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حتى مبو�رد قليلة جد�ً، ميكنك حتويل �ملعلومات �إىل �أفعال - فكر ب�إبداع

ولكن �إن كنت خالقاً. ت�سمل هذه �لبطاقة ن�ساطات ت�ساعدك 

على ت�سجيع �لنا�س على �مل�ساركة، �أكانو� زمالء �أو موؤيدين �أو 

�رشكاء. باأ�سلوب خاّلق لت�سميم حمالت تَبلغ وحتّفز وتوؤثر على 

جمهورك �مل�ستهدف. 

تغطي هذه �لبطاقة �أربعة جو�نب مهمة من �حلملة �خلاّلقة: 

1.  الإلهام: �لإّطالع على �أمثلة من �لن�ساط �ملعلوماتي �لذي قد تلهمك 

    وت�ساعدك على ��ستنباط �لأفكار. 

2.  البتكار: لجتذ�ب �جلمهور �مل�ستهدف، �أنت بحاجة لأفكار جديدة و/�أو 

    طرق جديدة يف �لتعبري عن هذه �لأفكار. 

3.  منظور: كي تن�سئ حملة حتّث �لنا�س على �لتحرك، عليك روؤية �لأ�سياء 

    من وجهة نظرهم. 

4.  الأفكار: فتح �ملجال �أمام جمموعتك وزمالئك لتبادل �لأفكار �جلديدة 

    و�ختبارها ي�ساعدك على حتديد �لأفكار �لناجحة.
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�لإلهام بالإنكليزية يعني حرفياً ‘�أن تبعث �لروح’. كل �إن�سان �سعر بالإلهام 

يف مرحلة ما: عندما يدفعنا عامل خارجي لفهم و�سع معّي بطريقة 

خمتلفة �أو �لقيام بعمل خارج عن طبيعتنا. �إن حتليل ما يلهمنا للتحرك 

ي�ساعدنا كي نفهم كيف نلهم �لآخرين.

 

الن�شاط 1 : حتديد اإجراءات احلملة امللهمة 

1.  �لإطالع على �حلمالت �لقائمة هي �إحدى �لطرق لإ�ستيحاء وتطوير 

    �أفكار جديدة. على كل م�سرتك تقدمي حملة غرّيت نظرته �إىل ق�سية 

    ما. ميكن لهذه �حلملة �أن تكون موقعاً على �لنرتنت، نزولً �إىل �ل�ّسارع، 

    فيديو، مل�سق، �إعالن - �أي ن�ساط �أتى يف �سياق حملة �أّدت �ىل تغيري 

    ما، و�رتكز على �ملعلومات ب�سكل �أ�سا�سي. قد ل يتوّفر لقائد 

    �ملجموعة وثائق عن �لن�ساط �ملذكور ولكن هذ� لي�س مهماً. يجب 

    على كل م�سارك تقدمي ر�سم يدوي للمجموعة يبي فيه ما يلي: 

     l  مكان تو�جده عندما لحظ �حلملة للمرة �لأوىل 

     l  �خلطوة �ملتبعة وما حققته 

     l  ما �لذي جعلها مبتكرة 

     l  كيف تاأثر بها 

2.  لكل �سخ�س دقيقتان �أو ثالث لعر�س �حلملة �لتي قام باختيارها، يليها 

    �سوؤ�ل �أو �سوؤ�لي. �ذ� توفر لدى �مل�سارك وثائق )ن�سخة عن �لإعالن، 

    �سورة، �لخ.( ميكنه عر�سها على �ملجموعة. خالل كل عر�س، ينبغي 

    على �مل�ستمعي �لكتابة على ورقة ل�سقة بع�س كلمات �ملفتاح، 

    �خلطة و�إطار �لعمل، وعلى ورقة ل�سقة �أخرى �جلمهور �لذي �سّممت 

ل �إ�ستخد�م �لتعريفات �لتالية ل�سمان �أن �جلميع         ل�ستهد�فه. يف�سّ

    يفهم �ل�سيء ذ�ته منها:

3.  �سع �ملالحظات �لتي كتبتها على �لورق �لال�سق يف �لن�ساط 2 على 

     لوح �أو حائط. �سع �لورق �لال�سق حيث مت تدوين ‘�لنهج/�لإطار’ على 

    �جلانب �لأي�رش ومالحظات ‘�جلماهري’ على �جلانب �لأمين. حاول �ن

    تن�سق �لنهج/�لإطار و�جلماهري �ملنا�سبة لها. ي�ساعدك هذ� على 

    �يجاد �خلطط �لناجعة مع �جلمهور �لذي تريد �لو�سول �ليه.

النهج: طريقة اإ�ضتهداف جمهور حمدد. ينبغي على اخلطة ان تر�ضي ذوق 

اجلمهور، عاداته، اإهتماماته وقيمه. قد ي�ضمل النهج الفكاهة جلذب اجلمهور 

ال�ضاب، احل�ضد اجلماهريي للتو�ضل اىل حتّرك جماعي، الّتعبري عن بيانات 

معقدة ب�ضكل ي�ضهل القراءة والفهم، اأو �رسداً لق�ض�ص �ضخ�ضية تقّرب امل�ضكلة 

اإىل النا�ص. 

الإطار: حميط وو�ضيلة التعبري عن احلملة اأو التحّرك، مثاًل: م�رسح يف ال�ضارع، 

ر�ضوم هزلية، فيديو وثائقي، برنامج اإذاعي، مدونة، �ضبكة اإجتماعية. 

اجلمهور: النا�ص املنوي الو�ضول اإليهم. ي�ضمل اجلمهور امل�ضتهدف )الأ�ضخا�ص 

القادرين على خلق التغيري املن�ضود( واجلمهور امل�ضارك )الأ�ضخا�ص القادرون 

على م�ضاعدتك يف التاأثري على جمهورك امل�ضتهدف(. 

اإللهام
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يتطلب �لإبتكار “�لتفكري ب�سكل غري تقليدي” كي تقوم باأ�سياء ناجحة 

وبطريقة جديدة. قد يبدو لك ذلك �ساقاً غري �أن �لإبتكار قد يكمن يف 

�إ�ستخد�م �لنهج و�لإطار و�لأدو�ت �لتقليدية لكن باأ�سلوب مبتكر. �لن�ساط 

�لتايل ي�ساعدك على �خلروج باأفكار مبتكرة متعلقة بحملتك. يجب 

ت�سجيع �لنا�س على �لتخلي عن �لتفكري �لعملي يف هذ� �لن�ساط بغية 

�لتفكري بحرية، من دون قيود �أو خماوف من �إمكانية جناح �لأفكار. 

الن�شاط 2 : التفكري غري التقليدي 

1.  �أطلب من �مل�ساركي �أن يتخيلو� �أنهم ميثلون مفاهيم جمردة، �أو 

    يعملون يف بيئات متعلقة بحملتك. يجدر بهم ��ستنباط �لأفكار 

    حلملتك يف هذ� �جلو �ملختلف. على �سبيل �ملثال، �إذ� كنت تعمل على 

    حملة ملكافحة تغرّي �ملناخ، �أطلب من �سخ�س �أن ميثل دور دب قطبي �أو 

    حميط. و�سخ�س �آخر �أن يتخيلهم قادرين على �لطري�ن. تكمن �لفكرة 

    يف �تباع مقاربة ت�ساعد �لنا�س على روؤية �لأ�سياء من وجهة نظر 

    خمتلفة وبعيدة عن �لأفكار �مل�سبقة. بعدئذ على كل م�سارك �إن�ساء 

    ر�سم �أو خريطة لنهجهم �جلديد حول �لق�سية و�رشحها للمجموعة. 

2.  يجدر بامل�ساركي �لذين ي�ساهدون هذه �لعرو�س تدوين �أي �سيء 

    �ألهمهم للنظر بطريقة خمتلفة �إىل �حلملة. �إذ� وجد �مل�ساركون بع�س 

    �لدفع �خلاّلق من خالل هذ� �لن�ساط �سوف يكت�سفون و�سائل مبتكرة 

    يف �لتفكري و�لت�رشف.

قد نعتقد �أننا نفهم كيفية تلقي �لنا�س لق�سية حملتنا، لكننا 

فعلياً مل نحاول روؤية �لأمور من وجهة نظرهم. �إذ� كنت قد عملت 

على “�أ�سا�سيات نهج �حلملة”، تكون قد حددت �لفئات �مل�ستهدفة 

�ملحتملة، و�لتي تريد �لتاأثري عليها، و�جلماعات �مل�ساركة �لتي تريد 

حتفيزها. �إ�ستخدم هذه �لقائمة لهذه �لعملية. �إذ� مل تكن قد فعلت 

ذلك، �إفعل ذلك �لآن. 

الن�شاط 3 : الروؤية من وجهة نظر جمهورك امل�شتهدف 

واجلماعات امل�شاركة 

1.  �أعِط كل م�سارك �سورة متثل �جلمهور �مل�ستهدف �أو �جلماعة 

    �مل�ساركة. لكل �سورة عنو�ن ب�سيط ومعّب، على �سبيل �ملثال، �إذ�  

    كنت تعمل يف جمال تغري �ملناخ يف �لهند، قد ت�سمل �سور 

    �مل�ساركي ‘�ل�ساب �لريفي”، “�أ�رشة ثرية من �لعا�سمة”، “�سانع 

    �سيا�سات بيئية”، “منظمات بيئية غري حكومية”، “تالميذ مد�ر�س”، 

    “رئي�س تنفيذي ل�رشكة �سناعية ملوثة”. قد يكون عنو�ن عام �أو 
    حمدد، مع حتديد �أ�سماء �ل�سيا�سيي و�ملنظمات. يجدر بكل �سخ�س 

    �سياغة ق�سة ق�سرية ب�سيغة �ملتكلم يف�رش من خاللها م�ساعر 

    �ل�سخ�س �أو �ملجموعة يف �ل�سورة �لتي بحوزته. 

2.  �أعط كل �سخ�س دقيقتي لرو�ية ق�سته �إىل �ملجموعة، باأ�سلوب  

    حميم ومتعاطف. على �مل�ساركي �لآخرين طرح �أ�سئلة عن 

    م�ساعرهم ودو�فعهم، كيف ميكن ت�سجيع هذه �ملجموعات على 

    دعم �حلملة وما هي �حلو�جز �لتي متنعهم من �لإنخر�ط فيها.

المنظوراالبتكار 
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لتحويل �ملعلومات �إىل �أفعال �أنت بحاجة �إىل �أفكار جيدة. متى كرثت 

�لأفكار ي�سهل �ختيار تلك �لتي من �ساأنها �أن تنجح لتحقيق �أهد�فك.  

ي�ساعدك �لن�ساط �لتايل على ��ستنباط �لأفكار. 

الن�شاط 4 : ا�شتنباط االفكار اجلديدة 

1.  تق�سيم �مل�ساركي �إىل جمموعتي، �لأوىل ��سمها ‘�ملبالغة’ و�لثانية 

    ‘�لتقليل’. �أطلب من �ملجموعة �لأوىل �لتو�سل �إىل �أفكار �إيجابية، ر�ئعة، 
    �ساذجة، غري و�قعية لر�سالة �حلملة و�طلب من �ملجموعة �لثانية 

    �لتو�سل �إىل �أفكار دقيقة ومت�سائمة. �أطلب من �مل�ساركي تو�سيح 

    �أفكارهم ب�رشياً عن طريق مل�سق )قد يكون ب�سيطاً؛ مهار�ت �لر�سم 

    �ملتقدمة لي�ست �رشورية(، ودعمها ب�سعار. �سع �ملل�سقات على �حلائط،    

    و�أطلب من �جلميع �لتجول وتدوين )على ورق ل�سق( �أي �سيء يكون 

    مفيد�ً حلملتك. 

2.  علق �ملالحظات على لوح، حتت فئات خمتلفة �إذ� �أمكن )مع �إز�لة 

    �لتكر�ر(، وحاول ت�سنيفها وفقاً لالأهمية مع مناق�سة �لأكرث �سعبية 

    منها. 

3.  عد �إىل �لقو�ئم �خلا�سة بك من �لنهج/�لإطار و�جلمهور من �لن�ساط 

    رقم 1، ناق�سها جنباً �إىل جنب مع �لأفكار �لتي �نبثقت من هذ�     

    �لن�ساط. طّور ما ل يقل عن ثالثة �سعار�ت للحملة، مع �لعنا�رش 

    �لب�رشية، و�لتي ترى فيها �إمكانيات. 

4.  تنق�سم �ملجموعة وتنف�سل: على كل �سخ�س �أو جمموعة �أن ت�ساأل 

    بع�س �لنا�س عن ردة فعلهم جتاه �سعارين من �ل�سعار�ت �ملقرتحة 

    للحملة. بح�سب �جلمهور �مل�ستهدف، قد ت�ساأل �أ�سدقاءك �أو �أطفالهم، 

    قم بزيارة �أجد�دك، �إ�ساأل طالب �أو نا�س متعددي �خللفيات. تختلف 

    �ملعرفة ووجهات �لنظر مع �ختالف �لنا�س، لذ� يجدر بك �أخذ ذلك 

باحل�سبان. ما �سعورهم جتاه هاتي �لر�سالتي؟ �أيف�سلون �أحدها �أكرث 

من �لأخرى؟ ملاذ�؟ ما ر�أيهم بق�سية �حلملة؟ �أميكن لهم �أن ي�ساركو� 

يف هذه �لق�سية؟ مل �أو مل ل؟ لي�س �لهدف من هذه �خلطوة 

جتنيد د�عمي لق�سيتك بل �أن تفهم ردة فعلهم لق�سية حملتك 

�ملحتملة.  و�ل�سعار�ت 

   يجب �أل تاأخذ �أكرث من ب�سع دقائق من وقت �أي كان على هذه 

�لأ�سئلة ما مل ترَ دليالً على رغبتهم بذلك. قد حتتاج ل�ستئذ�نهم 

قبل ت�سجيل �إجاباتهم بهدف م�ساركتها مع �ملجموعة. يف ما 

عد� ذلك دّون �جلن�س، �لفئة �لعمرية، ووظيفة �لأ�سخا�س �لذين 

تكلمهم، بالإ�سافة للمكان حيث �لتقيتهم به وما قالوه. �أخب 

�ملجموعة عن �لردود �لتي �سجلتها على �لر�سالتي.

األفكار

ترجمة:


