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تعرٌف التقرٌر

 وسٌلة من وسائل االتصال الفعال فً اإلدارة بٌن مختلف

.المستوٌات اإلدارٌة

بموضوع الخاصة المعلومات من لمجموعة مكتوب عرض 

 واقتراحات تحلٌل وٌتضمن معٌنة، مشكلة أو معٌن

.التحلٌل نتائج مع تتماشى وتوصٌات

 إعالم الغٌر كتابٌا بأمر من األمور.

 وصف لمجرٌات نشاط وتحلٌل لفعالٌاته وحصر ألهّم نتائجه

.وعرض ما ٌترّتب عنه من اقتراحات وتوصٌات



وظائف التقرٌر

نقل الرسالة من طرف إلى آخر.

استقبال البٌانات واالحتفاظ بها.

تحلٌل البٌانات واشتقاق المعلومات منها.

التأثٌر فً األشخاص وتوجٌههم.



أنواع التقارٌر

النوع/حسب الموضوع

حسب درجة شكلٌتها

حسب شكلها

حسب الجهة الصادرة إلٌها ومنها

حسب الزمن

حسب الهدف

حسب المحتوى



خصائص التقرٌر الجٌد
سبب كتابته: الهدف

كلما كان التقرٌر موجزا كلما كان أفضل: اإلٌجاز

ٌغطً كافة جوانب الموضوع ومرتبط به: الشمولٌة

أن ٌتضمن معلومات صحٌحة ومّدعمة: الدقة

مفهوما وبلغة غٌر غامضة: الوضوح

البعد عن المؤثرات الشخصٌة: الموضوعٌة

التوصٌات المترّتبة عنه، اإلجراء الواجب اتخاذه: المضمون

التدّرج، التسلسل المنطقً، تتابع األفكار، درجة اإلقناع، لغة : األسلوب

...األرقام

الحجم المناسب، البناء الهٌكلً عناوٌن رئٌسٌة وفرعٌة  : الشكل



مهارات صٌاغة التقارٌر

القدرة على التفسٌر وتبسٌط األفكار

القدرة على التحلٌل

القدرة على االستنتاج والربط بٌن األمور

ًالقدرة على التفكٌر المنطق

 القدرة على التعبٌر واختٌار األلفاظ والتعبٌرات المناسبة



الهٌكل العام للتقرٌر
بداٌة التقرٌر  :

صفحة الغالف/ العنوان                        

جدول المحتوٌات                       

الملّخص                        

المقّدمة                       

جوهر التقرٌر:

عرض المعلومات والحقائق                     

الجداول والرسوم البٌانٌة                     

الدراسة والتحلٌل                     

الخاتمة  :

النتائج                    

التوصٌات                   

المالحق                   
  



مراحل إعداد وكتابة التقرٌر

 مرحلة اإلعداد

 ًمرحلة التنظٌم والبناء الهٌكل

 مرحلة الكتابة

 مرحلة المراجعة



نصائح 10

  أن ٌكون كامال ودقٌقا وصادقا

  أن ٌكون بسٌطا ومختصرا بقدر اإلمكان

  أن ٌكون موضوعٌا غٌر محكوم بأرائك ورغباتك الشخصٌة

   له بداٌة ومتن ونهاٌة

  له ترتٌب وترابط منطقً ومنّظم فً أقسامه وأجزائه

  ٌُكتب بلغة واضحة ومباشرة أن 

  ٌُقّدم فً الوقت المطلوب تقدٌمه فٌه أن 

  أن ٌحتوي على إٌضاحات ومّدعمات معقولة

  أن ٌتضّمن خالصة مترّتبة عن المعطٌات والمجرٌات

    أن ٌكون خالٌا من األخطاء



المراجع
نشوراتم، عبد الكريم غريب وآخرون، معجم علوم التربٌة -

.1998عالم التربية، الدار البيضاء المغرب،  

المير ، خالد5، سلسلة التكوين التربوي عدد التقوٌم التربوي -

. 2000آخرون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، و 

.1995، مجمع اللغة العربية، القاهرة، المعجم الوجٌز-

.(.الكويت) 1986، جوان 331، العدد ربًعمجلة ال-

دراسات من الواب حول كتابة التقارير-





شكرا على حسن المتابعة


