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   البرنامج و أثرهعلىتركز قصص نجاح : أوال
  

نه من الممكن ترجمة  النجاح في أي موضوع بصور منوعة، و في كل            من المعروف أ  

ترجمة ألية قصة يمكن أن يتم توضیح ھذه القصة بـصورة ذات أثـر إيجـابي و حـصلت           

ھذا األثر من الممكن أن يكون إجتماعیا، بیئیـا أو إقتـصاديا،      . كنتیجة لجھود برامجكم  

 ھذا األثـر بـصورة إيجابیـة و    لكن من الضروري أن يكون من السھل التعرف و إلتماس       

  . أنه حدث كنتیجة لھذا البرنامج أو عدد من البرامج التي تقوم ھیئاتكم بتنفیذھا

ھذا، و إنه عند التعريف و عمل تقـارير عـن ھـذه األمـور اإليجابیـة، فإنـه يجـب تـذكر           

  :األدلة اإلرشادية التالي ذكرھا

  

ترابط، عـدم اإلسـھاب، و   ھي  ال عند كتابة قصة نجاح، فإن من أھم المعايیر       §

. عدم الرسمیة و التركیز على نفس الموضوع مع التوجه إلـى األثـر مباشـرة     

 :قصة النجاح يجب أن تتضمن وصف مختصر لكل من

 

 المشكلة  - أ

 

 حل المشكلة من قبل البرنامج المطبق  -  ب

  

 "في حال وجودھم"الشركاء في التطبیق   -  ت

 

مج علیھم كمقولة عـن  أثر البرنامج أو ردود من الذين تم تطبیق البرنا      -  ث

 لسانھم

 

 المحصلة النھائیة  -  ج

  

إن . من الضروري التفكیر في الرسالة التي ننوي توجیھھا من خالل عرض قـصة النجـاح               

 خـاطئ مـن   انطبـاع عدم كفاية أو عدم وضوح المشكلة من شأنه أن يوجه القارئ إلـى      

كر ان الھدف يجب ان نتذ. ؤل عن سبب قیام مثل ھذا البرنامجشأنه أن يخلق لديه تسا   

الرئیسي لكتابة قصة نجاح ھو ان نوصل رسالة ان البرنـامج المنفـذ قـد احـدث فـرق ذو            

  .نتأثیر إيجابي ملموس في حیاة الناس المستھدفی



 

  

  نموذج لقصة نجاح: اثاني
  

  :ھذا نموذج عن قصة نجاح حیث تم تحديد كل محتوى رئیسي بھا

  

قامت الجمعیة  . )المشكلة(في السلط   تعتبر  أمراض القلب من أكثر األمراض الممیتة         

الـشركاء  ( و بالتعاون مع المستـشفي المحلـي و قـسم الـصحة      ) للبرنامج المنفذة(

كـل ثالثـة   " الطعـام الـصحي للقلـب     " بعمل ورشات و حـصص توعیـة عـن           )التنفیذفي  

  .شھور و قاموا بدعوة المجتمع المحلي لھا

  

بشكل يومي من قبل المشاركین في و كان التركیز على كیفیة إعداد الوصفات الصحیة 

 مشارك في الحـصص التوعويـة   50 كانت المشاركة من قبل  ).البرنامج(ورشات العمل   

 تم عمل مراجعة و مسح للمشاركین لعدة أسابیع بعد إنتھاء ھذه ).األشخاص(الثالث 

ــأن    ــة علــى نتیجــة مفادھــا ب ــاموا  % 73الحــصص و حــصلت الجمعی مــن المــشاركین ق

ات التي تم التعريف عنھا خالل حصص التوعیة حیث قاموا بتعديل نمط         باستخدام الوصف 

   .استھالكھم الیومي من الدھون و األمالح و السكريات

  

 فإن حمـالت التوعیـة الخاصـة بالتغذيـة          2004طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمیة للعام       

 الورش علـى  و ھكذا و بتطبیق ھذه .  دينار لكل مريض   5000وفرت كلفة مالیة ما يقارب      

، و كنتیجة الھتمام   )األثر( دينار 71000المستفیدين منھا فقد تمكنا من توفیر ما يعادل         

المشاركین المتزايد، فقد تم أخذ قرار بأن تستمر ھذه الورش و الحصص التوعوية بصورة  

  .)المحصلة النھائیة(" شھور3كل "مستمرة 

  

  

  

  



 

  

  ز على األفرادقصص نجاح ترك: ثالثا 

  

الھدف األساسي لبرنـامجكم ھـو التـأثیر بـصورة إيجابیـة علـى حیـاة الـذين تقومـون            إن  

قصة النجاح ال توضح فقط المخرجات و النتائج مـن البرنـامج، بـل أيـضا تجعـل              . بخدمتھم

متلقي الخدمات من قبلكم كأنھم حقیقة ملموسة و يمكن تخیلھم مـن خـالل وصـفكم         

  .في عقل القارئ كأشخاص حقیقیون

  

  :تقوموا بكتابة قصة نجاح، فإنه من الضروري أن تفكروا في األسئلة التالیةقبل أن 

  

  المجموعة أو األفراد الذين يتم خدمتھم؟من  - أ

ü                  ،فیھا يمكن اإلشارة إلـى فئـة عمريـة معینـة، أو نـوع اجتمـاعي

ــدخل و    ــة، فئــة ال ــة االجتماعی العــرق، المظھــر الجــسدي، الحال

 طالـب فـي المرحلـة     أحمد عربیـات  : "غیرھا، على سبیل المثال   

 سمز أحمد ممتلئ بالنشاط 135الثانوية من السلط و يبلغ طوله 

 " و سريع االبتسام

 

  االختالف في حیاة المشارك أو المستفید من  خدماتكم؟ما هو  -  ب

ü         فكروا في رسم صورة للمشارك قبـل و بعـد أن تلقـى خـدماتكم .

تـائج  أنظروا إلى التغییرات الجوھرية التي حدثت له، اسـتخدموا ن     

اسـتطاع أحمـد أن يكمـل       : "علـى سـبیل المثـال     . يمكن قیاسھا 

الواجبات المدرسیة بصورة أكثر نجاحا في أغلب أوقاتـه و بنـسبة      

90" % 

 

 التي استغرقھا ھذا التغییر؟" ما ھي الفترة "متى  -  ت

ü    خــذوا بعــین االعتبــار فتــرة البرنــامج أو الفتــرة التــي انــضم فیھــا

التغییرات التـي   : "ل المثال على سبی . المشاركون إلى برنامجكم  

 "حدثت خالل فترة البرنامج التعلیمي

  

 



 

  حدث ھذا؟أين  -  ث

ü    يتم فیھا تحديد موقع المشاركین مثل المدينة أو القرية باإلضـافة

إن الجمعیـة   : "علـى سـبیل المثـال     . إلى توضیح البرنامج نفـسه    

التــي تــدعم ھــذا البرنــامج قامــت بتأســیس وحــدة للــدعم فــي  

وية في محافظة البلقاء التي تقـع فـي غـرب    مدرسة السلط الثان 

 ".األردن

 

  تمكنت خدماتكم المقدمة من خالل برنامجكم بعمل ھذا التأثیر؟كيف  -  ج

ü          قوموا بتقـديم وصـف للبرنـامج و الخـدمات المقدمـة التـي قامـت

ــرة للمــشاركین  ــال . بعمــل ھــذه الخب يقــوم : "علــى ســبیل المث

 و لمدة سـاعة    برنامجنا بتقديم برنامج تعلیمي مكثف لكل طالب      

 ".كاملة مرتین في األسبوع

 

ــأن حیــاتھم   لمــاذا  -  ح  يظــن المــشاركین أو المــستفیدين مــن البرنــامج ب

 أصبحت أفضل؟

 

ü        إن استخدام مقولة مباشرة على لسان المشارك من شـأنھا أن

علــى ســبیل المثــال . تعطــي أثــر إيجــابي و كبیــر لقــصة النجــاح 

خـَال المعلـم   ساعدنى المعلم على إنـي أتعلـم أشـیاء جديـدة،      "

  " عام مشارك في البرنامج12 أحمد عربیات، –التعلیم ممتع 



 

  

  نصيحة

  

 . استعمل وسائل وصور مرئیة كونھا تعتبر أكثر تأثیرا وإقناعا لدى القراء •

  

, احـصل علـى مـوافقتھم     , قبل قیامكم باستخدام أسماء عند كتابـة قـصة نجـاح           •

ال مـانع  .  ما قمـتم بكتابتـه     شاركوھم في ماذا تنوون كتابته و من سیقوم بقراءة        

كما أنـه  . من استخدام أسماء مستعارة طالما أنه سیتم توضیح ذلك في القصة          

 .يمكنكم استخدام االسم األول دون ذكر اسم العائلة

  

 

كلنا نفرح عندما تتغیـر حیـاة فـرد مـن أفـراد منظماتنـا نتیجـة لتـأثیر عملـه فـي                        •

 نجاح المستفید النھـائي مـن   البرنامج، و لكن قصص النجاح يجب أن تسرد قصة   

 . البرنامج و تركز علیه و لیس على األفراد العاملین في المنظمة

 


