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 المقدمة:

، لذلك عمدت جة إىل استخدامهاااللغة عند احل هناك بعض الصعوبات اليت تعرتض بعض املتعلمني ىف توظيف
، لغة يف شقها املكتوب مثل التلخيص، والرسالة، والتقريرأعاجل من خالله االستخدام الوظيفي ل إىل كتابة حبث

 والبحوث العلمية وغريها من جماالت الكتابة الوظيفية .

املتعامل العامل يف اجملال الوظيفي أو األمهية بالنسبة للطالب اجلامعي، والباحث املؤلف، و  مواضيع يف غاية تناولتو 
 :، والثالثسالة اإلدارية بأشكاهلا املختلفةالر  :، والثاينالزبدة املنتقاة من النص املقروء: التلخيص أو معه، أوهلما

 التقرير .

وقفنا على التعريف كمدخل البد منه ي وقدمت، اهلدف األساس من خالل املفهوم تبالنسبة للتلخيص استعرض
قروء يف استيعاب  النص امل أمهية  التلخيص من خالل مساعدته توبعد ذلك تناول، فهم املراد من التلخيص

لتدريب ، واواملساعدة يف االستيعاب والرتكيز، ريه للوقت واجلهد بالنسبة للباحثتوفوتسجيل املالحظات، و 
من خالله اخلـــطوات الصحيحة للتلخيص  بينتللتـــلخيص  امنوذج وقدمتالعملي على الكتابة وتطوير مهاراهتا ، 

 السليم واملفيد .

 بينتتعريفات ، ومن مث الاملوضوع الثاين للكتابة الوظيفية املتمثل يف الرسالة اإلدارية مقــدمًا هلا  توكذلك تناول
، وكذلك تسهل تضبط العمل وتطوره وترفع كفاءته ، كما أهناية من حيث أهنا أداة توثيقيةدار أمهية الرسالة اإل

بعض جماالت الرسالة اإلدارية  تستعرضاغريها من العوامل املهمة ، بعد ذلك إلتصال بني املسئول واملرؤوسني و ا
الم موظف بالتعيني ، أو اإلنذار املختصة بالتقدم بطلب العمل يف وظيفة ، والرسالة لغرض مناقصة جتارية ، أو إع

ل ارساجتماع  وغريها من اجملاالت اإلدارية اليت تتطلب ا، أو الفصل ، وايضًا الرسالة اليت تعلم املسئولني بعقد 
 كل ذلك بنموذج لرسالة إدارية .  ختمتأجزاء الرسالة ، و  تمن ذلك تناول فرغترسالة. وبعد أن 

 .ئصه ، و أنواعه ، وخطوات كتابتهالتقرير معرفاً به ، وذاكراً خصا تالوظيفية تناولويف املوضوع الثالث للكتابة 
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 التلخيص

 تعريف التلخيص 

 لغة :

لتلخيص أيضًا التقريب . واخلصت الشئ وحلصته باخلاء واحلاء التلخيص معناه : التبيني والشرح ، ويقال   
 . (1)، ويقال خلصت القول أي اقتصرت فيه واختصرت منه واالختصار 

 .(2)وهو البيان واالختصار باظهار املفيد

 :ا  اصطالح

هو حماولة ابراز النص االصلّي يف عدد قليل من الكلمات مع احلفاظ على صلب النص املكتوب ، فحني   
 . (3)نستخلص منها الفكرة األساسية اليت تتضمنها  نلخص عبارة فإننا

. الجياز واالختصار مع وضوح الفكرةوالفرق بني التلخيص ، واخلالصة ، واالقتباس ، أن التلخيص قائم على ا
لتلخيص قد يطول افهي أكثر تركيزًا من التلخيص، و هر الفكرة بأقل عدد الكلمات، و واخلالصة هي استخراج ج

، وختتصر النص تني إذا كان امللّخص طويالً و فقر ، أما اخلالصة فال تتجاوز يف الغالب فقرة أحبسب طول امللّخص
. واالقتباس هو أخذ مجل وعبارات من النص  النص األصليّ  وجتمعه حتت نص غاية يف الصغر دال على عنوان

لخِّص (4كما هي دون تغيري أو تضمني املتكلم كالمه كالمًا لغريه )
ُ
. والتلخيص قائم على التعبري بأسلوب امل

 وعباراته .

 

 

 .العرب ، مادة ) خلص (لسان  -1
- 1، ط بريوت-لبناندراسات يف اللغة العربية الفصحى وطرائق تعليمها ، الدكتور إنطوان صياح ، دار الفكر اللبناين للطباعة والنشر ،  -2

 .232ص ، 1991

 .229جلامعية والتحرير العريب ، صفن التلخيص ، الدكتور إمساعيل الصيفي ، دار املعرفة ا -3     

-سورياالبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا وصورمن تطبيقها ، عبد الرمحن حسن َحبَّكة امليداين ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، -4
 . 131،ص1،ج  1991 ،1،طدمشق 
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 أهمية التلخيص 

األمر اليتم التلخيص  ، وبدون هذاال بعد القراءة اجليدة املستوعبةتتمثل األمهية يف أنه اليتأتى التلخيص إ  
لتعويد اإلنسان القراءة املتأنية املركزة اليت تؤهله للقيام بكتابة  ، والتلخيص وسيلة هامةى املرجوةبالصورة املثل

 تلخيص جيد .

والتلخيص حيفز امللكة الذهنية لإلنسان ويساعد على اكتشاف النقاط اهلامة واحليوية يف أي موضوع مقروء ، كما 
 .ب مهارة املتابعة الدقيقة عند استماعه للمحاضراتينمي يف الطال

سواء يف ة مهمة يف جمال التحرير املختلفة ، ويوفر الطاقة ، كما أنه وسيلوالتلخيص يعني على استثمار الوقت 
الكتابة الرمسية اليت تتطلب مهارة على اإلجياز والوصول إىل ُلبِّ املوضوع بأقصر الطرق وأجودها ، أو يف جمال 

على الصياغة وخاصة  اممتاز  اوالتلخيص يعطي تدريب.(1)تحرير اإلبداعي الذي يتطلب قدرًا من العمق والرتويال
 األفكار املتنافرة .

 ومميزاته  خصائص التلخيص

النص امللخّص الدقة واالحاطة  يالذي يعط تباعه لألسلوب العلمي يف الكتابةأهم ما مييز التلخيص هو ا  
خيرجها من و ملعاين االالت األلفاظ ؛ حىت اليتم تأويل والشمول ، ومن خصائص األسلوب العلمي  قطعية د

 فكرة املستفادة من النص األصلّي .مقصدها التلخيصي لل

، على التفكري والصياغة التأليفية ليف باالختصار اعتماداً على نص مؤلف قامتميز التلخيص بأنه يقوم على التأوي
ليفي يف فهم األفكار والعمل على اختصارها يف صياغة جديدة دون اعمال فيد التلخيص من هذا التفكري التأوي

واحتلت مهارة التلخيص مكانًا عليًا يف تقنيات تدريس التأليف" إذ جيب البدء هبا  .الفكر خللق أفكار جديدة
 .(2" )اً فكرياً وتأليفياً شخصياً أكربات األخرى األكثر جتريداً واليت تتطلب جهدمنها إىل التقني واالنطالق

يرسل رسالة تشكل وسيلة تواصل بني املرسل واملرسل إليه ،  –كما هو معلوم   –جيعله  لكل نص هدف اتصايل
النص األصلّي فهو إذاً  فالنص األصلّي حيمل معىن يريد ايصاله ، والنص املختصر مبا أنه أخذ األفكار الرئيسية من

أن النص املصدر والنص الناتج متساويان  حيمل نفس املعىن املوجود يف النص األصلّي ، وهلذا ميكن القول
 ومتميزان يف نفس الوقت ، فهما متساويان يف نقل وتداول نفس املعىن ، ومتميزان يف مدى االهتمام بالتفاصيل 

 (.1)صياغة اليت حتمل األفكار الرئيسيةأو العناصر الثانوية يف النص ، ويف ال

 
 .129ص ،2221(،4منشورات جامعة السودان املفتوحة ، السودان ،ط) ، ود. عبد النيب حممد علي ، ا.د. عباس حمجوب املهارات اللغوية -1
 .232ق تدريسها ، صئة الفصحى وطرادراسات يف اللغة العربي -2
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 خطوات التلخيص 
لِخصمللكة العقلية واملهارة الكتابيةالتلخيص يعتمد على ركنني أساسني مها ا  

ُ
ما بني  أن يفرق ، وهبما يستطيع امل

أو الطريقة التعليلية للظواهر  أو  العالقات املنطقية بالطرق االستداللية القائمة على الربط بني السبب واملسبب ،
 .الظواهر والتفسريات املقدمة هلا الطريقة التباينية التوضيحية الرابطة بني 

لعالقات االسهابية والثانوية يف النص األصلّي ، ودرجة توسيعها لألفكار اان الركنان ميكنان من النظر إىل وهذ
لِخص من اخراج ملخصه مكتمل  الرئيسية ، وزيادة اإليضاح هلا

ُ
، ودرجة الرفض والتأييد هلا . كل ذلك ميكن امل

 اجلوانب التأليفية والداللية .

 ومن أجل ُملخّص جيد البد من اتباع املستلزمات التقنية التالية :

الستيعاب هلدف األساس من هذه القراءة املتمكنة الفهم واا. و (2)القراءة اجليدة واملستوعبة للنص األصليّ  -1
للمضمون ، أو املعىن الوارد يف ثنايا الفقرات أو مانسميه بالفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا احلديث يف الفقرة 

جها واستخالصها منبني املعينة ، وقد تكون مذكورة صراحة يف النص أوال ، فإن مل تكن مذكورة فيجب استخرا
 السطور .

التمثيل والتوضيح واألدلة  –غالباً  –. فالتلخيص ال يدرج فيه (3)ورياَ التمييز بني ماهو ضروري وما ليس ضر  -2
والشواهد املوجودة يف النص األصلّي ، وكذلك اليذكر يف ثناياه الرأي الشخصي للُملِخص ، وميكن أن يتم ذلك 

 يف اهلامش السفلي للصفحة . ويتم الرتكيز بدرجة أساسية على األفكار الرئيسية .

لكتابة التلخيص هي ابعاد النص األصلّي جانبًا ، مث كتابة التلخيص من الفهم واالستيعاب أسلم طريقة  -3
بعينها من النص األصلّي وادراجها يف امللخص ، واحملصلة  املركز للنص ، وهذه الطريقة تعصم من أخذ مجالً 

، وحُيدث  الذي قصده املؤلفقد يفسد املعىنالنهائية ملثل هذا األخذ خروجنا باقتباس وليس بتلخيص؛األمر الذي 
 وميكن للملِخص أن يتبع قاعدة س الفهم العام الكلي هلا .للتلخيص ألنه مت اقتباس املفردات ولي اشويهت

 .231املصدر السابق ، ص -1

 .112عباس حمجوب ، ص ا.د.ملهارت اللغوية ،ا -2

 .192ص م ، 2222اجلامعية ، مصر،دار املعرفة اخلويسكي ، ا.د. زين كامل، الغوية  املهارات -3
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أو أكثر يف تلخيصه مثل قاعدة احلذف حيث ميكن دمج اجلمل اليت ال تساهم يف فهم النص مثل حتديد الزمان 
واملكان ، ووصف األشياء واألشخاص ، واألعمال الثانوية . أوقاعدة الدمج مثل دمج اجلملة يف مجل أخرى 

أو قاعدة البناء وهبا ميكن بناء مجلة من عدة مجل واحالهلا حملها ، ويشرتط  ،نتيجة للجملةتشكل شرطًا الزمًا او 
أو قاعدة التعميم حيث ميكن استبدال جمموعة من اجلمل  ،بنية الناتج الطبيعي هلذه اجلملأن تكون اجلملة امل

 لخصه بعداً وثراًء .، وبذلك يعطي امللِخص مين اليت محلتها اجلمل املستبدلةجبملة تعميمية محل يف ذاهتا املعا

 محاذير تقنية التلخيص 

 التحريف يف املادة امللخصة مبا يشوه النص األصلّي ، أويغري يف معناه .التعديل و  عن البعد -1  

 التخلص من االستطراد واهلوامش واألمثلة . -2  

تخلص من املرتادفات ، وذلك باستخدام الضمائر ، وال صار وهى السمة اليت متيز التلخيصاإلجياز واالخت -3  
 وحماولة تقليص األلفاظ .

 .(1)امللِخص شيئاً من آرائه وأفكاره ، أو تعليقاته على األفكار الواردة يف النص األصليّ عدم تضمني  -4  

 عدم االستعانة بأي استشهاد من خارج النص . -1  

 نموذج للتلخيص

" كان التلميذ على تعصبه لنشأته القروية ، كثري األناقة ، يلبس كأحسن واحد من أبناء املدينة ، ويُعىن مبظهره    
 . (2)"كل العناية خمافة أن يعيبوا عليه أمراً فينسبونه إىل أصله القروي 

 التلخيص 

 ام مبظهره ."" كان التلميذ بالغ االهتمام مبظهره ." أو " كان التلميذ يبالغ يف االهتم

 

 . 233 اللغة العربية الفصحى ، ص -1

 .122اإلعدام ، خليل تقي الدين ، بدون ناشر ، ص -2
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 الرسالة اإلدارية

، لعب دورًا هامًا يف التاريخ العريب واإلسالمي ومازالبنفس األمهية واحلاجة ، وقد  الرسالة فن أديب عريب قدمي
ارت فنًا وأدبًا ال يقل عن وخباصة الديوانية منها آدابًا ورمسًا وتقليدًا ، فصلرسائل باالدولة اإلسالمية  اهتمت
، ل عبد احلميد الكاتب وابن العميد، وعدت اثراًء للنثر العريب يف عصوره املختلفة . وَشُهَر من كتاب الرسائالشعر

 وذاعت تلك املقولة : " بدأت الكتابة بعبد احلميد وانتهت بابن العميد . "
 تعريف الرسالة اإلدارية 

كون تاجلهتان إما أن س االتصال الكتايب بني جهتني. و الوظيفية ، وتقوم على أسا هي نوع من أنواع الكتابة 
 ، أوجهتني رمسيتني ، أو فردين ، لغرض وظيفى . أو العكس اجهة رمسية وفرد

 . (1)مسألة عملية وهي خطاب يكتب لغرض من األغراض . وقد يعرب هذا الغرض عن مصلحة ، أو
، اء كان العمل الوظيفي أو التجاري، سو الرسائل اليت تتعلق بأمور العمل بقوله : "هي علي وعرفها الدكتور عبداهلل

 .(2مبعىن آخر هي اليت يتم تبادهلا لتحقيق املصاحل الوظيفية لألفراد أواملؤسسات " )
الكتابة املوضوعية ، واملقصود هبا كل رسالة ترسل إىل  ل لونًا من ألوانث" ...مت:وجاء يف كتاب التحرير العريب

 ."إلدارات احلكومية وغري احلكوميةمسؤول أو مسئولني يف أي إدارة من ا
 أهمية الرسالة اإلدارية

، فهي وسيلة اتصال هامة تسهل (3)للرسالة اإلدارية أمهية كربى يف احلياة بشقها االجتماعي و الوظيفي 
 الشأن وأصحاب القرار، ومنبع أمهيتها من التايل : أويلالتخاطب والتواصل مع 

 .ر جهداً بني أطراف جهات املراسلةختتصر الرسالة اإلدارية الوقت وتوف -1
 تعترب وسيلة التخاطب الكربى بني الدوائر احلكومية وغري احلكومية ، وبني األفراد واملؤسسات . -2
 احلاجة .تعترب وثيقة قانونية يرجع إليها عند  -3
 وسيلة من وسائل ضبط العمل ورفع درجة كفاءته . -4
.وسيلة من وسائل اإلعالن وخباصة يف الرسائل التجارية -1

 
 . 111عباس حمجوب ، ص ا.د. ، اللغويةاملهارات  -1

 . 191ص  ،2222(،2دار امليسرة للنشر والتوزيع ، األردن،ط)،علي مصطفى، الدكتور عبد اهلل مهارات اللغة العربية  -2

 . 222م، ص  2224 -ه1424رضوان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ،التحرير العريب ،الدكتور عثمان صاحل الفريح ، والدكتور أمحد شوقي -3
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لكل ذلك وغريه عدت الرسالة اإلدارية ذات أمهية كربى للدوائر احلكومية واملؤسسات اخلاصة واألفراد ، ألهنا 
 فيما بينها . وسيلة التواصل واالتصال

 الرسائل اإلدارية  أنواع
 من أنواع الرسائل اإلدارية أو الرمسية ما يلي :

 الرسائل املتبادلة بني رؤساء الدول ، والوزراء .         -1
 .بني اإلدارات احلكومية املختلفةالرسائل احلكومية  -2
 ل من اإلدارات واملؤسسات احلكومية إىل األشخاص .رسائال -3
 وظيفة .التقدم بطلب  -4
 التقدم بطلب للفصل يف قضية دينية أو دنيوية . -1
 .التقدم بشكوى معينة إىل جهة ما -1
 اعالم املسؤولني بعقد اجتماع أو ما شابه . -2
 اعالم موظف ما بالتعييني ، أو اإلنذار ، أو الفصل . -2
                         .                                                      رسالة إىل جهة ما بطلب زيارة -9

 رسالة لعرض بيع سلع معينة يف جهة حكومية أو خاصة . -12
 رسالة لعرض مناقصة أو عطاء جتاريني . -11  

وهذه الرسائل يف جمملها ال خترج من كوهنا رسائل أفراد ، أو رسائل حكومية ، أو رسائل جتارية يتم تداوهلا فيما 
 اخلدمة املطلوبة من املرسل إىل املرسل إليه .هم لغرض وهدف حيدده نوع بين

 أجزاء الرسالة اإلدارية 
وتتوقف أمهية الرسالة اإلدارية على شكلها ومضموهنا ،  الرسائل اإلدارية هلا إطار حمدد ال بد من االلتزام به ،  

 ويتمثل هيكلها وأصول كتابتها فيما يلي :
 االبتداء :  -1
 أن تبدأ بالبسملة كاملة فتكتب يف أعلى الصفحة وبشكل متناسق ال يعلوها شئ .  
 التاريخ : -2
على ورقة رمسية ملصلحة أو مؤسسة ؛ ويكتب على الزاوية اليمىن يف أول الصفحة ، وإذا كانت الرسالة مكتوبة   

 فيوضع التاريخ يف املكان املخصص له.
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 وعنوانه :املرسل إليه ، ولقبه ،  -3
حسب التقاليد  واللقب يكون ،سبة من أعلى الصفحة وبعد التاريخويكتب يف بداية السطر بعد ترك مسافة منا  

، ومسمى وظيفة املرسل إليه تكتب حسب ما هو موجود يف دائرته العملية ، فال جيب التضخيم املرعية يف كل بلد
 . (1)مى وظيفة املرسل إليهنسبة الستخدام اللقب ومسلوال تقلل باأكثر مما جيب 

 التحية االفتتاحية : -4
وبعد ذلك توضع كلمة } وبعد { تتلوها نقطتان متوازيتان  ،التايل مباشرة السم املرسل إليه وتكتب على السطر  

 } : { ، وهي مبثابة هتيئة للدخول إىل املوضوع األساسي للرسالة .
 موضوع الرسالة : -1
وموضوع  .(2)ايل للتحية بعد ترك فراغ مناسب ، ويستحسن أن تبدأ أول عبارة بالفاءويبدأ من أول السطر الت  

يتكون املوضوع من ثالثة أجزاء ، وعادة لعماد الذي من أجله كتبت الرسالة، ألنه ميثل االرسالة هو أهم جزء فيها
 :هي

، و يف هنايتها إىل االتصال الودي باملرسل إليه الة ، وهي مدخلسوفيها تنبيه إىل موضوع الر  : املقدمة - أ
 يذكر اهلدف األساسي من الرسالة ، ويف الغالب ال تأخذ هذه املقدمة أكثر من فقرة قصرية .

والتوضيح ،  حوهو نشر موضوع الرسالة واهلدف منها ، وفيها يشار للتفاصيل مع الشر العرض : -ب  
 .منها جانباً من جوانب موضوع الرسالة كل    فقرة يتناوليستغرقأكثر من وقد

وحتديد طلب كاتب الرسالة بدقة ووضوح ، وينبغي  وهي موجزة وخمتصرة، وفيها تلخيص املوضوعاخلامتة - ج
 أن ترتك انطباعاً حسناً يف نفس املرسل إليه .

 التحية اخلتامية : -1
أن تكون املوضوع بعد االنتهاء من عرض املوضوع ، وتكتب على سطر جديد ، ويستحسن  أيت يف هنايةوت  

 موجزة وخمتصرة ومعربة ، مث توضع نقطة إيذاناً بانتهاء الرسالة .
 
 

 
 

 . 112عباس حمجوب ، ص  ا.د.املهارات اللغوية ، -1
 . 192سكي ، ص ياخلو املهارات اللغوية ، ا.د.  -2
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 التوقيع : -7
يكون يف اجلهة اليسرى من الرسالة على السطر التايل للتحية اخلتامية ، على أن يوقع الشخص بإمضائه على   

 السطر األول ، مث يكتب امسه كاماًل على السطر التايل أسفل اإلمضاء . 
 عنوان املرسل : -2
 ويكتب على اجلهة اليمىن من هناية الرسالة يف مقابلة التوقيع .  
 ت املرفقا -9
 أسفل عنوان املرسل مرقمة بالرتتيب .وتكتب   

 لغة الرسالة : -12
، فيجب أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وصحيحة إمالئيًا ، وحنويًا ، مراعاة لغة الرسالة عند كتابتها البد من - أ

الرتاكيب . وأن تكون بعيدة عن التكلف ومباشرة وطبيعية وسهلة غري معقدة ولغويًا ، وأسلوبيًا ، وترقيمياً 
 .واملعاين

فالكاتب الناجح هو الذي يتخري اللغة املناسبة يف ضوء  ،جة الرسالة ودية وباردة وحمافظةأن تكون هل - ب
معرفته باملرسل إليه ، ومهما كانت هلجة الرسالة فيجب على كاتبها أنيظهر اعتزازًا بنفسه وكرامته بعيدًا عن 

 التحدي والغرور ، أو التذلل واخلنوع .
إطالة صدر الكالم ومقدمته حىت ال تدخل السأم وامللل يف نفس قارئها ألن القصد من مدخل الكالم  عدم  - ج

 اثارة داعية االنشراح يف نفس املتلقي .
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 : اإلدارية الرسالة نموذج

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 التاريخ: //

 السيد / السادة .................................... احملرتم / احملرتمون  

 ص. ب   

 الدولة –املدينة    

 ، وبعد : التحية االفتتاحية           

 

 املوضوع :

    
......فـــــــ.............................................................................................

.....................................................................................................
.   ............................................................................. 

 التحية اخلتامية         

 

 التوقيع                                             عنوان املرسل                             

 االسم كاملا                     المدينة و الدولة                                    –ص. ب 

 المرفقات

1-............... 

2 -............... 
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 التقرير

 بعد أن فرغنا من احلديث عن التلخيص ، والرسالة اإلدارية ندلف إىل املبحث األخري وهو التقرير . 
 :تعريف التقرير

 لغة :
، لكالم : فرغه وصبه يف أذن السامع. وقرر اهو السكينة واالستقرار. وقرارة القدر: ما استقر فيه بعد افراغه  

 .الكالم لفالن : بينته حىت عرفه  رتُ وأقرَ 
 .  (1)التقرير مشتقة من الفعل قرَّر، وقّرر املسألة أو الرأي : حققه ووضحه

َن تـَبَـرَُّج اجلَاِهِليَّة اأُلوىل "َن يف بـُُيوِتُكنَّ وال تـَبَـرَّ وجاء يف القرآن الكرمي : " و قـَر     .  (2)ج 
 اصطالحا  :

 هناك عدة تعريفات للتقرير نذكر منها :  
احلقائق واملعلومات حول شخص معني، أو " التقرير نوع من أنواع الكتابة الوظيفية يفرغ فيها الكاتب قدرًا من 

 . (3)،  هبدوء وسكينة مبا جيعل موضوع التقرير واضحاً معلوماً"أو قضية حمددة،  موضوع ما
احلكومية واملؤسسات والشركات " أنه من أهم الوسائل املستخدمة يف الدوائر :وجاء أيضًا يف تعريف التقرير

اخلاصة ، إذ يهدف إىل عرض املعلومات واحلقائق اخلاصة مبوضوع ما ، عرضاً حتليلياً سلساً مع بيان اآلراء اخلاصة 
 .(4بتلك احلقائق ، والنتائج اليت يقود إليها ذلك التحليل واملقرتحات اليت تتفق مع تلك املقدمات " )

، وكل شخص يف موقع املسؤولية جيد نفسه مضطراً إىل كتابة تقرير الكتابة املوضوعية ألوان" التقرير لون من وأيضاً:
عن عمل قام به ، أو نشاط شارك فيه ، أو عن أشخاص يعملون حتت رئاسته ، أو عن جتربة علمية أجراها ، أو 

 .(1) " اخلعن سري عمل يشرف عليه ، أو عن حالة مرضية ....
 

 
 ادة } قـَرَّ { .لسان العرب  ، م -1
 . 33سورة األحزاب ، اآلية  -2
 . 112عباس حمجوب ، ص ا.د. املهارت اللغوية ،  -3
 ......، د. عبد اهلل علي مصطفى ، ص  مهارات اللغة العربية-4
 . 223التحرير العريب ، ص  -1
 

 

 

 



13 
 

من املعلومات واحلقائق عن  دقيق حيمل قدراً نستطيع أن نقول أن التقرير ماهو إىل وصف  السابقة من التعاريف
على  ت تساعدسري أعمال قمنا هبا أو يف طور اإلنشاء ، ونسجل فيه كل ما يهم طالب التقرير مضمنني توصيا

 اختاذ قرار مناسب وفق ما كشف ذلك التقرير .
 أهمية التقرير

من أنواع  اأن يعترب نوعكن . فالتقرير مي(1)التقرير له أمهية كربى يف حياة اجملتمع على مستوى الفرد واجلماعة
التخطيط العلمي اليت حتتاجه املنشأة أو املؤسسة اليت طلبت هذا التقرير ؛ وخاصة يف األعمال اليت يف طور 

 باالحتياجات املستقبلية . اإلنشاء ، أو يف طور التجربة والتحديث فيساهم  فيالتنبوء

. كذلك ميكن ذا كانت معدة بعلمية وصدق وأمانةئبة إوالتقاريرتساعد كذلك يف أختاذ القرارات الصحيحة والصا
اعتبارهاوسيلة من وسائل تبادل املعلومات بني اإلدارات املختلفة يف املؤسسة الواحدة ، أو املؤسسات اليت بينها 

 ن بعضها ؛ فتساعد يف رسم السياسات والقرارات املشرتكة .عمشرتكات حىت التكون جزراً معزولة 

تنبع من أنه وثيقة ميكن الرجوع إليها مىت ما دعت احلاجة لذلك ... وغري ذلك من العوامل املهمة وأمهية التقرير 
 للتقرير .

 أنواع التقرير

أن يتناول شخصًا ما ، أو أن يتناول موضوعًا معينًا ، فهو إما  –تقريبًا  –يتسع التقرير ليشمل كل أوجه احلياة  
 أو مشروعاً ما ، أو حالة ما .

 التقارير إىل قسمني رئيسني مها :وتنقسم 

، كالتقريرعن موظف يف جمال عمله ، أو جتربة علمية صالً أو أشياء موجودة ومصنوعة أ تقرير عن مشروع قائم -1
 أجريت أو يف طريقها إىل اإلجراء ، أو عن نشاط ما انتهت ممارسته .

يعبد ، أو رحلة يراد القيام رير عن طريق مل ا ، كالتقتقرير عن مشروع مل يقم أو أشياء يراد اجيادها وصنعه -2
 .(2)هبا

 

 . 194اخلويسكى ، ص املهارات اللغوية ، ا.د.  -1

 .114املهارات اللغوية ، عباس حمجوب ، ص  -2
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من حيث الزمن كالتقارير الدورية، وغري  ( ، فيمكن تقسيم التقارير1)التقارير متنوعة بتنوع جماالهتا وموضوعاهتا و 
، والدراسات ، وتقييم املعلوماتوتشمل تقارير املتابعة،و  ،حيث اهلدف.وأيضًا التقارير من الدورية أو الفجائية

 األنشطة ، واألفراد  .التقارير املالية واحملاسبية، و  لكذلك التقارير من حيث احملتوى وتشماألداء. و 

 خصائص التقارير 

، فهو يعتمد على قدر كبري من املعلومات ، خمتلفًا عن ألوان الكتابة األخرىومزايا جتعله ميز التقرير خبصائص يت 
تعرف  ا( ، لذلك أصبحت التقارير الغىن عنها ألهن2واختاذ القرار يعتمد على مدى توفر املعلومات الكافية )
مل املعين ، وتعترب هذه املعلومات الواردة يف التقرير أداة بكيفية سري العمل ؛ كما متكن من متابعة وتقومي نتائج الع

ن توصيل املعلومات احلقيقية يساعد يف حتقيق أمهمة يف التوجيه واتباع خطة العمل احملددة واملوضوعة ، كما 
 يف العمل املعين .أهداف العمل اخلاصة والعامة ، ويساهم يف تقدير مدى اجلودة 

 خطوات كتابة التقرير

ف كتابة التقرير . وختتلراً ، وطرق الصياغة ، وطبيعة التقرير ، وكمه طواًل وقصالتقارير من حيث املوضوعات ختتلف
،فكاتبه ينطلق من ذاتية خياطب به خاطرة أو أمر ذايت أو موضوعي، فاملقال ينبع عن فكرة أو عن كتابة املقال

أو هيئات أو مجاعات الختاذ قرار مبين  انوا أفراداآلخرين ، أما التقرير فكاتبه يكتب بطلب من اآلخرين سواء كا
 على املعلومات واحلقائق الواردة يف التقرير .

بعد   إال أن مواقع اخلدمات أو اإلنتاج ينشوالتقرير مرتبط حبياة اجملتمع الذي يتخذ فيه القرار ، فما من موقع م
إقليمية أو دولية إال ويتوقف عمله على ما  كتابة تقرير عنه ، وما من شخص يتبوأ منصبًا يف الدولة أو منظمة

 .  (3)يكتب عنه من تقارير

وهناك عدد من اخلطوات اليت جيب مراعاهتا قبل الشروع يف كتابة تقرير ما ، واتباعها بدقة يعين الوصول إىل تقرير 
وما  بصورة كبرية بكاتب التقرير ة الفنية للتقرير ، وبعضها مرتبطجيد ، وهذه اخلطوات بعضها مرتبط بالناحي

 ينبغي أن يتصف به من مزايا وصفات .

 

 .192 ، ص املهارات اللغوية،ا.د. اخلويسكي -1
 .114 عباس ، صا.د.املهارات اللغوية ،  -2
 .111 املصدر السابق ، ص -3
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 الناحية الفنية للتقرير : -أ
 هناك عدة أشياء جيب حتديدها قبل الشروع يف هيكلة التقرير ، وهي :   

 معرفة نوع التقرير املطلوب . -1
 حتديد اهلدف من التقرير . -2
 مجع املعلومات واحلقائق الكافية واملعينة على كتابة تقرير متكامل .     -3

، وماهي هو املطلوبوخطة حيدد من خالهلما ما اوبالنسبة إىل هيكل التقرير فاملتعارف عليه أن يتبع كاتبه منهج
 يت :األسئلة املطروحة اليت حتتاج إىل إجابات ، واهليكل العام للتقرير يتكون من اآل

 العنوان  -1
( ، وحتديد العنوان يبني أن كاتب التقرير قد عرف 1وفيه يوضح الكاتب اسم املوضوع الذي يتناوله التقرير ) 

 لباً مايكون العنوان مرتبطاً خبطاب التكليف الذي وجه إىل كاتب التقرير. اهلدف من التقرير ، وغا
 املقدمة  -2

( ،وميكن أن تكون يف سطور معدودة أو عدد من الصفحات حسب 2توضع للتعريف عن اهلدف من التقرير )
 ا، ويورد فيهمنت التقريرر وهتيئ ملا سريد يف مة اليت سوف ترد يف التقرياحجم التقرير ، وفيها يتم عرض األفكار الع

، وجيب مان ومكان التقرير، وحتديد ز اء األشخاص الذين أعدوا التقرير، وأمسم طالب التقرير ودرجته الوظيفيةاس
لطرق  ه، وبيانن ذكر طريقته أو منهجه يف كتابته( ، والبد لكاتب التقرير م3أن تكون كلماهتا دقيقة وواضحة )

 ه.لتقسيمعلوماته ، وبيان خطته م مجع
 العرض أو جسم التقرير  -3
انات واحلقائق واملعلومات اليت توصل إليها ، مرتبة يفيه يتم عرض البو  ،يشكل اجلزء األساسي من التقريرو  

، شاهدات ، تسهل الفهم واالستيعابومنظمة ومقسمة إىل أجزاء وفقرات منطلقة من معطيات مثل الوقائع وامل
لل واضح يف التقرير ، ويقود بالتايل إىل نتائج خاطئة تؤدي إىل اختاذ القرار وأي خلل يف العرض يؤدي إىل خ

 .(4اخلاطئ )
 

 .192، عبداهلل علي مصطفي ، ص مهارات اللغة العربية-1
 .114املهارات اللغوية ، عباس حمجوب ، ص -2
 .192، عبد اهلل علي مصطفى ، ص  مهارات اللغة العربية -3
 . 193املصدر السابق ، ص -4
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 اخلامتة  -4
تقدم تلخيصًا ألهم النتائج والتوصيات اليت وصل إليها التقرير ، وفيها طرح للحلول واالقرتاحات على   

ضوء ما ورد يف العرض األساسي للتقرير ، واخلامتة متثل اإلجابة على املطلوب يف خطاب التكليف 
 ( .1والعرض األساسي واضحة وقوية ) اخلطاببني الصلةوالتوجيه ،ولذا البد أن تكون 

 املصادر واملراجع  -1
يف كتابة التقرير ، حىت ميكن الرجوع ستعني هباللمصادر واملراجع وامللحقات اليت ا قائمةجيب وضع   

 إليها إذا دعت احلاجة ، ألهنا تشكل اثباتاً ملا جاء يف التقرير من معلومات .
 التوقيع  -1
بد لكاتب التقرير ومن عاونه أن يكتبوا أمسائهم ودرجاهتم الوظيفية ، وتاريخ ر البعد الفراغ من التقري  

من  هقيعهم وذلك نظرًا ملا للتقرير من أمهية وملا يرتتب عليابداية وهناية التقرير ، وأن ميهروا التقرير بتو 
 نتائج .

 كاتب التقرير -ب
 ا :البد لكاتب التقرير أن يتصف ببعض الصفات املثالية منه  
 االلتزام باملوضوعية . -1
 االلتزام باملهنية. -2
 التميز بقدرات شخصية يف املشاهدة والتفكري واالستدالل واحلكم . -3
 األمانة الشخصية والعلمية . -4
 ضرورة االلتزام بوضع هيكل أو إطار أو خطة للتقرير . -1

 والتقرير يعترب مبثابة شهادة ال بد فيه من االلتزام بالنزاهة واملوضوعية واألمانة .  

 

 

 

 .193املصدر السابق  ، ص  -1
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 نموذجالتقرير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 التاريخ  /  /

 عنوان التقرير
 املقدمة :

.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 العرض أو جسم التقرير :
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
....................................................................... 

 

 اخلامتة :
............................................................................................. 

 املصادر واملراجع وامللحقات 
1- 
2- 
 

 

 تاريخ بداية التقرير   /  /  
 

 تاريخ هناية التقرير    /  /                                                                      
 التوقيـــــــــــــــــــع .....................                                               
 التقرير: ............ أمساء كاتيب/  كاتباسم                                                 
 الدرجة الوظيفية : .........................                                             
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 الخاتمة
مما سبق نلحظ أنَّ التلخيص هو ابراز للّنص األصلّي يف كلمات قليلة، وهناك قواعد وأصول جيب 

جيب أن يتحلى  املراد تلخيصه ، وكذلك هناك بعض الصفات اليت اتباعها عند التلخيص بالنسبة للنَّص
لِخص .

ُ
 هبا امل

أما الرسالة اإلدارية فإهنا وسيلة اتصال بني األفراد واهليئات واملؤسسات ، ويتحقق فيها الثالوث الشهري 
اًل يف )مرسل، ومستقبل، ورسالة ( وجيب أن تتوفر هذه األركان الثالثة حىت تؤدي الرسالة دورها كام

 الفهم واإلفهام ، واتباع النموذج املتعارف عليه للرسائل اإلدارية .
 أما التقرير فهو مهم لألفراد واهليئات، فهو نوع من أنواع التخطيط العلمي الذي ال غىن ألي جهة عنه .

 التوصيات
نوصي بتدريس هذه املواضيع لطالب اجلامعات، وذلك إلكساهبم املهارات الكتابية اليت حيتاجون  -1 

 هم ويف حياهتم العملية .تساهلا أثناء در 
 .التطبيق العملي هلذه املهارات -2
 ة .مراعاة الفروقات بني هذه الوظائف الكتابية بني دولة وأخرى ، أوبني املؤسسات احمللية أو العاملي -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



19 
 

 المصادر والمراجع

 السنة.اإلعدام ، خليل تقي الدين ، بدون ناشر  -1
البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا وصورمن تطبيقها ، عبد الرمحن حسن َحبَّكة امليداين ،  -2

 .1،ج  1991 ،( 1) ،طدمشق -سوريادار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،
عثمان صاحل الفريح ، والدكتور أمحد شوقي رضوان ، مكتبة العبيكان ، التحرير العريب ،الدكتور  -3

 م . 2224 -ه1424الرياض ،
دراسات يف اللغة العربية الفصحى وطرائق تعليمها ، الدكتور إنطوان صياح ، دار الفكر اللبناين  -4

 . 1991- (1)  ، ط بريوت-لبنانللطباعة والنشر ، 
 السنة.في ، دار املعرفة اجلامعية والتحرير العريب فن التلخيص ، الدكتور إمساعيل الصي -1
، دار امليسرة للنشر والتوزيع، الدكتور عبد اهلل علي مصطفى،مهارات اللغة العربية -1

 . 2222(،2األردن،ط)
منشورات جامعة السودان  ، ود. عبد النيب حممد علي املهارات اللغوية ، ا.د. عباس حمجوب -2

 .2221(،4،ط)اخلرطوم –املفتوحة ، السودان 
 .م 2222دار املعرفة اجلامعية ، مصر،اخلويسكي ، ا.د. زين كامل، الغوية  املهارات -2
 ، ابن منظور . لسان العرب -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


