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التنظيم النقابي باإلضافة إلى المتغيرات الكبيرة  مع تزايد المهام والمسئوليات الملقاة على  

التي أصبحت مؤشرات   والبيانات  المعلومات  ثورة  والتنظيم، وفي ظل  اإلدارة  والمتالحقة في مجال 

واالقتصادية   والسياسية  اإلدارية  والمنظمات  عامة  بصفة  والشعوب  األمم  تقدم  لمدي  ومقياسًا 

قدم األمم مرتبط بما لديها من قواعد وأسس تنظيمية  واالجتماعية بصفة خاصة حيث أصبح معيار ت

وكذلك بمدي ما لديها من وسائل اتصال قوية ومنتظمة بما يدعم عملية تبادل المعلومات والمساعدة  

 في اتخاذ القرارات السليمة.

المجتمعات   أصابت غالبية  المتغيرات قد  تلك  كانت  بالطبع    – إذا  بينها مجتمعنا  فقد    –ومن 

الضروري أن نواكب هذا العصر بمتغيراته التي شملت مجاالت عديدة من حياتنا كما أنه في  أصبح من  

ظل تطبيق الوسائل الحديثة في مجال االتصاالت، بالمنظمات السياسية واإلدارية، فأننا نجد أنه من  

ر وفي  باب أولي، بل ومن الضروري يلجأ التنظيم النقابي الي األخذ بتطبيق المزيد من مجالت التطو

خالل   ومن  له  التنظيمية  المستويات  كافة  في  أعضائه  وبين  بينه  االتصال  وسائل  دعم  مقدمتها 

المفهوم الشامل لعملية االتصال  فان هناك من بين وسائل االتصال التنظيمي االهتمام بعملية "  

العمل   أداء  في  رئيسيًا  هامًا  تنظيميًا  ركنًا  تمثل  التي  والمذكرات"  التقارير  المنظمات  اعداد  داخل 

 النقابية بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات ورسم سياسات المنظمة. 

وفي أطار دعم المهارات التنظيمية لدي القيادات النقابية العمالية والتي نظمها برنامج األداة  

إعداد   )كيفية  موضوع  البرنامج  هذا  ضمن  أدرج  فقد  المتعددة  وموضوعاته  بمحاضراته  النقابية 



 

3 
 

التقارير والبحوث يومًا بعد يوم بسبب كبر حجم المنظمات    التقارير والمذكرات( نظرًا لتزايد أهمية 

 النقابية، حيث أصبح نظام التقارير وسيلة هامة من وسائل االتصال بين مستويات التنظيم النقابي. 

الحيوي   الموضوع  بهذا  المتعلقة  والجوانب  النقاط  الكثير من  والهام،  هذا وقد حاولت جاهدًا تغطية 

 والذي اشتمل العناصر التالية: 

 مفهوم التقارير والهدف من إعدادها.  •

 أنواع التقارير.  •

 األسس التي يرتكز عليها التقرير الجيد.  •

 عن إعداد التقرير.   المسؤولخطوات ومراحل إعداد التقرير وصفات  •

 وأخيرًا .. نصل إلى مرحلة متبعة التقرير.  •

مستوي جيد وتتوافر له الفاعلية واإليجابية وما يمثله  وبذلك يمكن الوصول إلى تقرير على  

 من دعم للتنظيم النقابي وقياداته وأعضائه. 

 واهلل ولي التوفيق 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 أوالً: التقارير والهدف من إعدادها:

 هناك مناهج متعددة وأغراض متعددة ومختلفة للتقارير نستعرضها على الوجه التالي:  

 المفهوم: 

يمكن تعريف التقرير بانة )وسيلة وأداه يتم من خاللها عرض نتائج بحث معين أو دراسة حول  

 جانب من مجاالت العمل المختلفة(. 

ال األساليب  أحد  ))أنها  منها  للتقارير  أخري  تعريفات  على  وهناك  للحصول  تستخدم  تي 

 المعلومات بطريقة منتظمة من المستويات التنظيمية األدنى((. 

اتخاذ   في  تستخدم  التي  والبيانات  المعلومات  تسجل  وسيلة  بأنها:  التقارير  عرفت  كذلك 

 القرارات. 

كما عرفت التقارير ايضًا بأنها :) )ما تحتفظ به اإلدارة من بيانات ومعلومات بغرض االستخدام  

 المستقبل((.  في

وإذا كانت تلك التعريفات ترتبط بصورة مباشرة بمفهوم العمل اإلداري المتعارف علية، فانة 

يمكن لنا أ، نستخلص منها مفهومًا للتقارير والمذكرات على مستوي التنظيم النقابي، وبما يتفق مع  

كأسلوب اتصال وعرض    طبيعة النشاط به. حيث نقول: أن ))التقارير ماهي اال وسيلة واداة تستخدم

 لآلراء وأبرز للنتائج حول كافة الموضوعات والقضايا التي تتعلق بمهام ومسئوليات التنظيم النقابي((. 
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ورأسيًا    ... افقيًا  التنظيم  والمذكرات هامة جدًا على كل مستويات  التقارير  ومن هنا تصبح 

دف االستفادة منها، ونقلها على باعتبارهما وسيلة تخاطب، وسيلة لتسجيل المعلومات والحقائق به 

 االفراد الذين تهمهم معرفتها بغرض استخدامها. 

كما نستطيع أن نقول إن كل التقارير ليست مجرد وثائق تتضمن الحقائق والمعلومات، بل قد  

وتقديمها   للنتائج  واستخالصًا  والحقائق  المعلومات  لهذه  منها على تحلياًل وتفسيرًا  البعض  يشتمل 

 ورة اقتراحات وتوصيات تعبر عن وجهات نظر معينة. بصورة في ص

 أغراض التقارير والهدف منها: 

من خالل مأتم استعراضه لمفاهيم وتعريفات التقارير، يتضح لنا أهمية التقارير وأغراضها  

هذه   بين  ومن  النقابي..  العمل  مجال  في  خصوصًا  النشاط،  عديدة  مجاالت  تخدم  التي  المتعددة 

 األهداف: 

التنظيم  نقل   التي يجريها األعضاء الي مستويات  الحقائق والمعلومات ونتائج االستطالعات 

 المختلفة، لالستناد إليها فيما يصدر من قرارات وتوصيات. 

أعلي في مجال يطلق عليه   إلي  أسفل  إلى أسفل، ومن  أعلي  والبيانات من  المعلومات  نقل 

 المنظمة وخارجها.  عملية تبادل المعلومات بين مستويات التنظيم داخل

في جميع المجاالت، بهدف    –داخل المنظمة الواحدة    –نقل المعلومات إلى المستويات االفقية  

تحقيق التعاون بين جميع افراد التنظيم )قيادات وأعضاء( لضمان التنسيق في أداء العمل بين اللجان  

 يع.الفرعية والسكرتاريا المتخصصة. لهدف تحقيق التكامل فيما بين الجم
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المنظمة   داخل  وحفظها  اليها  التواصل  يتم  التي  والنتائج  والحقائق  المعلومات  تسجيل 

 لالستفادة بها عند اللزوم. 

وذلك   بيانات،  التقارير  تتضمنه  وما  واختزانها،  المعلومات  حفظ  عملية  تطورت  وقد  هذا 

 باالستعانة بأجهزة الكمبيوتر ضمانا لسرعة توفير المعلومات. 

 التقارير: ثانيًا: أنواع  

أنه من الصعوبة بمكان وضع تصنيف ثابت وموحد ألنواع التقارير، حيث تستطيع أي منظمة 

يتناسب مع ظروفها وطبيعة عملها، ولكن يصعب علميًا   بما  التي تستخدم  التقارير  القيام بتصنيف 

 تصنيف كل التقارير التي تستخدم في كل األحوال، وفي كل المجاالت. 

 ة تقسيمات للتقارير نذكر منها:وبرغم ذلك فهناك عد

 التقارير الشفوية  .1

 التقارير المكتوبة.  .2

 التقارير الشفوية:  .3

هي التقارير التي ترفع شفويًا من كافة المستويات حتى تصل إلى المستوي األعلى لإلدارة،  

وتتميز بأن  ويعتمد هذا النوع من التقارير علي حسن العالقات والثقة المتبادلة بين أعضاء المنظمة  

 فيها فراصًا أكبر للشرح والتفسير ولكن فإن لها الكثير من العيوب. 

كما أن هذا النوع من التقارير ال يتناسب مع الموضوعات والقضايا الهامة التي تستلزم أن تحدد  

المعلومات بصورة بعيدة عن األسلوب الشفوي، لما في ذلك من أثار خطيرة عند اتخاذ قرارات تستند  
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ذا الفرع من التقارير ومثل هذه األحوال يكون من الضروري أن يكون التقرير مكتوبًا بما يضمن  على ه

 تحديد المسئوليات. 

 التقارير المكتوبة:  •

هي النوع الغالب والطبيعي ألنواع التقارير، كما أن هذا النوع من التقارير يتناسب مع طبيعة 

التقارير كل  تكون  أن  األفضل  ومن  النقابي  إلى    النشاط  التقارير  تقسيم  ويمكن  مكتوبة،  بصورة 

 )تقارير عادية ... وتقارير غير عادية(. 

ومتنوعة   مختلفة  مدد  عن  وتقدم  والدورية،  الروتينية  التقرير  بها  ويقصد  العادية:  التقارير 

أو   العادية  التقارير  وتشتمل  السنوي(  التقرير  سنوي/  الشهري/  اليومي/االسبوعي/  )التقرير  فمنها 

ية على عرض كافة المعلومات في مجاالتها المختلفة )اإلدارية/المالية/االقتصادية / اإلنتاجية/  الدور

اإلحصائية/ تنمية العضوية/ حجم العضوية تطور النشاط في مجاالت الخدمات والرعاية االجتماعية  

 للعاملين على مستوي المنظمة وعلى مستوي الصناعة(. 

لدورية )العادية( يجب أن تتوافر لدي التنظيم النقابي على  وهناك نماذج عديدة من التقارير ا

 كافة مستوياته نذكر منها على سبيل المثال: 

التقرير المالي )الدوري( الذي يقوم بإعداده أمين الصندوق ويعرض بصفة منتظمة على المنظمة   •

 النقابية. على ضوء ما تتضمنه لوائح النظام األساسي في هذا الشأن. 

النشا • والسكرتارية  تقارير  األنشطة  مسئول  بمعرفة  إعدادها  يتم  والتي  وتطوره،  النوعي  ط 

 المتخصصة. 
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باهتمام   • التقارير  هذه  مثل  تحظي  حيث  للمنشاة  والمالي  اإلنتاجي  النشاط  تطور  عن  تقارير 

 المنظمات النقابية باعتبارها معايير لمدي تطور وتقدم المنظمة الشركة/المؤسسة.

 مجاالتها...تدرج ضمن التقارير الدورية والعادية. تقارير المتابعة بكافة  •

التقارير الغير عادية: وهي التقارير التي تقدم عن الطلب، وتختلف بالطبع عن التقارير العادية في   •

 كونها تركز على دراسة حوادث وأمور تطرأ في فترات زمنية محددة )غير عادية(. 

 ونذكر منها على سبيل المثال: 

تقارير أعمال اللجان التي تشكل لبحث ودراسة موضوع محدد حيث تتضمن هذه التقارير ما  

 تنتهي اليه لجان الدراسة من قرارات أو توصيات.  

تقارير بحث المشاكل والقضايا العمالية التي يتصدى لها التنظيم النقابي مثل )تطوير نظم  

 الخ( وكل ما يتعلق بعالقات العمل بصفة عامة(.  / الحوافز/والمكافأت/ والخدمات االجتماعية/ واإلنتاج

 وهناك تصنيف أخر للتقارير حيث يقسمها إلى ثالث مجموعات رئيسية وهي:  

 تقارير أخباريه.  •

 تقارير تحليلية.  •

 تقارير أبحاث.  •
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 التقارير اإلخبارية:  •

بموضوعات معينة بدون  هي التقارير التي تتضمن المعلومات والحقائق المتعلقة بموضوع أو  

تحليل بهذه المعلومات والنقابات. وبدون تقرير اقتراحات أو توصيان معينة. ومن أبرز األمثلة على  

هذا النوع من التقارير )التقارير اإلحصائية( التي تعرض احصائيات وبيانات عن سير العمل وتطوره  

 ونذكر منها: 

 تقارير اإلنتاج اليومية واالسبوعية والشهرية.  •

 تقارير تنمية العضوية )باألرقام(.  •

 التقارير المالية التي توضح الحالة المالية.  •

 تقارير تطور العمالة )مدخالت/مخرجات(.  •

 تقارير احصائيات إصابات العمل.  •

 التقارير التحليلية:  •

المتعلقة بموضوع معين، مع   التي تتضمن مجموعة من المعلومات والحقائق  التقارير  وهي 

ل  وتحليل  التوصيات  دراسة  ذكر  الي  باإلضافة  هذا  معينة،  لنتائج  واستخالص  المعلومات،  هذه 

 والمقترحات المحددة كنتيجة لشرح هذه االحداث والوقائع واالحصائيات. 

وتعتبر هذه التقارير التحليلية مكملة للتقارير اإلخبارية وتستخدم التقارير التحليلية في كثير  

ية والمتخصصة داخل المنظمة. ويمكن اعتبار التقارير المقدمة  من األحيان في معظم المستويات الفن

ودراسة   بحث  من  تتضمنه  لما  تحليلية  تقارير  بمثابة  النقابي  بالتنظيم  والفنيين  المستشارين  من 

 ونتائج مستخلصة، وبالتالي اقتراحات واراء.
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بالمنظمة النقابية. نظرًا إلى  ونري أن هذا النوع من التقارير البد أن يحظى بعناية المسئولين  

 أنه يترتب علية في كثير من األحيان العديد من القرارات والسياسات المستقبلية. 

 تقارير األبحاث:  •

فتقرير البحث الفني هو مجرد تسجيل   –وهي أما تقارير أبحاث فنية أو تقارير أبحاث تطبيقية  

 للمعلومات المكتشفة في بحث معين. 

األبحاث الفنية التطبيقية فهي التي تتضمن كيفية استخدام المعلومات والحقائق  أما تقارير  

 الفنية المكتشفة في المجال التطبيقي. 

 ثالثًا عناصر التقرير:  •

 هناك عناصر أساسية للتقرير تتمثل فيما يلي: 

 العنوان:  •

الهدف منه مباشرة، ويعبر عما كت أن يكون لكل تقرير عنوان واضح ودقيق يوضح  ب  يجب 

 التقرير من أجل، وبمعني أخر يكون وثيق االرتباط بمحتوي التقرير. 

 مقدمة )التمهيد(:  •

وهي عبارة عن تمهيد مركز ومختصر ومؤثر يوضح الغرض من إعداد التقرير والهدف الذي  

وأهدافها   بالدراسة  التعريف  )المقدمة(  التمهيد  يتضمن  أن  يجب  كما  التقرير(  )معد  الكاتب  يبغيه 

مجالها، كما يمكن أن يذكر فيه ما يمهد ذهن القارئ لصلب التقرير أو يعطيه صورة موجزة  وأهميتها و
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من   بذلت  التي  الجهود  إلى  المقدمة  في  اإلشارة  مع  التاريخي  وتطورها  المنظمة  وظروف  حالة  عن 

 االخرين والمعاونين الذين شاركوا في اعداد التقرير. 

 مية التقرير واألهداف المرجوة منه.وفي كل األحوال البد أن ترتبط المقدمة بأه

 الموضوع )موضوع التقرير(:  •

أهمية   برز  هنا  دون موضوع من  تقرير  ال  للتقرير حيث  والرئيسي  بل  الهام،  العنصر  يمثل 

عرض موضوع التقرير، بالصورة التي تتناسب وأهمية الموضوع لذا يجب أن يشتمل الموضوع على  

ون في مجموعها فكرة التقرير، كما يلزم أن تكون الجمل في  مجموعة من الفقرات والمقاطع والتي تك

 كل مقطع ومعروضة بصورة منظمة وسهلة العبارة وواضحة لدي القارئ. 

التقرير   نري ضرورة عرض موضوع  فأننا  والبحث  الدراسة  إطار  التقرير يدخل في  كان  وإذا 

تسلسلها المنطقي كما يجب أن  مقسما الي أبواب وفصول متتالية طبقًا لتتابع أهمية موضوعاتها أو  

وعرض   النتائج،  واستخالص  وتحليله  القائم،  الموضوع  تصوير  على  التقرير  موضوع  يشتمل 

 المقترحات والتوصيات والحلول البديلة. 

وفي كل األحوال فالبد أن يرتبط موضوع التقرير بعرض أو بحث إحدى القضايا أو المشاكل  

 التي تستلزم واتخاذ القرار بشأنها. 
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 الخاتمة: •

البد أن يكون التقرير "خاتمة تضم الجوانب الرئيسية للموضوع إلي يتناوله التقرير في حصر  

 موجز. 

 ملخص التوصيات:  •

الحلول   إلى  باإلضافة  التقرير  إليها  انتهي  التي  والمقترحات  التوصيات  تلخيص  يتم  حيث 

 المقترحة .. وأي توصيات أخري.

 مراجع الدراسة:  •

بأمانة الكلمة .. وأمانة العرض، يجب أن يضم التقرير مصادر والمعلومات التي استند  التزاما  

 اليها التقرير كالكتب العلمية والدوريات والسجالت والنشرات والصحف.. الخ 

 المالحق:  •

والتي   لتقرير،  المكملة  المالحق  بالتقارير  يرفق  أن  األحيان،  بعض  في  األمر  يستلزم  حيث 

 تفصيلية للجوانب التي تضمنها التقرير.توضح بصورة 

والمطبوعات   البيانية  والرسوم  والخرائط  واالحصائيات  بالوثائق  المالحق عادة  وتتمثل هذه 

 والتشريعات والقرارات .. الخ. 
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 رابعًا: األسس التي يرتكز عليها التقرير الجيد:  •

 يجب أن يكون التقرير شامال للجوانب التالية: 

تضمنًا المسائل والقضايا ذات الصلة المباشرة بموضوع التقرير فقط دون  أن يكون موضوعيًا م .1

 حشو أو زيادة أو استطراد. 

 أن يكون محددا وواضحًا فيما إذا كان يعالج مشكلة معينة أو يتعرض لظواهر مشكالت عامة.  .2

 أن يراعي في إنجازه التخطيط دقة التوقيت المناسب. .3

 يترتب على االيجاز االخالل بالموضوع.  أن يكون موجزًا بقدر اإلمكان على اال .4

 أن يحتوي على المعلومات وبيانات موثوق من صحتها. .5

 أن يهتم بإبراز النقاط العامة. مع ابراز التوصيات والنتائج في موجز شامل.  .6

 أن يكون سليمًا فيما يتعلق بالنتائج، وواقعيًا فيما يتعلق بالتوصيات والحلول المقترحة.  .7

لغته   .8 تكون  المظهر(  أن  )جذاب  التمثيل  دقيق  التعبير  يكون صادق  وأن  شيق،  وأسلوبه  سليمة 

 شامال للوسائل التوضيحية كالرسوم والخرائط والبيانات والجداول اإلحصائية. 

 أن تكون تقسيماته منطقية ومحددة العناوين، ومعبرة ومرتبه في تسلسل منطقي.  .9

يم تسلسله وهناك بصفة عامة أساليب متعددة  أن يكون الترقيم سليمًا ومعبرًا عن منطقية التقس .10

 في هذا المجال. 

كتابة   من  الجهة  هذه  تريد  وماذا  التقرير..  اليها  يقدم  التي  الجهة  معرفة  من  فالبد  واخيرًا 

التقرير.. أو ماذا يطلب منها هذا التقرير وفي كل األحوال فإن طريقة اعداد التقرير .. وأسلوب عرضه  

في إمكانية تفهم ما يتضمنه هذا التقرير من موضوعات وما يهدف الية التقرير    .. يلعبان دورًا كبيرًا
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.. باعتبار ان التقرير كما سبق أن ذكرنا ما هو إال وسيلة واداة فإذا كانت الوسيلة جيدة.. كانت النتائج 

 علي نفس الدرجة. 

 خامسًا: صفات المسئول عن إعداد التقرير:  •

العناصر التي يوكل إليهم اعداد التقارير بحيث تتوافر فيهم    يجب أن توجه العناية إلى اختيار

الصفات والقدرات التنظيمية لحسن اعداد التقرير، ومن هنا يتأكد لنا ضرورة إعداد الكوادر النقابية  

 القادرة على تحمل المسئوليات في إطار من المهارات الفنية الواجب ان تتوافر لديهم. 

 الصفات التي يجب أن يتصف بها معدو التقارير نذكر منها ما يلي: وهناك الكثير من   •

 االعتماد على النفس مع القدرة علي التعاون مع االخرين.  .1

 القدرة على النظر إلى األمور بنظرة شاملة وغير متحيزة. .2

 القدرة على التخيل واالبتكار. .3

 القدرة على الحكم الصائب على األمور.  .4

 واألمانة. المثابرة والدقة  .5

 القدرة على التنظيم وترتيب الحقائق والمعلومات والتحليل المنطقي النظم واستخالص النتائج.  .6

 القدرة على الكتابة باختصار ودقة مع اثارة االهتمام واالقناع.  .7

 القدرة على التعامل مع الناس وكيفية جمع البيانات وتسجيلها وتبوبيها وتحليلها. .8
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 عداد التقرير: سادسًا: خطوات ومراحل ا  •

من الجدير بالذكر أن فاعلية التقرير ترجع بدرجة كبيرة الي التفكير الصائب والتخطيط السليم  

 الذي يسبق كتابة وإعداد التقرير. 

 وهناك خطوات أساسية ومراحل هامة إلعداد التقرير تتمثل فيما يلي: 

 التحليل المبدئي للمشكلة التي ترتبط بموضوع التقرير. .1

 . التقرير  من  الهدف   وتحديد  العمل  خطة عداد .2

 جمع المعلومات التي سوف يرتكز عليها التقرير.  .3

بالوثائق   متاح  هو  ما  فمنها  والحقائق  والبيانات  المعلومات  مجال  في  عديدة  أساليب  هناك 

الجانب   اليه ميدانيًا وهذا هو  والمراجع والدوريات والنشرات والتقارير السابقة ومنها ما يتم الرجوع 

لصعب في مجال جمع المعلومات حيث يجب االلتزام باألسس والقواعد التي تضمن سالمة وصحة ا

 المعلومات التي يتم الحصول عليها من األخرين. 

 كذلك يجب التأكد من سالمة المعلومات بصفة عامة من كافة مصادرها. 

 تنظيم وتفسير وتحليل المعلومات والحقائق. 

ال والبيانات  المعلومات  أن  لهذه  حيث  تنظيم  يتم  ان  دون  إيجابي  عنصر  تمثل  ال  مجردة 

النتائج التي   اجراء تحليل ومقارنات ألرقام والبيانات إلمكانية استخالص  .. واخيرًا  .. الخ  المعلومات 

 تخدم البحث والدراسة موضوع التقرير. 
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 استخالص النتائج التي تخدم البحث والدراسة موضوع التقرير. 

لل العام  اإلطار  مراحل  كتابة  كافة  اكتمال  بعد  األخيرة  المرحلة  هي  وتلك   .. النهائي  تقرير 

 وخطوات اإلعداد نكون قد وصلنا إلى تحديد للشكل واإلطار العام للتقرير في صورت النهائية. 

 سابعًا: مرحلة متابعة التقرير: •

للتعرف على النتائج  ال شك أن هناك مرحلة هامة بعد تقديم التقرير تتمثل في عملية المتابعة  

 المترتبة على التقرير، باعتبار أن التقرير مجرد وسيلة وأداة لتحقيق هدف وغاية.

ومن هنا تبرز أهمية عملية المتابعة لكافة التقارير المقدمة للتعرف على ما أسفرت عنه من  

األركان، والعناصر،  نتائج وقرارات. وبالتالي يصبح التقرير اداءه فعاله وإيجابية إذا ما توفرت له كل  

 والمراحل، والخطوات السابق التحدث عنها. 

التقرير ولكن يمكن أن   أما عن اعداد المذكرات فأن عناصرها تتشابه بدرجة كبيرة لعناصر 

 يقال إن المذكرة تتسم بالبساطة وفي األمور التي نستلزم اتخاذ قرارات سريعة بشأنها. 

اعداد التقارير والمذكرات يتبين لنا أهمية التقارير  في إطار ما تم استعراضه في مجال كيفية  

 في مجال العمل اإلداري بصفة عامة، وفي مجال العمل النقابي بصفة خاصة.

 

   وهلل ولي التوفيق                                                           

 

 


