد أهم الوسائل فً نجاح العملٌة اإلدارٌة ألي مشروع وبرنامج أو إدارة أو قسم أو
وحدة  ....الخ  ،مع مالحظة أننا نقصد التقرٌر فً صورته العلمٌة المقننة ولٌس الروتٌنٌة ،وهً أحد
الوسائل الفعالة فً عملٌة االتصال بٌن الفرد وطالب التقرٌر.
المحتوٌات










مدخلة
أسبابه
النتائج المترتبة
مدى صدق وصحة ما جاء فً التقرٌر
هل ٌعكس الهدف من كتابته؟
إلى أي مدى ٌجٌب التقرٌر عن األسئلة األولٌة المطروحة؟
مدى االستدالل باإلحصائٌات والحقائق والبٌانات  ..الخ وتوظٌفها فً التقرٌر
ٌمكن االستعانة بمجموعة من الوسائل المختلفة فً كتابة التقرٌر ومنها على سبٌل المثال:
كتابة التقارٌر واالنترنت

مقدمة:
أصبحت التقارٌر االلكترونٌة فى الوقت الحالى باستخدام الحاسب االلى أو شبكة االنترنت أو
استخدام الوسائط المتعددة هً وسٌلة أساسٌة لتبادل المعلومات داخل المإسسة الواحدة وبٌن المإسسات
المختلفة ،وذلك على اختالف نوع تلك المإسسات سواء كانت كبٌرة الحجم واالنشطة واالقسام أو حتى
من المإسسات الصغٌرة ،فكالهما ٌحتاج بكل تؤكٌد االستعانة بكتابة تقرٌر اما ان تعدة المإسسة او معد
عن المإسسة.
فقد ٌجد البعض صعوبة فً كتابة تقارٌر جٌدة باستخدام الحاسب االلى أو عن طرٌق تقدٌمها
وعرضها فى احد اللقاءات او الندوات او المإتمرات او االجتماعات داخل المإسسات التى تتعامل مع
الحكومة االلكترونٌة بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر وٌقوم بهذه العملٌة فى اعداد التقارٌر والمذكرات
االشخاص ذوى الكفاءات العالٌة والمتخصصة وخاصة فً بداٌة حٌاتهم العملٌة أو أثناء الدراسة
األكادٌمٌة ،وكتابة التقارٌر االلكترونٌة بصفة خاصة تتشابه مع كتابة التقارٌر التقلٌدٌة ولكن مع
استخدام تكنولوجٌا المعلو مات ووسائل االتصال الحدٌثة من حٌث المكونات الرئٌسٌة ،باالضافة إلى
اختالف طرٌقة التقدٌم والعرض الجذابة والممٌزة من حٌث الشكل والمضمون ،مما قد ٌضفى علٌها
طابع االتقان والمهارة فى طرٌقة الكتابة واستخدام مجموعة من الوسائل مجتمعه معا ً فى قالب واحد.
ومن هنا فان هذه المقالة هى مقدمة بسٌطة لالسترشاد بها لمن ٌرٌد ان ٌستخدم تقنٌات المعلومات
من الحاسب االلى واالنترنت وذلك فى داخل اى مإسسة ٌتنمى لها الفرد.

لماذا نحتاج أن نكتب التقارٌر فى الشكل االلكترونً ؟
هذا السإال الذى ٌطرح نفسه باستمرار ،واالجابة من الممكن ان تكون-:

الننا نرٌد نقل معلوما ٍ
ت ما إلى آخرٌن فً الوقت الحالً أو فً المستقبل أو كالهما باستخدام الشكل
التقلٌدى او االلكترونى ،والموظف ٌكتب تقرٌراً لمدٌره لٌُطلعه على تطور العمل أو األنشطة الٌومٌة أو
األسبوعٌة أو الشهرٌة .والمشرف على اإلنتاج ٌكتب تقرٌراً لمدٌرٌه لٌخبرهم بؤهم األحداث التً تخص
اإلنتاجٌة والمعدات خالل الٌوم السابق أو األسبوع السابق .والمهندس ٌكتب تقرٌرا لٌوضح مشكلة ما
وأسلوب حلها أو لٌقترح تطوٌر ما ،الطالب ٌكتب تقرٌرا لٌشرح موضوع ما ألستاذه كإثبا ٍ
ت لفهمه
للموضوع وقدرته على صٌاغة هذا الفهم فً شكل تقرٌر ،والباحث ٌكتب بحثا لٌدون فٌه الخطوات التً
اتبعها والنتائج التً توصل إلٌها ،وكل هذه الفئات اصبحت تتعامل بالشكل واالسلوب الذى ٌواكب
تكنولوجٌا المعلومات ومع مصادر معلومات الكترونٌة متعددة وبالتالى أصبح الحاسب االلى هو الوسٌلة
االكثر تعبٌراً عن ما ٌت م كتابته فى العمل من خالل التقارٌر والمذكرات االدارٌة بمختلف انواعها
واشكالها .ولماذا ال نكتفً بالتقارٌر والمحادثات الشفهٌة؟ لماذا ٌقوم الموظف بكتابة تقرٌر بدالً من أن
كثٌر
ٌخبر رئٌسه شفهٌاً؟ التقارٌر الشفهٌة تستخدم كثٌرا ولكنها ال تغنً عن التقارٌر المكتوبة فً ٍ
من األحٌان.

هناك الكثٌر من الممٌزات فً التقارٌر االلكترونٌة المكتوبة بؤسلوب تقنى وعلمى و التً تجعلها وسٌلة
اتصال مناسبة فً كثٌر من األحٌان ومن اهم هذه الممٌزات -:
· التقرٌر المكتوب ٌمكن توزٌعه على أكثر من شخص لٌقرإوه وبالتالً نتمكن من نقل المعلومة
لمجموعة من األشخاص الذٌن قد ٌكونون متواجدٌن فً أماكن مختلفة بل وقد ٌكون توقٌت عملهم
مختلفاً.
· التقرٌر المكتوب ٌمكن قراءته فً أي وقت وبالتالً ٌمكن لمشرف الوردٌة األولى كتابة تقرٌر فً
الصباح ثم ٌقرإه مشرف الوردٌة الثالثة فً اللٌل .كذلك ٌمكن لقارئ التقرٌر أن ٌقرأه وقتما ٌرٌد
وبالتالً ٌمكنه تنظٌم وقته.
· التقرٌر المكتوب ٌمكن الرجوع إلٌه فً أي وقت بمعنى أن المدٌر قد ٌقرإه مرة ثم بعد ساعة ٌحتاج
السترجاع معلومة ما فٌرجع إلى التقرٌر.
· التقرٌر المكتوب ٌحفظ المعلومة للمستقبل بعكس التقارٌر الشفهٌة وبالتالً فهو ٌساعدنا على تذكر
أو معرفة أحداث حدثت فً الماضً وما تم فٌها .قد نقوم بدراسة تطوٌر ما ثم ٌفشل وقد ٌفكر شخص
ما بعد سنوات فً القٌام بنفس الدراسة .إن لم نسجل هذه التجربة فً تقرٌر وٌتم حفظه فإن نفس
المحاولة قد تتكرر مراراً .كثٌر من التقارٌر تكون لها قٌمة كبٌرة بعد زمن طوٌل فمثالً تقارٌر الحالة
الصحٌة للمرٌض وأعمال الصٌانة واإلصالح للمعدات ٌتم الرجوع إلٌها بعد زمن طوٌل لالستفادة منها.
· التقرٌر المكتوب ٌمكن قراءة أجزاء منه بمعنى أنه ٌمكن لقارئ التقرٌر قراءة الجزء الذي ٌَهتم به
وٌُهمل الباقً بعكس التقارٌر الشفهٌة حٌث ٌضطر المستمع لالستماع لكل التقرٌر.
· التقرٌر المكتوب ٌُ َمكن من االستعداد لمناقشة موضوع ما ،فٌمكننا توزٌع تفاصٌل مشروع ما قبل
االجتماع لدراسته وبالتالً ٌكون الحاضرون على دراٌة بتفاصٌل الموضوع.
· التقرٌر المكتوب ٌُ َمكننا من متابعة ودراسة أمور ال ٌمكن متابعتها شفهٌاً ،فلٌس من الممكن أن
نستمع لتقرٌر شفهً ٌحتوي على أرقام عدٌدة ومعادالت وحسابات .بالطبع ٌمكننا االستماع ولكن ال
ٌمكننا تتبع األرقام وفهم المعادالت وال ٌمكننا بالتالً اتخاذ القرار السلٌم .

· التقرٌر المكتوب ٌكون مُنظما ً وٌحتوي على المعلومات األساسٌة وتحلٌل الموضوع والتوصٌات
بشكل أفضل بكثٌر من التقارٌر والمحادثات الشفهٌة .ذلك راجع إلى أننا نؤخذ وقتا ً إلعداد التقرٌر
المكتوب ومراجعته وصٌاغته بعكس التقارٌر الشفهٌة التً قد ننسى فٌها ذكر معلومات هامة أو ٌخوننا
ترتٌب الموضوع .
· التقرٌر المكتوب ٌمكننا من رإٌة الحقائق واألسباب والنتائج بعكس التقارٌر الشفهٌة التً قد تعرض
بعض النتائج فً وقت وبعضها فً وقت آخر .بل أحٌانا ً تجد انك بعد كتابة التقرٌر قد تفهمت الموضوع
بشكل أفضل ألنك اضطررت لكتابة كل شًء فً تقرٌر واحد بمعنى ان التفكٌر باستخدام الكتابة
بفكر أكثر
ٌساعدنا على تنظٌم تفكٌرنا .كذلك قراءة التقارٌر المكتوبة تساعدنا على دراسة األمور
ٍ
تنظٌماً.
· التقرٌر المكتوب ٌمكننا من استخدام أدوات جٌدة لعرض الموضوع مثل الجداول والرسومات البٌانٌة
والتخطٌطٌة.
· التقرٌر المكتوب قد ٌستخدم كمستند رسمً فً المستقبل عند حدوث مشكلة ما تحتاج معرفة مصدر
الخطؤ والمسئول عنه.
لذلك فإن األمور البسٌطة ٌُستخدم فٌها التقارٌر والمحادثات الشفهٌة ولكن عندما نحتاج أن ننقل
معلومات كثٌرة فإننا نلجؤ لكتابة التقارٌر وكذلك الحال فً حالة الحاجة لحفظ المعلومة للمستقبل او
النواحً الرسمٌة .التقارٌر المكتوبة لٌست غاٌة وإنما هً وسٌلة وبالتالً إذا لم ٌكن هناك سبب لكتابة
التقرٌر فال داعً لكتابته ولكن حٌن تكون هناك حاجة لكتابة التقرٌر فٌنبغً كتابته بصورة جٌدة
وبالحجم المناسب وأن ٌحتوي على المعلومات الهامة.

أهمٌة التقارٌر:
إن االنتظام فً كتابة التقارٌر بصورة علمٌة مقننة ٌحقق اآلتً:
· المتابعة
· تدارك األخطاء
· توثٌق مراحل المشروع – البرنامج
· االتصال وتبادل المعلومات بٌن فرٌق العمل
· وسٌلة للتقٌٌم

قواعد وأسس كتابة التقرٌر :
ولكتابة التقرٌر قواعد وأسس ٌمكن تحقٌقها من خالل اتباع ما ٌلً:
 .1طرح أسئلة أولٌة (مرحلة ما قبل الكتابة)
 .2محتوى التقرٌر

 .3التؤكد من جودة التقرٌر
أوالً :طرح أسئلة أولٌة قبل كتابة التقرٌر
تعتبر هذه األسئلة بمثابة أسئلة استرشادٌة توجه كاتب التقرٌر أثناء الكتابة مما ٌضمن أن ٌكون التقرٌر
وافٌا ً قدر اإلمكان وذلك كما ٌلً:

* لمن تتوجه بكتابة التقرٌر؟
-

المدٌر المباشر

-

فرٌق العمل الذي ٌتعاون معك

-

الجهة المانحة

-

الوزارات المختصة التً ٌتبعها المشروع – البرنامج فنٌا ً

-

مشروع مماثل

* ما هو المطلوب شرحه – عرضه – تقدٌمه؟
 جودة األداء التنظٌمً  /اإلداري مدى تحقق األهداف العامة للمشروع رصد مستجدات -حصر األعداد والتعلٌق علٌها

* ما الهدف من وراء هذا الشرح فً تصور من تتوجه إلٌهم؟
 التقٌٌم بمستوٌاته وأنواعه حدوث مشكلة تقرٌر دوري نهاٌة مرحلة  /نهاٌة المشروع -تحدٌد الدعم

* ما الذي تود التؤكٌد علٌه فً تقرٌرك؟
 مدى ما تحقق من إنجاز -توجٌه النظر لبعض المشاكل أو المعوقات

 رصد احتٌاجات توصٌات نقل وجهة نظر من المٌدان  /فرٌق العمل  /أطراف أخرىثانٌاً :محتوى التقرٌر

 )1مقدمة عامة تتضمن:
-

الهدف من التقرٌر

-

المنهج المستخدم فً كتابة التقرٌر

-

العناصر التً ٌتضمنها التقرٌر

 )2خلفٌة عامة عن المشروع تتضمن:
 معلومات أساسٌة عن المشروع وصف راهن للمشروع  /البرنامج  :بداٌته – مساره – وصفه الحالً موجز ألهداف المشروع – البرنامج وخطوطه العامة -بعض اإلحصائٌات  /األرقام األساسٌة

 )3وجهة نظر موضوعٌة حول ما وصل إلٌه المشروع:
-

من المشاركٌن

-

من المستفٌدٌن

-

نتائج التقٌٌم والمتابعة الدورٌة  /المرحلٌة

 )4الموضوع المطلوب إثارته أو التركٌز علٌه:
 مدخله-

أسبابه

-

النتائج المترتبة

 )5نظرة مستقبلٌة وتتضمن:
 -أفكار عملٌة

 توصٌات مقترحات بتعدٌالت  /تغٌٌراتثالثاً :التؤكد من جودة التقرٌر
 مدى وضوح األفكار وتسلسلها مدى صدق وصحة ما جاء فً التقرٌر-

هل ٌعكس الهدف من كتابته؟

-

إلى أي مدى ٌجٌب التقرٌر عن األسئلة األولٌة المطروحة؟

 مدى االستدالل باإلحصائٌات والحقائق والبٌانات  ..الخ وتوظٌفها فً التقرٌر-

ٌمكن االستعانة بمجموعة من الوسائل المختلفة فً كتابة التقرٌر ومنها على سبٌل المثال-:

 الجداول الصور الفوتوغرافٌة المراجع التى اعتمد علٌها التقرٌر خرائط رسوم بٌانٌة -األشكال التوضٌحٌة

كتابة التقارٌر واالنترنت
أصبحت شبكة االنترنت أحد معالم الحٌاة المعاصرة ..وهً بشكل أساسً مصدر للمعلومات
المختلفة  ،ومصدر للتواصل السرٌع بٌن الناس ،وٌمكن للباحث أن ٌقرأ ما ٌشاء وأن ٌطبع ما ٌرٌده من
معلومات ،وبالتالى فانه ٌحتاج إلى العدٌد من المصطلحات والبٌانات االحصائٌة وغٌرها من المعلومات
التى من الممكن ان تفٌد التقرٌر ،وٌستطٌع أن ٌرسل هذه المعلومات أو ٌتواصل مع اآلخرٌن عبر
الشبكة وعبر البرٌد اإللكترونً بسرعة فائقة وبزمن قصٌر وان ٌوزع استقصاء او استبٌان تساعد فى
االخراج الجٌد للمعلومات لقٌاس رضاء المستفٌدٌن أو العمالء ،لكون شبكة االنترنت شكل لمصادر
المعلومات ووسائل االتصال والتواصل بٌن الناس والمإسسات والجهات القائمة علٌها.
والشك أن أٌة تقنٌة تحتاج إلى بذل الجهد والوقت والتدرٌب للتعامل معها  ..مما ٌطرح أهمٌة
التدرٌب المبكر وأهمٌة الوعً التقنً والمعلوماتً ومحو األمٌة التقنً فً مجتمعاتنا .

وهناك بعض المالحظات التى ترتبط بشبكة االنترنت والتقارٌر االلكترونٌة-:

 -1إن الصعوبات التقنٌة وتعلم لغة الحاسب واالنترنت التً ٌواجهها المبتدئ فً تقنٌة المعلومات
تشابه تعلم القراءة والكتابة أو تعلم لغة أجنبٌة  ،وهً أسهل من ذلك عموما ً  .وعندما تتعلم لغة أجنبٌة
مثالً البد من تراكم المعلومات ومفردات وتجارب وأخطاء وإحباطات مع هذه اللغة كً تستطٌع أن
تفهمها أو تتحدث بها بشكل أفضل ،ومن هنا فالتقارٌر االلكترونٌة تحتاج إلى الحد االدنى من التفاهم
بٌن الحاسب واالنترنت وفن الكتابة الجٌدة.
 -2إن كتابة التقرٌر االلكترونى وامكانٌة نشرة أو عرضة على االنترنت شٌقة وجذابة جداً  ..وهً
تتمٌز بالسرعة الفائقة وبإمكانٌة تصحٌح العبارات والكلمات وتعدٌلها مباشرة أو خالل دقائق او
ساعات ..وهذا الٌتوفر أبداً فً الكتابة الورقٌة التقلٌدٌة  ..وإذا توفر ٌحدث بعد مدة طوٌلة فً الطبعات
القادمة المنقحة للتقرٌر  ،أو من خالل تنوٌه واعتذار عن خطؤ مطبعً فً التقرٌر التالً ....
 -3تتمٌز الكتابة اإللكترونٌة فى التقاٌر عن طرٌق االنترنت بإمكانٌة إضافة األلوان والصور
والصوت إلى المادة المكتوبة مما ٌحسن فً جاذبٌتها للقراءة  ..والٌتوفر مثل ذلك فً الكتابة الورقٌة
للتقارٌر  ،كما ال تتوافر أمكانٌة إضافة الصوت أو الصورة المتحركة.
 -4إن استسهال الكتابة للتقارٌر فً االنترنت والتعبٌر عن رأي او موضوع معٌن وبطرٌقة سرٌعة
أدى بشكل أو بآخر إلى نقص أهمٌة كتابات معٌنة على االنترنت مقارنة مع الكتابات الورقٌة المطبوعة
 ..وهذا صحٌح جزئٌا ً والسٌما فً حال الكتابات فً المنتدٌات المتنوعة أو المواقع التً الٌشرف علٌها
اختصاصٌون أكفاء .
وهناك مواقع موثوقة وتقوم علٌها مإسسات أو جهات رصٌنة التنطبق علٌها مثل هذه األحكام  ..ولكن
ٌبقى للتقرٌر المطبوع عموما ً وغٌره من المطبوعات  ،هٌبة خاصة ورصانة تتناسب مع الجهد المبذول
فً سبٌل إصداره وتموٌله وإخراجه وكتابته وتنقٌحه وتوزٌعه .
 -5إن العالقة المباشرة بٌن القارئ والتقرٌر المطبوع ( وغٌره من المطبوعات ) ٌمكن أن تشكل
عالقة حمٌمة وحسٌة مباشرة  ،وفٌها جاذبٌة خاصة ومعان كثٌرة للقارئ ..والسٌما أن المواد المطبوعة
على الورق قد رافقتنا منذ زمن طوٌل منذ الطفولة وما ٌتلوها من مراحل ..وهذه العالقة وجوانبها
العاطفٌة والمعنوٌة المتعدد ة ربما تساهم فً بقاء الشكل المطبوع إلى زمن طوٌل قادم ..وأما قراءة
التقارٌر على االنترنت فهً تعتمد على حاسة النظر بشكل أساسً  ،وعلى السمع فً حال كانت
الصفحة مرتبطة بموسٌقى أو كالم ( محاضرة مثالً )  .والٌمكنك أن تلمس الصفحة على االنترنت أو
أن تكتب حاشٌة علٌها أو أن تخط خطا ً تحت بعض الكلمات ..كما الٌمكنك أن تحملها إلى فراشك
وتتابع قراءتها ..وهً تحتاج دائما ً إلى جهاز حاسب وكهرباء ( أو بطارٌة ) وغٌر ذلك من مستلزمات
تقنٌة .والتقنٌة عموما ً باردة  ،معدنٌة  ،تفتقد فً أحٌان كثٌرة للمشاعر والحس الفنً والذاتً ..وهناك
م ن ٌعشقها وٌدمن على التعامل معها وعلٌها  ..وهناك من ٌكرهها وٌكسرها  ..والشك ان التعود
والخبرة والممارسة والفوائد التً نجنٌها من التقنٌات  ..كل ذلك ٌلعب دوراً كبٌراً فً تعدٌل مشاعرنا
ونظرتنا السلبٌة للتقنٌة واإلقبال علٌها بهمة أكبر وبمتعة أكثر .
 -6إن الكتابة والنشر على االنترنت أرخص ثمنا ً وتكلفة من الناحٌة المادٌة  ..على الرغم من تكالٌف
جهاز الحاسب وصٌانته وبرامجه وأسعار االتصال بالشبكة وتكلفة استضافة الموقع وثمن اسمه..مقارنة
مع التكلفة الباهظة إلصدار تقارٌر ورقٌة أو غٌر ذلك.

 -7إن الكتابة والنشر فى االنترنت تتمٌز بالمكافؤة الفورٌة ..حٌث تستطٌع أن تقرأ ماكتبته فوراً
منشوراً فً الفضاء العالمً من خالل شاشة الحاسب بالطبع .كما ٌمكن للمادة المنشورة أن تنشر فً
عشرات المواقع األخرى من خالل تداولها وبسرعة كبٌرة ،أو من خالل إرسالها عبر البرٌد
اإللكترونً والقوائم وال مجموعات البرٌدٌة حٌث ٌمكن إرسال موضوع معٌن لعشرات اآلالف أو
لمالٌٌن العناوٌن البرٌدٌة خالل دقائق  ..وهذا ٌحقق االنتشار الواسع للكاتب  ،وٌجعله عابراً للحدود
المختلفة  ،وٌزٌد من عدد القراء بنسبة خٌالٌة ..وكل ذلك ٌمثل مكافؤة ممتازة لكاتب التقرٌر وٌرضً
طموحه وربما ٌشجعه وٌحفزه على الكتابة أٌضا ً .
بٌنما ٌتحدد النشر الورقً بمدى توزٌع المادة المطبوعة (بما فٌها الرسائل البرٌدٌة) وانتشارها وبالتالً
بعدد قرائها المحدودٌن عددٌا ً وجغرافٌا ً  ..وٌبدو أن مشكالت انتشار وتوزٌع ونقل المادة المطبوعة
وتفوق النشر اإللكترونً الح اسم فً ذلك سٌبقى نقطة محورٌة لصالح النشر اإللكترونً ولفترة زمنٌة
طوٌلة ..
 -8كلمة أخٌرة  ..الكلمةالمسموعة تبقى ..والكتابة التقلٌدٌة تبقى ..وقد بقٌت الكلمة المكتوبة آالف
السنٌن  ..وٌبدو أنها ستبقى ..وقد حفظت لنا الحجارة كتابات قدٌمة جداً  ..وٌمكن لألقراص المدمجة
الحدٌثة (اإللكترونٌة ) أن تحفظ لنا كتابات وكلمات عظٌمة  ..وكذلك الورق الذي ٌبدو أنه قادر على
حفظ الكتابة ..سواء كانت كتابة فً االنترنت حٌث ٌمكن طباعتها  ..والبد من التعاون دائما ً بٌن "
الكتابات الفضائٌة " و " الكتابات الورقٌة " والٌجوز الطالق بٌنهما  ،وٌمكن أن ٌجري التبادل بٌنهما
بشكل إٌجابً  ،بما ٌخدم التقرٌر لكاتبه او متلقى وقارى بشكل أفضل.

ملحوظة:
· ٌتوقف حجم التقرٌر على الهدف منه وتوقٌت كتابته بالنسبة لمراحل المشروع.
· ٌمكن عمل ملخص للتقرٌر فً صفحة للقراءة األولٌة والسرٌعة.
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