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  تمهيد     كتابة التقارير والبحاث -
 مساءاI · 12:03 في 2006, 18ديسمبر 

 وبين المؤسسات المختلفة. داخل المؤسسة الواحدة هي وسيلة أساسية لتبادل المعلومات : التقاريرمقدمة
 قد يجد البعض صعوبة في كتابة تقارير جيدة وخاصة في بداية الحياة العملية أو أثناء الدراسة الكاديمية.

 كتابة التقارير تتشابه كثيرا مع كتابة البحاث العلمية من حيث المكونات الرئيسية. لذلك فسوف نناقش
هنا كتابة كلI من التقارير والبحاث

لماذا نكتب التقارير والبحاث؟

 نقل معلوماتb ما إلى آخرين في الوقت الحالي أو في المستقبل أو كلهما. الموظف يكتب لننا نريد
 تقريراI لمديره ليdطلعه على تطور العمل أو النشطة السبوعية أو الشهرية. المشرف على النتاج يكتب

 تقريرا لمديريه ليخبرهم بأهم الحداث التي تخص النتاجية والمعدات خلل اليوم السابق أو السبوع
 السابق. المهندس يكتب تقريرا ليوضح مشكلة ما وأسلوب حلها أو ليقترح تطوير ما. الطالب يكتب تقريرا

 ليشرح موضوع ما لستاذه كإثباتb لفهمه للموضوع وقدرته على صياغة هذا الفهم في شكل تقرير.
الباحث يكتب بحثا ليدون فيه الخطوات التي اتبعها والنتائج التي توصل إليها

 ولماذا ل نكتفي بالتقارير والمحادثات الشفهية؟ لماذا يقوم الموظف بكتابة تقرير بدلI من أن يخبر رئيسه
 الحيان. هناك كثيرb من شفهياI؟ التقارير الشفهية تستخدم كثيرا ولكنها ل تغني عن التقارير المكتوبة في

الكثير من المميزات في التقارير المكتوبة التي تجعلها وسيلة التصال المناسبة في كثير من الحيان مثل

 أ- التقرير المكتوب يمكن توزيعه على أكثر من شخص ليقرؤوه وبالتالي نتمكن من نقل المعلومة
لمجموعة من الشخاص الذين قد يكونون متواجدين في أماكن مختلفة بل وقد يكون توقيت عملهم مختلفا

 وبالتالي يمكن لمشرف الوردية الولى كتابة تقرير في يمكن قراءته في أي وقت ب- التقرير المكتوب
 الصباح ثم يقرؤه مشرف الوردية الثالثة في الليل. كذلك يمكن لقارئ التقرير أن يقرأه وقتما يريد

يمكنه تنظيم وقته وبالتالي

 ت- التقرير المكتوب يمكن الرجوع إليه في أي وقت بمعنى أن المدير قد يقرؤه مرة ثم بعد ساعة يحتاج
إلى التقرير لسترجاع معلومة ما فيرجع

 تذكر أو ث- التقرير المكتوب يحفظ المعلومة للمستقبل بعكس التقارير الشفهية وبالتالي فهو يساعدنا على
 معرفة أحداث حدثت في الماضي وما تم فيها. قد نقوم بدراسة تطوير ما ثم يفشل وقد يفكر شخص ما بعد

 سنوات في القيام بنفس الدراسة. إن لم نسجل هذه التجربة في تقرير ويتم حفظه فإن نفس المحاولة قد
 تقارير الحالة الصحية بعد زمن طويل فمثلI كثير من التقارير تكون لها قيمة كبيرة تتكرر مرارا.

زمن طويل للستفادة منها للمريض وأعمال الصيانة والصلح للمعدات يتم الرجوع إليها بعد

 ج- التقرير المكتوب يمكن قراءة أجزاء منه بمعنى أنه يمكن لقارئ التقرير قراءة الجزء الذي ي�هتم به
ويdهمل الباقي بعكس التقارير الشفهية حيث يضطر المستمع للستماع لكل التقرير
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 ح- التقرير المكتوب يdم�كن من الستعداد لمناقشة موضوع ما، فيمكننا توزيع تفاصيل مشروع ما قبل
الجتماع لدراسته وبالتالي يكون الحاضرون على دراية بتفاصيل الموضوع

 خ- التقرير المكتوب يdم�كننا من متابعة ودراسة أمور ل يمكن متابعتها شفهياI، فليس من الممكن أن نستمع
 لتقرير شفهي يحتوي على أرقام عديدة ومعادلت وحسابات. بالطبع يمكننا الستماع ولكن ل يمكننا تتبع

 الرقام وفهم المعادلت ول يمكننا بالتالي اتخاذ القرار السليم

 التقرير المكتوب يكون مdنظماI ويحتوي على المعلومات الساسية وتحليل الموضوع والتوصيات بشكل د-
 أننا نأخذ وقتاI لعداد التقرير المكتوب أفضل بكثير من التقارير والمحادثات الشفهية. ذلك راجع إلى

 ومراجعته وصياغته بعكس التقارير الشفهية التي قد ننسى فيها ذكر معلومات هامة أو يخوننا ترتيب
  الموضوع

 ذ- التقرير المكتوب يمكننا من رؤية الحقائق والسباب والنتائج بعكس التقارير الشفهية التي قد تعرض
 بعض النتائج في وقت وبعضها في وقت آخر. بل أحياناI تجد انك بعد كتابة التقرير قد تفهمت الموضوع

 بشكل أفضل لنك اضطررت لكتابة كل شيء في تقرير واحد بمعنى ان التفكير باستخدام الكتابة يساعدنا
بفكرb أكثر تنظيماI على تنظيم تفكيرنا. كذلك قراءة التقارير المكتوبة تساعدنا على دراسة المور

 جيدة لعرض الموضوع مثل الجداول والرسومات البيانية ر- التقرير المكتوب يمكننا من استخدام أدوات
  والتخطيطية

 قد يستخدم كمستند رسمي في المستقبل عند حدوث مشكلة ما تحتاج معرفة مصدر ز- التقرير المكتوب
 الخطأ والمسئول عنه

 لذلك فإن المور البسيطة يdستخدم فيها التقارير والمحادثات الشفهية ولكن عندما نحتاج أن ننقل معلومات
 كثيرة فإننا نلجأ لكتابة التقارير وكذلك الحال في حالة الحاجة لحفظ المعلومة للمستقبل او النواحي

 الرسمية. التقارير المكتوبة ليست غاية وإنما هي وسيلة وبالتالي إذا لم يكن هناك سبب لكتابة التقرير
 فلداعي لكتابته ولكن حين تكون هناك حاجة لكتابة التقرير فينبغي كتابته بصورة جيدة وبالحجم المناسب

وأن يحتوي على المعلومات الهامة

ماهي سمات التقارير الجيدة؟

أ- تحتوي على المعلومات اللزمة لفهم الموضوع

ب- منظ�مة ومقسمة إلى أقسام بحيث يسهل الوصول إلى أي معلومة

/ قصيرة بالقدر الكافي والمعتاد في المؤسسة ت- طويلة

ث- ل تحتوي على تفاصيل ل علقة لها بالموضوع أو معلومات ل تdهم القارئ

ج- مdو�ض�ح بها تاريخ إعداد التقرير والجهة التي أعدته

خ- تستخدم الوسائل التوضيحية المناسبة والمقبولة في المؤسسة
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د- مكتوبة بأسلوب واضح وبلdغ�ةb سليمة ومفهومة

ذ- مكتوبة بأمانة

ما أهمية كتابة التقارير بشكل جيد؟

 التقارير المكتوبة بشكل جيد تdمكن القارئ من الوصول إلى المعلومة التي يريدها بسهولة وتdمكنه من فهم
 الموضوع وبالتالي تdساعدنا على اتخاذ القرارات السليمة. وكذلك فإن الخطاء في كتابة التقارير تؤدي
 إلى مشاكل عديدة مثل الحاجة إلى طلب معلومات إضافية أو طلب إعادة كتابة التقرير أو إضاعة وقت

كبير في قراءة أو فهم التقرير أو فهم الموضوع بشكل خاطئ

 قد تؤدي عملك بشكل جيد ثم تعرض النتائج بتقرير سيء فيؤخذ عنك انطباع� سيء على الرغم من
 اجتهادك في العمل. لذلك فإن كتابة التقارير قد تؤثر على مستقبلك الوظيفي لنها أحد الدوات الساسية

 للتصل بمديريك. إن لم تستطع تقديم تقارير واضحة وجيدة لمديريك فإن هذا لن يساعدهم على تأدية
 عملهم وبالتالي سينعكس على تقييمك وترقياتك

هل مواصفات التقرير الجيد تختلف من مؤسسة لخرى؟

 هناك أمور تختلف حسب ثقافة المؤسسة وهناك أمور ل تختلف. فوضوح التقرير واشتماله على
 المعلومات الساسية وتوضيحه وتنظيمه هي من المور التي ل خلف عليها. ولكن قد تجد بعض

  الطالة في التقريربينما مؤسسات أخرى تdفضل التقارير القصيرة جداI. بعض المؤسسات التي تفضل
 المؤسسات قد تفضل استخدام حجم كبير للكتابة بحيث تكون واضحة والبعض الخر يفضل الحجم

 الصغير. بعض الجامعات يكون لديها نظام موحد لشكل التقارير والبحاث والقسام التي تحتويها والتي
 قد تختلف عن جامعة أخرى. وبالتالي فإنه عند العمل أو التعامل مع مؤسسة ما فإننا نحاول إخراج

التقرير بالشكل المقبول في هذه المؤسسة

ماهي العناصر الرئيسية للتقارير والبحاث؟

 العناصر الرئسية للتقرير أو البحث قد تختلف حسب حجم التقرير ومتطلبات المؤسسة المقدم إليها البحث.
 ولكن بصفة عامة هناك عدد من العناصر الرئيسية التي يجب أن تتوفر عادةI او يتوفر معظمها في

 مثل: صفحة العنوان التقارير الطويلة والبحاث الطويلة (أي المكونة من عشرات أو مئات الصفحات)
 والملخص والمقدمة وجدول المحتويات وقائمة الشكال وقائمة الجداول وشرح المصطلحات والرموز ثم
 المقدمة ثم قلب التقرير أي المحتوى الساسي للتقرير ثم الستنتاج او التوصيات ثم المراجع ثم المرفقات.

 فل يكون هناك التقارير القصيرة المكونة من ورقة أو بضعة أوراق يقل فيها عدد العناصر الرئيسية
حاجة لقائمة الشكال ول قائمة الجداول ول جدول المحتويات وهكذا

هل استخدام نماذج لكتابة التقرير ي]غنينا عن تYعلم كتابة التقارير؟

 في كثير من المؤسسات تكون هناك نماذج جاهزة لبعض التقارير ويقوم مdعد التقرير بمل النموذج
 بالبيانات الصحيحة. ولكن هذا ل ي�ضمن لنا ان تكون التقارير جيدة لن مdعد التقرير إن لم يكن على دراية

 بوظيفة كل حقل أو جزء من أجزاء التقرير فإنه لن يكتب فيه البيانات المناسبة أو قد يقوم بمل التقرير
 بطريقة ل تdساعد على فهم الموضوع. بالضافة لذلك فإن من يقوم بإعداد هذه النماذج وتحديثها هم
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 بناء نماذج التقرير بشكل جيد العاملون أنفسهم وبالتالي فإنهم يحتاجون ت�فهم كيفية بناء نموذج مناسب.
 هي عملية هامة لن النموذج السيء الذي يdستخدم يومياI يعني أننا نdصدر تقريراI سيئأ كل يوم. علوةI على

ذلك فإنه ل يمكن ان تكون هناك نماذج لجميع أنواع التقارير

 أن وظيفته وما يجب في المقالة التالية إن شاء ال نناقش كل عنصر من عناصر التقرير والبحث ونوضح
يحتوي عليه.
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  التقرير     كتابة التقارير والبحاث - تصميم
 ·. am 11:52 في 2006, 20ديسمبر 

 تصميم التقرير قد يختلف من تقرير لخر ولكن هناك عناصر أساسية للتقرير أو البحث التي لبد من
 تواجدها . بعض هذه العناصر ل يdستخدم في حالة التقارير القصيرة لعدم وجود الحاجة إليه وسوف

 نناقش هذا كثيرا في هذه المقالة. من المفيد كثيرا أن نتعرف على هذه العناصر وطريقة كتابتها وفائدتها.
 هذه العناصر ل علقة لها بلغة التقرير أو البحث فهي تستخدم باللغات المختلفة. هذه المقالة تناقش

 الموضوع من منظور عام ولكن في بعض الجامعات وبعض المؤسسات يكون هناك متطلبات محددة في
تصميم التقرير قد تختلف عما هو مذكور هنا، ففي هذه الحالة يتم اللتزام بمتطلبات الجامعة أو المؤسسة

ما هي عناصر التقرير أو البحث الساسية؟

الغلف
Cover

 وظيفة الغلف الساسية هي حماية التقرير أو البحث من التلف أو اتساخ الوراق أو انحناء أطراف
  -مثل الذي يستخدم  يستخدم غلف سميك مثل الماجستير والدكتوراه الوراق. في حالة البحوث العلمية

 أثناء الدراسة فإن استخدام غلف التقارير أو البحوث الجامعية في الكتب- للحفاظ على البحث. في حالة
 بلستيكي شفاف قد يكون مناسبا. في حالة تقارير العمل المعتادة فقد ل يوضع غلف أصلI نتيجة أن

 تداول التقرير لن يكون عملية مستمرة لمدة طويلة وغالبا ما يdحتفظ بالتقرير في ملف وبالتالي ل يكون
 حفظها سيتم هناك خوف من تلف التقرير. قد يستخدم غلف بلستيك لتقارير العمل الكبيرة جدا أو التي

 لمدة طويلة بشكل منفصل -أي لن يتم حفظها داخل ملف مع تقارير أخرى- وقد يستخدم كذلك الغلف
 السميك في مثل هذه الحالت. فمثل تقرير النتاجية اليومية والشهرية سيكون بدون غلف، تقرير

 له غلف بلستيكي، الخطة الستراتيجية وخطة العمل العمال السنوية أو الخطة السنوية قد يوضع
 للسنوات القادمة ودراسات الجدوى للمشاريع قد يستخدم لها غلف سميك لنه سيحتفظ بها لسنوات وسيتم

بالطبع في حالة التقارير اللكترونية لن يكون هناك غلف تداولها بين إدارات وجهات متعددة. 

 على بيانات التقرير الساسية من الغلف في حالة استخدام غلف فلبد أن يكون من الممكن التعرف
 عنوان التقرير واسم الشخص أو الجهة التي أعدته يمكنك معرفة بدون الحاجة لفتح التقرير. بمعنى أنك

 وتاريخ إصداره أو إعداده. لماذا؟ لكي تتمكن -بسهولة- من البحث عن التقرير من بين عدة تقارير
موجودة على مكتبك أو في دولب حفظ الملفات

 في حالة استخدام غلف سميك فسيكون لزاماI أن تكتب هذه البيانات على الغلف الخارجي، وفي حالة
 استخدام غلف بلستيك شفاف فسيكون من الممكن رؤية صفحة العنوان -التي تلي الغلف وسنتحدث
 عنها بعد قليل- وبالتالي ل يكون هناك سبب للكتابة على الغلف. في حالة عدم وجود غلف فإن أول

صفحة مرئية تكون صفحة العنوان وبالتالي يتم التعرف على اسم التقرير من هذه الصفحة

صفحة العنوان
Title Page
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 صفحة العنوان هي أول صفحة من صفحات التقرير أو البحث وهذه الصفحة تمكننا من معرفة معلومات
لذلك فإن صفحة العنوان لبد وان تحتوي على أساسية عن التقرير أو البحث بسرعة.

 أ- اسم التقرير أو البحث - اختر اسم واضح ومعبر عن محتوى التقرير أو البحث

ب- اسم مdعد التقرير أو البحث

 وظيفة مdعد التقرير مثل طالب في السنة الولى أو مهندس صيانة أو مدير مصنع. الوظيفة توضع ت-
أسفل اسم مdعد التقرير

 ث- اسم المؤسسة أو الجامعة التي صدر منها هذا البحث او التي ينتمي إليها معد البحثز اسم المؤسسة قد
يكون مكون من جزئين أو عدة أجزاء مثل جامعة كذا- قسم كذا أو شركة كذا- إدارة كذا

 كثيراI في التقارير الدراسية وتdستخدم بشكل أقل - تستخدم له البحث ج- اسم الجهة أو الستاذ الذي سيقدم
 كثيراI من تقارير العمل الداخلية تكون موجهة لكثر من مدير وأكثر من إدارة في تقارير العمل لن

ح- تاريخ إصدار التقرير أو البحث

 في التقارير الدراسية قد يضاف اسم المادة الدراسية أو الدرجة العلمية التي يعتبر التقرير جزءI من
 متطلباتها. في تقارير العمل قد يضاف قائمة بالجهات أو الشخاص الذين سيتم إرسال التقرير لهم وقد

 يضاف كذلك رقم كودي للتقرير. في تقارير العمل والبحاث قد يوضع الملخص -سنتكلم عنه لحقا- في
صفحة العنوان وقد يوضع في صفحة مستقلة

 صفحة في كثيرb من تقارير العمل القصيرة -أي المكونة من صفحة أو صفحتين او ثلث - ل يوضع
 وإنما توضع هذه البيانات في أعلى الصفحة الولى وذلك لن التقرير قصير ول داعي لضافة للعنوان

 صفحة كاملة للعنوان. محتويات صفحة العنوان لبد من وجودها في أي تقرير سواء وضعت في صفحة
مستقلة او في الصفحة الولى

الملخص
Abstract or Summary or Executive Summary

الملخص كما هو واضح من السم هو ملخص لما يحتويه التقرير أو البحث. للملخص وظيفتان

  إن كان يحتاج ان يقرأ هذا التقرير أم ل. فقد يجد القارئ -الذي يبحث عن أبحاث أولI: أن يعلم القارئ
 في مجال ما باستخدام التجارب المعملية- أن البحث استخدم التحليل النظري وبالتالي يعرف أن هذا
 البحث ليس من البحاث التي يريد الطلع عليها، وقد يجد المدير أن التقرير يسجل أحداثاI وأنشطة

يعرفها المدير بالتفصيل فيكتفي بحفظ التقرير أو تحويله لشخص آخر

:Iفي التقرير مثل طبيعة الدراسة التي أجريت والنتائج ثانيا Iأن يعرف القارئ المعلومات الساسية جدا 
 وبالتالي قد يكتفي به عن قراءة باقي التقرير أو يقرر قراءة جزءb محدد من والتوصيات (الستنتاجات)

التقرير
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 الملخص وسيلة مساعدة عظيمة لقارئ التقرير لنها توفر وقتاI كثيراI. في حالة عدم وجود ملخص فإننا
 ن�هتم به في الوقت الحالي. نضطر لتصفح التقرير كله لكي نعرف إن كان هذا التقرير أو البحث به شيئا

 تزداد أهمية الملخص عند كتابة تقرير لكثر من قارئ وأكثر من مدير باهتمامات محتلفة لن كاتب
 يعلم أن بعض المديرين رفيعي المستوى سيكتفون بقراءة الملخص وبالتالي لن ينزعجوا من التقرير

ل تهمه في داخل التقرير وجود تفاصيل

 أسطر للتقرير أقل من خمسة يكون الملخص طول الملخص لبد وأن يتناسب مع طول التقرير فمثلI قد
 صفحة (أو أقل من صفحتين) في حالة التقارير أو البحاث المكون من بضع صفحات، وقد يصل إلى

 المكونة من عشرات الصفحات أو مئات الصفحات. الملخص يسبقه عنوان وهو ”ملخص“ بالعربية أو
أي من السماء المذكورة عاليه بالنجليزية مع مراعاة أنه في الوساط الكاديمية يستخدم

ABSTRACT
أما في تقارير العمل فيستخدم

Executive Summary or Summary
 أحيانا ل تكون كلمة ملخص تنفيذي (بالنجليزية) متداولة داخل المؤسسة فيكون استخدام كلمة“ملخص“

(بالنجليزية) أفضل

 إذا كان قصيرا لن هذا يساعد القارئ على الطلع في صفحة العنوان قد يوضع الملخص
 والتقارير الطويلة التي يكون فيها الملخص في صفحة منفصلة حالة البحاث أما في سريعاI. عليه

 وضعه بعد جداول المحتويات وقوائم والبعض يفضل وضع الملخص بعد صفحة العنوان فالبعض يفضل
 الجداول والشكال والرموز أي وضعه قبل المقدمة. في حالة عدم وجود تفضيل لدى الجهة التي يdقد�م لها

 التقرير فأظن أن الفضل وضع الملخص بعد صفحة العنوان مباشرة لنه ليس هناك سبب لن يقوم
 القارئ بتقليب صفحات جداول المحتويات وقوائم الشكال لكي يصل إلى الملخص الذي قد يعرف منه

 عن قراءة التقرير أو البحث أنه ل يحتاج قراءة التقرير أو قد يستغني بما في الملخص

 يوجد نوعان من الملخصات: الملخص المعلوماتي والملخص الوصفي. الملخص المعلوماتي هو الذي    
 تحدثنا عنه. الملخص الوصفي يعطي فكرة سريعة عن ما يحتويه التقرير أو البحث ولكنه ل يلخص

 البحث نفسه ول يوضح النتائج. الملخص المعلوماتي يستخدم أكثر من الملخص الوصفي ولكن قد تجد
بعض المجلت العلمية التي تستخدم الملخص الوصفي

جدول المحتويات
TABLE OF CONTENTS

 جدول المحتويات هو جدول يوضح رقم الصفحة التي يبدأ بها كل قسم من أقسام التقرير بحيث يكون من
 السهل الوصول إلى أقسام معينة مباشرة. جدول المحتويات يوضح كذلك للقارئ القسام المختلفة للتقرير.

 جدول المحتويات يحتوي أسماء أقسام أو فصول البحث أو التقرير كما هي مكتوبة داخل التقرير. ينبغي
اتباع أسلوب ثابت في عرض القسام الفرعية أو العناوين الفرعية في جدول المحتويات

 جدول المحتويات ل يستخدم عادةI في التقارير القصيرة التي تتكون من بضع صفحات لنه في هذه الحالة
يكون تصفح التقرير أمراI سهلI ويكون النظر في جدول المحتويات تضييع للوقت

قائمة الشكال
LIST OF FIGURES
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 عندما يحتوي التقرير على عدد كبير من الشكال التوضيحية (خمسة أو أكثر) يكون من المفضل
 قائمة خاصة للشكال. قائمة الشكال مشابهة لجدول المحتويات غير أنها توضح رقم الصفحة وضع

الموجود بها كل شكل

قائمة الجداول
LIST OF TABLES

 قائمة الجداول مشابهة تماما لقائمة الشكال ولكنها توضح رقم الصفحة الموجود بها كل جدول. أحيانا يتم
وضع القائمتين في نفس الصفحة تحت مسمى

قائمة الشكال والجداول
LIST OF FIGURES AND TABLES

مع كتابة الشكال في النصف العلوي للصفحة والجداول في النصف السفلي

 قائمة الجداول والشكال تساعدان على الوصول إلى جدول ما أو شكل ما بسرعة بدل من تصفح التقرير
 أو جزء منه للوصول إلى شكل ما أو جدول ما. قائمة الشكال تكون مطلوبة غالباI في البحاث الكاديمية

 الطويلة ولكنها ل تستخدم كثيراI في تقارير العمل خاصة التقارير الصغيرة داخل المؤسسة ولكنها قد
 تستخدم في تقارير العمل الطويلة والتي قد تستخدم لمدة طويلة مثل دراسات الجدوى والتخطيط

 الستراتيجي وما إلى ذلك

الرموز أو قائمة المصطلحات قائمة
List of Symbols or Glossary

 قائمة الرموز تستخدم في التقارير والبحاث التي تحتوي على الكثير من الرموز كاستخدام ”س“ للتعبير
 عن السرعة و ”م“ للتعبير عن المسافة وهكذا. جدول الرموز يوضح به هذه الرموز. أما جدول

  أو ”السرعة الخطية“. المصطلحات فيوضح به معنى المصطلحات المستخدمة مثل ”السرعة اللحظية“
 هاتين القائمتين تستخدمان غالباI في البحاث الكاديمية الخاصة بالعلوم والهندسة ويقل استخدامها في

مجالت الدب والدارة وغيرها

 مافائدة هاتين القائمتين؟ عندما تكتب بحثاI أو تقريراI وتستخدم رمزا للتعبير عن كلمة فإنك توضح ذلك
 عند اول استخدام لهذا الرمز ثم في المرات التالية تكتفي باستخدام الرمزبدون شرح معناه. ل يمكن أن
 تقوم بشرح معنى الرمز كل مرة لنك بذلك تكون قد كتبت الكلمة كل مرة وهو ما كنت تود أن تستغني

 عنه باستخدام الرمز. عندما يكون القارئ يقرأ في وسط التقرير ثم يصادف رمزاI قد سبق تعريفه فإنه قد
 يحتاج لسترجاع التعريف. ولكن أين تم تعريف هذا الرمز؟ هناك صعوبة في البحث عن هذا التعريف

 في التقرير أو البحث. لو كانت هناك قائمة للرموز في أول البحث لكان من السهل الرجوع إليها عند
الحاجة

 في حالة تقارير العمل داخل المؤسسة يتم استخدام الكثير من الرموز التي يعرفها العاملين في المؤسسة
 وبالتالي ل يكون هناك داعb لوجود قائمة للرموز والمصطلحات. أما في حالة التعامل مع مؤسسات أخرى

 فربما احتجنا قائمة الرموز والمصطلحات. وخلصة القول هو أن قوائم الشكال والجداول والرموز
 والمصطلحات يستهلكان وقتاI لعدادهما فل تستخدمهما في العمل ما لم تكن هناك حاجة ف¼علية. أما في

كتابة البحاث الطويلة فغالباI ما يكون ذلك مطلوباI ومستخدما
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المقدمة
Introduction

 المقدمة يجب أن توضح ثلثة أشياء وهي: موضوع التقرير وخلفيته، الهدف من التقرير أو من الدراسة،
 حدود الدراسة او التقرير. يمكن ان تشتمل المقدمة أيضاI على شرح موجز لقسام التقرير أو لمنهج

الدراسة. فالمقدمة تجيب عن السئلة التية

أ- ما هو الموضوع وما هي أهميته؟
 ب- ما هو هدف هذه الدراسة تحديداI؟ ولماذا تم عمل الدراسة (مثل أن البحاث السابقة لم تبحث هذه

النقطة او أن مشكلة العمل مازالت قائمة)؟
ت- ما هو أسلوب الدراسة (دراسة نظرية، عملية، تسويقية،باستخدام الحاسوب،…)؟

ث- ما هي القسام التالية في التقرير؟

 أو تفاصيل الدراسة. فالمقدمة ليست ملخصاI للتقرير أو أو توصيات المقدمة ل تحتوي على أي نتائج
 في المؤسسة عن تطوير لمجموعة من المديرين البحث. لتبسيط المر دعنا نفترض أنك ستلقي محاضرة

 عملية ما من عمليات التصنيع. كيف ستبدا؟ هل ستبدأ بشرح عملية التصنيع بعد التعديل أم ستبدأ بشرح
 نتائج التعديل؟ ل شك أنك تحتاج أن توضح لهم اولI أهمية هذه العملية والحاجة لتطويرها ثم توضح

 الجزئية المحددة التي درستها في العملية وقد توضح السلوب الذي ستتبعه في شرح الموضوع. بهذا
 يكون الحاضرون قد تفهموا أهمية ما ستقوله وحدوده وكيفية شرحك للموضوع. ماذا لو لم تفعل ذلك؟

 سيكون بين الحاضرين من يشعر أنك تتحدث في موضوع ل قيمة له لنه يظن ان هذه العملية غير مهمة
 تفاصيل كان من المفترض أن تتحدث عنها في الجزاء التالية. او انها متطورة جدا. ستجد من يسأل عن

 سيقول لك أحد المديرين في النهاية: ولكنك لم تدرس عملية كذا وكذا -نتيجة لن حدود الدراسة لم توضح
 مسبقا. هذا هو ما تحتاج ان تفعله في مقدمة التقرير أو البحث. فأنت تريد ان تdهيئ القارئ

أو التقرير وهو متفهم لهميته وأسلوبه وحدوده وتنظيم القسام التالية البحث لقراءة

 في حالة البحاث العلمية فإن المفترض أن توضح هذه المور في المقدمة في كل الحوال. أما في تقارير
 معلومة تماماI لقارئ التقرير وبالتالي لن بعض السئلة التي ستجيب عنها في المقدمة العمل فقد تكون

 عن تطوير العمل في القسم الذي لمديرك في العمل يكون هناك فائدة من ذكرها. فمثل عند تقديم تقرير
 ليس تعملون به فإنك لن تبدأ بشرح أهمية هذا القسم وما يقوم به لن هذه أمور معلومة تماماI للقارئ.

 ولكن بعض التقارير قد ل تحتاج مقدمة مثل أنه ل داعي لكتاب مقدمة في أي تقرير للعمل معنى هذا
 التقارير اليومية او السبوعية التي تعرض النشطة اليومية أو أرقام النتاج او المبيعات فمحتوى التقرير
 معلوم للجميع ول يحتاج مقدمة، وبعض التقارير قد تحتاج مقدمة مختصرة تسجل أهمية التقرير والسبب

 في إعداده مثل الدراسات التي قد يتم الحتفاظ بها للمستقبل، وبعض التقارير يحتاج مقدمة كاملة مثل
 التقارير المطولة لدراسة مشاكل العمل أو الخطط المستقبلية. ستجد أن المقدمة تزداد اهميتها كلما اختلفت
 نوعية القراء المحتملين فعندما يكون التقرير سيتم توزيعه على أقسام مختلفة داخل المؤسسة فإن المقدمة

تكون لها اهمية عن ما إذا كان التقرير ستم توزيعه داخل قسم واحد وهكذا

 % من طول3المقدمة لبد ان تكون قصيرة بالنسبة لحجم التقرير فمثل قد يكون طول المقدمة في حدود 
 التقرير. فالتقارير المكونة من عشرات الصفحات قد تكون المقدمة فيها صفحة او اثنتين، والتقارير

المكونة من ثلثة او أربعة صفحات تكون مقدمتها بضعة أسطر
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قلب التقرير
Main Body

 قلب التقرير هو أكبر عناصر التقرير وهو يتكون عادة من عدة أجزاء أو أقسام. لحظ انه ل يوضع
 عنوان باسم ”قلب التقرير“ وإنما هو مصطلح مستخدم هنا لتسمية الجزاء الوسطى في التقرير. قلب

 التقرير يشرح المشكلة او الموضوع بشيء من التفصيل ويوضح ما تم فعله لحل المشكلة او دراسة
 أقسام قلب التقرير تختلف حسب طبيعة البحث أو التقرير ولكن الموضوع ويوضح كذلك النتائج وتحليلها.

لنستعرض أمثلة لبعض القسام المعتادة لقلب التقارير

 البحاث العلمية: ا- الخلفية النظرية والبحاث السابقة، ب- طريقة الدراسة، ت- النتائج وتحليلها أو
مناقشتها

 تقارير العمل التي تشرح ما تم عمله لحل مشكلة او تحسين شيء ما: أ- شرح المشكلة بالتفصيل، ب-
الخطوات التي تم اتباعها، ت- نتائج هذه الخطوات ومدلولتها

 تقارير العمل التي تقترح تغيير عملية ما: أ- شرح الوضع الحالي، ب- شرح الوضع المقترح، ت- شرح
النتائج المتوقعة أو مقارنة الوضع المقترح بالوضع الحالي

 تقارير دراسات الجدوى: أ- شرح المشروع، ب- شرح المعلومات المتوفرة عن السوق والمنافسين
 واحتياجات العملء والمنتجات البديلة، ت- شرح التكاليف المختلفة والمبيعات المتوقعة، ث- عرض

التحليلت القتصادية

تقارير العمل التي تعرض بيانات المبيعات او النتاجية: يتم التقسيم حسب المنتجات

 بالطبع يوجد انواع أخرى من التقارير والتي قد يكون لها تقسيمات أخرى. لتقسيم الموضوع إلى أقسام
التسلسل قد ياخذ أشكال عديدة مثل متسلسل وهذا فإن علينا أن نحاول تقسيم الموضوع بشكل

 أ- تسلسل منطقي او فكري مثل التسلسل المذكور أعله في البحاث العلمية حيث نبدأ بدراسة البحاث
السابقة ثم نقوم استخدام طريقة ما لدراستنا ثم نحصل على نتائج ثم نحللها

 عن أي كائن حي فإنه من الطبيعي أن التسلسل الذي نستخدمه لتقديم تقرير علمي ب- تسلسل زمني: مثل
 نبدأ بنشأته واماكن تواجده ثم نتحدث عن تطوره او نموه ثم قد نتحدث عن طبيعته وتأثيره على الكائنات

 يستخدم التسلسل الزمني أو الحشرات) أو وفاته. الخرى ثم قد ننتهي بمكافحته (إن كان من الجراثيم
شرح حدث تاريخي كذلك عند

 ت- تسلسل مكاني او إداري مثل التسلسل الذي نستخدمه لعرض أنشطة الدارات المختلفة بعرض كل
أو تقرير عن نتائج مدن او دول مختلفة بعرض نتائج كل مدينة أو كل دولة على حدة إدارة على حدة

 ث- تسلسل موضوعي مثل أن نعرض أداء جميع الدول في الصحة ثم اداء جميع الدول في القتصاد ثم
اداء جميع الدول في التعليم وهكذا
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 ج- تسلسل أهمية أو قيمة مثل تقارير العمل التي تعرض العديد من المقترحات أو تتحدث عن العيد من
النشطة فقد يتم العرض بترتيب الهمية أو القيمة المالية

 على نفس ح- ترتيب أبجدي أو رقمي مثل التقرير الذي يتحدث عن توزيع جوائز على أشخاص
بالرقم الكودي أو ماشابه ذلك فنلجأ للترتيب البجدي او الترتيب المنزلة

 هذه بعض أساليب تقسيم قلب التقرير وبالطبع قد يكون هناك تسلسل آخر ومdعد التقرير عليه اختيار
التقسيم المناسب

الستنتاجات أو التوصيات
Conclusions or Recommendations

 الستنتاجات هي المعلومات التي استنبطناها من نتائج الدراسة أو توصلنا إليها من بيانات التقرير. هذا
 القسم لبد أن يحتوي الجابة على السؤال الساسي للبحث أو التقرير وان تكون الجابة نابعة من

 خطوات الدراسة أو إجراءات العمل. فمثل البحث العلمي قد يdثبت أمراI ما أو يثبت علقة بين متغيرات،
 بينما تقارير العمل قد توضح تحسن الداء أو وجود فرص للستثمار في صناعة ما. ينبغي أل تحتوي

الستنتاجات بيانات لم يتم ذكرها في التقرير أو استنتاجات ليست نابعة من نتائج التقرير

 التوصيات هي الشياء التي نوصي بأن يتم إجراؤها بناءI على ما استفدناه واستنتجناه من التقرير. فمثل
 التقرير الذي يوضح خطة استراتيجية ينتهي بتوصية باتباع استراتيجية من الستراتيجيات التي عرضت

 في التقرير والتقرير الذي يقترح حل لمشكلة يجب أن ينتهي بتوصية بتنفيذ أحد الحلول والبحث العلمي
قد يوصي ببحث نقطة ما أو إجراء مزيد من البحوث في مجال ما

 ت�عرض بيانات فقط بدون ت�حليلها - مثل التقارير الدورية للنتاجية بعض تقارير العمل مثل تلك التي
 والستهلكات- ل يكون لها أي استنتاجات أو توصيات. كذلك الحال في التقاريرالدراسية التي ي�شرح فيها
 الطالب موضوعاI ما فإنه قد ل يكون هناك استنتاجات أو توصيات. دراسات العمل غالباI ما يوجد بها ق¼سم

 خاص للستنتاجات والتوصيات. البحاث العلمية يجب أن يوجد بها استنتاجات ولكن قد ل تكون هناك
 توصيات احيانا. في حالة وجود استنتاجات وتوصيات فقد يوضعان في قسم واحد أو يوضع كل منهما في
 قسم منفصل وفي هذه الحالة تأتي الستنتاجات أولI ثم التوصيات. في حالة وجود توصيات أو استنتاجات

 أو كلهما فإنه ينبغي كتابتهما بعناية مثل التي تdعطى للملخص لن هذه الجزاء هي التي يقرؤها أغلب
 القراء ولنها تحتوي نتيجة البحث والتوصية التي سيتم الموافقة عليها أو رفضها من قبل المدير أو

المديرين

المراجع
References

 في البحاث العلمية الرسمية يجب كتابة المراجع التي تمت الستعانة بها لجراء الدراسة مثل أبحاث
 سابقة أو كتب أو مقالت. في تقارير العمل ففي الغلب ل يكون هناك قسم للمراجع لن معظم التقارير

 تكون مdعت�م¼دة على بيانات داخلية للمؤسسة. ولكن في بعض الحيان قد يكون من الضروري ذكر
 المراجع في الدراسات الفنية المتقدمة أو الدراسات الدارية المعتمدة على معلومات خارجية مثل

دراسات الجدوى والتخطيط الستراتيجي

موقع الدارة والهندسة الصناعية 13



 قد تتساءل ولماذا نكتب المراجع؟ لكي يتمكن القارئ من معرفة المصادر التي اعتمدت عليها في الدراسة
 وبالتالي يمكنه الرجوع إليها أو التأكد من أن الكاتب اعتمد على مصادر جيدة. افترض أنك قمت بدراسة

 عن حجم المبيعات المتوقع العام القادم بالجنيه فلشك ان ستعتمد على مصادر عالمية ومحلية توضح
 قد يكون للمدير الذي يقرأ التقرير شك التوقعات بالنسبة للسوق والتوقعات بالنسبة للتضخم وما إلى ذلك.

 في المصدر الذي استخدمته لتوقع زيادة الطلب في السوق وبالتالي فإن كتابتك للمصادر تمكنه من أن
 يطلب منك العتماد على مصدر آخر. كتابة المصادر قد تكون هامة بعد سنوات من كتابة التقرير حيث

 تمكننا من معرفة مصادر التقرير والتي قد نستعين بها مرة أخرى عند إعداد دراسة مماثلة. كتابة
 المصادر قد تdعفيك من المسئولية عند تبين خطأ التوقعات وذلك لن التقرير يوضح المصدر الذي

 اعتمدت عليه. في البحث العلمي يستفيد الباحثون كثيرا من كتابة المصادر لنها تمكنها من الوصول إلى
البحاث السابقة والتي تساعدهم في بحثهم الحالي

 كتابة المصادر لها بعد آخر ل ي�قل أهمية عن ما سبق وهو المانة في كتابة التقرير. فمن المانة أن
 تdوضÃح مصدر المعلومات وأن تdو�فÃيه ح�ق�ه بأن ت�ذكره في التقرير أو البحث. وبالتالي فعند الستعانة بأي

 قائمة المراجع (أو أسفل الصفحة). مع مراعاة أن أي كلم منقول حرفياI يجب مصدر ي�نبغي أن تكتبه في
  وبالطبع يdذك�ر المصدر. هذا يقودنا إلى نقطةb هامة وهي أنه ل “….“ وضعه بين علمات ت�نÄصيص

 يكون البحث عبارة عن نقل حرفي لبحاث وتقارير الخرين. المdفترض أن البحث الذي تضع ي�صح أن
 هو من إعدادك أنت وبكلماتك أنت. ل مانع من الستعانة بالمراجع وبتقارير الخرين ولكن عليه اسمك

 الستعانة تعني استخدام المعلومات الواردة في تقاريرهم وليس نقلها بالكامل نقلI حرفيا. يستثنى من ذلك
 أو فقرة صغيرة وفي هذه الحالة توضع بين علمات ت�نÄصيص كما ذكرنا أن تحتاج لنقل تعريف

عند كتابة المراجع يلزم توضيح البيانات التية لكل مصدر

سنة النشر الكتب: اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الطبعة أو الصدار، اسم الناشر، بلد الناشر، 

 اسم المؤلف، اسم المصدر المقالة أو البحث، اسم المجلة العلمية التي نشرت البحاث العلمية والمقالت: 
بها المقالة، رقم المجلد للمجلة العلمية ورقم الصفحات، سنة نشر المقالة، أرقام الصفحات

 كتابة المراجع في البحاث العلمية يجب أن ي�تبع التنسيق الخاص بالجامعة أو دار النشر والذي يختلف من
 حيث ترتيب كتابة بيانات المصدر وشكل الكتابة

المرفقات
Appendix (Appendices) or Attachements

 المرفقات هي معلومات يتم إرفاقها (إلحاقها) بالتقرير أو البحث. لماذا؟ لن هذه المعلومات ليست أساسية
 لكي توضع في التقرير نفسه ولكنها في نفس الوقت قد تكون مهمة لبعض القراء أو أننا ل ندري إن كان

 قارئ التقرير سيهتم بها أو ل. المرفقات تساعد على تقليل حجم التقرير الصلي وتتيح للقارئ المهتم
بجزئية ما أن يطلع عليها في المرفقات. المرفقات تحتوي بيانات تفصيلية أو بيانات هامشية مثل

حسابات تفصيلية
معلومات تفصيلية عن دراسات سابقة

صور
بيانات تاريخية
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 ل يحتوي التقرير على أي مرفقات أو يحتوي على مرفق واحد أو أكثر. كل مرفق يحتوي على قد
 المختلفة في مرفق واحد. ل توجد مجموعة من البيانات بمعنى أنه ل يتم وضع كل البيانات التفصيلية

 بيانات يكون من بها القارئ أو بعض القراء. هناك صريحة لما يتم إرفاقه سوى أنها بيانات قد يهتم قاعدة
 الواضح أنها يجب أن تكون في المرفقات وهناك بيانات قد يحدث خلف في وضعها في جوهر التقرير
 أو وضعها في المرفقات. المر كذلك يتوقف على ثقافة المؤسسة فقد تجد مديراI يحب أن يرى تفاصيل

 يفضل وضعها أكثر من آخر وبالتالي فهو يفضل وضع بيانات أكثر في وسط التقرير بينما الخر
 المرفقات. بصفة عامة فإن التقارير القصيرة التي تحتوي المعلومات الساسية أفضل خاصة تقارير في

العمل

 كما ذكرنا فإن التقارير القصيرة قد تكون عناصرها أقل بكثير ولكن التقارير الطويلة والهامة قد يكون بها
 وبعضأمثلة لهذه العناصر معظم هذه العناصر أو كلها. سوف أستعرض إن شاء ال في المقالت القادمة 

الملحظات العامة وكذلك كيفية البحث عن المعلومات
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وأما في التقارير الطويلة فيطول الملخص إلى صفحة أو صفحتين كما هو موضح في المثال التالي

Executive Summary 

This report presents the results of the Local Selling Process’ 
Questionnaire which aims at evaluating the local selling process and 
identifying areas that can be improved. The results are supported by data 
analysis for the local selling data for 2001.

The questionnaire was filled by 55 respondents from the Sales department 
(15), Production Departments (6) and local customers (34). Each 
respondent was allowed to fill the questionnaire by selecting one of five 
answers for each question. The questionnaire covered areas/factors such 
as: Product Quality, Lead Time, information system, and customer 
service.

The results showed that people were very excited to present their ideas 
and to give proposals for improvement. 94% believes that “we can 
improve the local selling process significantly”. The overall scores 
showed that the local selling process is slightly less than moderate. Most 
people are very concerned on the lead time. The respondents suggested 
several ways to improve the process such as: to have a clear schedule for 
the process, to have more production flexibility, and to improve the 
production planning process.

The analysis of the local selling orders of 2001, obtained from the 
information system, showed that the average total lead time is 70 days 
with a standard deviation of 43 days. 25% of the items have a lead time of 
less than 25 days and 25% of the items have a lead time of more than 110 
days. The data analysis shows some potential reasons for the long lead 
time such as: the seasonality pattern of the local orders, supplier delay, 
and variability of processing times.

Based on these results, it is recommended to focus on the lead time of this 
process. Forming a team from different concerned departments to propose 
and implement methods to decrease lead time is also recommended.

كما هو واضح من المثالين فإن الملخص لبد أن يعطي القارئ ملخصاI لجوانب التقرير

جدول المحتويات
TABLE OF CONTENTS

 جدول المحتويات قد يوضع له عنوان ”المحتويات“ أو ”جدول المحتويات“ وقد يوضع العنوان في وسط
 أو في أقصى اليسار في حالة الكتابة باللغة الصفحة أو في اليمين (في حالة الكتابة باللغة العربية) 

 النجليزية
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م وملحظ وردية
ف صفني صيانة
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وهكذا

المقدمة
Introduction

 المقدمة تجعل القارئ على دراية بموضوع التقرير والهدف من إعداد التقرير والجزئية التي يتناولها 
التقرير على وجه التحديد. المقدمة قد تكون بضعة أسطر أو صفحة أو أكثر حسب حجم التقرير

المقدمة

 نتيجة وجود عدة شكاوى من العملء في الونة الخيرة فإنه قد تم دراسة درجة رضاء العملء 
 عن خدمات الشركة وذلك عن طريق إجراء مقابلت شخصية واستبيان مكتوب. هذا التقرير

يوضح نتائج هذا الستبيان ويقدم مقترحات لتحسين درجة رضاء العملء عن الشركة ومنتجاتها
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 مراجعة للبحاث السابقة في نفس المجال مع تحتوي المقدمة على في البحاث العلمية قد 
 يdخ�ص�ص قسم خاص بعد المقدمة لمناقشة الضافة التي يضيفها البحث للبحاث السابقة. أحيانا توضيح

 البحاث السابقة

قلب التقرير
Main Body

 قلب التقرير هو أطول جزء في التقرير ويتم تقسيمه لقسام حسب طبيعة الموضوع كما هو موضح في
 المقالة السابقة. لبد أن تحتوي هذه القسام على المعلومات الساسية لفهم الموضوع بشكل متسلسل وبلغة

واضحة وبدون تفاصيل ل علقة لها بالموضوع.

 في تقارير العمل خاصة، ل تنس أن القارئ للتقرير قد ليكون لديه الوقت لقراءة التقرير كله فحاول
 توضيح المور بشكل مباشر وحاول أن تكتب ما يكون له قيمة عند قر×اء التقرير أحيانا تجد تقارير عمل
 على شكل مقالة ويكون من الصعب استباط معلومات مفيدة بدون قراءتها بالكامل وبالتالي ل يكون امام

 يقرأ التقرير كله ويتحمل الوقت اللزم لذلك، أو أل يقرأ التقرير. فكاتب القارئ سوى خيارين: إما أن
 التقرير عليه أن يساعد القارئ للوصول إلى المعلومات التي يريدها بسرعة كي نصل إلى الغاية من

 فتقارير العمل التقرير. ينبغي كذلك ملحظة أن التقرير ليس مجال لستعراض القدرات الدبية والبلغة
 فحاول استخدام لغة واضحة ل تحتمل معانb كثيرة وحاول أل يdفضل فيها التبسيط والوضوح.

كلمات غير واضحة أو غير معروفة للقراء تستخدم

 العناوين الرئيسية والفرعية وفي تنسيق كتابتها. فيجب استخدام ينبغي أن يتم اتباع سياسة ثابتة في ترقيم
 القسام الرئيسية والعناوين الفرعية نفس الخط وتنسيق الخط لكل العناوين المتماثلة في التقسيم مثل

الولى والفرعية الثانية فتكتب كل العناوين الرئيسية بنفس الطريقة ثم العناوين الفرعية

 حاول أن تستخدم أشكال أو جداول كلما كان ذلك مناسباI لن ذلك يساعد على فهم التقرير بسرعة.
 متغيرين بمجرد النظر. الجداول فالرسومات البيانية توضح اتجاه الزيادة او النقصان والمقارنة بين

 تساعد على قراءة عدد كبير من البيانات بسهولة. الصور أو الرسومات التخطيطية توضح الكثير من
 مع مراعاة المور التي يطول شرحها بالكلمات. عند استخدام هذه الوسائل فلبد من التأكد من وضوحها

 أن التقرير قد يتم طباعته أو تصويره بالبيض والسود. قد ترسم منحنى ويكون واضحاI أمامك وعند
  تصويره بدون ألوان تجده غير واضح بالمرة فاختر اللوان المناسبة

الستنتاجات أو التوصيات
Conclusions or Recommendations

 الستنتاجات هي المور التي استنتجناها من الدراسة التي أجريناها. أما التوصيات فهي المور التي 
 نوصي أو نقترح أن يتم فعلها بناء على هذه الستنتاجات. المثال التالي يdوضح الستنتاجات من دراسة

عن رضاء العملء عن الشركة ومنتجاتاها ويليه التوصيات النابعة من هذه الستنتاجات

الستنتاجات

 بناء على نتائج الستبيان يتضح أن العملء يواجهون مشكلة في التعامل مع العمالة الفنية للشركة 
 مما يوضح عدم قدرة العمالة الفنية على التعامل مع العملء بشكل مرضي. وتوضح النتائج أيضا
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 استياء العملء من عدم قدرتهم على رد المنتج بعد شرائه بوقت قصير وذلك بسبب عدم وجود أي
 نظام لرد المنتجات بعد شرائها. لذلك فإن هذه الدراسة تبين الحاجة لتخاذ المزيد من الجراءات

لتحسين صورة الشركة لدى عملئها

وهذه هي التوصيات

التوصيات

بناء على نتائج الدراسة فإننا نقترح التي 
2007استخدام نظام البيع اللكتروني المقترح بداية من يناير  أ- أن يتم

 ساعة24ب- أن يتم إنشاء مركز لتلقي شكاوى واستفسارات العملء على مدار 
 ساعة من شرائه72السماح للعملء برد المنتج خلل  ت- أن يتم

المراجع
References

 قائمة المراجع لبد أن تحتوي المعلومات الساسية عن كل مرجع بما يجعل من الممكن للقارئ أن يبحث
 عن هذا المرجع. لذلك فلبد من ذكر اسم المؤلف واسم الكتاب أو المجلة و تاريخ النشر. إن كان المرجع
 كتاباI فيضاف اسم ومكان دار النشر أما إن كان المرجع بحثا منشور في مجلة علمية فلبد من كتابة رقم

 المجلة وأرقام الصفحات الوارد بها البحث. المثالن التاليان يوضحان أسلوبين مختلفين من أساليب كتابة
المراجع

 السلوب الول: يتم الشارة إلى أي مرجع (مصدر) في داخل التقرير أو البحث برقم بين قوسين بحسب
ترتيب ذكره في التقرير أو البحث مثل

Previous studies [1] have shown……. 

Ahmed [1] conducted a study and found…….

ثم يتم كتابة قائمة المراجع بنفس الترتيب 

References

1. R. Hartunian and W. Sears, “On the instability of gas bubbles moving in liquids,” J. 
Fluid Mech., Vol. 3, pp. 27-47, 1957.

2. G. Levich, Phsico-Chemical Hydrodynamics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 
1962.

3. D. Moore, “The boundary layer on a spherical bubble,” J. Fluid Mech., Vol. 16, pp. 
161-176, 1963.

4. D. Moore, “The velocity  of rise of distorted gas bubbles in a liquid of small  
viscosity ,” J. Fluid Mech., Vol. 23, pp. 749-766, 1965.
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5. P. Saffman, “On the rise of small air bubbles in water,” J. Fluid Mech., Vol. 1, pp. 
249-275, 1956.

 بعض الهيئات العلمية تستخدم هذا السلوب ولكن ل يتم ترتيب المراجع حسب ترتيب ظهورها في المقالة
 ولكن يتم ترتيبها أبجديا حسب اسم المؤلف

وتاريخ البحث مثل عند الشارة إلى مصدر ما داخل التقرير يكتب اسم المؤلف (اللقب)  السلوب الثاني:

Previous research (Ahmed, 2002) has shown…….

Ahmed (2002) conducted a study and found……

ثم تdكتب قائمة المراجع بالترتيب البجدي لسم (لقب) المؤلفين كما هو موضح أدناه
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 هذا المرجع. في حالة كتابة قائمة المراجع وعدم اشتراط اتباع أسلوب محدد فيمكنك اتباع السلوب الذي

ترتاح له

كما ذكرت توجد عدة أساليب لكتابة المراجع. المواقع التالية تشرح الساليب المختلفة لكتابة المراجع
http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_docsources.html

http://www.eurosurveillance.org/authors/authors-02.asp
http://physics.gac.edu/~huber/misc/aiprefs.htm

http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/note.html
http://www.roma.unisa.edu.au/07118/language/reports.htm#Referencing

المرفقات
Appendix (Appendices) or Attachments

المرفقات تأخذ أشكالI مختلفاI فقد تكون شكلI أو جدولI أو شرحاI مكتوب على شكل فقرات
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 : هذا التقرير يوضح القتراحات التي تم التوصل إليها لتطوير نظام التعامل مع شكاوىالملخص
 توصي هذه الدراسة بتطبيق أحد العملء والذي تكررت فيه عدة مشاكل في الونة الخيرة.
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 متخصص في كل فرع من فروعنا لتلقي شكاوى العملء ومحاولة إيجاد الحلول
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List of Tables

هذه الخطاء البسيطة يمكن تلفيها بمراجعة التقرير مراجعة جيدة

ماذا تلحظ في الجدول أدناه؟

قائمة الجداول
الصفحة

1 : تحليل تكاليف المواد الخام1جدول 
2 : تصنيف الخامات2جدول 
5 : تصنيف الخامات3جدول 
9 : الكميات تحت الشراء من المواد الخام4جدول 

12 : المخزون المتوقع في نهاية العام5جدول 
15 : الخامات البديلة6جدول 

 إن الجدول الثاني والثالث لهما نفس المسمى وهو أمر غير مقبول. من المؤكد ان محتوي الجدولين 
 مختلف. ربما الجدول الول خاص بالعوام السابقة والجدول الثاني خاص بالعوام القادمة. ينبغي أن

يكون اسم الجدول مdعبÃراI عن محتواه وبما يميز الجداول من بعضها

الرموز أو قائمة المصطلحات قائمة
List of Symbols or Glossary

القائمة التالية ي�عيبdها أنها غير مdرتبة أبجديا 
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List of Symbols and Abbreviations
P Perimeter
c Courant Number
D Diameter
A Area
g Gravitational Acceleration
Lf Lift Force

هل تللحظ شيئاI في قائمة الرموز التالية؟

قائمة الرموز
السرعة - السن  س

الزمن ز
العجلة ع

القوة - القدرة ق
الكتلة ك

المسافة م

 للتعبير عن كلمتين مختلفتين. هذا ل يمكن أن يحدث في نفس التقرير. يجب لقد تم استخدام بعض الرموز
 أن يكون الرمز له معنى واحد في التقرير الواحد

المقدمة
Introduction

ما رأيك في المقدمة التالية لتقرير عن شكاوى العملء وكيفية حل مشاكلهم؟ 

المقدمة

 إن شركتنا تعنبر من الشركات الرائدة وإننا نحرص على أن تظل في القمة. وإنه ليزعجنا أن 
 تكون هناك أي شكاوى من العملء لن هذه الشركة هي شركة متميزة وهي خير سفيرb لبلدنا أما

 الشركات العالمية. نتيجة وجود عدة شكاوى من العملء في الونة الخيرة فإنه قد تم دراسة
 درجة رضاء العملء عن خدمات الشركة وذلك عن طريق إجراء مقابلت شخصية واستبيان
 مكتوب. هذا التقرير يوضح نتائج هذا الستبيان ويقدم مقترحات لتحسين درجة رضاء العملء

عن الشركة ومنتجاتها

 إن الجdملة الولى والثانية ل معنى لوجودهم في المقدمة ول التقرير فهذا ليس إعلناI عن الشركة. بل هذا 
 تقرير داخل الشركة يتداوله العاملين بالشركة. ل تdضيع وقت القارئ في أشياء هو يعرفها أو في شعارات

ل تdضيف جديدا للتقرير
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قلب التقرير
Main Body

تأمل هذا الجزء من التقرير

نتائج المبيعات

  وحدة1500  وحدة ومبيعات مارس1800 وحدة ومبيعات أبريل 2000كانت مبيعات شهر مايو 
  وحدة1200 وحدة ومبيعات يناير 2100ومبيعات فبراير 

 أو شكل بياني لكانت قراءتها أيسر هل هذه طريقة عرض مقبولة؟ لو تم وضع هذه النتائج في جدول
 ممكنة ولكانت نقارنتها

 من التقرير؟ عن الجزء التالي وماذا

الحل المقترح

 الحل المقترح هو أن يتم إضافة آلة قطع جديدة بحيث يتم وضعها بين آلة القطع -المحلية- التي 
  وبحيث تكون أمام آلة التجليخ وخلف2002التي تم تركيبها في  اشتريناها مؤخرا وتلك -السريعة-

 منطقة التجميع وبما يسمح بمرور الفراد وبحيث تكون هناك علمات واضحة حول اللة مماثلة
 لتلك الموضوعة حول آلة التجليخ ولكنها مختلفة عن تلك الموضوعة حول آلة القطع المحلية التي

اشتريناها مؤخرا

 يوجد خطئان عظيمان. الول أن هذا المر يمكن شرحه بسهولة باستخدام رسم تخطيطي لموقع العمل
 والمعدات. الثاني أن الجملة طويلة جدا بما يجعل من الصعب متابعتها وفهمها. حاول استخدام جمل

 قصيرة وبسيطة واستخدام الرسومات إذا لزم المر

 هذا الجزء من تقرير عن تركيب مصنع؟ مارأيك في

تطورات تركيب المصنع

 حضر بالمس فريق من الشركة المنتجة مكون من أربعة أشخاص وقد حضروا الساعة الحادية
 عشرة ومعهم الدوات المناسبة. وقد قاموا بإنهاء بعض العمال مثل تركييب آلة التقطيع ويتبقى
 الكثير من العمال مثل تركبي السقف. وقد تناولوا طعام الغداء مع مهندسي المصنع. وقد وعدوا

 بالحضور غدا لتنفيذ بعض العمال. وقد كان أداؤهم مشرفا إل أنهم اضطروا لستعارة بعض
الدوات منا

 هذا التقرير جمع الكثير من الخطاء. تطور تنفيذ العمال يمكن توضيحه باستخدام خارطة ”جانت“ أو 
خارطة الجداول الزمنية مثل تلك التي يتم رسمها باستخدام

Microsoft Project
 على سبيل المثال. هذه الخرائط يمكن رسمها باستخدام أي برامج للكتابة مثل وورد أو إكسل. كثير من

 المعلومات الواردة في التقرير ل داعي لكتابتها مثل موضوع الغداء واستعارة الدوات والداء المشرف.
 بعض المعلومات غير محددة نتيجة استخدام كلمة ”مثل“ وبالتالي فهناك غموض في المعلومات

الساسية للتقرير. يوجد أخطاء إملئية مثل الخطأ المتكرر في كتابة كلمة تركيب
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الستنتاجات أو التوصيات
Conclusions or Recommendations

هل الستنتاجات التالية جيدة؟ 

الستنتاجات

 بناء على نتائج الستبيان يتضح أن العملء يواجهون مشكلة في التعامل مع العمالة الفنية للشركة 
 مما يوضح عدم قدرة العمالة الفنية على التعامل مع العملء بشكل مرضي. وتوضح النتائج أيضا
 استياء العملء من عدم قدرتهم على رد المنتج بعد شرائه بوقت قصير وذلك بسبب عدم وجود أي

 نظام لرد المنتجات بعد شرائها. لذلك فإن هذه الدراسة تبين الحاجة لتخاذ المزيد من الجراءات
لتحسين صورة الشركة لدى عملئها. والجدول التالي يوضح نتائج الستبيان

 إن الجملة الخيرة توضح ان نتائج الستبيان مكتوبة كجزء من الستنتاجات وهذا أمر غير مقبول.
 أو بيانات التشغيل نتائج الدراسة مثل نتائج الستبيان أو التجارب المعملية الستنتاجات تأتي بعد عرض

وماذا عن هذه التوصيات؟

التوصيات

 إنه من جد وجد ومن زرع حصد وإنه ليسعدنا أن تكون هذه الدراسة مثمرة. وبناء على نتائج 
الدراسة فإننا نقترح التي

2007استخدام نظام البيع اللكتروني المقترح بداية من يناير  أ- أن يتم
 ساعة24ب- أن يتم إنشاء مركز لتلقي شكاوى واستفسارات العملء على مدار 

ت- تلحظ عدم رضاء العملء عن جودة المنتج

 علقة لها بالتوصيات ول بالتقرير. الفقرة الخيرة ”ت“ هي من قبيل النتائج أو ربما ل إن الجملة الولى
 الستنتاجات ولكنها ليست توصية بحال من الحوال

المراجع
References

ماذا تلحظ في قائمة المراجع التية؟
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 لقد تم استخدام أساليب مختلفة لكتابة المراجع في نفس القائمة وهذا أمر مرفوض. لحظ المرجع الثالث
والخامس

المرفقات
Appendix (Appendices) or Attachments

المرفقات قد يحدث بها أخطاء في الترقيم أو في أسلوب عرض البيانات
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  أمثلة     كتابة التقارير والبحاث -عرض البيانات والنتائج-
 حرر · عام, علم الدارة am · Filed under 7:34 في 2007, 10يناير 

 ناقشت في المقالة السابقة المور التي يجب مراعاتها عند عرض البيانات على صورة جداول أو أشكال
لمزيد من التوضيح للموضوع مع بعض الملحظات أو صور. أdعطي هنا بعض المثلة الجيدة

 دورة التغيير
بالشهر كمية الزيت أو الشحم   نوع الزيت أو

الشحم زيت / شحم  اسم الم�عدة

3    15 litre  Mobil XXXX زيت كباس الهواء
6 20 gm XXXXXX ماكينة التقطيع شحم
4  25 litre Shell XXXX زيت مروحة التبريد

- بيانات الزيوت والشحوم للمعدات1جدول 

 هذا الجدول يحتوي على كل المعلومات التي تمكننا من قراءته دون الحاجة إلى البحث عن الشرح داخل
 عناوين العمدة والصفوف محددة والوحدات المستخدمة مذكورة التقرير. فالعنوان واضح

  2005  قائمة الدخل لشركة …..عن عام 
  2004  عام 

الجنيهات بآلف
  2005  عام 

الجنيهات بآلف
1,350,300 1,830,000 صافي المبيعات

)630,000( )750,000( تكلفة المبيعات
720,000 1,080,000 مجمل الربح

)44,000( )51,000( مصاريف بيع وتوزيع
)28,000( )41,000( مصاريف إدارية وعمومية

648,000 988,000 الربح من العمليات

)2,850( )3,100( مصاريف أخرى
9,200 8,100 إيرادات أخرى

654,350 993,000 صافي الربح قبل الضرائب

)130,870( )198,600( الضرائب
523,480 794,400 صافي الربح

12.92 19.86 ربحية السهم- بالجنيه المصري

 2005قائمة الدخل عن عام  -2 جدول
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 قائمة الدخل للشركة في عامين متتاليين. الجدول مكتوب بشكل جيد مما يمكننا من هذا الجدول يوضح
 أن نستخدم الجدول للقيام ببعض الحسابات والتحاليل. الرقام وفهم مدلولها بسهولة. يdمكننا كذلك قراءة

 الرقام كلها مكتوبة بآلف الجنيهات ماعدا ربحية السهم. لحظ كذلك أن ربحية السهم مكتوبة لحظ أن
لرقمين عشريين في العامين

 تقسيم سوق الحاسوب -3جدول 

 هذا الجدول يوضح أن استخدام الجداول ل ينحصر في عرض الرقام فقط. هذا الجدول يوضح التقسيم
 المقترح لسوق الحاسوب. يلحظ أنه لم يكن هناك سبب لكتابة اسم الجدول مرتين مرة أعلى الجدول

ومرة أسفله

 2006- مبيعات الشركة عام 1شكل             
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 في المبيعات خلل العام الماضي. يمكننا بسهولة أن الشكل البياني يوضح نسبة كلb من منتجات الشركة
 عظيم من مبيعات الشركة وأن كل من البسكويت والشوكولته لها نصيب نلحظ أن مبيعات العصير

 لهما حصص صغيرة ومتقاربة

 
  - مبيعات خلل الربعة أعوام الماضية2شكل                                       

 إدراك أن هذا الرسم يوضح اختلف مبيعات منتجات الشركة من عام لخر. العمدة تمكننا بسهولة من
 مبيعات البسكويت في ازدياد مستمر بينما مبيعات الشوكولته كانت في ازدياد في العوام السابقة

 وتناقصت هذا العام. لحظ أن أشكال العمدة مختلفة حتى لو تم تصويرها بالبيض والسود. الخلفية
 البيضاء تجعل الرسم واضحا ول تستهلك حبراI كثيراI بدون سبب

 
 12/12/2006قياسات درجة الحرارة للهواء المضغوط يوم  -3شكل 
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 هذا الرسم البياني يوضح قياسات درجة حرارة الهواء المضغوط في يوم محدد. الرسم واضح ومحدد
واللوان مناسبة

                                               خطوات عملية تصنيع المنتج -4شكل                    

 هذا الرسم فيحتوي على أسماء الماكن مما يمكن من فهم الرسم بسهولة

- خطوات عملية عصف الذهن5 شكل     
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هذا الرسم يوضح خطوات عصف الذهن برسم مبسط وواضح

  
 مخطط هيكل السمكة لسباب شكاوى العملء من جودة المنتج -6شكل            

 هذا الرسم المخطط يوضح السباب المحتملة لشكاوى العملء من جودة المنتج. الشكل يسمح بالطلع
 على تلك السباب منظمة بشكل واضح

مخطط لهيكل تنظيم قصير -7 شكل                                     

هذا الشكل يوضح معنى الهيكل التنظيمي القصير
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  والنتائج     كتابة التقارير والبحاث- عرض البيانات
 مساءاI · 6:38 في 2007, 4يناير 

 التقارير والبحاث الفنية غالباI ما تشتمل علي جداول أو منحنيات أو رسومات تخطيطية أو صور
 بيانات أو نتائج أو شرح موضوع ما من مواضيع التقرير. نناقش هنا  فوتوغرافية والتي تهدف لعرض

 أنواع هذه الشكال والجداول والمور التي يجب مراعاتها ويجب تجنبها عند إعداد هذه الشكال
التوضيحية

أنواع الشكال التوضيحية والجداول

 : الجداول تسمح بعرض بيانات أو خطوات عمل بشكل منظم يسهل تتبعه ويسهل الوصول إلىالجداول
 البيانات منه بسرعة ويسر. ل ينحصر استخدام الجداول في عرض الرقام فقط وإنما يdمكن استخدامها

 لعرض معلومات مكتوبة مثل أن تستخدم جدول لمقارنة تعريفات مختلفة لبعض المصطلحات أو لعرض
 أحداث حسب ترتيبها الزمني أو لتوضيح السئلة التي استخدمت في استقصاء لقياس متغيرات محددة

 : الرسومات البيانية تتميز بتيسير استنتاج معلومات من البيانات المعروضة مثل اتجاهالرسومات البيانية
 الزيادة أو النقصان أو علقة متغير بآخر عند استخدام الرسومات الخطية أو الوزن النسبي لكل عنصر

 أو الفرق بين نتائج مرحلة ومرحلة عند من العناصر عند استخدام الرسومات القطاعية (الدائرية)
 استخدام الرسومات على شكل أعمدة. الرسومات البيانية ليست بديل عن الجداول في جميع الحوال

 فيdمكننا عرض ك�م كبير من البيانات في جدول واحد ولكن قد نجد صعوبة في توضيح تلك البيانات على
رسم بياني واحد وكذلك فإننا أحياناI قد ل نهتم باتجاه تغير البيانات ولكن نهتم بمعرفة قيمتها

 : الرسومات التخطيطية تdستخدم لتوضيح جهاز أو كائن أو شيء ما مرتبطالرسومات التخطيطية
 بموضوع التقرير. الرسومات التخطيطية تdعطينا الفرصة لتوضيح طريقة عمل الجهاز أو أجزاء الماكينة

 أو خطوات العملية النتاجية أو الدارية بطريقة مdبسطة بحيث يحتوي الرسم التخطيطي على العناصر
الساسية فقط

 : الصور الرقمية أو الفوتوغرافية تستخدم لتوضيح المور التي ل يمكنالصور الرقمية او الفوتوغرافية
 توضيحها بالرسومات التخطيطية أو بالشرح. فالصور قد تستخدم لتوضيح حالة المريض قبل وبعد
 العلج أو شكل العينة قبل وبعد المعالجة. بالطبع يمكن أن تشرح حالة المريض بدون صورة ولكن

 الصورة توضح المر عند الحديث عن لون البشرة أو وجود حبوب على الوجه. كذلك فإن الصور يكون
 لها أهمية في عمليات الدعاية فأنت قد تشتري سيارة لعجابك بصورة السيارة ولكن الرسم التخطيطي

للسيارة قد يعطيك فكرة عن تصميميها ولكنه ل يdغني عن الصورة في هذه الحالة

المور التي يجب مراعاتها في الشكال التوضيحية والجداول

 أمور عامة

 أ- احرص على أن يحتوي الشكل على البيانات التي تdم�كÃن من قراءته أو فهمه بدون الحاجة للرجوع إلى
 جزء من أجزاء التقرير. افترض أنك تقرأ تقريرا وبه رسم تخطيطي ولكي تفهم معنى الرموز المذكورة
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 في الرسم تحتاج أن تبحث عنها في وسط الشرح في التقرير وقد تجد الشكل في صفحة والشرح في
 صفحة أخرى وبالتالي تنظر على الرسم ثم ت�قلب الصفحة لتقرأ الشرح ثم تعود مرة أخرى للشكل وهكذا.
 بالطبع هذا ليس السلوب المثل. لذلك ينبغي أن يكون مdسم�ى الشكل أو الجدول واضحاI ومكتوباI أعلى أو

 أدنى أو بجوار الشكل أو الجدول. وكذلك يجب أن تكون وحدات القياس موضحة في الجدول أو الشكل.
 في حالة الرسومات التخطيطية فلبد من كتابة مفتاح الشكل أو الرسم مثل أن ”أ“ تعني كذا و“ب“ تعني
 كذا و“ت“ تعني كذا. في حالة استخدام مقياس رسم فيتم توضيحه في الرسم وفي حالة الرسومات البيانية

لبد من كتابة اسم المحاور

 ب- شرح الجدول أو الشكل في التقرير يكون سابقاI للجدول أو الشكل حتى ل يتفاجأ القارئ بجدول أو ل
 علقة له بالفقرة السابقة له في التقرير أو البحث. لحظ أن شرح الجدول او الشكل قد يوضح كيفية

 بعض البيانات في الجدول او الرسم البياني وقد يوضح ما يمكن ان نستنتجه من تلك حساب او قياس
 الرقام او الرسومات وقد يوضح طريقة عمل الجهاز الموضح بالشكل او ما يلحظ في الصور الرقمية

 او الفوتوغرافية. في جميع الحوال ينبغي على كاتب التقرير أن يشرح الشكل أو الجدول أو الصورة
 و ليكتفي بملحظة القارئ حسب الغرض منها

 ت- إذا كانت البيانات أو بعضها قد تم الحصول عليه من مصدر ما مثل تقارير دولية أو بحث سابق فيتم
توضيح ذلك بجوار أو أسفل الشكل أو الجدول

ث- تجنب التعقيد ووضع بيانات أو أشكال او تفاصيل ل فائدة منها

 ج- كن أميناI في عرض البيانات فل تحاول استخدام رسومات بيانية تعرض البيانات بطريقة تdضلل
 القارئ ول تحاول عرض بعض البيانات التي تدعم وجهة نظرك وتdخفي تلك التي تdضعف رأيك. ل

 تتعمد تقريب الرقام لخفاء معلومات ما. هذا بالطبع ناهيك عن أن تdغير الرقام نفسها فهذا يdعتبر إخلل
بالمانة

 الجداول

 فمثل إذا التي تريد توضيحها. أ- ينبغي ترتيب الصفوف والعمدة في الجدول بما يخدم الفكرة أو الحقيقية
 نأثير كل سبب من أعطال الماكينات على توقف المdعدات فقد يكون الترتيب التنازلي كان الجدول يdوضح

 مناسبا لنه يdظهر السباب الهم في الصفوف الولى للتوقفات

 ب- الرقام ينبغي أن تdكتب بالدقة المناسبة لطبيعة الرقام وطبيعة التقرير بمعنى أن يتم تقريب الرقام
 للرقم العشري المناسب فل يتم كتابة الرقام لثالث رقم عشري بدون داعb وليتم إهمالها في حالة الحاجة
 إليها. ينبغي أن يتم اتباع سياسية واحدة في تقريب أرقام المقياس الواحد بمعنى أننا لو ذكرنا طول المdنتج

 لعدد خمسة عشر قطعة فعلينا أن نكتب طول كل قطعة مقربا لنفس العدد من الرقام العشرية فل نكتب
 أحد الطوال لثاني رقم عشري والخر بدون أرقام عشرية. في حالة التقريب لعدد من الرقام العشرية

 فإنه ينبغي كتابتها حتى لو كانت صفرا. في بعض الحيان قد يكون من المناسب كتابة الرقام باللف او
 المليين وذلك حين تكون الرقام كلها كبيرة أي باللف أو المليين او البليين وينبغي توضيح ذلك

بشكل واضح في تلك الحالة

  حاول استخدام شكل موحد في كتابة عناوين الجداول وعناوين العمدة من حيث شكل الخط وحجمه ت-
في التقرير الواحد او البحث الواحد
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 ث- إن كان من الممكن تجميع أكثر من جدول في جدول واحد فافعل مالم يتعارض مع ترتيب التقرير.
 فمثل يمكن دمج جدولين أحدهما يوضح أعمار وتخصصات العملء الذين ردوا على استبيان خدمة

العملء والجدول الخر الذي يوضح الحالة الجتماعية والدخل لنفس العينة

 الرسومات البيانية والتخطيطية

 أ- حاول أن تستخدم رسومات تخطيطية مبسطة بحيث تحتوي على التفاصيل الضرورية فقط. فل
تستخدم رسومات تفصيلية طالما أن التفاصيل ل علقة لها بموضوع التقرير

 ب- ينبغي مراعاة أن التقرير قد يتم تصويره باللوان البيض والسود فل تستخدم ألوان يصعب تمييزها
في حالة التصوير بالبيض والسود

 ت- الشكال البيانية هي وسيلة جيدة في أحيانb كثيرة لعرض البيانات ولكن يجب أن تستخدم بطريقة
 جيدة. الشكال البيانية تستخدم لعرض البيانات بطريقة سهلة وليس الهدف منها تزيين التقرير. وبالتالي
 فالشكل البياني الذي يوضح البيانات بطريقة جيدة هو الشكل المناسب. فمثل معظم الشكال البيانية ذات

 الثلثة أبعاد ل تضيف شيئا لنها في الواقع ذات بعدين إذ إن البعد الثالث ل يعبر عن أي شيء. بالضافة
 إلى ذلك فإن تدوير الشكل بزاوية ما يجعل إحساس القارئ بالبيانات مختلف. لذلك ل يdنصح باستخدام

 الشكال الدائرية ذات ثلثة أبعاد وكذلك العمدة ذات ثلثة أبعاد والتي عادة ما تكون متاحة في برامج
مثل إكسل

 وت�جن�ب استخدام الرسومات البيانية التي ل ت�ضيف ث- استخدم الرسم البياني المناسب لما تريد توضيحه
 شيئاI فالرسم البياني غاية وليس وسيلة. قد يكون من المعلوم لديك ان قر�اء التقرير -العاملين في الشركة

 الفضل ان تتجنب استخدامه مثل- ل يفهمون نوعاI ما من أنواع الرسومات البيانية فيكون من

 ث- مقياس الرسم لمحاور الشكال البيانية لبد أن يكون مناسبا بحيث يكون الرسم البياني معبرا. احرص
 على أل تستخدم مقياس رسم يجعل الرسم البياني يخفى التغير الحادث في البيانات من فترة لخرى أو

العكس

 ج- طول محاور الشكال البيانية لبد أن يكون مناسباI للشكل البياني فل تجعل المحور الفقي يعبر عن
 . ول تجعل المحور الذي يdعبر عن درجة الحرارة2007 بينما نحن في 2010 إلى 2001السنوات من 

من صفر إلى مائتين بينما بعض القياسات تجاوزت المائتين

 ح- إن استخدمت خطوط الشبكة -وهي الخطوط الطولية والعرضية التي تظهر خلف الرسم البياني-
 فاستخدمها بحيث يستطيع القارئ معرفة قيم نقاط الرسم بالتقريب. ل تجعل هذه الخطوط كثيرة جدا أو

سميكة بحيث تجعل الرسم يبدو مزعجا أو تطغى على خطوط الرسم البياني

الصور الرقمية والفوتوغرافية

أ- حاول أن تجعل الصورة واضحة

ب- تجنب الصور المdعقدة ما أمكن
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ت- قد يكون من المناسب احيانا أن توضح الجزء الهام في الصورة بوضع دائرة حوله

 هذه ملحظات عامة حول الموضوع وسأdتبعه إن شاء ال ببعض المثلة لشكال وجداول جيدة وكذلك
أشكال وجداول سيئة لمزيد من التوضيح

من المواقع المفيدة في هذا الموضوع
http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/reportW/bodyresults1.html

http://www.writing.eng.vt.edu/other/illustration.html
http://lilt.ilstu.edu/gmklass/pos138/datadisplay/sections/goodtables.htm

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/writing/data.pdf
http://www.zju.edu.cn/jzus/2004/0409/040922.pdf

http://www.io.com/~hcexres/textbook/graphics.html#tables
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  للخطاء     كتابة التقارير والبحاث- عرض البيانات- أمثلة
 · am 8:20 في 2007, 10يناير 

 عرضت في المقالة السابقة بعض المثلة الجيدة لعرض البيانات في جداول أو أشكال. أعرض هنا بعض
المثلة للخطاء الشائعة

في الجداول والشكال. حاول أن تتبين بنفسك الخطاء في كل جدول أو شكل ثم اقرأ التعليق أدناه 

  2004  عام 
الجنيهات بآلف

  2005  عام 
الجنيهات بآلف

1,350,300 1,830,000 الثلجات
145000 3550 البوتاجازات

720,000 1,080,000 الغسالت
67500 9,500,400 مبردات المياه

755 890 تكييفات الهواء
2,931,556 13,402,840 إجمالي المبيعات

: مبيعات منتجات الشركة في العامين السابقين1جدول - 

 هذا الجدول به عدة أخطاء. علمة اللف ”,“ استخدمت في معظم الرقام بينما لم تستخدم في باقي
 الرقام. ليست المشكلة في استخدام العلمة أو عدم استخدامها ولكن المشكلة في أنه يجب أن يتم اتباع

 نفس السلوب في كتابة كل الرقام في الجدول بمعنى أنه إما أن نستخدم علمة اللف في كل الرقام أو
 ل نستخدمها. استخدام علمة اللف يجعل قراءة الرقام الكبيرة أسهل ولكن ل يشترط

  غير منسقة على اليمين مما يجعل قراءة الرقام2005مبيعات تكييفات الهواء في عام  استخدامها.
 منسقة الخطأ عند جمع الرقام رأسياI. بصفة عامة توضع الرقام في الجداول أصعب ويزيد احتمالية

 كبيرة وأرقام صغيرة مثل أن تكون هناك أرقام باللف لقصى اليمين خاصةI إذا كانت هناك أرقام
 وأرقام بالعشرات

وزن العينة بالجم   العينة  طول رقم العينة
8.1 2.5 1

7.72 2.5 2
7.61 2.0 3
7.93 3.1 4
7.7 2.6 5
7.6 2.5 6

: مواصفات العينات المستخدمة في التجربة2جدول-

موقع الدارة والهندسة الصناعية 48

http://samehar.wordpress.com/2007/01/10/a010807/


 هذا الجدول به عدة أخطاء. أول الجدول يشغل مساحة كبيرة جداI بدون مdبرر. ثانياI: لم يتم كتابة الوحدة
 المستخدمة لقياس طول العينات. أطوال العينات مكتوبة لرقام عشرية مختلفة. ل بد من توحيد الرقام

العشرية لنفس المتغير

  الوزن النسبي لمبيعات منتجات الشركة :1 شكل-            

 هذا الشكل البياني يوضح عيوب استخدام الرسومات الدائرية ذات البعد الثالث. لحظ ان البعد الثالث لم
 يdضف أي معلومة فهو ل يمثل أي متغير ولكنه مجرد تجسيد. هل هذا التجسيد قد أقاد أم أضر؟ بالقطع

 أضر فإحساسك بالنسب قد اختلف ومن الصعب أن تميز بالنظر أيهما أكبر الشوكولته أم البسكويت. قد
 يقول قائل ولكننا يمكننا معرفة ذلك بقراءة النسب. إن كان الحال كذلك لكنا اكتفينا بكتابة الرقام في

 جدول صغير ولكن الرسم البياني يهدف لتوضيح ظاهرة ما او معلومة مستنبطة من البيانات بحيث يراها
القارئ بمجرد النظر. علوة على ذلك فإن هذه الرسومات قد ترسم بدون كتابة الرقام

: الوزن النسبي لمبيعات منتجات الشركة2شكل-               
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 مرةI أخرى نوضح عيوب الرسومات الدائرية ذات البعد الثالث. لحظ أن إحساسك بحجم مبيعات العصير
 في هذا الرسم يختلف عن الرسم السابق ففي هذا الرسم يبدو العصير أكبر. في هذا الرسم يبدو للناظر أن

 مبيعات البسكويت والشوكولته متساوية. عند تغيير زاوية الرسومات الدائرية ذات البعد الثالث يتغير
إحساسنا بالنسب. هذا المر ل يحدث عند استخدام الرسم الدائري ذي البعدين

: مبيعات منتجات الشركة خلل الربعة أعوام السابقة3 شكل-             

 الرسم الثلثي البعاد؟ لم نستفد شيئاI بل أصبحت مقارنة العمدة أصعب وإذا غيرنا ماالذي استفدناه من
زاوية دوران الرسم فإن إحساسنا بطول العمدة يختلف

: مبيعات منتجات الشركة خلل الربعة أعوام السابقة4 شكل-                 
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 وهذا الرسم السخيف يجعل الرسم معقدا بدون سبب. يجب النتباه إلى أن الرسم البياني يهدف إلى
 توضيح أمر ما ول يهدف إلى تزيين التقرير أو إلى توضيح قدرة كاتب التقرير على إعداد رسومات

جميلة

: مبيعات منتجات الشركة خلل الربعة أعوام السابقة5شكل-                 

 هذا الرسم قد يبدو مقبولI ولكنه عند تصويره بالبيض والسود سيبدو كالرسم أدناه وبالتالي نجد صعوبة
 في تمييز مبيعات الشكولته من مبيعات البسكويت. ينبغي العتناء في اختيار اللوان حتى تكون التفرقة

بينها واضحة وخاصة في حالة التقارير التي يتم تصويرها بالبيض والسود أو التي ترسل بالفاكس

: مبيعات منتجات الشركة خالل الربعة أعوام السابقة5شكل-                
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: مبيعات منتجات الشركة خلل الربعة أعوام الماضية6شكل-              

 ل يحتوي على مفتاح يوضح مالذي تمثله الثلثة أنواع من العمدة ولذلك يحتاج القارئ للبحث هذا الرسم
 عن هذه المعلومة في التقرير وقد ل يجدها. يجب أن يحتوي الرسم على كل ما يجعله مفهوما من وحدات

 ومسميات المحاور ومفتاح يشرح ما تعنيه اللوان أو الرموز

 
12/12/2006 قياسات درجة الحرارة يوم :7شكل-             

 هذا الرسم يبدو مقبول غير أنه ل يساعد على رؤية التغيرات في درجة الحرارة بوضوح لن المحور
  درجة. ينبغي أن تكون140الرئيسي بدأ من الصفر عاى الرغم من أنه ل توجد أي قراءات أقل من 

المحاور معبرة عن المدى الذي يظهر في الرسم
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12/12/2006: قياسات درجة الحرارة يوم 8 شكل-                

 هذا الرسم يكرر نفس الخطأ السابق ولكن في المحور الفقي حيث يمتد إلى الساعة الرابعة والعشرون في
حين أن قيايات الحرارات المعروضة كانت حتى الساعة الثانية عشرة

 
12/12/2006 قياسات درجة الحرارة يوم :9 شكل-            

 هذا الرسم جيد من كل النواحي سوى الستخدام المفرط لللوان. هذه اللوان تمثل إهدارا للحبر عند
الطباعة ول تdفيد في توضيح الرسم بل قد تضر عند الطباعة بالبيض والسود
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12/12/2006: قياسات درجة الحرارة يوم 10 شكل-             

 هذا الرسم استخدم النوع غير المناسب لعرض البيانات. العمدة قد تناسب عرض الرقام التي تتكرر
 قيمة درجة الحرارة مستمرة في كل دوريا ولكن في حالة درجة الحراراة فالقياسات تمت كل ساعة ولكن

 رسم بياني خطي يكون مناسبا وقت. لذلك فإن استخدام

11شكل -                        

 الرسم التخطيطي أعله يوضح عملية ما غير أنه يعيبه أمران. أولI: ليوجد عنوان للرسم يوضح اسم
 )“ وهكذا. هذا ليعني أنه2)“ واسم العملية ”(1العملية. ثانياI: ل يوجد مفتاح للرسم يوضح اسم العملية ”(

 ل يمكننا استخدام رموز لتوضيح أسماء الماكن أو العمليات ولكن ينبغي عند استخدامها وضع مفتاح
يوضح معناها على الرسم أو بجواره 
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 قياسات درجة الحرارة:12شكل-                 

 هذا الشكل يوضح الستخدام السيء للخطوط الطولية والعرضية بحيث يصبح الرسم مزعجاI. بالضافة
إلى ذلك فإن عنوان الرسم لم يحدد تاريخ القياسات ول اسم المادة المdقاسة
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A3 Report3      أ     ……تقرير  
 حرر · عام, علم الدارة Filed under مساءاI · 1:17 في 2007, 23يناير 

 نظراI لقيمة وقت العمل فإن قدرتنا على توصيل المعلومات بشكل واضح ومختصر وسريع هي من
 ورقتين أو ثلث ولكن اليابانيون ابتدعوا فكرة بسيطة المهارات الجيدة. يمكننا أن نختصر التقرير في

 تكون مساحته  وهو الورق الذي3ولكنها ذات قيمة وهي كتابة التقرير المختصر في ورقة من حجم أ
 3 وأما الورق الكبير فيسمى أ4ضعف الورق المعتاد. فورق التصوير والطباعة المعتاد يسمى أ

 يكون طوليا كالشكل أدناه4التقرير أ

الموضوع : مشاكل جودة منتج الشركة
2006سبتمبر 6  التاريخ:

من: إدارة الجودة
……………………………
……………………………
……………………………

……………..4أ…………
……………………………
……………………………
……………………………

 فيكون عرضيا بضعف المساحة كما هو مبين في الشكل أدناه3أما التقرير أ

الموضوع : مشاكل جودة منتج الشركة
2006سبتمبر 6  التاريخ:

من: إدارة الجودة

……………..3أ………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

 أو اليسر -عند الكتابة بالعربية- مرتين بحيث عادة يتم تطبيق النصف اليمن -عند الكتابة بالنجليزية- 
. بالطبع يمكنم كتابة نفس التقرير وتداوله إلكترونيا4أ  يمكن وضع التقرير في ملفات ذات حجم
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وبالتالي يبدو التقرير عند تطبيقه كما بالشكل

 بدل من الورق العادي؟3ما هي قيمة كتابة التقرير في ورق أ 

أ- يمكنك كتابة أشياء عديدة مساوية لما تكتبه في ورقتين من الورق العادي

 ب- يتمكن القارئ من رؤية محتويات التقرير جنباI إلى جنب دون الحاجة لتقليب الوراق لمحاولة ربط
الحقائق بالنتائج

 ت- يمكنك وضع صورة أو رسم يوضح أمرا هاما في التقرير ويمكن للقارئ رؤيته بجانب الحقائق
والنتائج مما يساعد على فهم الموضوع بسهولة

؟3كيف ي�كتب التقرير أ

 تقسيم كل عمود إلى فقرتين أو بدون الحاجة لتخطيط العمودين. ثم يتم يتم تقسيم التقرير إلى عمودين
 قد يوضع رسم يبين شكل الجهاز الذي نتحدث عنه أو الجدول الزمني للتنفيذ. تdكتب المعلومات ثلثة.

بشكل منظم ومختصر

  هو أسلوب لحل المشاكل. ولكنه في الواقع أسلوب كتابة تقرير بنفس3ت�صور البعض أن التقرير أ
  ول يساعد على تفهم3السلوب الياباني لدراسة المشاكل. ولذلك فيمكنك كتابة تقرير على ورق أ

 المشكلة وحلها. ولكن ينبغي كتابة التقرير بأسلوب يعكس التفكير المنطقي في حل المشاكل. ولذلك فعند
كتابة تقرير يdوضح مشكلة ما وأسلوب حلها فقد يdقسم التقرير إلى

أ- شرح المشكلة

ب- شرح السباب المحتملة للمشكلة

موقع الدارة والهندسة الصناعية 57

http://samehar.files.wordpress.com/2007/01/a3-1.JPG
http://samehar.files.wordpress.com/2007/01/a3-2.JPG


ت- تحديد سبب المشكلة

ث- كيفية التنفيذ

ج- جدول التنفيذ

وإن كنا قد قمنا بحل المشكلة ولوجزئيا فقد يكون التقسيم كالتالي

أ- شرح المشكلة

ب-ما تم فعله

ت- تحديد سبب المشكلة

ث- إجراءات منع تكرار المشكلة

قد تdفضل وضع ملخص في البداية وقد ل تضعه

 متر مكعب/ساعة120اسم الم�عدة : مضخة مياه التبريد رقم أ- 
2006سبتمبر 6  التاريخ:

م�ع¢د التقرير: حسن أحمد - صيانة ميكانيكية

ضYع رسم توضيحي للم�ع¢دة هنا

 : تم تغيير كاوتش قارنة كباس الهواءملخص
 وتم  مستوى الهنزازات نتيجة تشققه وارتفاع

 إعادة الكباس في الخدمة وأصبحت الهتزازات
 في المستوى الطبيعي

النتيجة
 إلى مستوى كذا1 عادت الهتزازات على نقطة

وصف المشكلة
 تلحظ ارتفاع مستوى الهتزازات من كذا إلى

 الموضحة على الرسم1كذا عند النقطة رقم 

توصيات وصف أعمال الصيانة

 يتم دراسة تقليل ومن فحص الكاوتش من سنة
إلى ستة أشهر

 تم دراسة الهتزازات وتم فحص كاوتش القارنة
 واستقامة القارنة ولوحظ تشقق في الكاوتش

وعدم استقامة المضخة مع الموتور
  المضخة رقم ب اليوميتم التاكد من استقامة

 والتأكد من سلمة كاوتش القارنة
 وبالتالي تم تغيير الكاوتش وإعادة استقامة

المضخة مع الموتور 
 استغرق العمل ساعة ونصف بدون تأثر

العمليات النتاجية

وهذا نموذج آخر
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الموضوع : مشاكل جودة منتج الشركة
2006سبتمبر 6  التاريخ:

من: إدارة الجودة
 ضYع رسم توضيحي للم�ع¢دة

 …………………هنا
وصف المشكلة

………………… 
   المشكلة  سبب

………………… 

…………………الحل …………………السباب المحتملة

…………………الجدول التنفيذي

؟3فيم يستخدم تقرير أ

يdستخدم هذا النوع من التقارير لتوضيح مشكلة ما وأسلوب حلها أو لقتراح تطوير عملية ما

ملحظات

  ولكن يمكنك الحيود عنها قليل بتقسيم التقرير بما يتناسب مع3أ- هذه هي الصورة المعتادة للتقرير أ
 طبيعة الموضوع ولكن ينبغي في جميع الحيان أن يتم توضيح الظاهرة والسباب والقتراحات وجدول
 التنفيذ أو النتائج. تذكر أن كتابة تقرير غير مختصر أو ل يحتوي هذه الشياء الساسية لن يجعل التقرير

جيدا

ب- يمكن أن يكون هذا التقرير تقريرا منفصل أو يكون اختصارا لتقرير طويل يتم إلرفاقه

ت- يمكن كتابة التقرير يدويا أو على الحاسب

 ث- قد يتم تقسيم الصفحة إلى ثلثة أعمدة بدل من اثنين وقد يتم استخدام جزء بعرض الصفحة بالكامل أو
بمعظمه لعرض صورة أو رسم تخطيطي

ج- قد يتم وضع مربع حول كل قسم أو يتم ترك الجزاء بدون تخطيط مربعات

ح- حاول وضع أي رسم تخطيطي يdو�ضÃح الموضوع وأي رسم بياني هام أو جدول زمني للتنفيذ

موقع الدارة والهندسة الصناعية 59

http://samehar.files.wordpress.com/2006/05/Slide31.PNG


 لتتعرف على فائدته بنفسك3ح- جرÃب استخدام تقرير أ

مواقع متعلقة بنفس الموضوع
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