
 «قصص النجاح»ادات الخاصة بكتابة اإلرش

 ؟«قصة النجاح»ما المقصود بـ
قصة النجاح هي سرد أو دراسة حالة لعمل ملهم أحدث تغيريًا إجيابيًّا يف حياة الناس. من شأن قصص النجاح 

 تعريف إجنازاهتا ومشاركة خرباهتا مع اآلخرين ليتعلموا منها. علىأن تساعد املؤسسات األعضاء 

 كيف تكتب قصة نجاح؟

 أو الربنامج أو اخلدمة اليت تود إبراز تأثريها اإلجيايب. املشروع؛ أي اختر موضوع القصة -1

 اليين عملوا يف نياملطلوبة لبدء عملية الكتابة. يُنصح بأن ُتشرك يف ذلك املوظف المعلومات واإلحصائيات اجمع -2
 املشروع أو الربنامج أو اخلدمة اليت وقع عليها اختيارك.

 اليت تعربر بشكل جيد عن سري العمل على الطبيعة. المالئمةالصور  تجميعيف الوقت نفسه، عليك  -3

وكيف انتفعوا من املبادرة أو املشروع أو  ،عن جتربتهم تقتبسهاواطلب منهم كتابة سطور قليلة  ،اتصل ببعض المنتفعين -4
 أن حتصل على موافقتهم لتحرير هيه االقتباسات وترمجتها ونشرها. الربنامج أو اخلدمة. وال تنس  

 مسرتشًدا بالعناصر امليكورة أدناه. ب مسودة قصة النجاحاكت -5

 .تعليقاهتمواسأهلم  ،على ما كتبته كطلع زمالئ  أ -6

 املطلوبة قبل إرسال قصتك للنشر. الموافقات احصل على -7

 كلمة(  1500–1000عناصر كتابة قصة نجاح فعالة )

جيب أن يكون عنوانًا بسيطًا وخمتصرًا ومعربًا إذ ويشجعهم على القراءة؛  ،: اخرت عنوانًا خيطف عيون القارئنيالعنوان -1
 عن املضمون.

 تتضمن نطاق عملها وأهدافها طويلة املدى. على أن ،: اذكر خلفية خمتصرة عن املؤسسةالخلفية -2

 فت املؤسسة إىل حلها.اشرح املشكلة أو القضية اليت هد :الحالة -3

 :االستجابة/ المبادرة -4

 هيا التحدي. اشرح املبادرة اليت طُرحت ملخاطبة 

 .استعرض اسرتاتيجية العمل واجلدول الزمين للفعاليات 

 يف املبادرة )املوظفون، والتمويل، والبحث، والشراكات(، وكيلك املخرجات )األنشطة،  اذكر املدخالت املستثمرة
  أو التدريبات، أو املنتجات، أو غريها(.
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 وكيف تعاملت معها. ،: اذكر الصعوبات اليت واجهتهاالتحديات -5

ا مستداًما أو حققت تغيريًا إجيابيًّ  : اذكر نتائج املبادرة وتأثرياهتا، واشرح كيف جعلت حياة الناس أفضلالنتيجة/ التأثير -6
 ولفت األنظار إىل عدد املستفيدين الكبري. ،اإلحصائيات لتدعيم قصة النجاح يف اجملتمع. استخدم

س عنهم يف القصة؛ فإضافة اقتباسات بلسان املنتفعني إىل القصة تعطي مثااًل حيًّا على برز املنتفعني واقتبأ: االقتباسات -7
 التأثري اإلجيايب للمبادرة. 

 : حتدث عن اخلطط املستقبلية الستدامة التأثريات اإلجيابية للمبادرة أو زيادهتا.التطلعات المستقبلية -8

 تظهر العمل يف سياق القصة. تعليقات قصرية مع ،دةعالية اجلو  اضف صورتني أو ثالثً أ: الصور الفوتوغرافية -9

 ضف أي معلومات داعمة أخرى أو بيانات االتصال أو الشركاء، وما إىل ذلك.أ: معلومات إضافية -11

 نصائح للكتابة

 .استخدم مجاًل واضحة وقصرية، وجتنب الرتكيبات الطويلة 

 لتساعد القارئ على فهم احملتوى بشكل أكرب. ؛نظرم عناصر القصة يف فقرات منفصلة 

 .استخدم عالمات الرتقيم لتعزيز وضوح احملتوى وسهولة فهمه 

 لتبقي القارئ على املسار الصحيح. ؛اربط األفكار املختلفة باستخدام الكلمات االنتقالية 

 .جتنب استخدام االختصارات واملصطلحات املتخصصة، أو اشرحها إن لزم األمر 

 األخطاء اإلمالئية والنحوية. ه منوصحح ،النص يف دقق 


