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 إطاللة:
ــة  ــارة قابل ــن ومه ــه ف ــد أن ــه؛ بي ــوي يف أصل ــو عف ــا، وه ــد عنه ــة المحي ــل رضورة حياتي التواص

لالكتســاب بالتعلــم واملــران؛ يك يكــون املــرء إيجابيــاً يف تواصلــه، ومؤثــراً يف محيطــه؛ مبــا يحقــق 

ــة.  ــه النبيل غايات

ــذا تعــد التقاريرعــى  ــر، ل ــون بالتواصــل الحــي املؤث وأطــراف املصلحــةيف القطــاع الخــري معني

اختــالف أنواعهــا، ودوافعهــا، ومثارهــا املرجــوة، مــن أهــم قنــوات التواصــل بــن هــذه األطــراف 

املتعــددة مــا بــن مانــح، وممنــوح، ومؤسســات وســيطة، وأجهــزة حكوميــة، ودوائـــــر إعالميــة. 

وإميانــاً مــن فريــق العمــل يف وقــف ســعد وعبــد العزيــز املــوىس -رحمهــام اللــه- بــرورة االرتقــاء 

بالقطــاع الخــري يف جميــع مناحيــه، جــاءت هــذه املبــادرة لنــر الوعــي حــول إعــداد التقاريــر 

مبهنيــة واحرتافيــة، عــر هــذا الدليــل املســمى: ) أوراق تنبــض بالحيــاة: دليــل إرشــادي إلعــداد 

تقريــر للامنحــن (.

ويحدونــا أمــل لــن يخيــب، بــأن يضفــي هــذا الدليــل عــى تقاريــر العمــل الخــري، مزيــداً مــن 

جــامل اللفــظ، وحســن الســبك، وروعــة التصميــم، وأناقــة املظهــر، التــي تحــي مبجموعهــا حقيقــة 

قامئــة يف كل مــروع، وتصــف الواقــع بشــفافية ينتفــع منهــا أطــراف العمــل؛ فضــالً عــن املجتمــع 

املحيــط، يك يكــون املانــح أنشــط لإلنفــاق، ويرتقــي املمنــوح يف ســلم االتقــان، ومعهــام مجتمــع 

مســتفيد ســعيد بذلــك.

ومــام يحفزنــا إلنجــاز هــذا الدليــل، مــا بلغنــا مــن قبــول واستحســان إلصدارنــا الســابق: ) دليــل 

الزيــارات امليدانيــة(، مــام عــزز لدينــا الثقــة بــأن بيئــة القطــاع الخــري متعطشــة لألدلــة العمليــة، 

وقابلــة لتحســن أدائهــا وفــق أفضــل مامرســة ممكنــة.

ونســأل اللــه تعــاىل أن يكتــب القبــول والتوفيــق لهــذه املبــادرة، وأن يجــزل األجــر واملثوبــة لــكل 

مــن شــارك يف النهــوض بالقطــاع الخــري.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أوراق تنبض بالحياة

أ. مقدمة:
ــا  ــى نبين ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــه رب العامل ــد لل الحم

ــد:  ــلم، وبع ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

فقــد مــأل اللــه الكــون بآيــات باهــرة وأرسار عجيبــة، أدرك 
ــا  ــن أعجبه ــياء، وم ــم أش ــت عنه ــيئًا وغاب ــا ش ــر منه الب
رس االنجــذاب وســحره؛ فــام الــذي يجعــل املحــزون ينــى 
آالمــه وهــو يتأمــل رشوق الشــمس وخيوطهــا األوىل؟! وأي 
ــد  ــاريره ويفق ــرج أس ــأس تنف ــزم والب ــت ذا الح ــوة جعل ق
وقــاره لطرفــة طرقــت مســمعه؟! ومــا الــر الــذي جعــل 
موعظــة مــن بضــع كلــامت تجــرى لهــا دمــوع قلــب قــاس 
وروح شــاردة؟! ومــا تفســر حفــظ أبيــات وحكــم وأمثــال 
وتوارثهــا جيــالً إثــر آخــر فيــام طــوى النســيان مثلهــا 
وأكــر؟! مــا الــذي أنطــق صــوًرا وصحًفــا جامــدة، وأصمــت 

ــا؟! ــا حــراكًا وضجيًج ــؤا الدني بــًرا مل

ألجــل ذلــك؛ حاولنــا يف هــذه الدليــل استكشــاف 
األرسار التــي تجعــل الكلــامت تطــل بجــامل وعظمــة، 
كإطاللــة الشــمس حــن رشوقهــا وقــد الح مــن بــن أشــعتها 
ــا أن  ــاره! وأردن ــت أخب ــاره، وغاب ــال انتظ ــز ط ــدوم عزي ق
نســتثمر بهجــة االندهــاش، وصخــب العواطــف، وســلطة 
اإلبــداع والجــامل، ولهفــة الحصــول عــى الخــر املتــواري؛ 
يك نســتطيع زف الحقائــق يف قالــب فخــم ذي ســبك رصــن 

ــدوم ذكراهــا. ولغــة بليغــة يبقــى أثرهــا وت
ــالً للقطــاع  ــة، أن نصنــع دلي ــا لتحقيــق هــذه الغاي و اخرتن
الخــري، يكتشــف القوانــن ويفــر الظواهــر بلغــة عمليــة 
وأســلوب ميــر؛ فيجعــل مــن التقاريــر الصــادرة عــن هــذا 
ــاة؛ تخطــو وتســعى  ــاً نابضــة بالحي ــوي أوراق القطــاع الحي

ــة، وصورهــا  ــا ناطق ــة، وجداوله ــا حي وتتنفــس، فكلامته
معــرة، وأشــكالها تجلواإلشــكال؛يك تكــون تقاريــر العمــل 
الخــري بارعةالجــامل، فصيحــة املقــال، مثينــة املضمــون، 
تــروي املــايض بصــدق، وتصــف الحــارض بدقــة، وتنشــد 

املســتقبل بطمــوح وثــاب.

وحيــث أن وقــف ســعد وعبــد العزيــز املــوىس رحمهــام 
اللــه أخــذ عــى عاتقــه - كــام نصــت عــى ذلــك رســالته 
ــاء قطــاع خــري متطــور؛ جــاءت هــذه  - اإلســهام يف بن
املبــادرة والتــي تهــدف إىل: تيســر وتجويــد عمليــة 
ــا:  ــتفيد منه ــري، لتس ــاع الخ ــر يف القط ــداد التقاري إع
ــج  ــيطة، والرام ــات الوس ــة، واملؤسس ــات الخري الجمعي
ــة وإدارات  ــة والحكومي ــات املانح ــة، واملؤسس االجتامعي

ــة. ــؤولية املجتمعي املس
وســرًا عــى الطريــق الــذي خطــه الوقــف لنفســه؛ 
ــه،  ــة يف إعــداد مبادرات ــة الرصين ــة العلمي ــي املنهجي بتبن

ــالل: ــن خ ــل م ــذا الدلي ــادة ه ــا م ــد جمعن فق

ــر  ــة نظ ــن وجه ــزة م ــر املمي ــامت التقاري ــل س  تحلي
املؤسســات املانحــة.

 دراســة أفضـــل املمــارســات العــامليـــــة.
 اإلفـــادة من املقــاالت واألبحـاث املتخصصــة.

 استشــارة املمــارسـن والخــراء.

وقد قسمناه لثالث وحدات: 
ناقشــنا يف األوىل املفاهيــم الرئيســة، ووضحنــا يف الثانيــة 
ــا منــاذج  ــة قدمن ــد، ويف الثالث ــر فري ــاء تقري خطــوات بن
عمليــة تيــر التنفيــذ، و نســأل اللــه أن يجعلــه خالصــاً، 

صوابــاً، نافعــاً، محققــاً للغبطــة واألثــر املبــارك.
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ب. صفحة وفاء:
أو  أثــراك،  الصفحــات محتــوى  إن وجــدت يف هــذه 

تنظيــاًم ارتاحــت لــه عينــك، أو عبــارة ملكــت لبــك، 

فقــد كان خلفــه –بعــد توفيــق املــوىل وتســديده- فريــق 

ــزل  ــا أج ــم من ــروف، له ــجيته املع ــخاء، وس ــيمته الس س

ــد  ــص بع ــان، ونخ ــب إحس ــاء ويفٍّ لصاح ــع دع ــكر م ش

ــن: ــوم كل م عم

 أ. محمــد الســلطان فقــد انقدحــت الفكــرة منــه أوال، 

ــا وال  ــارك فيه ــه أن يب ــأل الل ــا ونس ــعت دائرته ــم اتس ث

يحرمــه أجرهــا.

 مديــري العالقــات العامــة يف املؤسســات املانحــة التــي 

خاطبناهــا والذيــن رشــحوا لنــا أفضــل التقاريــر الــواردة 

إليهــم مــن وجهــة نظرهــم وزودونــا بنســخة منهــا.

ــد املحســن العســاف  ــن عب  ولألســتاذ الرائــق أحمــد ب

ــدداً  ــرتح ع ــه، واق ــل، وصياغت ــر الدلي ــوىل تحري ــذي ت ال

ــة  ــة مضاف ــب، وكان قيم ــادة الرتتي ــات، وإع ــن اإلضاف م

رائعــة.

ــا  ــذي أفدن ــارات ال ــب واالستش ــن للتدري ــز تكوي  مرك

ــة. ــن مناذجــه العملي م

ــل  ــي أتقنــت رســومات الدلي  ) رشكــة Art Zone ( الت

ــام نشــكر  ــه، ك ــواه وغايات ــن محت ــة ع ــيء براع ــا ينب مب

املصممــة املبدعــة نــور التــي أبدعــت لنــا الغــالف بأروع 

ــل. جــامل وأدق تفاصي

ــار  ــعيد املستش ــد الس ــن محم ــك ب ــدس عبداملل  املهن

اإلداري والفنــي يف أمــور الطباعــة والتصميــم حيــث 

راجــع التفاصيــل الفنيــة الــواردة يف ثنايــا الكتــاب، فضــال 

ــل. ــذا الدلي ــر له ــة والن ــات الطباع عــن تقدميــه توصي

 املراجعــون وهــم: املهنــــدس د. أحمــــد طومــان، 

ــن  ــن ب ــان عبدالرحم ــاق، والفن ــد الزع ــتاذ ماج و األس

جــامل القرعــاوي، و األســتاذة ســمية الســحيم واألســتاذ 

مــوىس القبــي، فقــد الحظــوا وبينــوا واجتهــدوا يف بيــان 

ــر. ــن التطوي ــن ومواط ــن التحس مكام

ــن  ــه: األســتاذ طــارق ب ــر املــروع واملــرف علي  مدي

محمــد الســلامن حيــث بــذل جهــدا مســتمرا ومشــكوًرا 

مــن حــن إطــالق الفكــرة والربــط بــن أصحــاب العالقــة 

واملراجعــة املســتمرة إىل أوان رؤيتهــا بحلتهــا البهيــة 

األنيقــة بــن يديكــم. 

 ولقارئنــا الكريــم الــذي يقــرأ هــذا الدليــل: فيفيــد منــه 

ــن  ــره مل ــن، أو يع ــه لآلخري ــل فكرت ــس، أو ينق أو يقتب

ــه. ــه ومقرتحات ــا مبلحوظات ــم يتواصــل معن يحتاجــه، ث

 وشــكرنا األكــر .. لألســتاذ عبداللــه البســام معــد هــذا 

ــه  ــد وعطائ ــه املتوق ــر وشــعلته املتوهجــة وبذهن التقري

املتجــدد الــذي أحــال الفكــرة إىل واقــع بتوفيــق اللــه.
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ج. كن معنا .. دوما !
ــرت  عــى وســم  ــاً عــر توي نســعد بتفاعلكــم جميع

وتعليقاتكــم،  تجاربكــم،  منتظريــن  #أوراق_تنبــض 

التــي  لخدماتهــم  املختصــن  وعــرض  وملحوظاتكــم، 

ــع  ــا موض ــتكون جميعه ــاع، وس ــا للقط ــم تقدميه ميكنه

احتفــاء أوالً، وشــكر ثانيــاً، واســتفادة ثالثــاً.

د. إشارات قبل البدء :
الرمــوز املستخــدمـــة يف الـدليـــل: 

رمز )      ( لإلشارة ألفضل املامرسات.

رمز )      ( للمـــواد اإلثـــرائيـــــــة.

 لتحميل الكتاب 
 املوقع االلكرتوين :

http://walmosa.org/Pages/Products.aspx

PDF امســح رمز االستجابة لتحميل نسخة الكتاب 



٩

فهرس الكتاب

إطاللة
مقدمة

صفحة وفاء
كن معنا .. دوما !
إشارات قبل البدء

الوحدة األولى: التقرير مفاهيم ومكونات  
أ- ما التقرير الذي نستهدفه؟

ب- أنواع التقارير

ج- مكونات التقرير

الوحدة الثانية: صناعة التقرير مراحل وإرشادات
أ- مرحلة التخطيط

ب- مرحلة جمع البيانات

ج- مرحلة التحرير

د- مرحلة التصميم الفني للتقرير

هـ- مرحلة مراجعة التقرير

و- مرحلة طباعة التقرير

الوحدة الثالثة: صناعة التقرير خطوات ونماذج عملية
أ- مناذج التخطيط

ب- مناذج جمع البيانات

ج- مناذج مرحلة التحرير

د- مناذج التصميم والطباعة

    الخاتمة
   الملحقات

أ- ملخص دراسة أفضل املامرسات املحلية

)CC( ب- رخص اإلبداع املشاع

ج- مصادر استفدنا منها

5

6

٧

8

8
١١

١٢

١٣

١5

١٩

٢0

٢٧

٣0

٣٧

٤٩

50

٥٣

٥٥

7٤

8٢

٩٠

١٠٠

١٠١

١٠٢

١١٠

١١٢



١٠



١١

الوحدة ا�ولى
التقــــــريــــر
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ب.أنواع التقارير

ج.مكونات التقرير

مفاهيم
         ومكونات
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الوحدة األولى: التقرير مفاهيم ومكونات:

أ. ما التقرير الذي نستهدفه؟

ــا  ــن خالله ــة م ــتعرض الجه ــرة، تس ــة مخت ــو وثيق ه

لتعريــف  واجهتهــا،  التــي  والتحديــات  إنجازاتهــا، 

أصحــاب العالقــة بجهــود الجهــة. ويركــز التقريــر عــى 

مــروع محــدد، أو عــى فــرتة زمنيــة معينــة، وســيكون 

شكل رقم )1.1 (
فوائد التقرير

إطالع المانح على ثمار عطائه.

كسب ثقة المانحين اآلخرين.

تسويق رسالة الجهة وأنشطتها.

تقديم نموذج عملي قابل لالحتذاء.

االستجابة للمتطلبات النظامية.

توثيق المنجزات والبرامج.

ــر  ــاريع أك ــر املش ــى تقاري ــل ع ــذا الدلي ــا يف ه اهتاممن

مــن التقاريــــر الزمنيــــة؛ لكونهــــــا األكــر شيوعـــــــاً.

شكل رقم )1.2 (
أصحاب االهتمام

األجهـــــــــزة 
الحكوميـــــة.

المؤسسات 
الممـاثلـــة.

المانـــــح 
المستقبلي.

المانـــح 
الحــالي.

اإلدارة 
العليا.

المختصون.

وسائل
اإلعالم.

الباحثون.
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ب. أنواع التقارير:

ميكن تصنيف التقارير بناء عى معاير مختلفة؛ كالتايل:

حسب الزمن:

محــدد  زمنــي  موعــد  يف  تصــدر  دوريــة:  تقاريــر   

ســنوي...(. ربعــي،  شــهري،  )أســبوعي، 

 تقاريــر غــر دوريــة )اســتثنائية(: تصــدر مرتافقــة مــع 

حــدث معــن )إنجــاز، مؤمتر،مشــكلة،...(.

حسب املستهدف:

 تقاريــر داخليــة: إلدارة أو قســم داخــل الجهــة )مجلــس 

األمنــاء، املدير التنفيــذي،...(.

 تقارير خارجية: ملؤسسات )مانحة، حكومية،...(.

حسب الهدف:

 تقاريــر وصفية)متابعــة(: تقــارن بــن املنفــذ واملخطــط 

. له

معلومــات  تعــرض  )إخباريــة(:  معلومــات  تقاريــر   

وحقائــق حــول موضــوع معــن.

 تقاريــر استكشــافية )دراســات(: تحلــل املعطيــات 

املتاحــة للتوصــل إىل حــل أو تفســر أو قــرار.

 تقاريــر تقييــم األداء )إنجــاز(: تقيــم فاعليــة األداء 

وكفاءتــه وفــق معايــر موضوعيــة.

ــة  ــورة الذهني ــزز الص ــويق(: تع ــة) تس ــر دعائي  تقاري

ــرص  ــد لف ــا، ومته ــد جمهوره ــة عن ــودة للمنظم املنش

ــم. ــرتك معه ــاون املش التع

حسب األسلوب:

 علمي      إخباري      روايئ

 حسب الطريقة:

 مكتوب      مسموع      مريئ

وعند التأمل يف التقارير التي تحتاجها املؤسســات املانحة نجد 

أنها تشمل مزيجاً من األنواع السابقة، فيمكن وصفها أحياناً 

بأنها تقارير )غر دورية، خارجية، إنجاز، تسويقية(.

صمم تقريرك باستخدام مزيج يحقق 

متطلبات املانح وأهداف منظمتك
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شكل رقم )1.4 (
أنواع التقارير و أهدافها

أهداف التقارير

املقارنةتقرير متابعة

املعلوماتتقرير إخباري

حلتقرير استكشايف

تقييمتقرير إنجاز

تسويقتقرير دعايئ

شكل رقم )1.3 (
أنواع التقارير

أنواع التقارير

مريئ  مسموع  
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ج.مكونات التقرير:

تختلف مكونات التقرير العتبارات متعددة، من أهمها 

طلبات املانح، وطبيعة املروع، وتطلعات الجهة، والفرتة 

الزمنية املتاحة.

ومتثل املحاور اآلتية املكونات الرئيسة للتقرير:

 مقدمة.

 موجز عن الجهة.

 التعريف باملانح وشكره.

 التعريف باملروع.

 استعراض اإلنجازات.

 خامتة.

وفيام ييل رشح مختر لجميع مكونات التقرير املثايل:

١- الغالف األمامي:

يحوي الغالف األمامي 

العنوان األسايس للتقرير، 

وشعارات الركاء، وتاريخ 

اإلصدار. ويصمم بطريقة 

جاذبة إلثارة اهتامم القارئ، وتأسيس انطباع إيجايب أويل.

٢- االستهالل )كلمة الجهة(:

كلمة مخترة ذات داللة، 

توقع باسم شخصية قيادية يف 

الجهة؛ إلضفاء جو من الود مع القارئ، ومنح التقدير الالزم 

للامنح، وعموم املستهدفن.

٣- مقدمة التقرير:

توضــح املقدمة غايات التقرير ومنهجيته، وأبرز محتوياته، 

وتكون عامل تشويق لقراءته، 

وميكن دمجها مع االستهالل 

أحياناً.

٤- جدول املحتويات:

يرد جدول املحتويات العناوين األساسية للتقرير، وأرقام 

صفحاتها؛ لتســهيل الوصول إليها، ويعطي تصوراً مجمالً عن 

التقرير، وميكن يف التقارير القصرة االستغناء عنه.

استغن عن جدول املحتويات إذا كان 

التقرير أقل من٢0 صفحة

اجعل الغالف األمامي 

شبكة صيد محكمة!

االستهالل تعبر رشيق 

غر متكلف

املقدمة كالرائد الذي 

ينفع أهله.
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5- موجز عن الجهة:

يشار فيه إىل رؤية الجهة، ورسالتها، وتوجهاتها االسرتاتيجية، 

وتاريخها، وأبرز إنجازاتها؛ إلعطاء 

القارئ صورة إيجابية آرسة عنها.

6- التعريف باملانح وشكره:

من خالل إبراز شعاره، 

ومنتجاته، وشكره رصاحة، مع 

إضافة ما يشرتط املانح ذكره 

دون إرضار بالجهة.

7- التعريف باملروع:

املــروع،  كفكــرة  الرئيســة،  النقــاط  عــى  تركيــز  وفيــه 

والباعــث له،وأهدافــه، واملســتفيدين منــه، ونطاقــه الجغــرايف 

ــا. ــب ذكره ــه إن ناس ــه، وتكاليف ــه وأدوات ــاين، ومراحل والزم

8- استعراض اإلنجازات:

ــه  ــح- ففي ــر املان ــة نظ ــن وجه ــر - م ــب التقري ــو ل ــذا ه ه

ومعــززة  باألرقــام،  مفصلــة  املتحققــة،  اإلنجــازات  تــرد 

باألدلــة والشــهادات والشــواهد؛ 

الجهــة  تحقيــق  لتوثيــق 

كــام  املــروع؛  ألهــداف 

وغــر  املبــارشة  لآلثــار  يشــار 

املبــارشة التــي يتوقــع أن تســهم أنشــطة الجهــة يف تحقيقهــا.

٩. الخامتة:

تلخــص الخامتة أبرز ما تضمنه التقرير، وتذكر التوصيات 

والتطلعات املستقبلية؛ وتسوِّق لفرص التعاون املتاحة 

واملستقبلية، وميكن أن يشكر فيها من يستحق الشكر.
يجيب التعريف بوضوح 

واختصار عن: ماذا؟ وملاذا؟ 

ومن؟ ومتى؟ وكيف؟ وكم؟

التعريف باإلنجازات 

هو قلب التقرير

صفحتان هو 
الحجم األنسب 
للتعريف بجهتك

فقرات اإلنجازات وآثارها تبلغ 

تقريباً ضعف عدد فقرات اإلجراءات 
والعمليات.

تكفي صفحة 
واحدة للتعريف 

باملانح وشكره

تتميز التقارير حن تختم باإلشــارة إىل 

التطلعات املستقبلية
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١٠- امللحقات:

يلحق بالتقرير 

املوضوعات التي 

قد يحتاجها القارئ 

املهتم؛ ومل توضع يف صلب التقرير منعاً لتشــتيت القارئ 

العادي؛ لطولها، أو لكونها معلومات تخصصية أو تفصيلية.

١١- الغالف الخلفي:

يحوي الغالف الخلفي وسائل التواصل التقليدية والحديثة، والعنوان 

الجغرايف واإللكرتوين للمنظمة.

عنوانك الواضح سيدل عليك 

مانحاً أو مستفيداً أو رشيكاً.

شكل رقم )1.5 (
أغراض مكونات التقرير

امللحق ينبيء عن 

اهتاممك بالقارئ املختص 

والعادي يف آن واحد!
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الوحدة الثانية
صناعة التقرير

مراحل
         وإرشادات



٢٠

الوحدة الثانية: صناعة التقرير مراحل وإرشادات:
ــن  ــاً ع ــاً رائع ــراً صحفي ــب تقري ــي أن يكت ــتطيع الصحف يس

مروعــك خــالل زيــارة قــد ال متتــد ألكــر مــن ســاعة 

ــد  ــح ال يع ــره املان ــذي ينتظ ــر ال ــد أن التقري ــاعتن، بي أو س

بطريقــة صحفيــة! بــل يســتلزم إعــداده رؤيــة واضحــة، وإدارة 

ــه. ــاً ل ــروع والحق ــع امل ــاً م ــاً متزامن ــالً دؤوب ــة، وعم واعي

ــر  ــاج تقري ــة مراحــل إنت ــارص اآلتي ــك ســنناقش يف العن ولذل

احــرايف:

شكل رقم )2.1 (
سمات التقرير االحترافي

 سامت التقرير

االحرتايف

الوضوح

الجامل اإليجاز

 التكامل

الدقة

اإلقناع

أ.مرحلة التخطيط:

تشــبه هــذه املرحلــة عمــل املكاتــب الهندســية قبــل تشــييد 

املبــاين العمالقــة، حيــث نســعى إىل بنــاء تصــور عــن املخــرج 

ــا  ــك؟ وم ــن ذل ــن املســؤول ع ــننفذه؟ وم ــف س ــايئ، وكي النه

ــامد  ــد اعت ــة بع ــدأ هــذه املرحل ــا؟ وتب ــي نحتاجه ــوارد الت امل

املــروع مبــارشة مــن خــالل:

أول عالمات فشل التقرير أن 

تبدأ العمل عليه بعد نهاية 

املروع!

١. تحديد فريق إعداد التقرير:

• مديــر الفريــق: املســؤول عــن وضــع الخطــط، ومتابعــة 

تنفيذهــا، وغالبــاً يكــون مــن قســم التســويق أو العالقــات 

العامــة.

• أعضــاء الفريــق: تســند لهــم مهــام إعــداد التقريــر، ويعتمــد 

عددهــم عــى حجــم املــروع، ونطاقــه الجغــرايف، وتنــوع 

ــطه. مناش

• املســاندون: أصحــاب مهــارات تخصصيــة قــد ال تتوافــر يف 

الجهــات الصغــرة واملتوســطة، مــام يســتدعي التعاقــد مــع 

أطــراف خارجيــة ألداء هــذه املهــام التخصصيــة، ومــن أمثلتهــا:

 التحرير.             التصميم.                  الطباعة.

 التصوير.            املراجعة اللغوية.         اإلحصاء.



٢١

شكل رقم )2.2 (
المهارات التي يحتاجها 

فريق إعداد التقرير

 املهارات التي يحتاجها

فريق إعداد التقرير

 التخطيط

واملتابعة

جمع 

املعلومات 

وتحليلها

االتصال 

والتنسيق

اإلبداع

 واالبتكار

التحرير 

والكتابة

التصميم

 الفني

التصوير الفوتوغرايف

٢. معرفة أسئلة املانح:

ــر، أن  ــايئ للتقري ــج النه ــن املنت ــايل ع ــور مث ــاء تص ــزم لبن يل

نحــر األســئلة التــي يرغــب املانــح يف الحصــول عــى إجابات 

وافيــة عنهــا، وتســتل هــذه األســئلة مــن رشوط االتفاقيــة، أو 

مــن مــؤرشات األداء املطلوبــة، أو تســتوحى مــن اهتاممــات 

املانــح، واألســباب التــي دفعتــه لتبنــي املــروع، ورمبــا ينــص 

عليهــا بعــض املانحــن يف وثيقــة خاصــة. 

شكل رقم )2.3 (
نقاط التركيز في 

التقرير

نقاط الرتكيز يف التقرير

اهتاممات 

املانح

مؤرشات

 األداء

رشوط 

االتفاقية

أثر املروع 

والقيمة 

املضافة فيه

الصورة 

الذهنية 

للمنظمة

٣. استحضار الصورة الذهنية املنشودة: 

ــز  ــة لتعزي ــتخدمها الجه ــي تس ــد األدوات الت ــي أح ــر ه التقاري

ــن  ــة ع ــاج لإلجاب ــذا نحت ــا؛ ول ــودة عنه ــة املنش ــورة الذهني الص

ــن: ــؤالن التالي الس

• ما االنطباع الذي نريد أن يشعر به القارئ عن منظمتنا؟ 

• وما أفضل الوسائل لصناعة هذا االنطباع؟
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٤. ابتكار فكرة محورية )Theme( للتقرير:

أســلوب التصميــم باســتخدام )Theme( أو مــا ميكــن تســميته 

نــادر  أســلوباً  يعــد  »امللهمــة«  أو  املحوريــة«  بـ«الفكــرة 

االســتخدام يف منظامتنــا الخريــة املحليــة، مــع أنــه شــائع 

جــداً يف التســويق التجــاري وعنــد عــدد مــن الجهــات الخريــة 

الدوليــة، ويســتحق التجربــة ممــن يــروم صناعــة تقريــر مؤثــر. 

شكل رقم )2.4 (
سمات الفكرة المحورية 

المؤثرة

وتبتكــر الفكــرة املحوريــة باســتخدام طــرق التفكــر اإلبداعــي، 

ــة  ــعارها، والقيم ــا وش ــة ورؤيته ــالة الجه ــتحضار رس ــع اس م

املضافــة للمــروع، وتحليــل ســامت قــارئ التقريــر. وللمزيــد 

ــة )٢,١(. حــول املوضــوع راجــع املــادة اإلثرائي
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Theme
الرقم: ٢٫١ 

 ميكــن ترجمــة مصطلــح )Theme( إىل الفكــرة 

املحوريــة أو امللهمــة، التــي تنطلــق جميــع 

ابتــداًء مــن عنــوان  التقريــر منهــا،  عنــارص 

التقريــر الخارجــي، مــروراً بالعناويــن الداخليــة، 

وأســلوب التحريــر ومفرداتــه، وانتهــاًء بعنــارص 

ــة. ــامت بري ــات، ومنظ ــوان، وأيقون ــن أل ــي م ــم الفن التصمي

ــات  ــف كل مكون ــة إىل توظي ــرة املحوري ــتخدام الفك ــدف اس يه

ــة  ــة خاص ــاء رسدي ــل؛ وبن ــكل فاع ــالتك بش ــال رس ــر إليص التقري

باملــروع، ترمــي إلقنــاع هــادئ، أو تغيــر ناعــم؛ وبذلــك ميكــن 

ــارشة  ــر املب ــام والنصــوص، وغ ــارشة كاألرق ــات املب ــه املكون توجي

كاأللــوان واملشــاعر، والقصــص واللقطــات لصناعــة رســالة واحــدة، 

ــر. ــق ومؤث تصــل للقــارئ بشــكل عمي

تجيــد عــدد مــن الــركات اســتثامر الفكــرة املحوريــة يف منتجاتهــا 

التســويقية، ومــن األمثلــة الشــهرة رشكــة )إيكيــا( يف كتيباتهــا 

التســويقية، تأمــل فكرتهــا لعــام ٢٠٠8م »أهــم مــكان يف العــامل!« 

،وفكرتهــا لعــام ٢٠١٣م »أعــد الحيــاة ملنزلــك« ، أمــا عــى صعيــد 

املؤسســات الخريــة فنجــد محــاوالت واعــدة، منهــا تجربــة املنتدى 

اإلســالمي يف مــروع )القلــوب الصغــرة(، وتقريــر )أنجزنــا( للندوة 

ــة. ــة للشــباب اإلســالمي يف طيب العاملي

حالة تطبيقية:

أرادت منظمة معنية بعالج الفقر أن تصمم تقريراً مبدعاً. 

ميكــن أن تكــون فكرتــه املحوريــة: »فقــراء لكنهــم ســعداء«، وتنطلــق منهــا 

العنــارص التاليــة:

١- عنوان التقرير: عامل من االبتســامات

٢- االستهالل : يحوي املحاور التالية:

 كيف أسعدنا اآلخرين مبوارد يسرة.

 أثر الرضا النفيس عى اإليجابية والنجاح.

 عدوى الســعادة تيضء الحياة وتشيع الرور.

٣- العناوين األساسية:

 التعريف بالجهة واملانح: ُصنَّاع البسمة.

 التعريف باملروع: ابتسامة عى كل وجه.

 اإلنجازات: حن تبتسم األرقام.

 الخامتة: بسمة ال تغيب.

٤-  أسلوب الكتابة: أسلوب روايئ غر رسمي.

٥- األرقــام: تحــدد عــدد املنــازل، أو الحدائق، أو الوظائــف، أو نتائج 

اإلصــالح االجتامعــي والدعوي، التي اســتطاع املــروع تحقيقها.

ــتطاع  ــي اس ــامذج الت ــة للن ــة عاطفي ــار بطريق ــص: يش ٦- القص

ــتقرار. ــعادة واالس ــا للس ــروع نقله امل

ــاء  7- الصــور: تركــز الصــور عــى إبــراز بســامت املســتفيدين أثن

اســتمتاعهم بخدمــات الجهــة، مــع تعليقــات ملهمــة عليهــا.

8- األلــوان: مزيــج مــن األلــوان التــي توحــي بالســعادة واالنراح، 

وعــادة مــا يكــون اللــون األصفــر أحــد مكوناتها.
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5. تصميم الهيكل العام للتقرير:

يشــتمل الهيــكل العــام للتقريــر عــى املكونــات الرئيســة التــي 

ناقشــناها يف الوحــدة األوىل، مضافــاً لهــا املحــاور الرئيســة 

والفرعيــة لــكل مكــون، والتــي  تتغــر حســب طبيعــة املــروع، 

ونقــاط الرتكيــز فيــه، والفكــرة املحوريــة )Theme( )راجــع 

ــكل ٢٫٥(.  ش

6. إعداد خطة زمنية لبناء التقرير:

تنظــم الخطــة الزمنيــة أنشــطة صناعــة التقريــر، وتحــدد 

املســؤولن عنهــا، ومواعيــد إنجازهــا، وتســاعد يف توزيــع 

املــوارد بكفــاءة وفاعليــة، ويعــرض الشــكل )٢٫٥( خطــة 

منوذجيــة إلعــداد تقريــر.
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الزمناملسؤولاملهمة

**مدير الفريقأ.التخطيط

*مدير الفريقالتعاقدات الخارجية

م١ب.جمع البيانات:

******م٢تحليل مناذج املتابعة

**م٢تحليل التقارير الدورية

***م١الزيارات امليدانية

*****خ١التصوير

***م١مراجعة البيانات

م١ج.التحرير:

*م٢فرز البيانات

*م٢إعداد املسودة األوىل

*خ٢تحرير املسودة

*م١مراجعة املسودة

*مدير الفريقاعتامد النسخة األخرة

م١د.التصميم:

*خ٣تصميم القالب العام

*خ٣تصميم الغالف

*م١اختيار الصور

**خ٣تصميم األشكال البرية

*خ٣إنهاء تصميم التقرير

م١مراجعة التصميم

*مدير الفريقه.مراجعة واعتامد التقرير

*خ٤مراجعة املحتوى

*م١تقييم اإلخراج الفني

م١و.طباعة ونر التقرير

حيث:

)م١( )م٢( : موظفون مساعدون ملدير الفريق.

)خ١( )خ٢( )خ٣( )خ٤( : خرات خارجية مساندة/ مختصون.

شكل )2.5( خطة افتراضية إلعداد تقرير
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٧. تحديد املوارد الالزمة إلعداد التقرير:

ال منــاص مــن تخصيــص مــوارد بريــة ومالية إلعــداد التقريــر؛ فإذا 

خصصــت الجهــة كفــاءات بريــة داخليــة مؤهلــة إلنجــاز التقريــر 

باحــرتاف وإبــداع، فلــن تحتــاج للتعاقــد مــع خــرات خارجيــة. أمــا 

لــو كانــت املــوارد املاليــة والبريــة محــدودة، أو مشــغولة، فقــد 

تلجــأ الجهــة لالســتعانة بآخريــن ســواء من املحرتفــن أو الهــواة؛ مام 

قــد يؤثــر عــى مــدة التنفيــذ وتكاليفــه وروح التقريــر.

8. التعاقد مع األطراف الخارجية:

تلجــأ الجهــة للتعاقــد مع الخــرات الخارجيــة يك ينــرف موظفوها 

لصلــب أعاملهم،وحتــى ال تنهكهــم أعــامل ميكــن إســنادها لغرهم. 

ورمبــا تضطــر الجهــة لذلــك ســًدا لقصــور يف مهــارات المتتلكهــا،أو 

لتجويــد العمــل. وعــادة مــا تلجــأ الجهــات للتعاقــد مــع مختصــن 

عــر  وقدتكــون  املراجعــة،  التصميــم،  التصويــر،  التحريــر،  يف: 

مؤسســات متخصصــة، أو محرتفــن،أو هــواة، أو متطوعــن، وفيــام 

يــيل تنبيهــات للتعاقــد مــع بعــض األطــراف الخارجيــة:

أوالً: إرشادات عامة قبل التعاقد مع أطراف خارجية:

 مشاهدة مناذج سابقة من أعامله.

 معرفة املؤسسات التي تعاقد معها.

 ســؤال املؤسســات التــي عمــل معهــا عــن تقييمهــم ملهاراتــه، 

وانضباطه.

 تحديــد وحــدة حســاب التكلفــة حســب نــوع العمــل 

وطبيعتــه.

 االتفاق عى تكلفة الوحدة وعى طريقة السداد.

 تعيــن موعــد بدايــة العمــل واملوعــد النهــايئ لتســليم املنتــج 

النهايئ.

 اشــرتاط عدد التعديالت املجانية عى العمل.

ــع  ــة م ــات املتاح ــة واإلضاف ــالت الجذري ــدد التعدي ــر ع  ذك

ــا. تكاليفه

 اإلشــارة لشكل املنتج النهايئ املطلوب.

 اختيار الصيغ اإلليكرتونية  املطلوب تسليم العمل بها.

 االتفــاق عــى حــق ملكيــة املنتــج النهــايئ، ومســوداته، 

ــه. ــل علي ــق التعدي وح

 إيضاح كيفية إلغاء العقد عند طلب أحد الطرفن.

 بيــان طرق حل النزاعات والتقايض.

ثانياً: إرشادات خاصة للتعاقد مع املصور:

 حدد مســتوى دقة الصور املطلوبة.

 اشرتط عليه توفر أجهزة اإلضاءة املناسبة عند الحاجة.

ــور إن كان  ــى الص ــة ع ــالت املطلوب ــراء التعدي ــرتط إج  اش

ــك. ــل ذل ــن يفع ــم ل املصم

 حدد مواعيد التصويروأماكنه.

 حدد الشخصيات واألماكن املطلوب تصويرها.

 حــدد الرســائل واملشــاعر واالنطباعــات التــي ترغــب أن 

ــور. ــا الص تحمله
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 حدد عناوين أساســية تريد صوراً لها.

 اعطه تصوراً عن النمط العام للتصميم.

ــة الصــور، وعــى عــدم جــواز   اتفــق معــه عــى حــق ملكي

ــايب مصــدق مــن الجهــة. ــإذن كت اســتخدامه للصــور إال ب

ثالثاً: إرشادات للتعاقد مع املصممن:

 حددالعدد التقريبي لصفحات التقرير.

 حــدد التكاليــف املختلفــة ألقســام التقريــر ) الغــالف، 

املنظــامت  املكــررة،  الصفحــات  الداخليــة،  الصفحــات 

الصــور(. تعديــل  البريــة، 

 حــدد معــامل إنجــاز لعمليــة التصميــم لتكــون نقــاط فحــص 

ــم  ــة، تصمي ــب العام ــم القوال ــامد )كتصمي ــة واعت ومراجع

ــم...(. ــوص يف التصمي ــة، إدراج النص الواجه

 تابع عمل املصمم عند كل معلم من معامل الخطة.

ــد أو  ــر مقل ــه غ ــل وأن ــة العم ــم أصال ــى املصم ــرتط ع  اش

ــد  ــتخدمة، وأك ــور املس ــوق الص ــك حق ــه ميل ــوخ، وأن منس

ــك. ــن ذل ــة ع ــؤوليته القانوني ــى مس ع

النهائيــة  اتفــق معــه عــى نــوع امللفــات اإللكرتونيــة   

املفتوحــة. امللفــات  عــى  الحصــول  واشــرتط  للتصميــم، 

               ب. مرحلــة جمــع البيانــات:

البيانــات هــي املــادة الخــام التــي ســتصنع منهــا تقريــرك، وقــد 

تكــون أخبــاراً، أوإحصــاءات، أو صــوراً، أو قصصــاً ونحوهــا، وتؤثــر 

البيانــات بدرجــة كبــرة يف جــودة تقريــرك، ولــذا يلزمــك اآليت:

١. تحديد البيانات التي تحتاجها:

مثــل عــدد املســتفيدين أو عــدد الســاعات التطوعيــة، أو مســتوى رضــا 

املســتفيدين، أو مســتوى التحســن يف وعــي املســتفيد تجــاه قضيــة مــا، 

أو كيــف حســنت خدماتنــا حيــاة النــاس؟أو مــا أبــرز قصــص النجــاح 

املؤثرة؟وميكــن تحديــد البيانــات املطلوبــة بدقــة مــن خــالل مراجعــة:

 أسئلة املانح واهتامماته.

 الصورة التي تريد الجهة إبرازها.

 طبيعة األنشطة التي ننفذها.

 الهيكل العام للتقرير.

 الفكرة املحورية للتقرير.

 إشارات التقرير املستقبلية.

شكل رقم )2.6 (
أنواع التعاقدات 

الخارجية

أنواع

 التعاقدات الخارجية

مؤسسات متخصصة

محرتفون

هواة

متطوعون

استعراض اإلنجازات 
جاذب بينام رسد 
اإلجراءات طارد!
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٢. اختيار نوع البيانات األنسب لتقريرك:

 والنــوع األنســب يختلــف طبقــاً لــكل مفــردة مــن البيانــات التــي 

متثــل بأحــد األنــواع التاليــة:

 نصوص   أرقام  

 صور   صوت  

 فيديو   منظامت برية

٣. صمم أدوات جمع البيانات:

راجــع أدوات متابعــة املــروع، ومنــاذج التقاريــر الدوريــة، وحدد 

ــع أدوات  ــذه األدوات،يك تصن ــك ه ــا ل ــي ال توفره ــات الت البيان

خاصــة لرصدهــا وجمــع معلوماتهــا؛ مثــل:

 االستبانات    املقابالت  الزيارات

 االتصال املبارش   التحليل اإلحصايئ

 االختبارات    أجهزة التصوير والتسجيل 

 

شكل رقم )2.8 (
شروط أداة جمع 

البيانات

رشوط أداة 

جمع البيانات

الدقة:

 أن تقيس ما صممت لقياسه.

الثبات:

 تعطي نفس النتائج

 للحاالت املتامثلة.

االتساق:

 تتوافق مع أدوات 

القياس األخرى.

1

2

3

شكل رقم )2.7 (
من أجل بيانات تنبض 

بالحياة

من أجل بيانات

 تنبض بالحياة

زر الفعاليات وشاهد بنفسك.

شارك العاملن وتحدث معهم.

قابل املستفيدين وارصد انطباعاتهم 
وقصصهم.

لتكن آلة التوثيق حارضة يف 
اللحظات العاطفية أو التاريخية 

من عمر املروع.
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٤. حدد أين ومتى ستجمع بياناتك:

مــن املهــم معرفــة املــكان والوقــت املناســبن لرصــد كل معلومــة، 

ــاول  ــاه تن ــباب تج ــات الش ــر اتجاه ــج لتغي ــر برنام ــة أث فمعرف

الوجبــات الريعــة؛ ينبغي 

تطبيــق  قبــل  يقــاس  أن 

انتهــاء  وبعــد  الرنامــج 

ــر  ــام أن تصوي ــطته، ك أنش

االنطباعــات التــي تعلــو وجــوه املســتفيدين عنــد تســلم منازلهــم 

الجديدة،تكــون عنــد دخولهــم لهــا أول مــرة، وقــد يقــود االختيــار 

ــات مهمــة يصعــب  ــدان بيان ــان إىل فق الخاطــئ للمــكان أو الزم

تعويضهــا، أو الحصــول عــى بيانــات باهتــة ال تلبــي الرغبــات وال 

ــات. ــي للطموح ترتق

5. راجع بياناتك:

من الرورة مبكان التأكد من اكتامل البيانات بن فينة وأخرى، 

وصحتها، واتساقها، يك يُتدارك الخطأ إن وجد قبل فوات األوان، 

ويجب التأكدمن:

• صحة البيانات: خلوها من األخطاء واملبالغات.

• اكتاملها: رصدها لكل مفردات االهتامم.

• اتساقها: استخدام نفس طرق ووحدات القياس وخلوها من 

التناقض واالضطراب.

• وضوحها: يفرها الجميع بنفس املعنى.

ــن  ــك م ــد تحرم ــة ق ــة أو االرتجالي ــات الناقص ــر أن البيان وتذك

اســتنتاج  دون  وتحــول  اإلجامليــة،  النتائــج  عــى  الحصــول 

املتوســطات ونســب النمــو ونحوهــا مــن النتائــج املهمــة. وافتقــار 

البيانــات لالتســاق يجعلهــا غــر قابلــة للتجميــع والتلخيــص، 

انتفــاء  وأمــا  واالضطــراب،  للتناقــض  مظنــة  كونهــا  فــوق 

املوضوعيــة أو املصداقيــة فيهــوي باملوثوقيــة إىل مــكان ســحيق!

فعــى ســبيل املثــال: لــو قســنا نتائــج نشــاط)أ( بعــدد الســاعات، 

ونشــاط )ب( بعــدد الرامــج، ونشــاط )ج( بعــدد األيــام ونشــاط 

)د( بالتكلفــة؛ ســتكون عمليــة التعامــل مــع البيانــات مــن 

ــة. ــة املتوازن ــدل والرؤي ــاب الع ــن غي ــكان؛ فضــالً ع ــة مب الصعوب

صحيحة

متسقةمكتملة

واضحة

موضوعية

شكل رقم )2.9 (
سمات البيانات الحيوية

التقرير االحرتايف كاملصور 

املبدع يبهرك حن يلتقط 

لحظة لن تتكرر
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6. نظم بياناتك واحفظها بصورة عملية:

بذل الجهد يف تنظيم البيانات، يسهل الوصول إليها، واالستفادة 

منها، ويقلل من احتامالت حدوث أخطاء أثناء التعامل معها، 

ومن اإلرشادات الرئيسة يف هذا الباب:

 استخدم عناوين ذات داللة واضحة لوصف البيانات.

 عرف املصطلحات املستعملة واستخدمها بدقة.

 أرش لتاريخ البيانات املرصودة ومكانها.

 أرش ملصدر البيانات.

 تأكد من كتابة وحدات القياس للبيانات الرقمية.

 بوبها بشكل منطقي يسهل الرجوع لها.

 احفظهــا باســتخدام برامــج وصيــغ تتوافــق مــع غرهــا 

لتســهيل عمليــة نقلهــا ومعالجتهــا.

 احتفــظ بنســخ احتياطيــة للبيانــات ســواء إلكرتونيــة أو 

ــة. ورقي

    ج. مرحلة التحرير:

تبــدأ هــذه املرحلــة بعــد انتهــاء أغلــب أنشــطة املــروع، وتعــد 

محطــة مفصليــة يف صناعــة املنتــج النهــايئ للتقريــر، ويــرى 

املامرســون أنهــا الخطــوة األصعــب يف بنــاء التقريــر؛ وقــد يعــود 

ــك لســببن: ذل

األول: أنها عملية تحتاج للكثر من اإلبداع والصفاء الذهني.

الثاين: أنها تنفذ يف فرتة زمنية قصرة.

وسنحاول يف اإلرشادات التالية توضيح األرسار التي تصنع الفرق 

عند تحرير تقريرك:

١. راجع الفكرة املحورية للتقرير:

راجع الفكرة املحورية للتقرير التي صممتها يف مرحلة التخطيط، 

وتأكد من استيعابك لها، ومن اتساقها مع رسالة الجهة، ومن 

صالحيتها لبناء التقرير وفق املستجدات والبيانات املتوافرة، وال 

مانع من إدخال تحسينات أو تعديالت عليها إن لزم األمر.

٢. راجع الهيكل العام للتقرير:

الهيكل العام للتقرير هو القالب الذي ستنتظم محتوياتنا يف محاوره، 

فتأكد من اكتامل محاوره الرئيسة، وتأمل هل يحتاج إىل إضافات أو 

تحسينات، وتحقق من اعتامده من قبل صاحب الصالحية.

٣. افرز البيانات التي سبق جمعها:

بن يديك اآلن كم كبر من البيانات، قد تحتار يف كيفية التعامل 

معها، ولذا نقرتح عليك اتباع اإلجراءات اآلتية:

بيانات

مناسبة

 غر مناسبة

حذف

جاهزة

تلخيصتحليل

صلب التقرير

وسيلة إيضاح

مادة إثرائية

ملحق غر جاهزة

شكل رقم )2.10 (
إجراءات فرز البيانات

٤. صنف البيانات عىل أبواب التقرير:

أبــواب  عــى  بياناتــك  صنــف  البيانــات  فــرز  مرحلــة  بعــد 

التقريــر، ورتبهــا بصــورة منطقيــة متسلســلة، ليــس فيهــا تنافــر، 

وال خلــل، وال نقــص، وأصلــح مــا يجــب إصالحه،وســتلحظ يف 

ــان. ــرز للعي ــدأت تتضــح وت ــرك ب ــامل تقري ــة أن مع هــذه املرحل
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5. صغ مسودة أولية لتقريرك:

وذلــك بجمع شــتات الفقــرات يف فقرات مرتابطــة، ووضع العناوين 

األساســية والجانبية.وقــد ال نركــز يف البدايــة عــى إتقــان كل يشء؛ 

ونؤخــر قليــالً عمــل الناقــد الداخــيل؛ فنكتــب يف املــرة األوىل مــا 

يتبــادر ألذهاننــا، وبعــد فــرتة نعــود إليــه، لنضيــف عليــه، ونحذف 

ــة. ــون يف الكتاب ــى املحرتف ــي ميارســه حت ــر طبيع ــه، وهــذا أم من

التعامل مع اإلغالق الذي يصيب الكاتب  

يصاب الكاتب أحيانًا بيشء من احتباس يف الكلامت والجمل وعجز 

عن التعبر؛ ومن النصائح الجيدة للتعامل مع هذا التحدي:

 دّون أي فكــرة تطــرأ عى ذهنك دون تركيز عى أصول الكتابة.

 تكلــم عــن موضوعــك بصــوت مرتفــع ســواء مــع زميــل أو 

حتــى مــع آلــة تســجيل.

 ضع رؤوس نقاط عن موضوعك.

 جــرب رســم أفــكارك ســواء عــى شــكل خارطــة ذهنيــة أو 

بــأي صــورة تفضلهــا.

 ال تتكلف كتابة أفضل ما لديك من املرة األوىل.

 بعــد تدويــن مــا يف ذهنــك مــن أفــكار خــذ اســرتاحة قصــرة 

ثــم عــاود املحاولــة.

 جرب مامرسة رياضة امليش أوالجري قبيل جلسات الكتابة.

6. راجع مسودة تقريرك:

بعد إمتامنا للمسودة األوىل سرناجعها للتأكد من اآليت:

 الســالمة العلميــة للمحتــوى )األرقام،اإلحصــاءات، األســامء، 

التواريــخ، املعلومــات...(.

 تحقيــق املســودة لألهــداف املرســومة لهــا )اهتاممــات 

املانــح، رغبــات الجهــة(.

 اتســاق مكونــات املســودة مــع بعضهــا )العناويــن، الفقرات، 

الرتقيــم، اإلحصاءات، الوســائط...(.

 التسلسل املنطقي للمعلومات وترابط مكونات التقرير.

 اكتامل املعلومات.

 سالسة األسلوب، وابتعاد املحتوى عن الحشو اململ.

٧. اخترص مسودة تقريرك:

ــار  ــن اختص ــادة ميك ــار، وع ــد االختص ــر الجي ــامت التقري ــن س م

ــض  ــك بتخفي ــزم نفس ــودة األوىل، فأل ــات املس ــن مكون )٢٠%( م

حجــم املســودة األوىل بنســبة )٢٠%(.ورمبــا تجــد صعوبــة أو 

حــرة يف البداية،لكنــك ستكتشــف مــع الوقــت أن تقريــرك يــزداد 

ــح  ــل يصب ــر، ب ــة تذك ــن ذا قيم ــه مل يك ــا حذفت ــاقة، وأن م رش

ــة  ــادة كتابي ــم ع ــذف الحكي الح

صياغــة  منــك  لك،وتســتلزم 

لغويــة. وشــجاعة  رصينــة، 

Theme

الرقم: ٢٫٢ 

متوسط عدد صفحات 

التقارير املميزة 

أربعون صفحة فقط

٩٢% من التقارير املميزة تستخدم التعداد 

الرقمي والنقطي
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8. اخرت أسلوب التحرير املناسب:

ــاً  ــم، فحين ــة أفكاره ــددة لخدم ــاليب متع ــاب أس ــف الُكتّ يوظ

ــون  ــرات يفضل ــي(، وم ــاري )الصحف يســتخدمون األســلوب اإلخب

ــرى. ــوال أخ ــرد األديب يف أح ــون ال ــروايئ، أو يوظف ــلوب ال األس

فكــر باألســلوب األقــدر عــى إيصــال رســالتك،وميكن توضيــح أبــرز 

معــامل األســاليب الســابقة يف الجــدول اآليت:

أبرز سامتهاألسلوب

اإلخباري

يعتمد عى اإلجابة املبارشة عن األسئلة التي تخترها 

الحروف التالية: من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ كيف؟ 

ملاذا؟كم؟

الزمن هو أساس ترتيب املحاور.

الروايئ

يعتمــد عــى الــرد القصــي لألحــداث ويجيــب عــن 

األســئلة مــن خــالل وقائــع القصــة أو عــى لســان راوي 

. لقصة ا

يركز عى إبراز املشاعر وعى التشويق.

األديب
يعتمــد عــى جــامل الرتاكيــب اللغويــة وعــى النظــم 

البديــع يف عــرض األفــكار.
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مزايا أساليب التحرير

مزايـا

 أساليب التحرير

اإلخباري

فخممؤثرواضح

األديبالروايئ
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سمات النص المؤثر

سامت النص 

املؤثر

جمله 

قصرة

فقراته

 موجزة
صوره

ناطقة

عباراته 

سلسه

طرحه

إيجايب

أرقامه

نابضة

لغته 

فصيحة

سياقه

مشوق

مضمونه 

معر
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تقنية »هرم مينتو« 

للكتابة املؤثرة

القــراء  عيــون  تتجــاوز  الكاتــب حــن  يتــأمل 

صفحــات كتابــه دون أن تحفــل بهــا أو تتأملهــا، 

ويعجــب حــن تدمــع، عيــون وتخفــق قلوب،لكلــامت صفهــا دون 

ــراح  ــص واطّ ــراءة ن ــا لق ــذي يدفعن ــام ال ــد! ف ــرتاث وجه ــر اك كب

آخــر؟ ومل نحفــظ نصوصــاً وننــى أخــرى؟ هــل الكتابــة رضب مــن 

ــا  ــن تحكمه ــاك قوان ــا؟ أم أن هن ــؤ بنتائجه ــن التنب الحــظ ال ميك

ــة؟ ولهــا نتائــج محــددة وثابت

ــات الخــراء عــى أســئلتنا الســابقة؛ وممــن حــاول  تختلــف إجاب

اإلجابــة عــى هــذا الســؤال خبــرة اســمها »باربــرا مينتــو«، عملت 

ــت يف  ــارات وبرع ــزي لالستش ــة ماكن ــارة يف رشك ــو« مستش »مينت

ــم تفرغــت للتدريــب  ــي كانــت تقدمهــا للعمــالء، ث ــا الت عروضه

عــى تقنيتهــا التــي ســميت »بهــرم مينتــو«، وتقــوم فكرتهــا عــى 

االفرتاضــات اآلتيــة:

١. الناس ال يلقون باالً للمعلومات التي يعرفونها.

٢. النــاس يهتمــون باملعلومــات التــي ال يعرفونهــا إذا كانــت ضمن 

ــم فقط. اهتامماته

٣. إذا ســمع النــاس معلومــات ال يعرفونهــا مــن قبــل فإنهــا تثــر 

عندهــم عــدداً مــن التســاؤالت.

ــوع  ــراز وق ــاج إلب ــك تحت ــك فإن ــاس بكتابات ــم الن ــك يك يهت لذل

ــن  ــة م ــم تفاجؤهــم بحال ــم، ث ــرة اهتامماته ــك ضمــن دائ كتابات

تســتثمر  أن  ألجــل  للتســاؤل،  وتدفعهــم  تحرهــم  الغمــوض 

أســئلتهم لتقديــم معلوماتــك جوابــاً عنهــا.

مكونات النص باستخدام هرم مينتو:

لكتابــة نــص باســتخدام تقنيــة »هــرم مينتــو« فــإن النص ســيتكون 

مــن املكونــات التالية:

١.املوقــف: وصــف أويل للموقــف يهــدف إىل لفــت انتبــاه القــارئ، 

وإشــعاره بــأن املوضــوع يقــع ضمــن دائــرة اهتاممــه.

٢.العقــدة: حالــة مــن الغمــوض والحــرة تدفــع القــارئ لالنتبــاه، 

وتشــعره بوجــود معلومــات اليعرفهــا.

٣.التســاؤل: اســتمطار لتســاؤالت القــارئ، وتشــويقه للبحــث عــن 

إجابــات عنهــا.

٤.الجواب: عرض معلوماتك ضمن إجابات األسئلة التي استحوذت 

عى اهتامم القارئ.

ــتخدام  ــب باس ــف أكت كي

ــو«؟ ــرم مينت ــة »ه تقني

بناء نص باستخدام »هرم 

مينتو« يبدأ عادة من 

األسفل لألعى، حسب 

الخطوات التالية:

١. اجمع بياناتك وصنفها حسب موضوعاتها.

٢. ضع سؤااًل مثرًا أو أكر عى كل مجموعة.

٣. ابتكر عقدة تثر هذه األسئلة يف ذهن القارئ.

٤. ضع مقدمة تشعر القارئ بأهمية املوضوع له.

ملحوظة: أعد تأمل هذه املادة اإلثرائية فقد صغناها باستخدام 

تقنية »هرم مينتو«.

)barbaraminto.com( :للمزيد عن هذه التقنية

املوقف

) دخول املوضوع يف 

دائرة إهتامم القارئ (

العقدة

)حاة الغموض (

األسئلة

)التساؤالت التي يبحث القارئ عن إجابتها (

اإلجابات

)البيانات والحجج واملعلومات التي متتلكها (

Theme
الرقم: ٢٫٣ 
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٩٠% من القراء

)ال( يستوعبون الجمل الطويلة

 التي تزيد عى ٢٥ كلمة!

٩. ضع العناوين األساسية والجانبية لتقريرك:

للعناوين األساسية والجانبية أثر كبر يف تنظيم النص، وتسهيل 

استيعاب القارئ له، فضالً عن كونها أداة فعالة يف تشويق القارئ، 

وجذبه لقراءة النصوص الداخلية لتقريرك، وإليك عدداً من 

اإلضاءات التي نأمل أن تزيد من فعالية عناوينك:

 تأكد من وضوح داللتها.

 اجعلها كافية إليصال رسالتك؛ فبعض القراء يقف عند 

العناوين.

 ِصغها بصورة موجزة.

 صمم عناوينك مبا 

يستحث فضول القارئ 

ملحتواها.

 ضع لكل ثالث فقرات –تقريباً- عنواناً جانبياً، ولكل خمسة 

عناوين جانبية– تقريباً- عنوانًا أساسياً.

اشحن عناوينك باأللفاظ 

املعرة فبعض القراء لن 

يقرأ غرها!

١0. أعد تنسيق الفقرات:

الفقــرة هــي الوحــدة األساســية لبنــاء النــص، والنــص الجميــل هــو 

يف النهايــة مجموعــة مــن الفقــرات الســديدة، التــي تتســم بــاآليت:

ــا  ــة، جمله ــا بليغ ــة، تراكيبه ــا فصيح ــامل اللغة:مفرداته  ج

ــيقة. رش

 الوحدة املوضوعية:كل فقرة تناقش موضوعاً واحداً.

 اإليجــاز: تحــوي معلومــات أساســية، وتحــذف مااليــر 

ــه. حذف

 السالسة:جملها واضحة، ومنظمة بشكل منطقي.

 الرتابط:لها عالقة مبا سبقها،ومتهد للفقرة التالية.

٩٢% من التقارير املميزة تتجنب 

استخدام نصوص كثيفة

١١.  إدرج القصص امللهمة:

يختلــف القــراء يف اســتيعاب دالالت األرقــام وفهــم املصطلحــات 

التخصصيــة، إال أنهم يتفقون يف اســتجابتهم لتأثر القصص امللهمة، 

التــي متتــاز بخطابها غر املبــارش، وقدرتها عى اســتدعاء العواطف، 

ــك: ــق ذل ــارئ، ولتحقي ــس الق ــاً يف نف ــا عميق ــل تأثره ــام يجع م



٣٥

 تتبع القصص ذات العالقة باملروع.

 تأكد من مقدار خدمة القصةألهداف التقرير.

 تفنن يف صياغة القصة.

 أبرز املواقف اإلنســانية بأسلوب عاطفي مشوق.

 تجنب اإلطالة.

 حدث الناس مبا يعقلون، 

وإياك والغرائب أو 

املبالغات.

ــب  ــوع األنس ــب املوض ــارات بجان ــص يف إط ــن إدراج القص ميك

لهــا، أو كتعليقــات أســفل الصــور ذات العالقــة، أوإدراجهــا 

يف مســتهل الوحــدات.

١٢. خذ املكونات غر النصية يف اعتبارك:

ــة  ــة، أدوات مكمل ــة، والرســوم البياني الصــور، واملنظــامت البري

للنــص؛ توضــح مــا خفــي، وتغنــي عــن اإلطالــة، وتدفــع املاللــة، 

وتزيــد التقريــر جــامالً. ولبنــاء تقريــر متــوازن يجــب أخــذ هــذه 

املكونــات باالعتبــار، والتأكــد مــن اتســاقها مــع النــص. كــام 

ميكنــك مــن خــالل اســتخدام 

تقنيــة الـــ)QR( إثــراء التقريــر 

أو  مســموعة،  مبحتويــات 

مرئيــة، أو مواقــع أو تطبيقــات، فبــيشء مــن اإلبــداع والتخطيــط 

ــر. ــر كب ــات ذات تأث ــة، مبكون ــالتك املكتوب ــز رس تســتطيع تعزي

١٣. حرر النسخة األوىل من تقريرك:

ــر اآلن يبــدو كمبنــى خرســاين شــاهق ومتن،غــر  محتــوى التقري

ــن  ــروم م ــن! ومح ــر الناظري ــذي ي ــامل ال ــن الج ــال م ــه خ أن

ــذا  ــواه! ول ــا األف ــر له ــول؛ وتفغ ــا العق ــي تحــار منه الدهشــة الت

يحتــاج ليــد فنــان بصــر، تبــث الــروح يف حروفــه؛ وتجعــل كلامتــه 

وجملــة مفعمــة بالحيــاة والتأثــر املطلــوب، فتــارة تأخــذ مبجامــع 

القلــوب، وأخــرى تخاطــب األلبــاب، وثالثــة متــزج الشــعور بالفكر. 

والتحرير جهد يسعى إىل تجويد:

 البيان: انتقاء املفردات الرشيقة الواضحة.

 املعاين: اختيار األسلوب الجزل، والرتكيب اللغوي الفخم.

 البديع: تزين الجمل والكلامت باملحسنات اللغوية دومنا تقعر.

وقــد نحتــاج لالســتفادة من خــرة محرر موهــوب؛ فملكــة الكتابة 

ال يتقنهــا كل أحــد، ولــن تســتطيع األلــوان والصــور إخفــاء عيــوب 

النــص وركاكتــه، فالنــص الهجــن يطمــس كل جميــل يف تقريــرك! 

وتذكــر أن جهــودك املضنيــة، تســتحق نصــاً أنيقــاً راقيــاً يليــق بهــا.

احذف ما ال ير حذفه 
وعرِّ بالجوامع من 

الكلم واملعاين

٦٩% من التقارير 

الحيوية تنقل مشاعر 

املستفيدين وقصصهم

٣8% من التقارير الباهرة 
تستخدم تقنييات حديثة 

 )QR(مثل الـ
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١٤. راجع النســخة األوىل من التقرير:

ــرَِط يف  ــا أال نُف ــذا يلزمن ال يســلم أي عمــل بــري مــن أخطــاء؛ ل

الثقــة، وأن نبــذل األســباب التــي تصلــح األخطــاء قــدر املســتطاع، 

وال منــاص بعــد تحريــر النســخة األوىل مــن إجــراء مــا يــيل:

 مراجعــة النــص بشــكل عــام للتأكد مــن )تحقيقــه لألهداف، 

وضوحــه، اكتاملــه، إيجازه، اتســاقه، سالســته، جامله(.

ــخ  ــات واألســامء والتواري ــات واملعلوم  فحــص صحــة البيان

ــا. ــات ونحوه واملصطلح

ــة )اإلمــالء،  ــو النــص مــن األخطــاء اللغوي  التيقــن مــن خل

ــم(. النحــو، الشــكل، الرتقي

 التأكــد مــن صــف النص بشــكل صحيــح ) التبويــب، الرتقيم، 

تنســيق الفقرات والهوامــش والصفحات(.
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                   د. مرحلة التصميم الفني للتقرير:

ويتأثــر  إليــه،  وتهفــو  بالجــامل  تأنــس  البريــة  الطبيعــة 

ــة،  ــر موضوعي ــل غ ــادة بعوام ــا ع ــا واقتناعه ــا وتقييمه اهتاممه

ــك  ــة، واإلخــراج املدهــش، أضــف إىل ذل ــا اللمســات الجاملي منه

أن قــدرات القــارئ عــى االســتيعاب تتحســن إذا كان املنتــج 

أكــر تنظيــامً، وأقــدر عــى مراعــاة أمنــاط القــراء يف التعلــم.

جهــوداً  يهــدر  قــد  التصميــم  مرحلــة  إهــامل  فــإن  لــذا 

تبــدو ذابلــة. ولتقريــر  الباهــرة  إنجازاتــك  مضنيــة، ويجعــل 

مفعــم بالحيــاة، وخالــب لأللبــاب، إليــك هــذه اإلرشــادات:

١. انطلق من فكرتك املحورية:

تؤثــر الفكــرة املحوريــة بشــدة عى منــط التصميم، ومكوناتــه، ولذا 

يتوجــب رشحهــا للمصمــم، والتأكــد من اســتيعابه لها قبــل البداية، 

ومناقشــة الطرائق التي ســوف يســلكها لرتجمة الفكرة يف تصميمه.

٢. راجع دليل التصميم لجهتك:

متتلــك الجهــات املحرتفــة دليالً للتصميــم يحدد للمصمــم الخطوط 

العامــة؛ يك يتوافــق التصميــم مــع هويتهــا اإلعالميــة، ويحــدد أيضاً 

مــا يجــب اجتنابــه يف تصاميمهــا. اطلع املصمم عــى دليل التصميم 

ــه. ــه ملقتضيات ــن اتباع ــد م ــد، وتأك ــه يف العق ــه ب ــد، وألزم املعتم

      

                               

تقييم عمل املراجع اللغوي    

كثراً ما تسند عملية مراجعة النص ملختص من خارج الجهة، وعادة 

يصعب عى الجهة تقييم عمله مبوضوعية، وتكتفي بثقتها يف أدائه.

ميكنــك لتقييــم عمــل املراجــع زرع أخطــاء متعمــدة يف النــص قبــل 

إرســاله إليــه، وتكــون هــذه األخطــاء مزيجــاً مــن أخطــاء نحويــة 

وإمالئيــة، وتصحيفــات، وأغالط يف الرتقيــم والصف، ويجب أن تكون 

ــص بالتســاوي. ــى الن ــة ع ــة، وموزع ــة يف الصعوب األخطــاء متفاوت

بعــد تصحيــح النــص ومراجعتــه مــن املختــص؛ ابحــث عــن 

كاملــة  املراجــع  صححهــا  فــإن  فيــه،  املزروعــة  األخطــاء 

فقــد أدى عملــه عــى الوجــه األكمــل، وإن فاتــه يشء منهــا 

ــه. ــت علي ــي فات ــاء الت ــدر األخط ــه بق ــك مبراجعت ــتكون ثقت فس

 ١5. اعتمد النص:

الصالحيــة  صاحــب  مــن  النــص  اعتــامد  الــروري  مــن 

يف  التعديــل  ألن  الفنــي،  التصميــم  ملرحلــة  االنتقــال  قبــل 

التصميــم  عمليــة  بعــد  وأمــا  وســهل،  متــاح  املرحلــة  هــذه 

كارثيــة. ورمبــا  ومكلفــة  مرهقــة  التعديــل  تبعــات  فســتكون 

الرقم: ٢٫٤ 
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الرقم: ٢٫٥ 

دليل التصميم     
            

ــل  ــو دلي ــة ه ــل الهوي ــم أو دلي ــل التصمي دلي

للحفــاظ  يهــدف  للمصممــن،  إرشــادي 

وعــى  الجهــة،  منتجــات  اتســاق  عــى 

التاليــة: األمــور  املعتمــدة، ويوضــح  الهويــة  انســجامها مــع 

 مقدمة موجزة عن الجهة.

 هوية الجهة: فلسفة الهوية، الرؤية، الهتاف )الشعار 

اللفظي(، ألوان الهوية، تنسيق مكونات الهوية.

 شعار الجهة: الشكل، الفكرة، الخصائص، األلوان، األبعاد، 

األحجام املختلفة، استخدامات الشعار عى املنتجات املختلفة.

 القوالب الرئيسة: أمناط التصميم املستخدمة، أمناط الصف 

املتاحة، الهوامش، توزيع املكونات الرئيسة.

 التعامل مع األلوان: توظيف ألوان الهوية، الخلفيات، كيفية 

استخدام األلوان الرئيسة عى املنتجات املختلفة.

 الخطوط املســتخدمة: أنواع الخطوط املستخدمة، أحجامها، 

استخداماتها يف املنتجات املختلفة.

 املكونات الفنية األيقونات املعتمدة، الصور وكيفية التعامل 

معها، املنظامت البرية.

ولالطالع عى أدلة تصميم، جرب البحث يف الشبكة العاملية، 

 Brand« أو »Identity Guidelines« باستخدام هذه الكلامت

»Guidelines

مثال منوذجي:

http://soo.gd/Dleel

عبقري

زخريف– 
عري

كالسيي– 
عري

عريكالسيي

عايلجريئ

الفخامة

اع
بد

اإل

عايل             متوسط         منخفض

متوسط

منخفض بسيطرسميزخريف

شكل رقم )2.13 (
أنماط التصميم بحسب 
عاملي الفخامة واإلبداع

٣. اخر منط التصميم املناسب:

يصعــب حــر أمنــاط التصميــم، ألنهــا نتــاج مــزج مســتمر 

واملوروثــات  الفنيــة،  كاملــدارس  املؤثــرات،  مــن  لعــدد 

املوســمية،  واالختيــارات  البيئيــة،  واملؤثــرات  الثقافيــة، 

اآليت: بالنمــوذج  التصميــم  أمنــاط  حــر  وســنحاول 

يعتمد اختيار منط التصميم عى:

 هوية الجهة.

 الفكرة املحورية للتقرير.

 نوعية األنشطة املقدمة.

 طبيعة القارئ املستهدف.

 الشائع والنادر يف التقارير املامثلة.

ويناقش الجدول اآليت هذه األمناط مبزيد من التوضيح:



٣٩

جدول )2.2(: أنماط التصميم

استخدامات 

مقرتحة
السامت النمط

تقارير املواصفات 
الفنية

التقارير الداخلية

الرسوم: ثانوية، قليلة، بدائية )رسوم بيانية، 
وإطارات(.

األلوان : تلوين محدود، تســتخدم األلوان 
املحايدة.

النص: متوسط الكثافة ومبارش.
الخطوط: تقليدية.

الصف : عمود واحد يف الصفحة.

بسيط

تقارير املشاريع 
التقنية

تقارير الجهات 
اإلبداعية

الرسوم: كثيفة، أساسية، متنوعة.
األلوان: توظيف عايل لأللوان، تستخدم 

األلوان املتباينة.
النص: قليل الكثافة وغر رسمي.

الخطوط: إبداعية.
الصف: أكر من عمود يف الصفحة.

عري

تقارير الجهات 
الشبابية

الرسوم: كثيفة جداً،إبداعية، وال يلزم أن 
تكون متسقة.

األلوان: أنظمة لونية الفتة، وغر معتادة.
النص: قليل الكثافة وغر تقليدي.

الخطوط: مبتكرة.
الصف: متنوع وغر ثابت.

جريئ

تقارير متخصصة
تقارير داخلية 

إلدارات عليا

الرسوم: فخمة لكنها قليلة.
األلوان: توظيف لأللوان الباردة واملحايدة، 

واستخدام درجات اللون الواحد.
النص: كثيف ورسمي.

الخطوط: فخمة وتقليدية.
الصف: عمود واحد يف الصفحة.

رسمي

تقارير الجهات 
العلمية والدعوية

الرســوم: متوسطة الكثافة، أنيقة، عى نسق 
واحد.

األلوان: تلوين أنيق يعتمد عى توظيف 
األلوان املتجاورة، واالهتامم بالخلفيات.

النص: متوسط الكثافة وأديب.
الخطوط: فخمة وتقليدية.

الصــف: عمود أو عمودين يف الصفحة.

كالسيي

استخدامات 

مقرتحة
السامت النمط

تقارير الجهات 
التخصصية 
)رشعية، 
هندسية، 

حقوقية، طبية(

الرسوم: كثيفة، أساسية، متنوعة وغر 
تقليدية لكنها متسقة.

األلوان: أنظمة لونية غر معتادة لكنها 
متوازنة ومريحة.

الخطوط: تقليدية مطورة.
النص: قليل الكثافة وإبداعي.

الصف: أكر من عمود يف الصفحة مع استخدام 
أفكار صف غر تقليدية بشكل حذر.

كالسيي- 
عري

التقارير 
الحكومية

الرسوم: فخمه، كثيفة، وعادة ما تستخدم 
مكونات تقليدية )زخارف أندلسية، أو 

هندية، أو رومانية...(.
األلوان: أنظمة لونية تقليدية.
النص: متوسط الكثافة وأديب.

الخطوط: توظف خط اليد، وتستخدم 
خطوطًا تقليدية فخمة.

الصف: عمود واحد يف الصفحة.

زخريف

تقارير الجهات 
العلمية 

املبتكرة )تقنية، 
اجتامعية(

الرسوم: فخمه، كثيفة، غر تقليدية )تحايك 
الزخارف التقليدية بروح عرية(.
األلوان: أنظمة لونية غر تقليدية.
النص: متوسط الكثافة وإبداعي.

الخطوط: توظف خط اليد، وتستخدم 
خطوطًا تقليدية مطورة.

الصف : أكر من عمود يف الصفحة مع استخدام 

أفكار صف غر تقليدية بشكل حذر.

زخريف- 
عري

تقارير الجهات 
الريادية

الرسوم: فخمه، مبتكرة، رئيسية.
األلوان: أنظمة لونية غر تقليدية.
النص: متوسط الكثافة ومبتكر.

الخطوط: تستخدم خطوطًا فخمة ومبتكرة.

الصف: تستخدم أفكار صف مبتكرة وفخمة.

عبقري

٤. اخر األلوان املناسبة:

ال تحــدد األلــوان جــامل شــكل التقريــر فقــط، بــل تتجــاوز ذلــك لتؤثــر يف 

مشــاعر وانطباعــات القــارئ، ومــع إدراك الكثريــن لقيمــة األلــوان وتأثرهــا، 
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شكل رقم )2.15 (

داللة األلوان

جدول )2.3(: معاني األلوان

معاين األلوان:

تشــر الدراســات إىل قــدرة األلــوان عــى إحــداث تأثــرات نفســية 

لــدى البــر، وقــد يختلف التأثر من شــخص آلخــر؛ نتيجة اختالف 

ــة.  ــة املصاحب ــل البيئ ــخصية، والعوام ــات الش ــات، والصف الثقاف

فبينــام تعطــي األلــوان الدافئــة شــعوراً بالحامســة والصخــب 

والقــوة، نجــد أن األلــوان البــاردة تشــيع إحساســاً بالهــدوء والدعة 

والــراء، ويلخــص الجــدول اآليت بعــض املعاين التي تحملهــا األلوان:

املعاىن اللون

الفخامة – السلطة – الخوف األسود

النقاء– السالم– البساطة األبيض

الِقدم – السكون– الحكمة الرمادي

السعادة – األمل – الرتكيز األصفر

الهدوء – الثقة – االحرتام األزرق

الحب – الخطر – القوة األحمر

الخر – الوفرة – الصحة األخر

النجاح – الفرح – الحامس الرتقايل

الرتف – الروة –الخيال البنفسجي

إال أن بعضهــم  اليــرع يف توظيفهــا! ويعــود ذلــك لســببن:

مذهــل؛  بشــكل  اللونيــة  الخيــارات  تعــدد  األول: 

-عــى  املحمــول  هاتفــك  لشاشــة  ميكــن  حيــث 

مختلــف! لــون  مليــون   )١٦( املثال-توليــد  ســبيل 

بعضهــا،  مــع  األلــوان  تفاعــل  تأثــر  إدراك  عــدم  الثــاين: 

عنهــا  ينتــج  التــي  الكيميائيــة،  بالتفاعــالت  الشــبيه 

األوليــة. املــواد  وتأثــرات  لصفــات  مغايــرة  مــواد 

املوضــوع؛  هــذا  مــن  جوانــب  عــى  الضــوء  وســنلقي 

وخياراتــه: قراراتــه  إحــكام  مــن  املتخصــص  غــر  ليتمكــن 

تقسيامت األلوان:

تقســم األلــوان إىل ألوان رئيســة )األصفــر، األحمــر، األزرق(، وينتج 

عــن  مزجهــا األلــوان الثانويــة )األخــر، الرتقــايل، البنفســجي(، 

وينتــج مــن خلــط األلــوان الســابقة املزيــج اللــوين الثالــث.

يف  املحصــورة  )األلــوان  دافئــة  ألــوان  إىل  األلــوان  وتقســم 

ــاردة  ــوان ب ــر( وأل ــر املخ ــر واألصف ــن األحم ــوان ب ــرة األل دائ

ــوان  ــجي( وأل ــر والبنفس ــر املخ ــن األصف ــورة ب ــي املحص )وه

ــكل )٢٫١٢(. ــر ش ــود(، انظ ــادي، واألس ــض، والرم ــدة ) األبي محاي
شكل رقم )2.14 (
دائرة األلوان

اإلشارة لأللوان الدافئة والبارة والمحايدة

األلوان 

الدافئة

األلوان 

املحايدة
األلوان 

الباردة
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تنسيق األلوان:

يســتخدم املحرتفــون عــدداً مــن التقنيــات لتنســيق األلــوان 

التأثــرات  تأكيــد  أو  التصميــم،  جــامل  تعزيــز  بغــرض 

التقنيــات: هــذه  أبــرز  ومــن  إحداثهــا،  املرغــوب  النفســية 

جــًدا  منســجمة  ألــوان  باســتخدام  البــري:  أ.التناغــم 

الطريقــة  لهــذه  النفــيس  التأثــر  ويعتمــد  للعــن،  ومريحــة 

أبرزهــا: ومــن  التصميــم،  عــى  الطاغــي  اللــون  عــى 

 استخدام درجات اللون الواحد:

باســتعامل التدرجــات اللــون الواحــد يف التصميــم، وتناســب 

هــذه الطريقــة أمنــاط التصميــم البســيط، والرســمي، والكالســيي.

 استخدام األلوان املتجاورة:

باســتعامل األلــوان املجــاورة للــون الرئيــيس عــى دائــرة األلــوان، 

ــم العــري، والكالســيي،  وتناســب هــذه الطريقــة منــط التصمي

العــري. والزخــريف-  والزخــريف،  العــري،  والكالســيي- 

بنســب  متباينــة،  ألــوان  باســتخدام  اللــوين:  التــوازن  ب. 

لونيــاً،  متوازنــة  لوحــة  محصلتهــا  تكــون  متفاوتــة، 

نتيجــة  عــى  الطريقــة  هــذه  يف  النفــيس  التأثــر  ويعتمــد 

أنواعهــا: أبــرز  ومــن  بعضهــا،  مــع  األلــوان  تفاعــل 

 استخدام اللون املتمم:

باســتعامل أحــد درجــات اللــون املقابــل للــون الرئيــس عــى دائرة 

األلــوان أو مــا يطلــق عليــه املتمــم، وال يكــون مــزج اللونن بنســبة 

متســاوية، وإمنــا يكــون املــزج بنســب متفاوتــة كنســبة )٩٠%( إىل 

)١٠%(، وعــادة مــا يكــون اللون األكر نســبة أقل تشــبعاً، وســطوًعا 

ليتحقــق االتــزان اللــوين، وتناســب هــذه الطريقــة أمنــاط التصميم 

العــري، والجــريء، والزخــريف، والزخــريف- العــري، والعبقــري.

 جران اللون املتمم:

نستعمل باإلضافة إىل اللون الرئييس اللونن املجاورين للون املتمم، 

وتحقق هذه الطريقة توازناً أكر، وتناسب أمناط التصميم العري، 

والثوري، والكالسيي، والزخريف، 

والزخريف- العري،والعبقري.

شكل رقم )2.16 (
تقنيات تنسيق األلوان

جيران اللون المتمم                                        اللون المتمم

األلوان المتجاورة                                          تدرجات اللون الواحد

تجنب استخدام أكر من 

لونن رئيسن يف التقرير



٤٢

شكل رقم )2.17 (
نماذج لتقنيات تتنسيق األلوان

األلوان املتجاورةتدرجات اللون الواحد

جران اللون املتمم اللون املتمم

                            أدوات مساعدة لتنسيق األلوان

هناك عدد من املواقع التي ميكنك اإلفادة منها لتنسيق األلوان 

ومنها:

 موقع )kuler.adobe.com(:يساعدك يف اختيار األلوان 

املناسبة مع اللون الرئيس.

 موقع )colorexplorer.com(:يساعدك يف اختيار األلوان 

املناسبة مع اللون الرئيس، كام يساعد يف استخالص ألوان 

صورة تختار محاكاتها.

 موقع )pictaculous.com(:يســاعدك يف استخالص ألوان 

صورة مختارة.

 موقع )dasplankton.de(:يساعدك يف تقييم وضوح النص 

عى لون الخلفية املختارة.

 موقع )design-seeds.com(: موقع يبتكر توزيعات لونية 

مستوحاة من الطبيعة.

5. اخر الخطوط املناسبة:

َو »  الفصاحتــن«  الخــط أحــد  مــا أصــدق قولهــم: »جــامل 

اســتعينوا عــى قضــاء الحوائــج بحســن الخــط«، فالخــط املناســب 

يســهم يف لفــت انتبــاه القــارئ، ويف  زيــادة جــامل التقريــر، كــام 

الرقم: ٢٫٦ 
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ــة: ــك اإلرشــادات اآلتي ــرتح علي ــذا نق ــوى، ل ــراءة املحت ــر ق يي

 تجنب الخطوط التي يصعب عى الناس قراءتها.

 اســتخدم األحجام املناسبة للعناوين والنصوص ) تجنب 

املقاســات الكبرة جداً يف النصوص، وتجنب املقاسات التي 

يصعب قراءتها(.

 ال تكر من استخدام الخطوط )يكفي عادة استخدام خطن 

اثنن فقط(.

 استخدم خط النسخ أو الخطوط القريبة منه لصف النص، 

واستخدم الخطوط 

األخرى يف العناوين فقط.

 اســتخدم الخطوط املتســقة 

التصميــم  منــط  مــع 

املعتمــد، فمــن الجميــل إلعــداد تقريــر بالنمــط الزخــريف كتابة 

ــتكون  ــة س ــر عري ــح، ولتقاري ــث الواض ــط الثل ــه بخ عنوان

الخطــوط الحــرة أنســب.

 احرص أن تكون ألوان الخطوط واضحة، ومريحة للعن، 

ومنسجمة مع خلفية التقرير.

 احرص عى اتساق مكونات التقرير النصية من حيث 

األحجام، ونوع الخط، وطريقة الصف.

 وظف الخطوط للفت النظر للنصوص املهمة، ولتمييز 

العناوين األساسيةعن الجانبية.

6. اخر حجم الورق املناسب للتقرير:

مكونــات  توزيــع  عــى  املناســب  الــورق  حجــم  يعــن 

قاعــدة  هنــاك  وليــس  ومريــح،  أنيــق  بشــكل  التقريــر 

يجــب  التاليــة  العوامــل  أن  إال  الحجــم،  الختيــار  ثابتــة 

التقريــر: حجــم  تحديــد  قبــل  بالحســبان  أخذهــا 

 إمكانات الطباعة املتاحة.

 الكمية املراد طباعتها.

 منط التصميم املعتمد )التصاميم اإلبداعية تناسبها األحجام 

غر التقليدية(.

 منط الصف املطلوب.

 حجم املكونات غر النصية وطريقة توزيعها.

 حجم التقرير.

 طريقة التجليد.

 اشرتاطات املانح.

 املوازنة املرصودة للتقرير.

ومن املفيد استشارة املطبعة يف الحجم الذي تقرتح اختياره 

مسبقاً؛ فقد يكون لديها اقرتاحات مفيدة، تقلل التكاليف، أو 

تجود العمل.

الوحدة االرتفاع العرض النوع

Mm ١٤8 ١٠٥ A6

Mm ٢١٠ ١٤8 A5

Mm ٢٩7 ٢١٠ A4

Mm ٤٢٠ ٢٩7 A3
جدول )2.4(: األحجام القياسية للورق.

التقارير الرزينة 

تستخدم نوعن اثنن 

من الخطوط
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استخدام أحجام الورق القياسية 

يوفر يف املتوسط ثلث تكاليف 

الطباعة

٧. صمم القالب العام للتقرير:

يشكل القالب العام للتقرير األرضية التي سنوزع عليها 

مكوناتنا النصية والرسومية، وعادة نحدد يف القالب العام ما ييل:

 الهوامش:

ينصــح الخــراء بــرتك مســاحات فارغــة يف التقريــر؛ توحــي بالرحابــة 

والجــامل. وبعــض أنــواع التجليــد يســتوجب تــرك هوامــش أكــر بن 

الصفحــات؛ حتــى ال يبتلــع التجليــد أطــراف الصفحــات الداخليــة.

 منط الصف:

وال  واحــد،  عمــود  يف  النــص  لصــف  الجهــات  بعــض  تلجــأ 

العــن  أن  منهــا:  ألســباب  الطريقــة  هــذه  الخــراء  يحبــذ 

توزيــع  وألن  الطويلــة،  الســطور  تصفــح  عنــد  أبطــأ  تكــون 

للمســاحات. ومهــدراً  مزعجــاً  يكــون  الرســومية  املكونــات 

وسنعرض عدداً من أمناط الصف املستخدمة لتختار منها ما يناسبك:

١. أمناط الصف املتامثلة:

تقسم الصفحات إىل أعمدة متساوية العرض، وأبرز هذه األمناط:

 الصفحات املكونة من عمودين:

املطبوعــات  ويناســب  االســتخدام،  ســهل  النمــط  هــذا 

والعناويــن  الصــور  وضــع  وميكــن  الصغــرة،  األحجــام  ذات 

ــا. ــأس به ــة ال ب ــة بطريق ــوص املقتبس ــات النص ــة ومربع العريض

 الصفحات املكونة من ثالثة أعمدة:

هذا النمط ميتاز مبزيد من املرونة، وبسهولة توزيع املكونات التي 

متتد عى عمود أو أكر حسب الحاجة، ويناسب املطبوعات ذات 

األحجام املتوسطة والكبرة.

 الصفحات املكونة من أربعة أعمدة أوأكر:

املنظــامت  مــن  متعــددة  أنواعــاً  يحــوي  تصميمــك  كان  إذا 

البريــة، وصــوراً مختلفــة األحجــام، فــإن هــذا النمــط يتيــح 

بعــض  تــرك  وميكــن  كبــرة،  مبرونــة  املكونــات  توزيــع  لــك 

ــات  ــراض محــددة فقط)كتعليق ــة واســتخدامها ألغ ــدة فارغ األعم

ويجــب  النصــوص(،   اقتبــاس  ملربعــات  أو  الصــور،  عــى 

املقــاس. كانــت صفحاتــك صغــرة  إذا  النمــط  هــذا  تجنــب 
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٢. أمناط الصف غر املتامثل:

بهــدف  لألعمــدة،  متســاو  بعــرض  النمــط  هــذا  يف  نلتــزم  ال 

التقريــر  مكونــات  توزيــع  يف  املرونــة  مــن  قــدر  أكــر  توفــر 

األمنــاط: هــذه  ومــن  للقــارئ،  ومريحــة  جميلــة  بصــورة 

 التمرد عى األمناط املتامثلة:

يف هذا األســلوب نستخدم األمناط املتامثلة لكننا نتجاوزها أحياناً، 

الستيعاب املكونات غر النصية، ويف النموذج أعاله استخدمنا منطاً 

ثالثياً يف الصف، لكننا مل نلتزم به عند الحاجة.

 الصفحات ذات األعمدة الثالثية غر املنتظمة:

يف هذا النمط من الصف لنا الحرية يف ترك بعض األعمدة فارغة 

أو مملوءة دون أن يؤثر ذلك عى شكل التصميم أو اتساقه، 

وتتيح لنا هذه الصفوف مجاالً الستيعاب مكوناتنا املختلفة.

 الصفحات ذات األعمدة الجانبية الضيقة:

يتميز هذا النمط بسهولة إضافة التعليقات عى الصور، وبقدرته 

عى إبراز مربعات النصوص املقتبسة والتعليقات، كام يتيح لنا 

خيارات واسعة ألحجام الصور التي ميكننا استخدامها:

 الصفحات ذات التقسيامت الشبكية:

ــة  ــات النصي ــع املكون ــرة يف توزي ــارات كب ــح هــذا النمــط خي يتي

ــر  ــور )انظ ــتخدام الص ــرة يف اس ــة كب ــا حري ــومية، ويعطين والرس

الصــورة التاليــة(، إال أنــه مزعــج لبعــض القــراء خصوصــاً إذا كان 

ــراً. ــوى النــي كب املحت
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 مواضع الصور واملنظامت البرية:

ينبغــي تحديــد أحجــام الصور واملنظــامت البرية، وأشــكالها، وكيف 

ستدرج يف صفحات التقرير، ومن املهم أخذ األمور اآلتية يف الحسبان:

 تحقيق التوازن بن صفحات التقرير املتقابلة.

 وضوح الصورة وعدم اختفاء معاملها نتيجة التصغر أو القص.

 تجنب قوالب الصور غر املرنة )كالقوالب الدائرية، أو غر 

املنتظمة(.

 ابتعد عن صف الصور بشكل رتيب ال يلفت انتباه القارئ.

 انسجام األلوان املكونة للصور مع ألوان التقرير.

 الصفحات الخاصة:

خاصــة،  قوالــب  لهــا  يكــون  أن  يلــزم  صفحــات  هنــاك 

كالصفحــات األوىل للفصــول، والصفحــة األخــرة، ومــن املهــم 

يف هــذه القوالــب أن تكــون الفتــة يك تشــعر القــارئ بأنــه 

ســينتقل مــن جــزء آلخــر، وميكــن تحقيــق ذلــك بتوظيــف 

حجــم  أو  الصــف،  منــط  تغيــر  أو  األلــوان،  أو  الصــور، 

الخــط، مــع الحــرص عــى إبقــاء االتســاق العــام للتصميــم.

8. صمم صفحة الغالف:

ــة يتطلــب اســتخدام اســرتاتيجيات  تصميــم صفحــة غــالف جاذب

اإلبــداع يف ابتكارهــا، بواســطة توليــد أكــر قــدر مــن األفــكار، ومــن 

خــالل تجــاوز املألــوف، والنظــر لألشــياء مــن زوايــا مختلفــة، واقتبــاس أفــكار 

مــن مجــاالت بعيدة عــن مجالنــا. وتخطف صفحة الغــالف املبدعة 

انتبــاه القــارئ، وتزيــده شــوقاً للتقريــر، وتقــدم الفكــرة املحوريــة 

بصــورة أوليــة، وتنطلــق صفحــات الغــالف مــن اإلبــداع الفائــق يف:

 العنوان . 

 األلوان.

 الصورة.        

 الرسوم.

 الطباعة. 

عنوان بديع

ألوان ملهمة

صورة باهرة

رسوم الفتة

طباعة مبتكرة

شكل رقم )2.18 (
لصفحة غالف راقية
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٩. استثمر الصور:

أبلغ جملة يف تقريرك هي 

الكلامت التي توحي بها 

صورك امللهمة للقراء، فربَّ 

صورة تغني عن ألف كلمة! 

وإلصدار تقرير احرتايف يجب أن تستثمر الصور، ومن اإلرشادات 

املفيدة يف هذا املوضوع:

 اجمع أفضل ما تستطيع من صور معرة.

 الصورة امللهمة تستحق املبلغ الذي يتقاضاه املصور املتمكن.

 تجنب الصور املروقة)١(، والجاهزة، ألنها كالنائحة املستأجرة.

 تجنب الصور الجامعية والواسعة إال إذا كان هناك مسوغ 

واضح الستخدامها.

 احرص عى الصور العفوية املليئة باملعاين واملشاعر.

 تصغر الصور رمبا يفقدها معاملها.

 ينصح الخراء بأن ال يزيد عدد األشخاص يف الصورة عن 

ثالثة، إال إذا كان هناك ســبب وجيه لخالف ذلك.

إلخفــاء  اســتخدامها  قبــل  رقميــاً  الصــور  عالــج   

التصويــر. أحــوال  عــن  الناتجــة  التشــوهات 

 اكتب تعليقات التنى عى 

الصور.

 اكتب تعليقات توضيحية عى الصور حســب الحاجة.

 يجب أن يتعاضد النص مع الصورة.

 وزع الصور عى التقرير مبراعاة املكونات البرية األخرى.

 احرص أن تتوافق الصور مع منط التصميم.

 تجنب استخدام أمناط مختلفة من الصور دون سبب واضح.

 هناك أمناط يحذر الخراء من استخدامها دون رضورة )كالصور 

الكرتونيــة، وثالثية األبعاد، وغر امللونــة، وذات الدقة الرديئة(.

 احرص عى أخذ موافقة األشخاص الذين ستظهر صورهم يف 

تقريرك.

 إياك أن تجعل التقرير 

ألبوماً شخصياً لصورك أو 

صور غرك!

١0. صمم املنظامت البرصية:

تعــن املنظامت البرية )Infographics( عى تلخيص األفكار 

املقدمة يف التقرير وتوضيحها، ويتسم املنظم البري املتقن 

بالسامت اآلتية:

 مري: يقدم معلومات قيِّمة.

 متكامل: يناقش فكرة واحدة.

 واضح: يعن عى استيعاب املفاهيم.

 مبدع: يستخدم وسائل غر تقليدية لعرض الفكرة.

 جميل: مريح للعن؛ النسجام ألوانه وخطوطه ومكوناته، 

والتساقه مع التصميم العام للتقرير. )١( عــرض صــورة  عــى الشــبكة العنكبوتيــة ال يعنــى أنــه يجــوز اســتخدامها مــن 

قبلنــا، للمزيــد حــول هــذه املوضــوع راجــع ملحــق )ب( يف آخر هــذا الدليل.

متوسط الصور الجاهزة 

اليزيد عن 7%  من صور 

التقارير املحكمة

ربع التقارير املميزة 

تضع تعليقات عى 

الصور

تبهرك الكلامت حن ترق 

كصورة وتأرسك الصورة حن 

تهمس لك بٍر
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٩٠% من املعلومات التي 

يتلقاها الدماغ معلومات 

برية.

يؤثر التصميم يف تقييم 

)٤٦%( من الناس 

ملصداقية املحتوى.

يستجيب ٤٠% من الناس 

للمعلومات البرية 

بشكل أفضل من غرها.

يعالج الدماغ املعلومات 

البرية بصورة أرسع 

ب )٦٠,٠٠٠( مرة من 

املعلومات النصية.

شكل رقم )2.19 (
أهمية المنظمات البصرية

حن تَِعزُّ الصور

تقــوم املنظــامت الخريــة أحيانــاً بأنشــطة ال ميكــن تصويرهــا 

كالرامــج  موضوعيــة،  أو  رشعيــة  أو  أخالقيــة  العتبــارات 

تحــوي  ال  التــي  والبحثيــة  الفكريــة  الرامــج  أو  النســائية، 

مشــاهد دراميــة ميكــن التقاطهــا، أو برامــج معالجــة الفقــر 

ــج  ــم، أو برام ــتثامر فاقته ــار اس ــالق الكب ــأىب أخ ــي ت الت

مرتبطــة بالســجناء وعــالج اإلدمــان ونحوهــا، فــام الخيــارات 

عملــه؟ لتجويــد  إليهــا  اللجــوء  التقريــر  ملعــد  التــي ميكــن 

ميكنك اإلفادة من األفكار التالية:

 اخف الوجوه باستخدام التقنيات الرقمية.

 التقط صوراً تصف العمل وال تظهر أشــخاصه.

 صور املنتجات واآلثار.

 صور مشاهد متثيلية تحايك الواقع وأرش لكونها مشاهد 

متثيلية.

 استخدم صوراً رمزية.

الرقم: ٢٫7 

ستجد )٥( منظامت برية عى األقل يف 

التقارير املتميزة 
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                          أدوات مساعدة يف تصميم املنظامت البرية

هناك عدد من األدوات املجانية التي ميكنك االستفادة منها 

لتصميم منظامتك البرية ومنها:

 موقع )vizualize.me(: يوجد فيه مناذج جاهزة ال تحتاج 

إال إىل إضافة بياناتك.

 موقع )easel.ly(: يحوي مناذج جاهزة ميكنك التعديل عليها.

 موقع )piktochart.com(: يحتوي مناذج جاهزة ميكنك 

تعديلها.

 موقع )infogr.am(: موقع سهل االستخدام فيه مناذج 

جاهزة إلضافة بياناتك.

١١. تعامل مع النصوص باحرافية:

سبق الحديث عن اختيار الخطوط املناسبة، وكذلك عن أمناط 

الصف املختلفة، ولن نعيد ما سبق إال أننا سنؤكد عى اآليت:

 ابرز النصوص املهمة: استخدم األلوان إلبراز النصوص املهمة، 

والعناوين األساسية والجانبية، واستخدم »مربعات االقتباس« 

إلبراز جمل قد تكون متميزة، أو مثرة الهتامم القارئ.

 التوزيع املوضوعي املتقن: من الجميل أن يكتمل  عرض كل 

موضوع يف صفحة أو عى صفحتن متقابلتن قدر اإلمكان.

 الرتقيم والتبويب املناسب: استخدم الرتقيم والتبويب الذي 

يساعد القارئ عى استيعاب املحتوى بسالسة.

الرقم: ٢٫8 

                  اطلع عى أفضل املامرسات

اطالعــك عــى أفضــل املامرســات العامليــة يف إعــداد التقاريــر 

ــك عــى  ــدة مل تخطــر ل ــاً جدي ــك آفاق ــح ل ــك، ويفت ســيري خرت

ــة باســتخدام  ــك البحــث يف الشــبكة العنكبوتي ــال، ونقــرتح علي ب

ــرى: ــة وأخ ــن فين ــة ب ــة التالي ــامت املفتاحي الكل

»Annual report awards« 

»Best annual reports« 

»Creative annual report« 

          هـ. مرحلة مراجعة التقرير:

ــام  ــا -مه ــارب أن أعاملن ــا التج ــة »، تعلمن ــة املفرط ــذر الثق »اح

اجتهدنــا- ال تخلــو مــن أخطــاء، وبعض هــذه األخطاء محــرج جداً، 

وكان باإلمــكان تداركــه بقليــل مــن الجهــد. وللتذكر فهذه ليســت 

املــرة األوىل التــي نكــرر فيهــا املراجعــة، فقــد فحصنــا املعلومــات 

التــي جمعناهــا، ثــم ألقينــا نظــرة عــى املســودة األوليــة، وراجعنا 

التحريــر النهــايئ للنــص، وهــا نحــن نراجعــه قبــل الطباعــة 

التجريبيــة وللمــرة قبــل األخــرة، وســرنكز يف هــذه املراجعــة عــى:

١.مراجعة النص:

للتأكد من عدم وجود ســقط، أو تقديم وتأخر، ولضامن السالمة 

اللغوية، ونركز يف هذه املرحلة عى مراجعة:

 سالمة النص.    سالمة الصف. 

 سالمة التبويب.   سالمة العناوين. 

الرقم: ٢٫٩ 
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 ترقيم الصفحات.   وضوح الخط.

 مطابقة الفهرس.   ترقيم الفقرات. 

 ترقيم وعناوين الجداول واملنظامت.

 اتساق النص مع املكونات البرية. 

 مربعات االقتباس.

 إشكاالت عدم توافق اللغة العربية مع بعض برامج التصميم.

٢. مراجعة املظهر:

كذلك يلزمنا التأكد من أن نتائج عملنا يف مرحلة التصميم حققت 

املراد، حيث سرناجع:

 األلوان وكيفية توظيفها 

 الخطوط وأحجامها وألوانها

 الصور )اتساقها، جاملها، ووضوحها( 

 املنظامت البرية

 الهوامش 

 أمناط الصف

 اتساق املكونات البرية مع بعضها 

 اتساق املكونات البرية مع النص.

٣.مراجعة الطبعة التجريبية:

بعد انتهاء الخطوتن )١( و )٢(سنطبع التقرير طبعة تجريبية، 

ثم نراجعها املراجعة األخرة التي تركز عى التأكد من مطابقة 

النسخة املطبوعة للنسخة اإللكرتونية. 

      و. مرحلةطباعة التقرير:

عنــد الصبــاح يحمــد القــوم الــُرى، وهــا أنــت عــى وشــك 

صفحــات  إىل  تحولــت  وقــد  املضنيــة  جهــودك  تــرى  أن 

لــه،  الخــر والنــارش  الــدال عــى  حيــة بهيجــة، ولــك أجــر 

الشــكور. الكريــم  عنــد  مــا  ورجــوت  النيــة  أخلصــت  إذا 

وإليك هذه التلميحات بخصوص الطباعة:

 اســتخدم نــوع الطباعــة األنســب: فهنــاك نوعان مــن الطباعة:

األول: األوفست: دقيقة ومثنها زهيد، وتناسب الكميات الكبرة.

الثاين: الرقمية: رسيعة يف تنفيذ العمل، وميكن طباعة كميات 

محــدودة منها، ويقارن الجدول )٢٫٥( بن الطباعة الرقمية 

وطباعة األوفست:

طباعة األوفست الطباعة الرقمية السمة

باملئات نسخة واحدة
 أقل كمية ميكن

طباعتها

 )*CMYK( نظام

 نظام بانتون )األلوان

)الخاصة

)*CMYK( نظام نظام األلوان

عالية جيدة جودة الطباعة

من ساعات إىل أيام تنفيذ فوري الرعة

جميع أنواع الورق ورق خاص الورق

 خطوط تجليد آلية

 مستقلة خيارات

متعددة

 يدوي غالبا، وخيارات

محدودة
التجليد

آلية يدوية الخدمات الخاصة

 سعر النسخة منخفض

 يقل بنسبة كبرة مع

زيادة الكمية

 سعر النسخة ثابت

 يقل بنسبة ضعيفة مع

زيادة الكمية

 التكلفة للكميات

الكبرة

مرتفعة منخفضة
 التكلفة للكميات

الصغرة

* نظام األلوان )cmyk( هي األسود ، األصفر، األزرق ، األحمر.

جدول )2.5(: مقارنة بين الطباعة الرقمية وطباعة األوفست
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 Adobe  استخدم الرامج املتخصصة يف النر مثل برنامج 

.InDesign

 استخدم الدقة املناسبة: ينبغي أن ال تقل دقة التصميم عن 

.)dpi ٣٠٠(

ــه  ــل وزن ــيه ال يق ــل ورق كوش ــب: مث ــورق املناس ــرت ال  اخ

عــن ١١٥ جــرام للصفحــات الداخليــة، وبحــدود ٣٠٠ جــرام 

ــي،  ــع، واآلخــر مطف ــان األول الم ــه نوع ــأيت من للغــالف، وي

وتوفــر املطابــع أنواعــاً أخــرى من الــورق كالـ »آيــس جولد«، 

إال أننــا ال ننصــح بهــا يف التقاريــر االعتياديــة الرتفــاع مثنهــا.

 حدد نوع التجليد املناسب:

هناك أنواع متعددة للتجليد من أهمها:

ملحوظات عامة نوع التجليد

يناسب املطبوعات التي ال تزيد 

صفحاتها عن ٦٤ صفحة.

الدبوس 

)رسج الحصان(

يناسب الكميات القليلة السلك الحلزوين

يناسب املطبوعات ذات 

الصفحات الكثرة.

الكعب 

)البر والتغرية( 

للمطابــع:  الخاصــة  الخدمــات  مــن  اســتفد   

ملســات  إضفــاء  ميكنهــا  خدمــات  املطابــع  تقــدم 

:)٢٫٦( الجــدول  انظــر  عملــك  عــى  إبداعيــة 

منوذج التوضيح الخدمة

الـ"يو يف" طالء شبه 

شفاف يضيف ملعاناً 

مميزًا

تأثرات يو يف

 )UV Effects(

ختم بطبقة ذهبية أو 

ذات ألوان خاصة

 البصمة الحرارية

)Hot Foil 

Stamping(

كبس الورق لتكوين 

بروز أو انخفاض 

بشكل محدد عى 

الورق.

 الكبس

)الكفراج(

لقص التصميم أو 

تفريغه وفق شكل 

محدد.

 قوالب القص

)Die Cut(

يتم إضافة ألوان 

خاصة )ذهبي فيض 

نحايس ونحوها( 

للتقرير.

 األلوان اإلضافية

)Panton(

يتم إضافة فلم 

بالستيي شفاف 

عى الورق لحاميته 

ولتحسن ملمسه 

وميكن أن يكون المعاً 

أو مطفياً.

 السلفنة

)Lamination(

جدول )2.6(
الخدمات الخاصة للمطابع

جدول )2.7(
أنواع التجليد

تاريخ الطباعة

http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B

7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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الوحدة الثالثة
صناعة التقرير

خطوات
               ونماذج عملية
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الوحدة الثالثة
صناعة التقرير

خطوات
               ونماذج عملية
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الوحدة الثالثة: خطوات ونماذج عملية:

تهــدف هــذه الوحــدة إىل مســاعدتك يف تحويــل املعلومــات التــي تدارســناها ســابًقا إىل خارطــة طريــق تقــودك خطواتها 

العمليــة ومناذجهــا املقرتحة،ابتــداًء مــن مرحلــة التخطيــط وانتهــاء مبرحلــة الطباعة.

ال يلزمــك اســتخدام جميــع النــامذج، كــام ميكنــك اإلضافــة عليهــا بحســب احتياجاتــك وأحــوال عملــك، ونأمــل أن تجــد 

يف هــذه الوحــدة النــواة التــي ســرتفع تقييــم تقاريــرك إىل مســتوى أفضــل املامرســات.

ــة  ــز وبصيغ ــذا الرم ــر ه ــود ع ــل موج ــذا الفص ــة يف ه ــامذج الالحق كل الن

ــاء ! ــام تش ــتخدامها ك ــك اس ــة ميكن مفتوح
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          )أ( مناذج مرحلة التخطيط

أ.مناذج التخطيط:

تبني هذه النامذج تصوراً للشكل النهايئ املتوقع للتقرير، وكيف سينفذ، ومن املسؤول عن التنفيذ، وما املوارد التي سنحتاجها.

١.جمع املعلومات األولية:

معلومات رئيسة عن الجهة

الرؤية

الرسالة

القيم

الهتاف “الشعار املنطوق”

التوجهات االسراتيجية

العنارص الرئيسة للصورة الذهنية املنشودة من الجهة
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معلومات رئيسة عن املروع

إىلمنالفرتة الزمنيةاسم املروع

املؤسسة املانحةمدير املروع

تعريف مخترللمروع

ملحقات

أدوات متابعة املروع  الخطة التنفيذية للمروع 
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معلومات رئيسة عن املانح

الرؤية

الرسالة

القيم

التوجهات االسرتاتيجية

الصــورة الذهنية التي يحب الظهور بها

السبب الرئيس لدعم املروع

ملحقات

   وثيقة التعريف باملانح    
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٢.فريق العمل:

فريق صناعة التقرير

املهمةاالسم/ الصورةالعمل

مدير الفريق

نائب املدير

األعضاء

املنسقون لعمل فريق صناعة التقرير

مجال التنسيقاالسم
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األطراف املساندة

الطرف املسانداملهمة

التصوير

اإلحصاء

التحرير

املراجعة اللغوية

التصميم

الطباعة

ملحقات

   هيكل املروع 

   عناوين التواصل مع منسقي املروع 
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٣.غاية التقرير:

القيمة املضافة للمروعاهتاممات املانح

ورشوط  االســرتاتيجية  املانــح  توجهــات  دراســة  خــالل  مــن 
الذهنيــة  والصــورة  املطلوبــة،  األداء  ومعايــر  معــه،  التعاقــد 
التــي يحــب الظهــور بهــا، وخراتنــا الســابقة، ميكننــا تلخيــص 
ــا بـــ: ــات له ــى إجاب ــول ع ــح بالحص ــب املان ــي يرغ ــئلة الت األس

ــح  ــار املان ــبب اختي ــابهة، وس ــاريع املش ــا للمش ــالل تحليلن ــن خ م
البيئــة  ومعرفــة  للمــروع،  القــوة  نقــاط  ودراســة  ملروعنــا، 
بأنهــا: للمــروع  املضافــة  القيمــة  تلخيــص  ميكننــا  املحيطــة، 

املشاريع املستقبلية املستهدفة بالتسويق عى املانحنالصورة الذهنية املراد تقدميها عن الجهة

ما فرص التعاون املســتقبيل املرغوب تسويقها لدى املانحن؟ما السامت التي ترغب الجهة إبرازها للجمهور؟

األســئلة التي ينبغي أن يجيب عنها التقرير
من خالل تحليل ما سبق نجد أن األسئلة التي يجب أن يجيب عنها التقرير هي:

االنطباعات التي ينبغي أن يقدمها التقرير
من خالل تحليل ما سبق نجد االنطباعات التي ينبغي أن يقدمها التقرير هي:

ملحقات

   رشوط التعاقد ذات العالقة

   معاير تقييم األداء املعتمدة من املانح 
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٤.اسرتاتيجيات تحقيق غاية التقرير:

هل سيعتمد التقرير عى فكرة محورية؟

ال  نعم  

كيف ستبنى؟

• ابتكار فكرة جديدة	

• استخدام أحد مكونات اسرتاتيجية الجهة	

• استخدام أحد مكونات الصورة الذهنية	

• استخدام أحد دوافع املانح¨             	

الفكرة املحورية للتقرير هي:

ما االسرتاتيجيات التي ستحقق غاية التقرير يف املجاالت التالية؟

االسراتيجياتاملجال

اإلحصاءات

النص

الصور

القصص

التصميم

الطباعة
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٥.مكونات التقرير:
سيبنى التقرير غالباً عى الهيكلية التالية:

املحاور الفرعيةاملحاور الرئيسةاملكون

التعريف بالتقريرالغالف األمامي

العنوان

شعار الجهة

شعار املانح

تاريخ اإلصدار

االستهالل

مقدمة التقرير

التعريف مبحتويات التقريرجدول املحتويات
املوضوع

رقم الصفحة

موجز عن الجهة

 التعريف باملانح وشكره
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املحاور الفرعيةاملحاور الرئيسةاملكون

أبرز األنشطة

استعراض اإلنجازات

الخامتة
أبرز النتائج والتوصياتملخص التقرير

فرص التعاون املستقبيلماذا بعد؟

امللحقات

بيانات التواصلالغالف الخلفي
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٦.الخطة الزمنية لصناعة التقرير:

زمن التنفيذ املسؤولاملهمة
)ميكن لوحدة القياس أن تكون أسبوعية مثال(

أ.التخطيط

اختيار فريق اإلعداد واملساعدين

تحديد املعلومات األولية

توضيح غايات التقرير واسرتاتيجياته

تصميم مكونات التقرير

تقدير املوارد الالزمة للمروع

التعاقدات الخارجية

ب.جمع البيانات:

تجهيز مناذج املتابعة

تحليل التقارير الدورية

تنفيذ الزيارات امليدانية

التصوير

مراجعة البيانات

ج.التحرير:

فرز البيانات

إعداد املسودة األوىل
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زمن التنفيذ املسؤولاملهمة
)ميكن لوحدة القياس أن تكون أسبوعية مثال(

تحرير املسودة

مراجعة املسودة

اعتامد محتوى التقرير

د.التصميم:

تصميم القالب العام

تصميم الغالف

اختيار الصور

تصميم املنظامت البرية

إعداد املسودة

مراجعة املسودة

ه.مراجعة واعتامد التقرير

تدقيق املحتوى

تقييم اإلخراج الفني

مراجعة الطبعة التجريبية

و.طباعة ونر التقرير
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7.تحديد املوارد الالزمة:

املوارد البرية:

العدداملهمة

النوع

خارجيداخيل
فرد

متطوعهاويمحرتف

اإلدارة

التنسيق

املساندة:

التصوير

اإلحصاء

التحرير

املراجعة اللغوية

التصميم

الطباعة
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املوارد املالية:

ميكن االستعانة بالنموذج التايل لتقدير املوازنة:

ملحوظاتالتكلفةالبند

مكافآت فريق العمل

أجور السفر والتنقل

تكاليف االتصاالت

تكاليف التصوير

تكاليف التحرير واملراجعة اللغوية

تكاليف التصميم

تكاليف الطباعة

تعاقدات خارجية أخرى

تكاليف الشحن

نريات

اإلجاميل
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8. التعاقد مع األطراف الخارجية:

مــن املهــم إبــرام عقــد مــع موفــري الخدمــة أيــاً كانــت؛ منعــاً لالختــالف، وتوضيحــاً للواجبــات والحقــوق، وميكــن االســتفادة مــن القوالــب اآلتيــة 

يف تصميــم مســودة العقــد، ونقــرتح عليــك عرضــه عــى مستشــارك القانــوين ملراجعتــه:

اتفاقية تصميم

تقرير )........(

متهيد:

اإلشــارة إىل أطراف التعاقد، وإىل أســاس التعاقد، وإىل يوم إبرام العقد وتاريخه ومكانه، وإىل أهلية املتعاقدين الرعية 

والنظامية.

وصف املروع:

صف املنتج النهايئ املطلوب هنا.

الفرتة الزمنية للمروع:

قســم املروع إىل مراحل وحدد لكل مرحلة تاريخ بدء وتاريخ انتهاء – للمشــاريع الصغرة وذات املرحلة الواحدة 

يكتفى بكتابة تاريخ التسليم املتوقع-.

املستحقات املالية والدفعات:

حدد تكلفة العمل، وعدد الدفعات، ومقدارها، ومواعيدها، وكيفيتها )تحويل لحساب، شيك...(، ونظام الغرامات.
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مسؤوليات الجهة:

ضع هنا ما ستقدمه املنظمة للمصمم ليقوم بعمله: 

 الشعارات الالزمة للتصميم بدقة عالية.

 الصور املطلوب إضافتها للمطبوعة بدقة عالية )معالجة / غر معالجة(.

 دليل الهوية.

مسؤوليات املصمم:

 تصميم التقرير وفق املعاير الفنية املعترة.

 االلتزام بإرشادات دليل الهوية.

 االلتزام بالخطة الزمنية املعتمدة.

 القيام بالتعديالت املطلوبة حسب ما نصت عليه مادة التعديالت.

 تسليم التصميم للعميل يف املواعيد املحددة بصيغة ) (.

 تسليم العمل النهايئ بصيغة مفتوحة، وبصيغة )(.

 عدم إفشاء أي أرسار للعمل من شأنها أن تر العميل.

 يتعهد املصمم بأصالة العمل املقدم للعميل وأنه غر منسوخ أو مستخدم قبل ذلك.

ملكية العمل والحقوق املرتتبة:

 كافة التصاميم تعود ملكيتها للمنظمة ويحق لها التعديل عليها واستخدامها يف منتجات أخرى دون الرجوع 

للمصمم.

 هل بإمكان املصمم عرض العمل بعد تسليمه يف معرض أعامله.

 هل يلزم اإلشارة إليه يف املطبوع وكيف؟
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التعديالت:

 حدد سامت التعديالت اليسرة املجانية وعددها املتاح.

 حدد تكلفة التعديالت اليســرة إذا زادت عن العدد املحدد.

 حدد سامت التعديالت الجذرية.

 حدد كيفية حســاب تكلفة التعديالت الجذرية.

 حدد كيفية تأثر التعديالت عى مواعيد التسليم.
 

إلغاءاملروع

 من يحق له إلغاء العقد؟

 متــى يحق ألحد الطرفن إلغاء العقد؟

 ما املرتتب عى إلغاء العقد؟

رشوط ومالحظات إضافية

ضع هنا أي رشوط أو مالحظات إضافية ترغب بإضافتها ملعالجة أي عوارض أخرى محتملة.
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اتفاقية 

تصوير أنشطة مروع
متهيد:

اإلشارة إىل أطراف التعاقد، وإىل أساس التعاقد، وإىل يوم إبرام العقد وتاريخه ومكانه، وإىل أهلية املتعاقدين الرعية 

والنظامية.

وصف املروع:

صف املنتج النهايئ املطلوب هنا.

الفرتة الزمنية للمروع:

قسم املروع إىل مراحل وحدد لكل مرحلة تاريخ بدء وتاريخ انتهاء – للمشاريع الصغرة وذات املرحلة الواحدة 

يكتفى بكتابة تاريخ التسليم املتوقع

املستحقات املالية والدفعات:

حدد تكلفة العمل، وعدد الدفعات، ومقدارها، ومواعيدها، وكيفيتها )تحويل لحساب، شيك...(، ونظام الغرامات.

مسؤوليات الجهة:

ضع هنا ما ستقدمه للمصمم ليقوم بعمله: 

 التصاريح.

 التجهيزات، النقل، السكن...

 الخطط الزمنية

 دليل الهوية
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مسؤوليات املصور:

 تصوير اللقطات املطلوبة وفق املعاير الفنية املعترة.

 االلتزام بإرشادات دليل الهوية.

 الحضور للموقع قبل الفعاليات بوقت كايف.

 توفر التجهيزات الالزمة لتنفيذ العمل.

 معالجــة الصور املختارة ) كم عددها؟(.

 تسليم العمل النهايئ بصيغة مفتوحة، وبصيغة )(.

 عدم إفشــاء أي أرسار للعمل من شــأنها أن تر العميل.

 هل يحق للمصور توكيل غره للقيام بالعمل؟

ملكية الصور:

 كافة الصور تعود ملكيتها للمنظمة ويحق لها التعديل عليها واستخدامها يف منتجات أخرى دون الرجوع 

للمصور.

 هل بإمكان املصور عرض العمل بعد تسليمه يف معرض أعامله.

إلغاء املروع:

 من يحق له إلغاء العقد؟

 متــى يحق ألحد الطرفن إلغاء العقد؟

 ما املرتتب عى إلغاء العقد؟

رشوط ومالحظات اضافية:

ضع هنا اي رشوط أو مالحظات إضافية ترغب بإضافتها كروط جزائية يف حال التأخر يف الحضور أو التســليم، أو إذا 

احتاج التصور لعارضن أو استوديو.
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 ٩. منوذج تحقق:

يساعدك النموذج التايل عى التحقق من قيامك مبتطلبات مرحلة التخطيط:

اإلنجازاملهمةم

اختيار فريق العمل١

تحديد مهام فريق العمل٢

اختيار املنسقن٣

التعاقد مع األطراف املساندة٤

حر اهتاممات املانح٥

توضيح الصورة الذهنية املنشودة للمنظمة٦

ابتكار فكرة محورية للتقرير7

وضع األسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها التقرير8

االتفــاق عى االنطباعات التي ينبغي أن يحدثها التقرير٩

تحديد مكونات التقرير العامة١٠

تحديد االســرتاتيجيات العامة لتحقيق غايات التقرير١١

إعداد خطة زمنية إلنجاز التقرير١٢

تقدير املوارد املالية الالزمة إلعداد التقرير١٣
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       )ب( مناذج: مرحلة جمع البيانات

تنظم هذه النامذج عملية اســتخالص املعلومات، من خالل تحديد البيانات املطلوبة، وكيفية جمعها ومن ثم 

معالجتها وتوثيقها.

تستفيد هذه املرحلة من املدخالت التالية:

 اهتاممات املانح.

 الصورة الذهنية املنشودة للمنظمة.

 الفكرة املحورية للتقرير.

 األسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها التقرير.

 االنطباعات التي ينبغي أن يوجدها التقرير.

 مكونات التقرير العامة.

 االسرتاتيجيات العامة لتحقيق غايات التقرير.
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١.تحديد املعلومات املطلوبة وأدوات جمعها:

يساعدنا النموذج اآليت يف حر األسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها التقرير، وكيف سنجيب عنها، ومتى:

معلومات متعلقة باهتاممات املانح

املعلوماتم

أدوات جمع املعلومات

ول
سؤ

املوعدامل
و

املكان

ة 
بع

ملتا
ت ا

دوا
أ

ت
انا

ستب
اال

ت 
ارا

زي
ال

ت
بال

قا
امل

ت
ارا

ختب
اال

)  
   

   
  (

رى
أخ
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معلومات متعلقة بالصورة الذهنية التي تريد الجهة إبرازها

املعلوماتم

أدوات جمع املعلومات

ول
سؤ

املوعدامل
و

املكان

ة 
بع

ملتا
ت ا

دوا
أ

ت
انا

ستب
اال

ت 
ارا

زي
ال

ت
بال

قا
امل

ت
ارا

ختب
اال

)  
   

   
  (

رى
أخ
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معلومات متعلقة بطبيعة األنشطة املنفذة

املعلوماتم

أدوات جمع املعلومات

ول
سؤ

املوعدامل
و

املكان

ة 
بع

ملتا
ت ا

دوا
أ

ت
انا

ستب
اال

ت 
ارا

زي
ال

ت
بال

قا
امل

ت
ارا

ختب
اال

)  
   

   
  (

رى
أخ
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معلومات متعلقة بالهيكل العام للتقرير

املعلوماتم

أدوات جمع املعلومات

املوعد
و

املكان

ة 
بع

ملتا
ت ا

دوا
أ

ت
انا

ستب
اال

ت 
ارا

زي
ال

ت
بال

قا
امل

ت
ارا

ختب
اال

)  
   

   
  (

رى
أخ

معلومات لالستهالل

معلومات للمقدمة

معلومات للتعريف بالجهة
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املعلوماتم

أدوات جمع املعلومات

املوعد
و

املكان

ة 
بع

ملتا
ت ا

دوا
أ

ت
انا

ستب
اال

ت 
ارا

زي
ال

ت
بال

قا
امل

ت
ارا

ختب
اال

)  
   

   
  (

رى
أخ

معلومات للتعريف باملانح

معلومات للتعريف باألنشطة

معلومات للتعريف باإلنجازات

أخرى )                    (
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منوذج متابعة تسجيل املعلومات

العنوانم

شكل املعلومةأداة الجمع

املعلومةاملكانالتاريخاملسؤولالوحدة

عة
تاب

 م
ير

قر
ت

نة
تبا

اس

رة
زيا

لة
قاب

م

ار
ختب

ا

رى
قمأخ
ر

ص
ن

رة
يوصو
فد

ت
صو

رى
أخ
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٢. منوذج تحقق:

يساعدك النموذج التايل عى التحقق من قيامك مبتطلبات مرحلة جمع البيانات:

اإلنجازاملهمةم

تحديد البيانات الالزمة لإلجابة عن اسئلة املانح١

تحديد البيانات الالزمة إلبراز الصورة الذهنية املنشودة للمنظمة٢

تحديد البيانات الالزمة للتعريف باألنشطة٣

تحديد البيانات الالزمة إلبراز اإلنجازات٤

تحديد البيانات الالزمة الستكامل بناء هيكل التقرير٥

تحديد البيانات الالزمة لتنفيذ الفكرة املحورية٦

تحديد األدوات الالزمة لجمع البيانات7

تصميم األدوات الالزمة لجمع البيانات8

تحديد مواعيد وأماكن جمع البيانات٩

جمع البيانات١٠

مراجعة صحة البيانات١١

فحص اكتامل البيانات١٢

التأكد من اتساق البيانات١٣

استخدام عناوين دالة لحفظ البيانات١٤

تعريف املصطلحات املستخدمة١٥

تقييد تاريخ البيانات ومصدرها١٦

كتابة وحدات القياس عى البيانات١7

تبويب البيانات بشكل منطقي١8

يوجد نسخة احتياطية من البيانات١٩

حفــظ البيانات بصيغة متوافقة مع برمجيات الجهة املختلفة.٢٠
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       )ج( منــاذج مرحلــة التحرير

تنظم هذه النامذج عملية بناء نص التقرير، بغرض إخراج نص موجز، وشامل، وحسن الصياغة.

تستفيد هذه املرحلة من املدخالت التالية:

 الفكرة املحورية للتقرير.

 الهيكل العام األويل للتقرير.

 البيانات واملعلومات املتوافرة.

١.مراجعة الفكرة املحورية للتقرير:

تقييم الفكرة املحوريةالفكرة املحورية

متسقة مع رسالة الجهة

مثرة لالهتامم

ملهمة ألفكار إبداعية

معززة للصورة الذهنية

مقرتحات لتحسن الفكرة املحورية

أفكار لتوظيف الفكرة املحورية يف التحرير
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٢. مراجعة الهيكل العام للتقرير:

راجع الهيكل األويل الذي صممناه يف مرحلة التخطيط، من خالل العنارص التالية:

املكون

تقييم املحاور

تعديالت مقرتحة

تحسنناقصةمكتملة

الغالف األمامي

االستهالل

مقدمة التقرير

جدول املحتويات

موجز عن الجهة

التعريف باملانح وشكره

التعريف باألنشطة

استعراض اإلنجازات

الخامتة

امللحقات
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الهيكل العام للتقرير بعد املراجعة:

املحاور الفرعيةاملحاور الرئيسةاملكون

الغالف األمامي

االستهالل

مقدمة التقرير

جدول املحتويات

موجز عن الجهة

التعريف باملانح وشكره
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املحاور الفرعيةاملحاور الرئيسةاملكون

التعريف باألنشطة

استعراض اإلنجازات

الخامتة

امللحقات

الغالف الخلفي
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٣. فرز وتبويب البيانات واملعلومات:

يســاعدك النموذج التايل يف تسجيل املعلومات وفرزها وتبويبها:

منوذج تسجيل املعلومات وفرزها وتبويبها

املوضوع

التاريخ

املصدر

املعلومة

فحص املناسبة

غر مناسبة مناسبة 

فحص الجاهزية

غر جاهزة جاهزة 

â

املعلومة بعد املعالجة

التبويب

الغالف 
الخارجي

االستهالل
مقدمة 
التقرير

جدول 
املحتويات

موجز 
عن 
الجهة

التعريف 
باملانح

التعريف 
باألنشطة

استعراض 
اإلنجازات

امللحقاتالخامتة
الغالف 
الخلفي
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٤.صياغة املسودة:

 راجع مكونات التقرير.      افحص املحاور الرئيسة والفرعية لكل مكون.

 اسبك عناوينك األساسية.      صغ عناوينك الجانبية.

 تأكد من املعلومات املبوبة تحت كل محور.    وزع املعلومات عى العناوين.

 صنف املعلومات موضوعياً.      أعد صياغة املعلومات ذات املوضوع الواحد عى هيئة فقرات قصرة.

 رتب الفقرات منطقياً.       وازن بن املفردات وتأكد من تأديتها للمعنى املراد.

 تأمل الفقرات وحاول اختصارها.     راقب مستوى ترابط الفقرات مبا قبلها وما بعدها.

 حدد أسلوب التحرير املناسب.      أعد تحرير النص باســتخدام األسلوب املختار.

 راجع النسخة األوىل.       اعتمد النص من صاحب الصالحية.
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٥. مراجعة النص:

منوذج مراجعة نص الدليل

املراجعة العامة:

تحقيق األهداف

الوضوح

االكتامل

اإليجاز

االتساق

السالسة

الجامل

مراجعة املعلومات:

صحة األسامء

دقة التواريخ

موثوقية األرقام

داللة املصطلحات

املراجعة اللغوية:

اإلمالء

النحو

الشكل

الرتقيم

مراجعة الصف:

التبويب

الرتقيم

تنسيق الفقرات والعناوين

الهوامش

الصفحات
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٦. منوذج تحقق:

اإلنجازاملهمةم

مراجعة الفكرة املحورية وتحسينها.١

فحص مكونات التقرير وتجويدها.٢

تحديد املحاور الرئيسة والفرعية ملكونات التقرير.٣

اعتامد هيكل التقرير من صاحب الصالحية.٤

فرز البيانات وتوزيعها عى أقسام التقرير ومحاوره.٥

كتابة العناوين األساسية والجانبية للتقرير.٦

تحويل املعلومات إىل فقرات مرتابطة.7

ترتيب الفقرات بشكل منطقي.8

مراجعة الفقرات وتنسيقها.٩

اختيار أسلوب التحرير املناسب.١٠

تحرير النص.١١

مراجعة النص املحرر.١٢

اعتامد النص من صاحب الصالحية.١٣
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         )د( مناذج: مرحلة التصميم والطباعة

د.التصميم:

تنظم هذه النامذج  عملية التصميم الفني والطباعة، بغرض إصدار تقرير جذاب، يوصل رسالة املنظمة بأفضل 

أسلوب.

١. سلسلة تحديد سامت التصميم:

األثر عى التصميماملدخالت

رؤية ورسالة املنظمة



دليل الهوية



الصورة الذهنية املنشودة للمنظمة



طبيعة املروع



قيم املانح



الفكرة املحورية
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التأثرمكونات التصميم



منط التصميم



األلوان



الخطوط



حجم الورق



منط الصف



املكونات البرية
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٢. منط التصميم املناسب:

عبقري

زخريف– 
عري

كالسيي– 
عري

عريكالسيي

عايلثوري

الفخامة

اع
بد

اإل
عايل             متوسط         منخفض

متوسط

منخفض بسيطرسميزخريف

ملحوظاتمنط التصميم املختار

٣. األلوان املناسبة:
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النسبةالرقماللون املختار

 تلميح:

ofni.sedoc-roloc-lmth :يفيد املوقع التايل يف تحديد أرقام األلوان )الخاصة( بدقة

٤. الخطوط املختارة:

الحجماالسماالستخدام

الغالف الخارجي

العناوين األساسية

العناوين الجانبية

النص
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٥. حجم ورق التقرير:

الوحدةاالرتفاعالعرضاالسم

A3٢٩7٤٢٠mm

A4٢١٠٢٩7mm

A5١٤8٢١٠mm

A6١٠٥١٤8mm

B5١7٠٢٤٠mm

أخرى

 الهوامش*:

السفيلالعلوي

الخارجيالداخيل

* الهامش الداخيل ينبغي أن يأخذ بالحســبان نوع التجليد؛ فتجليد دبوس رسج الحصان يكون الهامش فيه أصغر من الهامش الداخيل يف تجليد 

الكعب  )الرش والتغرية(.
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٦. منط الصف:

 رباعي متامثل ثاليث متامثل ثنايئ متامثل

 رباعي غر متامثل ثاليث غر متامثل ثنايئ غر متامثل

 آخر صف واحد شبي
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7. خدمات الطباعة:

العدد التقريبي للصفحات*:

)A4, B5 يفضل أن يكون عدد الصفحات زوجي ومن مضاعفات الرقم ٤ واألفضل أن يكون )من مضاعفات 8 يف األحجام *

عدد النسخ املطلوبة:

نوع الطباعة:

أوفست رقمية 

نوع الورق:

الوزننوع الورقالصفحات

صفحات الغالف

الصفحات الداخلية

أخرى
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الخدمات اإلضافية للطباعة:

ملحوظاتالخدمات املطلوبة

 
تأثرات يو يف

)UV Effect(

 
البصمة الحرارية

)Hot Foil Stamping(

 
قوالب القص
)Die Cut(

 
األلوان الخاصة

)Special colors, Panton(

أخرى: 

نوع التجليد:

ملحوظاتالخدمات املطلوبة

سلك 

دبوس 

غراء 

خياطة 
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8.مراجعة التصميم:

منوذج مراجعة تصميم التقرير

مراجعة عامة:

تحقيق األهداف 

الوضوح 

االنطباع العام 

الجامل 

مراجعة املحتوى:

سالمة النص 

صحة العناوين 

مناسبة الصف 

دقة التبويب والرتقيم 

التوافق مع اللغة العربية 

مراجعة املظهر:

تناسق األلوان 

تناسب الخطوط 

مالمئة الصور 

وضوح املنظامت البرية 

مناسبة منط الصف 

نسبة الهوامش 

مراجعة الطبعة التجريبية:

تطابق األلوان 

مالمئة حجم الصفحات 

توازن حجم الخطوط 

مناسبة الهوامش 

اتساق الصفحات 
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٩.منوذج تحقق:

اإلنجازاملهمةم

تحديد كيف سترتجم الفكرة املحورية يف التصميم١

مراجعة دليل التصميم ٢

اختيار منط التصميم املناسب٣

اختيار األلوان املستخدمة يف التقرير٤

ترشيح الخطوط املستخدمة يف التصميم٥

تقدير حجم الورق املناسب للتقرير٦

اختيار منط الصف للتقرير7

تعين مواضع الصور واملنظامت البرية يف التقرير8

تصميم القوالب العامة للتقرير٩

تصميم صفحة الغالف١٠

تصميم املنظامت البرية١١

تصميم األيقونات العامة للتقرير١٢

فرز الصور املناسبة ومعالجتها١٣

صف النص يف التقرير١٤

تسكن املنظامت البرية والصور يف التقرير١٥

ترقيم الصفحات ١٦

تعديل الفهرس١7

مراجعة التقرير١8
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    الخامتة:  

إن بنــاء التقريــر عمليــة مضنيــة، تحتــاج لتضافــر جهــود منظمــة، ومســتمرة، مــع تفاعــل، وتعاضــد، وتعــاون عــى الــر والتقــوى، يك 

ــاج  ــة، وهــو عمــل شــاق يحت ــة، وإبداعي ــة، دقيقــة، مقنعــة، جميل ــرة، واضحــة، موجــزة، متكامل ــر القطــاع الخــري مؤث تكــون تقاري

لتوظيــف الكلمــة، والصــورة، والقصــة، واألرقــام؛ يك يكــون نابضــاً بالحيــاة، مفعــامً بالنشــاط، يجعــل النفــس منرحــة ملــا بعــده مــن 

عمــل وبــذل وعطــاء.

ومــع يقيننــا بــأن النقــص ســمة بريــة، وأن الكــامل عزيــز إال أننــا خططنــا للوصــول إليــه، وبذلنــا الوســع، واســتفرغنا الجهد، واســتنفدنا 

مخــزون الخــرة؛ يك نقــدم للمســتفيد النهــايئ دليــالً يفيــده، ويغنيــه، ويرتقــي بعملــه؛ وهذا-بعــد رضــا اللــه- ثــاين املقاصــد؛ وهــو مــرام 

ســينال بتوفيــق مــن اللــه الــذي يعــن ويســدد. 

وال نزعــم بــأن دليلنــا قــد بلــغ الــذروة، وحــاز منتهــى اآلمــال مبــا ال مزيــد عليــه، ولــذا فــإن األبــواب مرعــة، واآلذان واعيــة، والقلــوب 

مــع العقــول مفتوحــة ملــن شــاء االقــرتاح، أو اإلضافــة، أو االنتقــاد؛ بــل وحتــى االعــرتاض. 

ونســعد كثــراً كثــراً بتلقــي إضافاتكــم، وتجاربكــم، وتســاؤالتكم عــر تويــرت عــى وســم #أوراق_تنبــض، ومــن خــالل الريــد 

اإللكــرتوين)awraq@walmosa.com(، والثقــة تغمــر مشــاعرنا بأننــا ســنجد التفاعــل اإليجــايب املثمــر؛ والتــوايص املحمــود عــى الحــق 

ــان وتســليم. ــار وإمي ــده بوق ــوف عن ــو للوق ــذي نصب ال

ونأمــل وقــد بلــغ بنــا املطــاف أقــى الطريــق، أن يكــون هــذا العمــل مرضيــاً للــه يف محتــواه وتطبيقاتــه وآثــاره، وأن ميــن علينــا بالقبــول 

والعفــو عــن التقصــر، وأن يكــون للواقفن-رحمهــام اللــه- أعظــم األجــر وأدومــه، فقــد حرصــا عــى جعــل وقفهــام عمــالً مؤسســياً يرتــاد 

املناطــق األكــر أهميــة؛ والتــي تعــود عــى العمــل الخــري بالتطويــر الدائــم، والتأثــر اإليجــايب، والحضــور الفاعــل، والراكــة املجتمعيــة 

البــارزة، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العاملــن.

أ.ملخص دراسة أفضل الممارسات المحلية

ج.مصادر استفدنا منها

ب. رخص ا�بداع المشاع

         الملحقات
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أ.ملخص دراسة أفضل الممارسات المحلية

ج.مصادر استفدنا منها

ب. رخص ا�بداع المشاع

         الملحقات
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أ.ملخص دراسة أفضل املامرسات املحلية:

كان غــرض دراســة »أفضــل املامرســات املحليــة يف إعــداد التقريــر« تحديــد أبــرز ســامت التقاريــر املميــزة مــن وجهــة نظــر املؤسســات املانحــة، 

حيــث اخرتنــا عينــة طبقيــة مــن املؤسســات املانحــة، وطلبنــا منهــم ترشــيح أفضــل ثالثــة تقاريــر مــن وجهــة نظرهــم، ومــن خــالل  تحليــل هــذه 

التقاريــر خرجنــا بالنتائــج اآلتيــة:

السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

املحور األول: مكونات التقرير:١

االستهالل:١٫١

٣١%استهالل موقع باسم املدير التنفيذي أو شخصية قيادية 

٣١%جدول محتويات 

موجز عن الجهة:١٫٢

٤٦%رؤية الجهة 

٤٦%رسالة الجهة 

٤٦%أهداف الجهة وغاياتها 

٣١%قيم الجهة 

٢٣%تاريخ الجهة 

٢٣%أرقام وإحصاءات عامة 

٤٦%الجوائز واالعتامدات ونحوها 

١٥%الهيكل التنظيمي 
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السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

 عدد صفحات موجز عن الجهة: 

٠األقل 

١٫٣املتوسط 

7األكر 

التعريف باملانح:١٫٣

٦٩%اسم املانح 

٦٩%شعار املانح 

١٥%رؤية املانح أو رسالته 

٢٣%تعريف عام باملانح 

 عدد صفحات التعريف باملانح: 

٠األقل 

٠٫7املتوسط 

٢األكر 

 التعريف باألنشطة والرامج:١٫٤

8٥%بيان فكرة النشاط 

٣١%توضيح أهمية النشاط والحاجة له 

77%عرض أهداف النشاط 

١٠٠%من املستفيدون من النشاط؟ 
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السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

١٠٠%إحصاءات األنشطة والرامج 

١٠٠%إبراز اإلنجازات 

١٥%اإلشارة  للتحديات 

8%ذكر قصص النجاح 

٦٩%كلامت للمستفيدين 

 الشكر والتقدير١٫٥

٦٢%شكر الرعاة 

٢٣%شكر العاملن أواملتطوعن 

 أخرى:١٫٦

٢٣%تزكيات من شخصيات مرموقة 

٤٦%التطلعات املستقبلية 

١٥%التفاصيل املالية 

١٥%ملحق  للصور 

 عدد صفحات التقرير: 

٢٠األقل 

٤٤املتوسط 

١٤٠األكر 
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السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

 معلومات التواصل:١٫7

٥٤%أرقام الهاتف الثابت 

٥٤%أرقام الهاتف الجوال 

٣8%أرقام الناسوخ 

٣8%مواقع التواصل االجتامعي 

٣١%بريد إلكرتوين 

٣١%املوقع اإللكرتوين 

٢٣%رقم الحساب املريف 

٦٢%املوقع الجغرايف 

املحور الثاين: املحتوى:٢

 النص:٢٫١

 منط الصياغة: 

١٠٠%رسمي 

٠%غر رسمي 

 أسلوب الكتابة: 

٩%أسلوب أديب 

٠%أسلوب روايئ 

٩١%أسلوب إخباري 
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السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

 كثافة النص: 

8%عالية 

٦٩%متوسطة 

٢٣%قليلة 

٢٣متوسط عدد فقرات اإلشارة لنتائج وآثار الرامج 

١٢متوسط عدد فقرات اإلشارة للعمليات واإلجراءات 

٢٫٦متوسط عدد الفقرات التي تشر للنتائج واآلثار مقابل كل فقرة تشر للعمليات واإلجراءات 

٠٫٥متوسط اإلشارة للنتائج واآلثار يف كل صفحة 

 )Theme( ٠%وجود فكرة محورية ملهمة

٣8%عنوان ملهم 

١٥%قصص النجاح 

١٠٠%عناوين أساسية وجانبية 

٩٢%استخدام النقاط والتعداد الرقمي 

٢٣%تعليقات ورشوح للصور 

٠%إطارات النصوص املقتبسة 

 )Call to Action( ٣١%دعوة عملية للتفاعل
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السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

 املكونات غر النصية:٢٫٢

٥متوسط عدد املنظامت البرية 

١٫٥متوسط عدد املنظامت البرية لكل ١٠ صفحات 

٩متوسط عدد الرسوم البيانية 

٠٫٥متوسط عدد الرسوم البيانية لكل ١٠ صفحات 

٥متوسط عدد الجداول 

١٫8متوسط عدد الجداول لكل ١٠ صفحات 

٤٦متوسط عدد الصور 

١٠متوسط عدد الصور لكل ١٠ صفحات 

٣8%نسبة استخدام )QR( أو التقنيات املشابهة 

املحور الثالث:التصميم:٣

٢متوسط عدد األلوان الرئيسة املستخدمة 

٢متوسط عدد الخطوط املستخدمة 

8%نسبة استخدام الخط اليدوي 

٣8%طباعة فاخرة 

 مقاس صفحات التقرير: 

٣8%صغر 

٣8%متوسط 

٢٣%كبر 



١٠8

السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

8%مقاسات غر تقليدية 

 املساحة الفارغة يف الصفحة: 

١٥%صغرة 

٢٣%متوسطة 

٦٢%كبرة 

٤١متوسط عدد الصور الخاصة باألنشطة والجهة 

٩١%نسبة الصور الخاصة باألنشطة إلجاميل الصور 

7%نسبة الصور الجاهزة إلجاميل الصور 

٤٦%نسبة الصور الجامعية إلجاميل الصور 

٢٠%نسبة الصور الفردية إلجاميل الصور 

٢7%نسبة الصور الرمزية إلجاميل الصور 

٣متوسط عدد الصور للشخصيات املهمة 

 منط التصميم: 

٦٩%عري 

١٥%رسمي 

8%زخريف 

8%بسيط 
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السمةم
تحققها لدى أفضل 

التقارير املحلية

 جاذبية الغالف الخارجي: 

٠%متميز جًدا 

٠%متميز 

٥٤%متوسط 

٢٣%مقبول 

٢٣%ضعيف 

 جاذبية التصميم: 

٠%متميز جًدا 

١٥%متميز 

٦٢%متوسط 

8%مقبول 

١٥%ضعيف 
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:)CC( ب.رخص اإلبداع املشاع

ينقســم النــاس تجــاه املــواد املعروضــة عــى الشــبكة العنكبوتيــة بــن موقفــن: موقــف يــرى أن كل املــواد املتاحــة عــى الشــبكة يجــوز اســتخدامها 

دون إذن، وآخــرون يــرون أن اســتخدامها نــوع مــن الســطو عــى حقــوق اآلخريــن، ولتوضيــح األمــر أكــر أحببنــا تســليط الضــوء عــى أنــواع الرخــص 

التــي تتســم بهــا املــواد املعروضــة عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

اعتــاد النــاس عــى الرمــز التــايل © والــذي يعنــي أن كافــة الحقــوق محفوظــة للمبــدع، ولتشــجيع اإلبــداع انطلقــت مبــادرة  مثلتهــا منظمــة تســمت 

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــة ســان فرانسيســكو يف الوالي ــة مقرهــا مدين ــداع املشــاع )Creative Commons( وهــي منظمــة غــر ربحي مبنظمةاإلب

تهــدف إىل توســيع مشــاركة األعــامل اإلبداعيــة بــن النــاس بصــورة تتوافــق مــع متطلبــات قوانــن امللكيــة الفكريــة.

أصــدرت الجهــة عــدة رخــص للملكيــة الفكريــة باســم رخــص اإلبــداع املشــاع )CC( ليتمكــن املبدعــون مــن توضيــح الحقــوق التــي احتفظــوا بهــا 

ألنفســهم والحقــوق التــي تنازلــوا عنهــا لآلخريــن، ويوضــح الجــدول التــايل العنــارص الرئيســة للحقــوق التــي تراعيهــا رخــص اإلبــداع املشــاع:

العنارص الرئيسة للرتخيص:

املعنىاالسماالختصارالرمز

Byالنسبة
يحّق للُمرّخِص لُه نسخ وتوزيع وعرض املصنَِّف وعمل مصنفات مشتقة منه 

برط ذكر اسم املؤلف األصيل عى النحو الذي يُحدده املؤلف.

Ncغر التجاري
يحّق للُمرّخِص لُه نسخ وتوزيع وعرض املصنَِّف وعمل مصنفات مشتقة منه 

برط كون ذلك لغر األغراض التجارية.

Ndبال اشتقاق
يحّق للُمرّخِص لُه نسخ وتوزيع وعرض املصنَِّف يف نسخ طبق األصل وال يحق له 

عمل مصّنفات مشتقة منه

Saالرتخيص باملثل

يحّق للُمرّخِص لُه نسخ وتوزيع وعرض املصنَِّف وعمل مصنفات مشتقة منه 

ُص بها املُصنَُّف  ة بذات الرخصة املُرخَّ برط توزيع النسخ أو املصّنفات املُشتقَّ

األصيل.
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وينتج عن العنارص السابقة األنواع اآلتية من الرخص:

:)CC( أنواع رخص املشاع اإلبداعي

املعنىاالختصارالرمز

CC-0ال يوجد أي حقوق

CC-BYاشرتاط نسبة العمل لصاحبه

CC-BY-SA اشرتاط النسبة – اشرتاط الرتخيص باملثل

CC-BY-ND اشرتاط النسبة-ال يسمح باالشتقاق

CC-BY-NC اشرتاط النسبة- لالستخدام غر التجاري

CC-BY-NC-SA اشرتاط النسبة- غر التجاري- الرتخيص باملثل

CC-BY-NC-ND اشرتاط النسبة-غر التجاري- بال اشتقاق

©

حقوق أقل

حقوق أكر
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ج. مصادر استفدنا منها:

ــدة ملــن أحــب االســتزادة  ــل، نأمــل أن تكــون هــذه املصــادر مفي ــاء إعــداد الدلي ــا أثن ــي اســتفدنا منه ــك عــدًدا مــن املصــادر الت ــن يدي نضــع ب

والتوســع:

السنةالنارشاملرتجماملؤلفالعنوان

االتصاالت املكتوبة: املفيدة واملؤثرة
محمد معتز مطبوعات كلية هارفرد

الجزائري
١٤٣٢العبيكان

اقرأ..

صناعة الكتابة وأرساراللغة
١٩٩٩مرياض الريسسالم خياط

الخطوات الذكية
سام ديب

ليل سوسامن
١٤١8املؤمتنسامي سليامن
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Designing Brand IdentityAline WheelerWiley٢٠٠٩م
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