كيفية صياغة رسائل البريد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
تعتبر كتابة البريد االلكتروني من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها
مستخدمي اإلنترنت والباحثين عن دعم لقضاياهم من جهات مختلفة.
فالكثير من الشركات العالمية والمؤسسات تعتمد على مراسالت البريد
االلكتروني إلنجاز األعمال والتواصل مع الجهات الفاعلة بهدف طلب
الدعم أو اإلعالن عن الخدمات أو النشاطات.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أھم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ رﺳﺎﺋل
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ :
اﻟﺗزم اﻟﺑﺳﺎطﺔ :ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي اﻟﺑرﯾد أﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟواﺣد
ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن طﻠب ﺑﺳﯾط واﺣد ،إذ أن ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﺗزﯾد ﻣن
اﺣﺗﻣﺎل ﻗراءة اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑـ .% 84
اختر عنوانا ً الفتا ً وواضحا ً للرسالة :ضع عنوانا ً مختصراً يعبر
عن محتوى الرسالة بوضوح.
اكتب رسالة البريد اإللكتروني كما لو أنك تكتب رسالة خطية:
 .aاﺑدأ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻠﻧص ﺑﺟﻣﻠﺔ أو ﺟﻣﻠﺗﯾن ،وﺣﺎول اﺳﺗﺧدام
ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳؤال ﻟﺣث اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘ راءة.
 .bاﺳرد اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺗﺑﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﺎذﻛر ﺳﺑب
إرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،وﻏﺎﯾﺗك ﻣﻧﮭﺎ .اﺗﺑﻊ أﺳﻠوب اﻟﺳرد ﻟﺗﺿﻣن ﻟﻔت
اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻘﺎ رئ.
 .dﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻟث ،واﻷﺧﯾر ،ﻋﻠﻰ دﻋوة ﻣﺧﺗﺻرة
وﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﺟﻣﮭورك ﻟﻠﺗﺣرك وﻋﻣل ﺷﻲء .ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘطﻊ ،اطﻠب
ﻣن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﺗرﯾده ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷرة.
 .eاختم الرسالة بتوقيع مهني محترف.
اﻟﺟودة أوﻻً :
دقق رسالتك عدة مرات ،واستعن بشخص آخر لقراءتها،
.a
واستخدم الفحص اإلمالئي اإللكتروني قبل اإلرسال.
 .bﻧﺳق رﺳﺎﻟﺗك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧطوط وأﻟوان وأﺣﺟﺎم ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌ ض.
 .cﻻ ﺗرﻓق أﻛﺛر ﻣن راﺑط واﺣد ﯾوﺟﮫ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗرﯾده.
تجنب إرفاق الملحقات مع الرسائل ،خصوصا ً عند التواصل
 .dمع أشخاص جدد ،حيث ُتش ّغل الملحقات فالتر الرسائل غير
المرغوبة ،وتعد مصدراً خطيراً للبرمجيات الخبيثة.
ً
لمسة شخصية على الرسالة ،إذ تزيد احتماالت االقتناع
أضف
بالرسائل ذات الطابع الشخصي بنسبة .%200
تأكد من إمكانية قراءة الرسالة على األجهزة المحمولة ،إذ أن
 %47من الرسائل االلكترونية تقرأ على األجهزة المحمولة:
 .aاختر حجم خط كبير ،تمكن قراءته بسهولة على األجهزة
المحمولة.
 .bتأكد من ادراج طلبك المباشر بشكل واضح وبمكان مالئم
في الرسالة.
 .cضع العناصر المهمة القابلة للنقر في منتصف الشاشة ،أي
في وسط الرسالة.
اﺗﺑﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺗوﻗﯾت إرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :ﻗم ﺑﻣراﻋﺎة ﻓروق اﻟﺗوﻗﯾت وأﯾﺎم اﻟﻌطل ﺑﺣﺳب ﻣﻛﺎن
ﺗواﺟد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.
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