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الصفحة

الباب األول
عن الفكرة و األفكار
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مقدمة يف األفكار و تسويقها
الفكــرة كلــات ذو معنــى و صــور تخيليــة تحــوم يف فضــاء الدمــاغ و
تفــر العــامل الخارجــي لتدركــه و تفهمــه و تكـ ّون رأي فيــه و تعــر عــن
رؤيتــك الخاصــة بــه.
و يعرف علامء اللغة الفكرة بأنها :الصو َرة الذهن ّية ألمر ما.
و مــن التعريــف نجــد أن الفكــرة نتيجــة ختاميــة ملجموعــة عمليــات
صنعــت صــورة نهائيــة لألمــر يف الذهــن ،و أن هنــاك مكونــات عديــدة
املحصلــة و الخــرات و الخلفيــة الثقافيــة
للفكــرة منهــا املعلومــات
ّ
كمرحلــة أوىل و مــن ثــم يــأيت دور أدوات معالجــة املعلومــات و الخـرات
و ميكــن أن نســميها مهــارات عقليــة مثل التفكري و التحليل و االســتنتاج و
االســتقراء ،و بعــد املعالجــة أو التفكــر نصــل للنتيجــة النهائيــة مــن هــذه
العمليــة و هــي االدراك أو املعرفــة .فالبدايــة تــأيت مــن مؤثــر خارجــي
يحفــز العقــل لتكويــن فكــرة عــن أمــر مــا و يســتخدم املهــارات العقليــة
املختلفــة حســب امكانياتهــا ملعالجــة املعلومــات و الوصــول لــرأي و
معرفــة نهائيــة ،و إن كانــت املعلومــات ناقصــة أو خاطئــة و املهــارات
العقليــة ضعيفــة و بدائيــة فمــن املؤكــد أن الفكــرة ســوف تكــون ســيئة
بــل و مــرة يف بعــض األحيــان ،أو عندمــا يعتمــد بعــض األشــخاص يف
تكويــن الفكــرة عــى أهوائهــم أو عواطفهــم بســبب افتقارهــم للمهــارات
العقليــة أو املعلومــات الجيــدة أو الخ ـرات التــي تجعلهــم يك ّونــون
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أفكارا ً حصيفة ذو قيمة و نفع.
عــى اإلنســان أن يحــرص عــى صياغــة أفــكار عظيمــة مــن خــال رعايــة
املعلومــات التــي يبحــث عنهــا و تهذيــب الخربات التــي ميتلكهــا و تطوير
املهــارات العقليــة التــي بحوزتــه و يتعلــم املهــارات األخــرى التــي يفتقــر
إليها.
و لطاملــا كان لألفــكار العظيمــة دور مهــم يف صناعــة حياة اإلنســان و بناء
الحضــارات و صياغــة شــكل الوجــود ،و كــم مــن فكــرة أحدثــت نقــات
نوعيــة يف مســار الوجــود و جعلــت منــه أفضــل و أيــر و أجمــل ،و كــم
مــن أفــكار هدامــة ســاهمت يف تحقيــق دمــار لإلنســان و اإلنســانية.
و املشــكلة العظمــى يف أن تجــد األفــكار الهدامــة وســائل تســويقية
بديعــة تجعــل لهــا انتشــار واســع و قبــول كبــر لــدى عامــة النــاس ،و
تظــل الفكــرة اإلصالحيــة حبيســة األدراج لعــدم توظيــف وســائل فعالــة
لهــا لتســويقها و نرشهــا بــن النــاس.
و التســويق أداة فعالــة ميكــن أن نســتخدمه يف الرتويــج لســلعة أو فكــرة
فهــو يوفــر تقنيــات ذكيــة تســاعد أصحــاب األفــكار عــى ايجــاد وســائل
نافعــة تجلــب االقبــال عــى انتاجهــم الفكــري و املعــريف ،و يف التســويق
أيض ـاً جــزء كبــر مــن دراســة ســلوك البــر بشــكل علمــي و منهجــي
 ،و يهــدف إىل اســتثارة االهتاممــات و تنظيــم عمــل العــروض بهــدف
الجــذب و الرتويــج للمنتجــات فكريــة كانــت أو ســلعية بطريقــة مبتكــرة
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و مــن أجــل تحقيــق الــرىض لــدى مســتهلك الفكــرة أو الســلعة ليعــاود
االســتهالك.
فغاية التسويق اكتشاف و اشباع حاجات البرش.
و همنــا هنــا أن نوظــف التســويق لنــر األفــكار الجميلــة و لعــل هــذا
الكتــاب يســاهم يف مســاعدة أصحــاب األفــكار الخالقــة عــى نــر
أفكارهــم و إيصالهــا للعــامل و يتحقــق بذلــك اضافــات مثمــرة تجعــل مــن
األرض التــي نعيــش عليهــا أجمــل و أفضــل.
نسأل الله التوفيق و السداد
محمد األدميي
صنعاء  -اليمن
2019/2/12
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دورة حياة الفكرة
لألفــكار أعــار مثلهــا كمثــل بواقــي املوجــودات عــى أرض هــذا الحياة ,و
لكــن العجيــب يف عمــر األفــكار أنــه ميكــن لهــا أن تكــون أطــول عمـرا ً من
الحضــارات أو أقــر ع ُمـرا ً مــن املوضــة الدارجــة و التــي تنتهــي بعامــن.
إن فكــرة مثــل فكــرة كــرة القــدم اســتطاعت أن تكتســح اهتاممــات
النــاس عــى مــدى قرنــن و أظــن و خاصــة مــع الرعايــة لهــذه الفكــرة أن
شــعبية هــذه اللعبــة ســوف متتــد لفــرة طويلــة جــدا ً يف حيــاة البــر مــع
حــدوث تغيـرات كبــرة يف قوانينهــا و طريقــة مامرســتها.
و فكــرة مثــل فكــرة االشـراكية عــى عمقهــا و مــدى تأثريهــا عــى حيــاة
دول عظمــى يف بقــاع شــتى اندثــرت و تالشــت رغــم حيويــة بعــض
الجوانــب التــي حرصــت عــى قيــادة الــدول مــن خاللهــا.
و فكــرة مثــل فكــرة رقصــة أغنيــة كيــي انتــرت برسعــة الــرق يف غضون
أيــام لتشــمل رشيحــة واســعة مــن الناس فــا تلبــث إال أن تتــاىش برسعة
متناســبة مــع رسعة انتشــارها.
دورة حياة الفكرة
البــذرة :قبــل نشــوء الفكــرة البــد أن تتهيــأ األرض للبــذرة ،التعليــم
الجيــد ،العقــل الصحيــح ،الذاكــرة النشــطة و اللياقــة الذهنيــة ،كل مــا
ســبق ميثــل البيئــة الخصبــة التــي تســاعد البــذرة عــى النشــوء الحســن.
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النشــوء :البدايــة الجيــدة مــن استشــعار حاجــة لظهــور الفكــرة ،مشــكلة
محــددة ،مثــر خارجــي ،حــدث عــارض ،يدفــع الفكــرة لتصبــح حالــة
تشــغل الدمــاغ و تلوكهــا األلســن.
الظهــور :األفــكار كثــرة و لكــن مــا يجعــل الفكــرة ذو قيمة هــو طواعيتها
عــى التطبيــق و اســتجابتها للتنفيــذ يف الواقــع ،ال قيمــة لألفــكار إذا مل
ت ُنفــذ .و الظهــور مرحلــة مهمــة مــن مراحــل دورة حيــاة األفــكار ،يف
هــذه املرحلــة تختــر الفكــرة إن كانــت ذو قيمــة حقيقــة أم أنهــا خيــال
ال ميكــن تحويلــه لواقــع.
النمــو :الواقــع يختــر الفكــرة و يختــر قوتهــا و يصحــح مــا فيهــا مــن
قصــور و يهذبهــا و يشــذبها لتكتمــل زينتهــا.
االنتشــار :بعــد أن تنمــو الفكــرة آن لهــا االنتشــار و تكــون قــوة انتشــارها
عــى حســب جودتهــا و تناســقها مــع الزمــان و اهتــام النــاس بهــا و
امتطاءهــا لوســائل نــر فعالــة.
النضج :انتشار الفكرة و تداولها يوصلها لتاممها و كاملها و اكتاملها.
االنحــدار :و لــكل يشء إذا مــا تــم نقصــان ،تنتهــي أجيــال و تظــل الفكــرة
قامئــة ناضجــة يف منــو و انتشــار ،و لكــن ســنة اللــه يف الخلــق تؤكــد لنــا
أن كل يشء ميــي إىل زوال فمهــا كانــت قــوة و جــودة الفكــرة فــا بــد
لهــا أن تتــاىش يومـاً مــا ،و الفــارق بــن فكــرة و فكــرة هــو عمرهــا و
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قدرتهــا عــى اإلنتشــار ،كثــر مــن األفــكار ولــدت و منــت و نضجــت و
انحــدرت دون أن تنتــر.
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األفكار الخطرة ( ملاذا تنترش األفكار السيئة أكرث و بشكل أرسع)
يقــول د .عبــد الكريــم بــكار تعلمنــا مــن التاريــخ أن الــيء كلــا
كان ســطحيا أكــر كان انتشــاره أعظــم وأن مــا هــو مفيــد ومهــم جــدا
يكــون االهتــام بــه أقــل ،و هــذا القــول صحيــح إىل مــدى بعيــد و عــى
مســتويات عديــدة و كل يــوم تثبــت لنــا الحيــاة هــذه الحقيقــة املــرة.
األفــكار الخاطئــة يتــم تغريدهــا  %70أكــر مــن األفــكار الصحيحــة وهناك
قلــق حقيقــي يعــري العــامل مــن ظاهــرة انتشــار األفــكار املضللــة و
الزائفــة و تفاعــل النــاس الرسيــع معهــا ،و املشــكلة أن مســتوى انتشــارها
و رواجهــا أكــر مــن انتشــار األفــكار الجيــدة و املعلومــات الحقيقيــة.
أقــدم الرئيــس األمريــي (ترمــب) يف مــارس مــن عــام  2018بنــر
تغريــدات عــى مواقــع التواصــل االجتامعيــة ي ّدعــي فيهــا تهــرب رشكــة
أمــازون مــن دفــع الرضائــب و تســببت هــذه التغريــدات إىل هبــوط حاد
يف أســهم الرشكــة و صنــف أداءهــا كأســوأ أداء شــهري لهــا خــال عامــن.
رغــم أن منشــور ترمــب مضلــل و فيــه معلومــات خاطئــة إال أن الحادثــة
تــرز مشــكلة مقلقــة ،أن األفــكار الخاطئــة لهــا قابليــة انتشــار أكــر مــن
األفــكار األخــرى .و الجميــع مهــدد و معــرض لتلقــي هــذا النــوع مــن
األفــكار .و مــن خــال تغريــدة أخــرى مــن نفــس الرجــل خــرت رشكــة
تويوتــا  2مليــار دوالر بعــد أن هددهــا برفــع قيمــة الرضائــب عليهــا إذا
رشعــت يف إنشــاء مصنــع لهــا يف املكســيك.
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إن انتشــار األفــكار الخطــرة لــه أثــاره الســيئة عــى حيــاة النــاس و عــى
ســامة وجودهــم و عــى أمــن و اســتقرار الــركات و األوطــان .و يجــب
أن تتكاتــف الجهــود للحــد مــن هــذا الخطــر الــذي يهــدد رشائــح واســعة
مــن البــر و الحــد مــن انتشــاره خاصــة يف زمــن كهــذا.
قــام باحــث أمريــي بدارســة هــذه الحالــة مــن عــام  2006حتــى عــام
2017م و تفحــص الحقائــق و األخبــار الخاطئــة املنتــرة عــى االنرتنــت.
النتائــج كانــت مفاجئــة و مزعجــة ،تنتــر األخبــار الكاذبــة بشــكل أبعــد
و أرسع و أعمــق و عــى نطاقــات متعــددة يف كل فئــات التنقــل املعــريف،
و األخبــار السياســية الكاذبــة لهــا رواج أكــر مــن األنــواع األخــرى .إن
الواقــع أصبــح أكــر طواعيــة للتزييــف و أدوات العــر الحديــث مكنــت
اإلنســان مــن تشــويهه و التالعــب بــه أكــر مــن ذي قبــل .إن التقــدم
حســن قــدرات اإلنســان و مك ّنــه ليفعــل أمــور كانــت شــبه
التكنولوجــي ّ
مســتحيلة قبــل فــرة قصــرة مــن الوقــت ،و رافــق هــذا التطــور يف الحياة
تدهــور يف روح اإلنســان و ذاتــه عــى املســتوى األخالقــي و الدينــي.
ملاذا األخبار الكاذبة خطرة
كان و مــازال الكــذب عــادة يف حيــاة العديــد مــن النــاس و اعتــاد الكثــر
عــى ترديــد و نقــل الكذبــات لكــن األمــور اليــوم غــدت مختلفــة جــدا ً،
أصبحــت وســائل التواصــل االجتامعيــة أداة مريحــة النتقــال و انتشــار
املعلومــات بشــكل رسيــع و متســع و يف وقــت قصــر للغايــة.
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تويــر وحــده لديــه حــوايل نصــف مليــار مســتخدم نشــط ،فيســبوك لديه
أكــر مــن  2مليــار مشــرك .هــذه املنصــات و غريهــا أصبحــت مصــدر
رئيــي لألخبــار عنــد العديــد مــن النــاس و ال ضــان لفحــص جــودة
املحتــوى الرائــج فيهــا .و هــذا يشــكل خطـرا ً عــى الوعــي العــام و األمــن
املجتمعــي و تعايــش النــاس فيــا بينهــم ،فممكــن ملعلومــات خاطئــة
أن تســيطر عــى ســلوك و توجهــات مجموعــات كبــرة مــن البــر.
ميكــن أن تــؤدي األخبــار الكاذبــة إىل ســوء تطبيــق للقوانــن و ارتــكاب
مخالفــات جســيمة خاصــة عندمــا يعتمــد أصحــاب القـرار عــى وســائل
االعــام االجتامعيــة لجمــع معلومــات عــن حــادث أو حــدث اجتامعــي أو
ســيايس .و لننظــر مــاذا حــدث عنــد االنقــاب عــى الدميقراطيــة الرتكيــة
يف يوليــو  2016كيــف تباينــت ردود فعــل الجهــات الرســمية يف العديــد
مــن الــدول التــي كانــت تســتقي األخبــار مــن خــال وســائل االعــام
املختلفــة و التحديثــات املختلفــة التــي كانــت تــرز مــن خــال تويــر
و فيســبوك .عندمــا تكــون وســائل اإلعــام االجتامعيــة مصــد ًرا للــذكاء ،
فــإن تلويثهــا ميكــن أن يصبــح ســا ًحا فتــاكاً .و املعلومــات املضللــة تؤثــر
أيضــاً عــى االقتصــاد و االســتثامرات ،يف عــام  2014انتــرت تغريــدة
كاذبــة بــأن الرئيــس األمريــي الســابق بــاراك أوبامــا أصيــب اصابــة بالغــة
جـراء انفجــار ،تســببت هــذه التغريــدة بانخفــاض  130مليــار مــن قيمــة
األســهم يف يــوم واحــد.
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عندما تنترش هذه األخبار الكاذبة عىل وسائل التقنية التي ميارس العديد
من املستثمرين تجارتهم فيها نجد أن تلك األخبار تؤثر عىل نشاطهم.
ميكن أن تؤدي املعلومات الزائفة إىل تشويه نشاطات إدارة األعامل و
ميكن أن تؤدي إىل اختالل االستثامرات؛ تقليل العوائد وتعطيل توقعات
الطلب والتخطيط .وميكن أيضا أن تتلف السمعة (ومعها تقييامت
السوق لعالمة تجارية و منتجات).
ملاذا تنترش األفكار الخطرة؟
تتفاوت التفسريات و األقوال يف ذلك فلرمبا يقول أحدهم كام نسمع دامئاً
أن هناك ترسانة اعالمية ضخمة تسعى لنرش تلك األفكار و صناعة رواج
لها يف املجتمعات لتحقيق أهداف خفية.
و نحن كام نعلم أن هناك  3مؤسسات اعالمية ضخمة تدير العمليات
االخبارية يف العامل اليوم.هذه الثالث وكاالت االخبارية العاملية تُسيطر
عىل  % 80من األخبار اليومية عىل مستوى العامل و تعترب املصدر املوثوق
األول لألخبار التي تستقي منها القنوات و الصحف أخبارها :
 وكالة رويرتز اإلنجليزية ( ) Reuters وكالة األنباء الفرنسية ( ) A.F.P وكالة األسوشيتدبرس األمريكية ( ) A.Pهذه الوكاالت تقول عن هذا الخرب مهم و صحيح و ذلك الخرب غري مهم
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أو غري صحيح و العامل أجمعه يتبع ما متليه عليهم.
و مــا يالحــظ بشــدة هــو انســياب األخبــار واملعلومــات باتجــاه واحــد من
الشــال إىل الجنــوب مــا يعكــس هيمنــة الــدول الكــرى عــى الــدول
الصغــرى يف عمليــة تدفــق األخبــار.
قــد يكــون النــاس أكــر ميــاً إىل مشــاركة األخبــار املفاجئــة و التــي
تســتبيح النمــط الطبيعــي الســائد يف عقــول و ادراك النــاس و تنســف
توقعاتهــم.
ووفقًــا لدراســة أجرتهــا مؤسســة  PEWعــام  ، 2017فــإن مــا يقــرب
مــن  ٪70مــن البالغــن األمريكيــن «يحصلــون عــى األخبــار مــن وســائل
التواصــل االجتامعــي».و الســؤال الجوهــري يف هــذا املوضــوع مــا هــي
آليــات و أدوات تحديــد مــا هــو صحيح ـاً و مــا هــو خاطــئ.؟ الجــواب
عــن هــذا الســؤال مهــم جــدا ً لكنــي أظــن أنــه ليــس مــن املعقــول أن
نــرك هــذا األمــر ملنصــات مثــل فيــس بــوك و تويــر .ينبغــي أن يتصــدى
لهــذا األمــر أهــل الخــرة و العلــم.
وسائل مكافحة انتشار األفكار الخطرة.
 .1رفع وعي الجمهور و حساسيته تجاه األفكار الخطرة:
كلــا كانــت البنيــة الفكريــة للجمهــور قويــة و صلبــة و لديــه رصيــد وفري
مــن الثقافــة و املعرفــة زادت جامليــة ذائقتــه املعرفيــة و تكونــت بداخله
مهــارة و حنكــة لتصنيــف املعروضــات يف ســاحة األخبــار و اإلعــام.
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يجــب عــى الواحــد منــا أن يتعامــل مــع األفــكار املعروضة عــى قنوات و
منصــات التواصــل االجتامعيــة مثــل الطعــام املعــروض عــى موائــد األكل،
فيهــا اللذيــذ املــر و الشــهي املــيء باملــواد املصنعــة و االضافــات الغــر
صحيــة ،و فيهــا الطعــام الطــازج الصحــي .يجــب أن نتنقــى األفــكار التــي
تدخــل عقولنــا كــا نتنقــى اللقيــات التــي تدخــل مضامــر أجســامنا.
و املــؤمل أن احساســنا مبضــار الطعــام ملمــوس بينــا احساســنا مبضــار
األفــكار غــر محســوس ،فتغــدو فكــرة ضــارة تصيــب فكــر و عقيــدة
اإلنســان و تؤثــر ســلباً عــى ســلوكه دون أن يشــعر.
و اســتهالك األخبــار و األفــكار – خاصــة عــر اإلنرتنــت – مختلــف عــن
اســتهالك الطعــام ،فيغــدو كل خــر ظاهــر أو عبــارة زائــرة حقيقــة ال
تنفــك حتــى تتغلغــل يف قواعدنــا الفكريــة.
 .2إدارة الحوافز ملُنشئي املحتوى
كلــا ازداد االهتــام باملحتــوى ،زادت القيمــة التــي تنالهــا الجهــة التــي
قدمــت املحتــوى و زادت أربــاح اإلعالنــات التــي تحققهــا.
نحــن نســاهم بشــكل كبــر بانتشــار االفــكار الخطــرة مــن خــال االحتفاء
بهــا و مشــاركتها و الرتويــج لهــا بالحديــث عنهــا و تداولهــا مــع اآلخريــن.
و يف املقابــل فــإن اهــال األفــكار الخطــرة و عــدم مواجهتهــا و التعامــل
معهــا و تحجيمهــا مــن خــال توفــر تيــار فكــري جيــد  ،غيــاب كل ذلــك
يســاعد يف انتشــار األفــكار الخطــرة.
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و لألســف دراســات كثــرة تؤكــد أن منتجــن األخبــار وجــدوا ببســاطة
أنهــم يســتطيعون كســب املزيــد مــن عائــدات اإلعالنــات مــن القصــص
الزائفــة أكــر مــن األخبــار الحقيقــة و املفيــدة.
 .3تطبيق عقوبات عىل مروجي األخبار الكاذبة
هــل ممكــن أن تنظــم الدولــة عمليــة نــر األفــكار؟ و هــل ميكــن لجهــة
رســمية أن تحــد مــن انتشــار الفكــر يف عــر املعرفــة و املعلومــات؟
ماليزيــا أصــدرت قانون ـاً مؤخ ـرا بالســجن ملــدة ســت ســنوات ملروجــي
األخبــار الكاذبــة .و لكــن ميكــن يف املقابــل أن تســتخدم هــذه التدابــر
القاســية إلســكات املعارضــة وتشــجيع القمــع.
إن أســوأ األفــكار تلــك التــي تكــون ممزوجــة باملعلومــات الصحيحــة و
املعلومــات الخاطئــة ،خليــط قبيــح فيــه فــركات و زيــف مــع حقائــق
يصعــب اكتشــافه.
و هذا النوع من األفكار املخلوطة أكرث انتشارا ً.
إن األفــكار الخطــرة رضر يهــدد ســامة املجتمعــات و حياة البرش الســوية
عــى هــذه األرض و يبــدو أن جميــع الحلــول تبــدو بعيــدة إذا مل نهتــم
بنــر وعــي واســع و االرصار عــى منــح األهميــة للمعلومــات املحرتمــة
و املصــادر املوثوقــة.
الغــرب و أبحاثــه الدامئــة يســعى للحــد مــن ظاهــرة انتشــار االفــكار
الخطــرة و الشــائعات مــن خــال تطويــر خوارزميــات ذات خصائــص
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دالليــة و نحويــة لتحديدهــا بنســبة صحــة تصــل إىل دقــة  %91مــن
خــال تحليــل األســلوب اللغــوي و خصائــص املشــاركني و عــادات النــر
املشــركة ،و هــذه أبحــاث حديثــة و واعــدة.
و لنــدع األيــام متــي لــرى هــل ســتحد مــن انتشــار مثــل هــذه الظواهــر
أم ال!.
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مراحل انتاج أفكار جديدة
.1حدد محور املوضوع:

ممكــن أن تصيــغ املوضــوع عــى هيئــة مشــكلة تريــد لهــا حلــول ،و
الطريــق األمثــل يف ذلــك أن تضيــق نطــاق املشــكلة و توســع نطــاق
الحلــول املتدفقــة و تعــدد الخيــارات املتاحــة لحــل هــذه املشــكلة.
و يف املقابــل إذا وســعت نطــاق املشــكلة ســتجد نفســك تضــع حلــول
كثــرة غــر متصلــة يف املوضــوع و تحصــل عــى بيانــات ليــس لهــا صلــة
بتات ـاً.
مــن الجيــد أن تتيــح الفرصــة لعقلــك ليــدع األفــكار تنصــب بتدفــق غزير
و مــن ثــم بعدهــا ميكــن لــك أن تفرزهــا و تحــدد الجيــد منهــا و الــيء.
.2البحث بال هوادة
الخطــوة التاليــة تتمثــل يف البحــث الجــاد و العميــق و املتواصــل يف
املوضــوع الــذي حددتــه أو املشــكلة التــي صغتهــا .بقــدر الدقــة التــي
تصيــغ بهــا ســؤالك و البحــث و البيانــات و الخيــارات ،تكــون النتائــج.
مــن يرغــب يف تقديــم يشء جديــد للحيــاة يجــب عليــه أوالً أن يتعــب و
ثانيـاً أن يتعــب و ثالثـاً أن يتعــب!
إن العقل الخامل ال ينتج!
صاحب الهدف يتعب يف مطاردة الفكرة التي يريد الوصول إليها
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عــن طريــق الذهــاب إىل املكتبــة .و قـراءة منشــورات التجــارة واألعــال
و الفكــر و التطويــر ،يقــرأ هنــا و هنــاك ،ويتحــدث مــع رجــال أعــال و
رواد أفــكار و أصحــاب تجــارب و أهــل خــرة ،ويقــوم برحــات فكريــة،
و دراســة االتجاهــات املســتقبلية .و لــو ُســئلت عــن الصفــة التــي تجمــع
املبدعــن لقلــت بــدون تــردد (املثابــرة) .لــذا فــإن األفــكار تـراود العقــول
امل ُ ّنهكــة بالتفكــر و الســؤال و البحــث.
.3دعها تنضج
هــذه املرحلــة حساســة ،يجــب أن تــدرك أن الوقــت و مــروره كفيــل
بتصحيــح و تطويــر العديــد مــن األفــكار ،إن املعرفــة وحدهــا ال تكفــي.
الخــرة عامــل مهــم يف عمليــة تطويــر األفــكار و انضاجهــا .الخــرة تصقــل
الفكــرة و تجعلهــا أكــر نضج ـاً.
.4اقبض عىل الفكرة فوراً ألنها تطري
يجــب أن تكــون مســتعدا ً اللتقــاط الفكــرة متــى مــا حلــت ،و غالبــاً
تــأيت األفــكار يف الوقــت الــذي أنــت لســت مهيــأ لتدوينهــا فاحمــل معــك
مفكــرة للتدويــن.
.5مرحلة تشكيل و نرش الفكرة
بعــد أن أخــذت املــواد الخــام للفكــرة و عرصتهــا يف دماغــك و صنعــت لها
هويــة محــددة و أقلمتهــا و أنقتهــا يــأيت الدور ملشــاركتها مــع اآلخرين.
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إن أفضــل األفــكار تلــك التــي تقــدم حلــوالً ألعــى املشــاكل و تُلهــم
اآلخريــن البتــكار وســائل جديــدة و تســهل عليهــم وســائل تأدية األشــياء.
إن العقــل املنتــج و املثمــر يجعــل مــن الحيــاة أجمــل و أســهل ،و نحــن
مدينــون لتلــك األفــكار التــي جعلــت مــن حياتنــا أســهل و أفضــل و
أجمــل.
إن فكــرة نافعــة واحــدة قــادرة عــى تُصلــح حيــاة مجموعــة كبــرة مــن
النــاس و يف هــذا يتجــى معنــى الخالفــة يف األرض.
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الفكرة البارزة

الفكرة البارزة تحمل أربعة مزايا رئيسية:
أوالً املنافع الوظيفية للفكرة
مــا الــذي تحققــه الفكــرة للجمهــور املســتهدف ،هل لهــا منافــع اقتصادية
تعــود بالنفــع املــادي عــى حيــاة االنســان الــذي ســوف يتبناهــا ،أو قــد
متنحــه ميــزة اجتامعيــة و هيبــة و نفــوذ ،أو تجعلــه ميــارس فضيلــة
أخالقيــة ،أو تســهل لــه طــرق تأديــة األشــياء (متنحــه الراحــة).
كلــا منحــت الفكــرة مزايــا للجمهــور زادت قابليــة انتشــارها بينهــم و
تبينهــا.
ثانياً التوافق مع القيم الحالية
أي فكــرة تتســق و تنســجم مــع مجموعــة القيــم و الخ ـرات الســابقة
للجمهــور تجــد قبــول و حبــور ،و كلــا تباينــت مزايــا الفكــرة مــع قيــم
ومعايــر و مامرســات الجمهــور تجــد رفــض شــديد و مقاومــة مســتميتة
ملنــع تغلغلهــا يف ثقافــة املجتمــع.
ثالثاً بساطة الفكرة و سهولة تنفيذها
الجمهــور ينبــذ و يرفــض اســتخدام األفــكار املعقــدة والصعبــة ،إن كانــت
الصعوبــة يف فهــم الفكــرة أو يف تطبيقهــا عــى الواقــع أو متثيلهــا يف
الســلوك اليومــي.
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ال أنجــح مــن تلــك األفــكار العميقــة و الصلبــة و التــي تقــدم بشــكل
مبســط و مــرن.
رابعاً رسعة ملس األثار و النتائج
إذا ملــس النــاس رسيع ـاً األثــار الناتجــة عــن وظيفــة و وجــود الفكــرة و
خاصــة اآلثــار االيجابيــة جعلهــا أكــر جــدارة و نجاح ـاً يف فــرض نفســها
عــى حيــاة النــاس.
و النتائــج قــد تكــون آنيــة (و هــذا مــا يجعــل الفكــرة أنجــح) أو آجلــة
لهــا نفــع عــى املــدى البعيــد.
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تبني األفكار

الفكــرة هــي ردة فعلنــا املــريئ عــى الــيء الــذي ننظــر إليــه  -يف الحيــاة
الحقيقيــة  ،يف ذاكرتنــا  ،يف خيالنــا و يف أحالمنــا.
الربكــة يف الفكــر تتجــي يف أن تجــد رشيحــة واســعة مــن النــاس تحمــل
فكــرك و تنــره و تدافــع عنــه.
و ال بركة يف فكر ميوت مع صاحبه.
الكتلة الحرجة
تنجــح الفكــرة عندمــا تجــد مــن يؤمــن بهــا و يتبناهــا و يبــدأ بنرشهــا و
تحويلهــا ملــروع قائــم يُحســن مــن حيــاة النــاس عــى األرض ،إن األفــكار
الهدامــة منتــرة يف األرض و لألســف أنهــا تلقــى رواجـاً ألســباب عديــدة
منهــا تفــي الجهــل و ارتبــاط هــذه األفــكار الهدامــة بغرائــز اإلنســان،
و كذلــك ألنهــا ســهلة التصديــق و مريحــة للنفــس ،فغالبــاً مــا تكــون
الحقائــق ُمــرة و صعبــة عــى النفــس.
العــامل اليــوم مقســم إىل مجموعــات صغــرة ،وقــد يربــط أف ـراد هــذه
املجموعــة ببعضهــا عقيــدة أو غايــة أو همــوم مشــركة أو عوامــل
وجوديــة واحــدة أو فئــة عمريــة أو جغرافيــة ،و النجــاح يف تســويق
األفــكار ال ميكــن أبــدا ً أن يكــون مــع كل املجموعــات ،قــد يتحقــق النجاح
مــع مجموعــة أو مجموعتــن أو ثــاث لكــن ال ميكــن لفكــرة أو عمــل أن
يبهــر جميــع البــر.
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مراحل تبني الفكرة:
تكتمل عملية تبني الفكرة بعد مرورها بخمسة أطوار:
الوعــي :ادراك وجــود الفكــرة  ،أول خطــوة يف عمليــة التبنــي الكــرى،
يجــب أن يصــل للعــامل أن الفكــرة موجــودة.
االهتــام :بعــد أن يعــي الجمهــور وجــود الفكــرة يبــدأ يف املرحلــة هــذه
باالهتــام بهــا و تفحصهــا و محاولــة فهمهــا و فهــم تركيبهــا و تنقيــب
مزاياهــا و العيــوب.
التقييــم :تبــدأ عقــول و ألســنة الجمهــور ت ُذاهــن الفكــرة و تلوكهــا و
تتفحصهــا و تقيــم مــدى فاعليتهــا.
التجربــة :و بعــد التفحــص تــأيت التجربــة ،هــل الفكــرة قابلــة للتطبيــق و
تحقــق النتائــج املرجــوة منهــا أم ال.
التبنــي :ســامة الخطــوات الســابقة توصــل الجامهــر لهــذه املرحلــة.
فتتبناهــا فتعيــش بهــا و لهــا.
عوامل مؤثرة يف تبني الفكرة:
املزايا :امليزات التي توفرها الفكرة يف تحسني حياة األجيال.
ال ُمالَء َمــة :مــدى توافــق األفــكار مــع األفــراد و قدراتهــم الســتيعابها.
البســاطة و التعقيــد :كلــا زاد تعقيــد و وعــورة فهــم الفكــرة تقــل
احتامليــة تبنيهــا.
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و البساطة يف الفكرة مع عمقها عامل مساعد لتبني الفكرة.
قابليــة التطبيــق :مــدى ســهولة تنفيــذ الفكــرة و تركيبهــا عــى الواقــع،
امكانيــة اختبــار فاعليــة الفكــرة يف الواقــع يجعــل مــن تبنيهــا ممكن ـاً.
ظهــور الفكــرة :بــروز الفكــرة و قــدرة النــاس عــى مالحظتهــا لذلــك
يجــب أن تكــون عــى مســتوى عــايل مــن الوضــوح ليســهل تناقلهــا و
رشحهــا و انتشــارها عــى مجموعــات مختلفــة و واســعة مــن النــاس.
إن الفكــرة العظيمــة التــي تحمــل مقومــات الحيــاة ت ُخلــد أصحابهــا ،و ال
متــوت مبوتهــم.
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جاذبية األفكار

و قبــل أن تنــوي تســويق فكرتــك يجــب أن تتأكــد مــن جاذبيتهــا ،فتكمن
قــوة األفــكار يف مــدى تقبــل النــاس لهــا و إن المســت الفكــرة إعجابهــم و
تفضيلهــم القــت رواجـاً غــر مســبوق ،و ال إكـراه يف األفكار.
إذا أردت أن ينصت لك الناس  ...تحدث عن يشء يالمس اهتامماتهم.
النجــاح عــى املــدى البعيــد قائــم إىل حــد كبــر بقدرتــك عــى نــوال
اهتــام مــن حولــك لــك و لفكرتــك ،و لكــن إذ مل يالحــظ أحــد وجــود
هــذه الفكــرة فلــن تحصــل عــى القيمــة املســتحقة.
إن الفكــرة الجيــدة تفــرض نفســها عــى جمهورهــا و هنــاك املاليــن مــن
األفــكار الجيــدة بــل و املتميــزة ،فكيــف يكــون لفكرتــك قــدر عــايل مــن
األهميــة تســتطيع مــن خاللهــا النفــاذ إىل عقــول النــاس ،هنــا التحــدي.
التحــدي الصعــب يف العــر الحديــث.
و ليــس املهــم أن ت ُنتــج العديــد مــن األفــكار بقــدر مــا هــو مهــم أن ت ُنتــج
أفــكار ابداعيــة مهمــة تفيــد العامل.
و غالبــاً تــأيت األفــكار الجيــدة مــن خــال طــرح العديــد مــن األفــكار
الســيئة و مــن ثــم تفحــص و تناقــش حتــى تتبلــور و يختــار أفضلهــا،
و ســاحة الفكــر و الجــود باألفــكار مينــح العقــل قــدرات والّدة إلنتــاج
املزيــد و العديــد مــن األفــكار الرثيــة.
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يف الثانيــة الواحــدة تولــد ماليــن األفــكار ،أفــكار تعــرض نفســها عــى
النــاس و يبقــى أثــر تلــك الفكــرة التــي متتلــك هــذه العنــارص:
.1مفيدة :تنفع الناس و تجعل حياتهم أفضل بعد تطبيقها.
.2جديــدة :النــاس تســتهلك األفــكار كــا تســتهلك الطعــام ،و النفــس
البرشيــة يصيبهــا امللــل مــن أي يشء مكــرور.
.3واضحــة  :طيعــة عــى الفهــم ال تكتنفهــا الرمــوز و الغرابــة و الغمــوض
و عــر الفهــم.
.4بســيطة  :غــر معقــدة بحيــث يستســيغها العقــل عنــد وطأتهــا عليــه،
ارشحهــا لطفــل عمــره خمــس ســنوات إذا فهمهــا ففكرتــك جذابــة.
.5عميقــة :معظــم األفــكار مشــوهة بالســطحية خاصــة مــع وســائل
التواصــل الحديثــة و التــي تفننــت بتســفيه الفكــر و األفــكار ،لــذا كانــت
األفــكار التــي تحمــل بطياتهــا جميــل املعــاين لهــا حضــور طاغــي لكــن
يظــل هنــاك تحــدي هــو أن ال يكــون عمقهــا ســبب يف إبهامهــا .إن تقديم
األفــكار العميقــة بطريقــة ســهلة فــن ال يتقنــه إال رواد الفكــر الكبــار.
.6غنية :يجب أن تكون الفكرة ثرية املعنى.
.7مرتبة :فإن العقول تكره الفوىض و ال تتلقف األفكار املشوشة.
.8متوازنة  :ال عقالنية حد الجمود و ال عاطفية حد امليالن.
إن األفكار تولد املشاعر و توجهها ،كام أنها تغريها و تطفئها أيضاً.
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احــذر مــن الفكــرة القامتــة و الخاطئــة و اليائســة و املحبطــة و املشــوهة
فهــي قــادرة دامئـاً عــى جعــل مشــاعرنا تتجــه نحــو الوجهــة الخاطئــة ،أو
تكــون ســوداوية تعكــر حياتنــا و تســلبنا الطأمنينــة و الهنــاء.
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من منظور مكاين (بيئة خصبة تساعد عىل منو و تطور االفكار)
من منظور زماين (عش روح الزمان و تتبع انتاج املبدعني فيه).
يقــول شــاريل شــابلن ( عــى مــدى األعــوام اكتشــفت أن األفــكار تــأيت من
خــال الرغبــة الشــديدة يف إيجادهــا ،و الرغبــة املتصلــة تحــول العقــل إىل
بــرج مراقبــة يفتــش عــن الجديــد يف املالبســات التــي تثــر الخيــال .فقــد
يــؤدي مشــهد غــروب الشــمس إىل إلهامنــا بفكــرة جديــدة).
األفــكار العظيمــة ليســت وليــدة لحظــة أو رضبــة حــظ أو طفــرة إلهــام،
األفــكار العظيمــة تأخــذ وقــت طويــل حتــى تنمــو و تكــر .بعــض األفــكار
تأخــذ مــن  10إىل  20ســنة حتــى تنمــو و تنضــج و يصبــح لهــا شــأن.
إن األفــكار الجيــدة تــأيت مــن تصــادم مجموعــة صغــرة مــن األحاســيس
و التوقعــات.
إن األفكار العظيمة تخرج من العقول املتصلة بالعامل.
العديــد مــن البــر لديهــم أفــكار ابداعيــة تــأيت مــن غــر مناســبة و لكــن
يبقــى التحــدي األكــر هــو يف معالجــة هــذه األفــكار و تطويرهــا لتنمــو
و تنضــج و يصبــح لهــا تأثــر حقيقــي عــى الحيــاة.
الفكــرة االبداعيــة ليســت أكــر و ال أقــل مــن تركيبــة جديــدة مــن عنارص
قدمية.
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تأسيس عقلية اإلبداع:
أوالً يجــب عليــك أن تحصــل عــى معلومــات نوعيــة لهــا صلــة مــن بعيــد
أو قريــب باملوضــوع الفكــري الــذي تريــد إنتــاج أفــكار إبداعيــة فيــه .إن
الدمــاغ يعمــل بشــكل أفضــل يف حــال امتلــئ مبعلومــات دســمة متنوعــة
و األهــم أن تكــون مهمــة و مجـ ّودة.
ثانيــاً إن العقــل يعمــل بشــكل أفضــل يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا
التوتــر و القلــق يف أقــل مســتوى ،الدراســات تؤكــد أن العقــل ينتــج أفكار
أكــر بينــا هــو ال يشــعر بخطــورة املشــاكل و ال تضغــط عليــه املوتـرات
ليفكــر يف زاويــة أو منحنــى معــن.
ثالث ـاً تعــود عــى إنهــاك عقلــك يف التفكــر يف األمــور الشــائكة ،العقــل
ميتلــك عضــات و عليــك مترينهــا ليصبــح أداءه أفضــل ،و كلــا تعــرض
العقــل لعمليــات تفكــر معقــدة يصبــح أكــر قــدرة عــى تجــاوز األمــور
الغــر مفهومــة بــكل رشــاقة و إدراك و تــرك العقــل دون إعاملــه يف
عمليــات تفكــر صعبــة يعرضــه للخمــول والفتــور والضعــف.
رابع ـاً رعايــة الهوايــات الجميلــة و الغريبــة تســاعد بشــكل مبــر عــى
تنميــة قــدرات العقــل اإلبداعيــة ،فعنــد كل مامرســة للهوايــة و االندمــاج
الخالــص يف ثناياهــا ميــدد وصــات الدمــاغ برحــاب مجــاالت الحيــاة
املختلفــة و تتوســع اآلفــاق أمامــه .إن العقــل الفــارغ مــن املشــاغل حتــى
و إن كانــت هوايــة لهــو عقــل مرتهــل شــايخ.
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تنمية املهارات العقلية
مهارة الربط
تعنــي هــذه املهــارة قــدرة الشــاب عــى الربــط بــن العالئــق التــي تجمع
بــن شــيئني قــد يكونــا متضاديــن ،أو أن يقــدر عــى الربــط بــن األحــداث
القدميــة باألحــداث الحديثة.
مهارة الرتكيب
اكتشــاف العالقــات املتشــابهة بــن األشــياء مــع بعضهــا ،مبعنــى أن يكــون
هنــاك اختــاف يف كليــات األشــياء و لكــن تتشــابه ببعــض جزئياتهــا
ف ُيحســن العقــل التقــاط املتشــابهات و تركيبهــا مــع بعضهــا لتنتــج يف
النهايــة ابــداع مــن شــكل جديــد.
أو أن يتمكــن العقــل مــن إدراك عالقــات جديــدة غــر مألوفــة مــن أجزاء
منفصلــة موجــودة مــن قبــل ،و ربطهــا مــع بعــض و دمجهــا رغــم أنهــا
تبــدو غــر قابلــة للربــط و ذلــك للحصــول عــى تركيبــة جديــدة.
مهارة التفكري بالعكس
أن تأخذ موضوع و تنظر له من منظور معاكس،
يقــول يف ذلــك الدكتــور عبــد الكريــم بــكار (التفكــر عــى عكــس املـراد
واملطلــوب ،فنحــن مثــا نريــد مــن النــاس أن يُقبلــوا عــى قـراءة الكتــب،
فلنشــغل أدمغتنــا يف وســائل التــي تصــد النــاس عــن القـراءة ،ونحــن
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نريــد ألبنائنــا أن يكونــوا جاديــن يف مدارســهم ،فلنفكــر إذن كيــف نجعل
منهــم طالبــاً كســاىل ومهملــن ،وهكــذا ...إن هــذه التقنيــة ترتكــز إىل
مــا هــو معــروف عــن قــدرة العقــل البــري عــى اكتشــاف الســلبيات
والنقائــص أكــر بكثــر مــن قدرتــه عــى اكتشــاف اإليجابيــات .نكتشــف
مــا يوصلنــا إىل مــا ال نريــد ،ثــم نفكــر يف الوصــول إىل معرفــة مــا هــو
مضــاد لــه مــن املفاهيــم واألســاليب واألدوات التــي تســاعدنا عــى بلــوغ
مــا نريــد عــى نحــو مبــدع)
مهارة انتاج األفكار السيئة
كلــا زادت قــدرة العقــل عــى انتــاج افــكار ســيئة يصبــح مــن اليســر
أن يصــل الكتشــاف أفــكار جيــدة ،إذا كنــت تعمــل بشــكل حثيــث يف
الحصــول عــى أفــكار جيــدة فمــن املؤكــد أنــك خــال هــذا الســعي
ســوف ت ُحــاط بالعديــد مــن األفــكار الســيئة و التــي ال قيمــة لهــا و لكــن
مــن املؤكــد أن هــذا الســعي يف نهايــة املطــاف ســوف يوصلــك للحصــول
عــى أفــكار جيــدة جــدا ً.
مهارة السخاء الفكري
مــن اعتــاد عــى توليــد أفــكار بســخاء و مــارس فضيلــة التفكــر دون
انقطــاع ســوف يصــل يف يــوم مــا إىل تلــك الفكــرة العظيمــة التــي تصنــع
فارق ـاً يف حياتــه و حيــاة النــاس حولــه.
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من أين تأيت األفكار اإلبداعية
ال تأيت األفكار اإلبداعية أثناء مامرسة النشاطات التافهة.كثــر مــن األفــكار تــأيت أثنــاء حضــورك يف فعاليــة ملهمــة ،مؤمتــر ،دورةتدريبــة ،محــارضة فكريــة ،و تلقــي عقلــك فيــض الخـراء.
األفــكار تُلقــح باألفــكار  ..عندمــا تقــرأ يتفتــح عقلــك عــى الكثــر مــناألفــكار الجديــدة.
عندمــا تحــدث أشــياء غــر مألوفــة ،أو تخــوض تجــارب غريبــة ،أو تعيشتجربــة مجنونة.
األفــكار تخــاف مــن أصحــاب الخــرة ،و تفضل العقــول الطازجــة ،القليلمــن الوعــي ينفــع مــع األفكار.
عند انهامكك بعمل محبب لنفسك و يالمس شغفك.عند احتدام املشاكل و انقطاع السبل  ...تأيت الفكرة املنجية.من التأمل العميق يف روح الوجود.مــن الثقــة بالنفــس و مــن الخــوف و مــن الحــب و مــن الغــرة و مــنتلــك املشــاعر الفياضــة.
يف لحظات الغفوة و نصف اليقظةمن لحظات الصفاء الذهني و الروقان و السكون الروحي.انتبه لألشياء الصغرية و ال تهمل التفاصيل.املرح وقود اإلبداع.37

تأكد من سالمة املدخالت  ...لتضمن مخرجات عظيمة.الرتكيــز العميــق يف الشــأن و اســتحضار كل االهتــام مــع حضــور القلــبو الشــعور و يقظــة الوجــدان.
مالقحــة فكــرك مــع العقــول العظيمــة و الحصيفــة  ..مصدر مهــم إلنتاجأفــكار جيدة.
مع كوب قهوة يف هدوء أو خلوة.بعــد تراويــح أو تهجــد و قيــام ليــل  ...بعــد ذكــر و دعــاء و ترتيــلآليــات الحكمــة املنزلــة مــن اللــه العزيــز الجليــل.
ال بــد أن تــأيت األفــكار مــن حيــث تــدري أو ال تــدري ،و فكــرة عظيمــة
واحــدة قــد تُحــدث تغيــر جــذري كبــر يف حيــاة إنســان أو حيــاة البــر
أجمعــن.
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أفكار ريادية

قابلــت صنفــن مــن الشــباب ،صنــف لديــه أفــكار رياديــة عظيمــة و لكنه
عاجــز عــن تحويلهــا ملــروع ريــادي يف الواقــع إمــا لخــوار يف اإلرادة أو
قصــور يف املــوارد ،و شــاب لديــه املــوارد االساســية لتشــغيل أي مــروع
ريــادي و لكــن ليــس لديــه فكــرة يصيــغ بهــا مرشوعــه .و العــامل اليــوم
لديــه ميــول كبــر نحــو الرياديــة ،و دول كــرى قامئــة عــى املشــاريع التي
ت ُنشــأ مــن قبــل الشــباب و عــى رأس هــذه الــدول الصــن و أمريــكا.
و األفكار الريادية لها ثالثة مصادر:
.1حاجة غري مشبعة بالسوق و نطلق عليها (نقطة األمل).
.2وجــود منتــج يسء أو شــحيح التواجــد مــع وجــود طلــب عــايل عليــه
مــع امكانيــة تطويــره.
.3وجــود رشيحــة عمــاء واســعة غــر مدرجــة ضمــن قوائــم املســتهلكني
أو املســتخدمني للمنتــج.
هناك أربعة مراحل متر بها الفكرة لتتحول إىل مرشوع ريادي ناشئ.
املرحلة األوىل :إيجاد الفكرة املناسبة
أن تفتــش يف الســوق عــن الحاجــات الغــر املعلنــة و تقــدم لهــا وســائل
اشــباع ،أو أن تخلــق الحاجــة أوالً و مــن ثــم تصمــم لهــا فكــرة مــروع
تشــبع مــن خاللــه هــذه الحاجــة .رأس املــــال الحقيقــــي ألي مشــــروع
ناجــــح هــو توفــــر فكــرة ذكيــة و جديــدة .
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إن هناك ثالث عنارص تقف خلف نجاح تأسيس املشاريع
قــدم فكــرة جديــدة أو قــدم الفكــرة القدميــة بطريقــة جديــدة أو ابــدع
بإســعاد العمــاء .
إن أول ســؤال عليــك أن تجيبــه و أنــت مــا زلــت فــي مرحلــة إيجاد
الفكــرة :مــا هــو املــروع الــذي ســوف يســتفيد منه العالـــم؟ و لإلجابـــة
علـــى هـــذا السـؤال حـاول أن تـــرى فكـرة مرشوعك بعيون العمالء .
من أين تأيت األفكار الريادية :
استشــعار املؤســس ألمل ســابق أو حاجــة غــر مشــبعة و فكــر كيـــف يزيح
هــذا األمل أو يشــبع تلــك الحاجــة.
مقابلة شخص موهوب و االتفاق عىل انشاء رشكة .
امتالك شغف أو مهارة دفعته لفتح املرشوع .
العمــل فــي شــركة لفتــرة طويلــة حينهــا اكتشــف حاجــة للعمــالء
غيــر مشــبعة .
أو أنه بحث طويالً عن فكرة مرشوع جديد حتى اهتدى لفكرة.
املرحلة الثانية :املالءمة بني الفكرة و حاجة السوق
بعــد أن تفحصــت الســوق و وجــدت أن هنــاك مشــكلة رئيســية موجودة
لــدى العمــاء ،و حصلــت عــى الفكــرة التــي ســوف تعالــج بهــا هــذه
املشــكلة .يــأيت الــدور اآلن عــى تحقيــق نــوع مــن التزويــج بــن الفكــرة
و حاجــة الســوق .و خــال هــذه املرحلــة يجــب عليــك أن تتأكــد مــن
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مالءمــة فكرتــك مــع حاجــة النــاس لهــا .فقــد تحتــاج لتعديلهــا لتتناســب
مــع االحتياجــات الشــخصية للجمهــور.
املرحلة الثالثة :تحويل الفكرة إىل منوذج عمل.
امتلكــت اآلن الفكــرة الرياديــة التــي مــن خاللهــا ســوف تنشــئ مرشوعك
التجــاري و يــرز هنــا تحــدي جديــد و صعــب أال و هــو كيفيــة تحويــل
هــذه الفكــرة االبداعيــة إىل عمــل تجــاري مكتمــل األركان.
هنــاك خطــوات رئيســية يجــب أن يتبعهــا الريــادي ليحقــن الفكــرة
بالعوامــل التــي تجعلهــا تتحــرك لتصبــح مرشوعــاً حيــاً:
أوالً اوجــد العمــاء املناســبني و قســم الســوق وفقـاً النتــاءات العمــاء
حســب أنــواع التقســيم األربعة (الســكاين ،الجغـرايف ،النفيس و الســلويك).
ثانيـاً صــف منتجــك للعمــاء بطريقــة مناســبة لتجعلهم يفهمــون الغرض
مــن انتاجــه و فوائــد اســتخدامه و مزايــاه التــي ســوف تعمــل يف عــاج
مشــاكلهم و اشــباع حاجاتهــم.
ثالثــاً ادرس حجــم الســوق لتعــرف إن كان اســتهداف الســوق بهــذا
املنتــج يحقــق ربحيــة مناســبة تغطــي تكاليــف العمــل و تقســيم حصــص
املســاهمني.
رابع ـاً ادرس التكلفــة االنتاجيــة للمنتــج و تكاليــف انشــاء املــروع و
ادارتــه و نفقاتــه التشــغيلية مــع العوائــد املتوقعــة.
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خامس ـاً اختــر الســوق اعــرض منتجــك بشــكل تجريبــي لتنظــر تفاعــل
العمــاء مــع املنتــج و قــد تجــد مــن خــال هــذه الوســيلة أفــكار تســاعد
عــى تطويــر منتجــك بشــكل مدهــش.
سادسـاً اخــر فريــق العمــل و نصيحتــي الخاصــة يف هــذه النقطــة هــو أن
تختــار فريــق يشــاركك بثالثــة أشــياء (الشــغف ،املهــارات و األخــاق) ال
تخــر نــاس طيبــن و لكــن اختــار عندهــم مبــادئ.
املرحلــة الرابعــة النمــو يصــل املــروع هنــا ملرحلــة تتخطــى نقطــة
التعــادل (ال ربــح ال خســارة) و تبــدأ الفكــرة تحقــق أربــاح حقيقيــة،
يجــب أن تركــز خــال هــذه املرحلــة بكيفيــة زيــادة النمــو مــن خــال
ضــخ مــال أكــر لتســتطيع دفعــه إىل األمــام.
األفــكار الرياديــة ليــس هدفهــا فقــط التخلــص مــن وظيفتــك و جنــي
املــال ،لكــن لتعــش ح ـرا ً و تحســن مــن جــودة حياتــك و حيــاة النــاس
مــن حولــك.
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الباب الثاين
قوانني تسويق األفكار
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قوانني و معادالت تسويق الفكرة

إن الناجحــن اليــوم و عــى جميــع املســتويات هــم الذيــن متكنــوا مــن
فــن نــر األفــكار.
العــامل اليــوم مكتــظ باألفــكار العظيمــة لكــن أصحــاب هــذه األفــكار ال
ميلكــون القــدرة عــى نرشهــا بــن مجمــوع كبــر مــن النــاس ،جــودة
الفكــرة وحدهــا غــر كافيــة لجعــل هــذه الفكــرة متداولــة و رائجــة.
هنــاك عوامــل كثــرة ال بــد أن تتوفــر حتــى تتمكــن الفكــرة مــن فــرض
نفســها يف واقــع الجامهــر.
و ال زلــت أؤكــد عــى الشــاب صاحــب األفــكار اإلبداعيــة عليــه أن
يســتيقن بينــا هــو يعمــل يف دائــرة التأثــر و صناعــة التغيــر بــأن القبول
ضعيــف جــدا ً عــى القضايــا املهمــة و الهامــة و مــا دام يف األفــكار رســالة
فــإن معــدل و مســتوى انتشــار أفــكاره ســيكون منخفــض و بطــيء ،كــون
النــاس منشــغلة مبجــال الرتفيــه و الرياضــة بشــكل مفــرط ،و اإلبــداع
يكمــن يف كيفيــة مــزج األفــكار القيمــة بالرتفيــه و تقدميهــا بطريقــة
شــيقة ،حقــق هــذه املعادلــة برنامــج اإلعالمــي أحمــد الشــيقريي املتألــق
بربنامجــه (خواطــر) لقــد اســتطاع أحمــد أن يقــدم بعــض األفــكار القيمــة
و العميقــة يف قالــب ترفيهــي جــذاب  ..جــذب اهتــام رشيحــة واســعة
مــن الجمهــور يف الوطــن العــريب .و قــال مــرة أن حلقــة واحــدة ال تتجــاوز
الخمــس الدقائــق ظــل يعمــل عــى تصويرها شــهر كامــل بأيامــه و لياليه.
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إن القانــون الرئيــي يف تســويق األفــكار هــو أن تجــد املجموعــة التــي
لديهــا شــغف و هــوس الســتامع مــا تقــول.
و إن العــامل اليــوم مشــغول يف معرفــة كيــف و ملــاذا بعــض األفــكار
تســتطيع أن تخــرق األطــر الثقافيــة للمجتمعــات و تنتــر بكثافــة يف
ثقافــات رشيحــة واســعة مــن النــاس.
دعوين أرسد لكم بعض الوسائل الفعالة يف نرش األفكار:
أوالً :اإلعــام يرتبــع التلفــاز عــى رأس الوســائل اإلعالمية العشــوائية ،إن ما
مييــز التلفــاز أنــه قــادر عــى فــرض الربامــج و املحتــوى عــى املشــاهدين،
فليــس للجمهــور قــدرة عــى التحكــم باملحتــوى و تفضيالتــه.
إن التلفــاز ميكنــك مــن الوصــول لجمهــورك بطريقــة غــر مخططــة و ال
متوقعــة.
ثانياً :اإلنرتنت (وسائل التواصل االجتامعية)
ثالثاً :الوسائل السمعية ( البودكاست)
رابعاً :الوسائل املقروءة ( الكتب ،الصحف  ،املدونات )
الكتابة وسيلة لفهم األفكار و نرشها.
خامساً :الربامج التدريبية
سادساً :املحارضات و الندوات و املنصات الفكرية.
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العنارص املؤثرة يف انتشار االفكار:
.1الرسعــة :معــدل قيــاس رسعــة انتشــار الفكــرة مــن جهــة إىل جهــة
أخــرى.
.2السالســة :مــدى ســهولة انتقــال هــذه الفكــرة مــن شــخص إىل أخــر ،و
ســهولة الوصــول إليهــا ،هــل ســهل الحصــول عليهــا و نقلهــا أم أن هنــاك
عراقيــل أو احراجــات يف نرشهــا و نقلهــا.
.3الحضــور :قــدرة الفكــرة عــى لفــت انتبــاه النــاس عــى حضورهــا و
وجودهــا مبــا تحملــه مــن جاذبيــة.
.4الغرابة :نحن بطبيعتنا ال نالحظ و ال نلتفت لألشياء املألوفة.
.5اإلبداع :استيعاب الفكرة عىل أنها جديدة و ِقي ّمة.
.6قنــوات التواصــل :الوســائل التــي تنتقــل بهــا الفكــرة مــن إنســان إىل
آخــر.
.7اِســتحضاريّة :مــدى طواعيــة الفكــرة عــى التذكــر ،ســهل اســتحضارها
للذهــن عنــد الحاجــة.
.8التوقيــت :وقــت ظهــور الفكــرة يؤثــر بشــكل كبــر عــى انتشــارها مــن
عدمه.
.9النظــام االجتامعــي :اســتهداف تجمعــات برشيــة مرتابطــة لديهــا
مشــاكل موحــدة و أهــداف مشــركة ،تعمــل الفكــرة عىل حل مشــكالتهم
أو تحقيــق اهدافهــم.
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نعيــش يف حيــاة شــبكية ،مــن الوقــت الــذي نســتيقظ فيــه نتصــل بالعامل،
نراجــع قامئــة االمييــات املرســلة ،الرســائل الــواردة ،اشــعارات مواقــع
التواصــل ،و ال أظــن ان أحدنــا اليــوم يســتطيع أن يتحــرك دون أن يكــون
هاتفــه بحوزتــه.
و أصبــح ســهالً و ممكنـاً جــدا ً أن نعــر عــن أفكارنــا و مشــاعرنا مــع فئات
مختلفــة مــن النــاس بــل و نرشكهــم بأمورنــا الخاصــة ليصبــح موضوع ـاً
عاماً.
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املوامئة بني فكرتك و تطلعات الجمهور

الجمهــور لــن يســتمع إليــك إال إذا تحدثــت مبســار مفهــوم لهــم و أيضـاً
بطريقــة تجعــل رســالتك جذابــة و مشــوقة.
يبــدو أنــه مــن الصعــب أن تحقــق تــوازن مرتفــع بــن أن تجعــل فكرتــك
تالمــس شــغف الجمهــور مــع حفاظهــا عــى أصالتهــا و جودتهــا ألن
العامــة غالب ـاً متيــل للســطحية و الرتفيــه.
مــن ناحيــة الجمهــور هنــاك أســباب تجعــل مــن هــذه املهمــة أيضــاً
شــاقة و منهــا الخــرة املعرفيــة ،دامئـاً ينظــر النــاس لألحــداث و يفرسونهــا
وفقـاً لرصيدهــم املعــريف تجعلهــم يرفضــون االقتنــاع بفكــرة تخالــف مــا
يعتنقونــه مــن قناعــات.
يشء جميــل أن متتلــك فكــرة ابداعيــة و لكــن إذا مل تتمكــن مــن عرضهــا و
نرشهــا فــا قيمــة لهــا .و ال يكفــي أن يكــون لديــك فقــط مهــارة ابتــكار
أفــكار و أنــت تفتقــر القــدرة عــى اشــعال حــاس الجمهــور املســتهدف
ليحتفــي بهــا.
عوائق املوامئة:
ســلبية و غمــوض العالقــات ،ضعــف املصداقيــة ،عــدم مالمئــة قنــوات
،التواصــل ،معــاداة املنظومــة العقديــة و تضــارب املصالــح.
أول و ثــاين عائــق متصــل بكيــف يــرى اآلخريــن شــخصيتك ،و العوائــق
األخــرى تجعــل مــن وصــول رســالتك أم ـرا ً صعب ـاً عــى الجمهــور.
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سلبية العالقة و غموضها
كيف يقيم الجمهور عالقتك بهم؟
هــل أنــت مرشــد او داعيــة أو محــارض أو ســيايس أو حتــى مرتــزق يهدف
مــن خــال عــرض الفكــرة جــذب االنتبــاه ليحقق مكاســب ماديــة عاجلة.
و األهــم مــن ذلــك هــل تقبلــك الجمهــور بالصــورة التــي قدمــت نفســك
فيهــا ،هــل أحبــوك و أحبــوا عرضــك و فكرتــك و الســؤال األهــم مــن
ذلــك كلــه (هــل وثــق الجمهــور بــك؟).
االهتــام يف انشــاء عالقــة عميقــة و واضحــة مــع الجمهــور يعتــر أول
خطــوة يف وضــع الفكــرة يف مســارها الصحيــح نحــو االنتشــار و التأثــر.
كثــر مــن األفــكار العظيمــة تفشــل عندمــا تكــون عالقــة صاحــب الفكــرة
بالجمهــور غامضــة و ســلبية أو تفتقــر لدعائــم بنــاء العالقــات الصحيحــة
و الســليمة.
ضعف املصداقية:
هــل يـراك النــاس مؤهــل مبــا فيــه الكفايــة لتقــدم لهــم الفكــرة املناســبة،
تخيــل معــي شــخص فقــر جــدا ً يتحــدث عــن كيــف تحقــق ال ـراء ،أو
فاشــل يقــدم لــك أفــكار تســاعدك عــى النجــاح .يجــب أن يـراك الجمهور
مؤهــاً و خبــرا ً بالفكــرة التــي تقدمهــا و أن ال يظهــر عليــك أي يشء
ينــايف معــاين الفكــرة .حتــى ال تبــدو مخادعـاً و متالعبـاً بتقديــم أفــكار مل
تنطبــق عليــك معايريهــا.
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و الصــدق يــرى بعــن الناظــر و الوجــه يؤكــد أو ينفــي حقائــق كثــر مــا
تقولــه ،ال تحــاول أن تخــدع النــاس بحســن الــكالم فمهــا حــرص اإلنســان
أن يضمــر يشء يف نفســه إال و ظهــر يف صفحــات وجهــه و فلتــات لســانه.
و أقــى خســارة يتجرعهــا إنســان هــي أن يخــر مصداقيتــه و ثقتــه
عنــد اآلخريــن ،خســارة تؤثــر ســلباً عــى كل جوانــب حياتــه.
و املصداقية لها سندان رئيسيان:
الكفاءة و النزاهة.
عدم مالمئة قنوات التواصل
لــكل جمهــور وســائل تواصــل يفضلهــا عــن غريهــا و باإلضافــة إىل اختيــار
الوســيلة املناســبة مطلــوب مــن صاحــب الفكــرة أن يكــون أســلوبه
مناســباً أيض ـاً و متوافق ـاً مــع قــدرات و تفضيــات الجمهــور املســتهدف
و اســتثارة شــغف املســتمعني .يجــب ان تكــون روحــك حــارضة و اســلوك
شــيق و تتحــدث و تتــرف بتلقائيــة.
تــم اســتضافتي مــرة لتقديــم محــارضة عــن موضوع فيــه حديــث و أفكار
كثــرة مــن توجهــات املســتقبل و عالقــة التســويق بالعــر الحديــث و
عنــد مقابلــة الجمهــور تفاجــأت بالحارضيــن و اختــاف بنيتهــم الفكريــة
و مســتواهم و خلفيتهــم الثقافــة عــن روح املوضــوع ،مــا دفعنــي
للحديــث عــن أمــور خارجــة كث ـرا ً عــن صلــب املوضــوع ألصنــع نــوع
مــن املوامئــة بــن األفــكار املطروحــة و الجمهــور املســتمع.
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معاداة املنظومة العقدية
كل النــاس لديهــم منظومــة عقائديــة ينظــرون بهــا للحيــاة و يفرسون من
خاللهــا األحــداث التــي ميــروا بهــا بشــكل اعتيــادي ،فلــو وجدنــا مجموعة
مــن املتحدثــن يرشحــوا أهميــة العمــل الريــادي الحــر لرشيحــة مــن
الشــباب تؤمــن بشــكل يقينــي بأهميــة الوظيفــة و رضورتهــا.
حديثهــم هــذا يشــكل تحديـاً صارخـاً و انتهــاكاً لتوقعاتهــم و إميانهــم و
تضعهــم يف منطقــة غــر آمنــة لتقييــم جديد ملجموعــة القيــم و القناعات
التــي يحملونها.
تصبح هذه املجموعة واقعة يف خيار صعب:
التنــازل عــن القيــم و األفــكار التــي تعتنقهــا بــل أحيانـاً تؤمــن بهــا مــن
أجــل أن تقتنــي أفــكار جديــدة مخالفــة للمنظومــة القدميــة.
تضارب املصالح
صاحــب الفكــرة دامئـاً مــا ينظــر باهتــام للحاجــات التي تحــف الجمهور
املســتهدف ،و يعــرف متام ـاً الدوافــع املحركــة لهــم ،و الفكــرة العظيمــة
تــأيت دوم ـاً لتحــرك الســكون الــذي يخيــم عــى حيــاة النــاس و تــرب
يف املناطــق الحساســة لتوقــظ الناعســن و تــدب الحيــاة مــن جديــد يف
األرواح.
كثــر مــن النــاس تفضــل أن تعيــش يف املناطــق املريحــة و متيــل دامئ ـاً
لألمــور الســهلة و هــذا مــا تــأيت الفكــرة العظيمــة لهدمــه و لهــذا
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نجــد مــن الفاشــلني معارضــة رشســة لألفــكار التنويريــة املحركــة للميــاه
الراكــدة.
و فضحت لنا الثورات العربية مناذج سيئة ال تهتم إال مبصلحتها.
فهــم دوافــع النــاس و مراعــاة مصالحهــم يفتــح خيــارات واســعة للتأثــر
بهــم ،إن العديــد مــن النزاعــات تنشــأ مــع األشــخاص الذيــن تتعــارض
فكرتــك مــع مصالحهــم.
معرفتــك للحواجــز الخمســة لتالئــم الفكــرة مــع تطلعــات جمهــورك
املســتهدف تهــون عليــك الكثــر مــن العمــل بحيــث تيــر عليــك
الصعوبــات التــي قــد تجدهــا يف محــاوالت نــر أفــكارك و التأثــر بهــا.
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عبقرية عرض األفكار

انتــاج فكــرة ابداعيــة ســهل يف بعــض األحيــان ،و الصعــب يكمــن يف
عرضهــا عــى الجمهــور بطريقــة ابداعيــة  ،و ذلــك ألن الفكــرة تســتمد
قيمتهــا مــن أربعــة عنــارص:
مــدى النفعيــة التــي تقدمهــا ،عــدد و حجــم املســتفيدين منهــا و قابليتها
للتطبيــق و طريقــة تقدميها.
فلــو أن الفكــرة اإلبداعيــة قُدمــت بطريقــة ســيئة لفقــدت الفكــرة قيمتها
حتــى و إن كانــت ممتــازة و بجــودة عالية.
و كثــر مــن األفــكار االبداعيــة متــوت قبــل أن تــرى النــور و ذلــك يعــود
لســوء طــرق عرضهــا عــى النــاس .و إن مل يســتطع صاحــب الفكــرة أن
يرشحهــا للنــاس فهــو مثــل مــن وأدهــا بيديــه.
و كثري من األفكار الجميلة متوت لهذا السبب.
و صاحــب الفكــرة االبداعيــة عليــه قبــل رشوعــه يف انتاجــه الفكــري أن
يراعــي جانبــن :صفــات الجمهــور املســتهدف يف الفكــرة و امليـزات التــي
تحملهــا الفكــرة ،ألن عمليــة العــرض ســوف تعتمــد بشــكل كبــر عــى
ذلــك.و املتلقــي للفكــرة قبــل أن يتلقــى الفكــر ســوف ميعــن النظــر إىل
أمريــن:
صفــات و قــدرات صاحــب الفكــرة و طريقــة عــرض الفكــرة و إذا مل
يجــد اشــكاالت بذلــك ســوف يبــدأ بتفحــص الفكــرة نفســها.
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عليــك أن تعــرف و أنــت يف طريقــك لعــرض فكرتــك أن الجمهــور
املســتهدف ســوف يضعــك عــى املجهــر .و إذا عرضــت فكرتــك بحديــث
مبــارش فإنهــم ســيقومون بتقييمــك و تقييــم فكرتــك يف أقــل مــن ثــاث
ثــواين و خــال  30دقيقــة ســوف يكونــون الحكــم النهــايئ عنــك و عــن
شــخصيتك.
هــذه املالحظــات متــت مــن خــال دراســات مطولــة كلفــت أكــر مــن 50
مليــار دوالر يف مجــال صناعــة األفــام و اإلعــام.
و الجمهــور ليــس لديــه معايــر تقييــم حقيقيــة لــك و لفكرتــك املعروضة
و لكنــه يعمــل عــى التقــاط املعــروض و النظــر لألســلوب الــذي تــم بــه
العــرض و محتــوى العــرض.
و غالبـاً يعتمــد الجمهــور يف تقييمــه إىل نزعتــه الذوقيــة و خرباتــه و رأيــه
الشخيص.
و الشخص القائم بعرض فكرته يجب عليه أن يعرضها بعلم و فن.
أي أن عليــه أن يتخــذ خطــوات منهجيــة عنــد عرضــه للفكــرة ،و أن
يتفنــن بوســائل جميلــة إليصالهــا.
إن الفكــرة االبداعيــة متــوت إذا تــم اســتخدام وســائل بدائيــة لعرضهــا.
و الجمهــور يتفاعــل بشــكل كبــر مــع الفكــرة املعروضــة إذا شــعر أنــه
ســاهم بشــكل أو آخــر يف صياغتهــا و تطويرهــا.
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و عارضوا األفكار اإلبداعية ثالثة أنواع:
األول املحــرف :و هــو الــذي يدمــج اإللهــام اإلبداعــي مــع املعرفــة
التطبيقيــة للفكــرة.
الثــاين الفنــان :هــو الــذي يحــرك الواقــع الجامــد بالفكــرة امللهمــة و
يعرضهــا بطريقــة جامليــة قابلــة للتطبيــق .الثالــث الســاذج :و هــو الــذي
ميتلــك فكــرة ذكيــة لكنهــا صعبــة التحقيــق و صعبــة العــرض.
املهارات التي يحتاجها صاحب الفكرة لعرضها
التأليــف :يــأيت التأليــف يف مقدمــة املهــارات التــي يحتاجها مقــدم الفكرة
كوســيلة لحســن وصفهــا و ترتيبهــا كنــص أو مقالــة أو مــروع دراســة.
و صياغــة األفــكار مــن خــال الكلــات عمليــة ليســت ســهلة كــا يظــن
البعــض ،و ســوف نتحــدث بتفصيــل عــن هــذه املهــارة يف الكتــاب.
العــرض و التقديــم :القــدرة عــى ترتيــب و تنظيــم و تصنيــف و تقســيم
الفكــرة إىل عنــارص مرتابطــة لرشحهــا للجمهــور ،القــدرة عــى الخطابــة
وضــوح الصــوت ،البالغــة و حســن انتقــاء الكلــات ،الهنــدام الجميــل ،و
لغــة الجســد الواضحــة و غريهــا مــن املتالزمــات التــي يجــب أن يحســنها
املــرء لعــرض فكرتــه بإتقــان.
مهــارة ق ـراءة األفــكار :يقــال أن الفكــرة التــي نســمعها نبــدأ بعرضهــا
عــى مراجعنــا الخرباتيــة و الثقافيــة املخزنــة يف قعــر الذاكــرة فــا توافــق
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معهــا ألفنــاه و مــا تخالــف انكرنــاه و مــا أدهشــنا اهتممنــا بــه ،و عــارض
الفكــرة يحبــذ أن يراعــي املرجعيــات الثقافيــة للجمهــور الــذي يتعامــل
معــه و أن يســتخدم أســلوب الحقــن ،أي أن يحقــن أفــكاره ضمــن األفكار
املتوافقــة مــع خلفيــات الجمهــور و مــن خاللهــا تنســاب للعقــول مــع
األفــكار املعتنقــة ســابقاً.
مهــارة اقتنــاص اللحظــة :يف أحيــان كثــرة يحتــاج صاحــب الفكــرة عــى
عرضهــا ألشــخاص لهــم ظــروف معينــة ال تســمح لهــم بالحديــث املطــول
أو العــرض املرتــب لــه ،فيجــب عليــه أن يتقــن حســن ق ـراءة الظــروف
التــي تحيــط بالجمهــور املســتهدف ،و تخيــل أن لديــك فكــرة تجاريــة
بارعــة و تبحــث لهــا عــن داعــم و مســتثمر ،و فجــأة و دون ترتيــب تجــد
نفســك يف مصعــد مــع واحــد مــن أكــر تجــار البلــد كيــف ســوف تعــرض
عليــه فكرتــك خــال الثــواين التــي جمعتــك بــه.
مهــارة رسد القصــص :للقصــة مفعــول الســحر لــدى اإلنســان ،و لهــذا
كان القــرآن ممتلــئ بقصــص األنبيــاء مــع ذكــر تفصيالتهــا بــل و تكرارهــا
يف أكــر مــن موضــع و ذلــك ملــا للقصــص و التكـرار مــن تأثــر عــى قلــب
و وجــدان النــاس ،و كلــا زادت قــدرة صاحــب الفكــرة عــى ابتــكار
قصــص حــول فكرتــه كانــت عوامــل نرشهــا و قــدرة عرضهــا و فرضهــا
أفضــل و أجمــل و أثرهــا أكــر.
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صناعة محتوى جذاب

املحتــوى جــزء كبــر مــن التكويــن الحيــايت الــذي منارســه كل يــوم ،عنــد
حاجتنــا ملعلومــة فــإن أول مــا نقــوم بــه ليــس االتصــال لصديــق و لكــن
فتــح موقــع جوجــل و وضــع استفســارنا عليــه و نجــد ماليــن مــن
املقرتحــات التــي قــد تلبــي احتياجنــا.
املحتــوى املتقــن قــادر عــى جــذب الجمهــور مــن خــال مقالــة مكونــة
مــن  150كلمــة أو تغريــدة مــن  150حرف ـاً أو فيديــو مدتــه  5دقائــق
أو إعــان صــويت مدتــه  1دقيقــة أو لوحــة اعالنيــة مضيئــة تحــوي عــى
صــورة معــرة.
يجــب ان يشــعر املســتهدف مــن املحتــوى أنــك قــ ّدرت اهتاممــه و
قدمــت لــه محتــوى جيــد ذات صلــة بحياتــه.
املحتــوى يســاعدك عــى جــذب و توريــط جمهــورك ملتابعتــك و جلــب
جمهــور آخــر الســتهالك منتجاتــك .و خالصــة القــول ،إذا كنــت غــر قــادر
عــى انشــاء محتــوى جــذاب  ،فأنــت خلــف املنحنــى الرئيــي للنجــاح.
و إذا كنــت ترغــب يف إنتــاج محتــوى رائــع  ،فقــد حــان الوقــت لــرك
التقليــد و التقيــد باإلبــداع.
املحتــوى يســاعدك عــى تقديــم نفســك للعــامل طريقــة تتناســب مــع روح
العــر الحديــث و تســاعد عــى تحقيــق األهــداف التــي تريدهــا.
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تعريف املحتوى
عمليــة توليــد أفــكار تجــذب جمهــورك ،قــد يكــون املحتــوى مــريئ أو
مكتــوب أو مســموع ،يوفــر معلومــات كافيــة عنــك أو عــن منتجــك و
يجعلهــا يف متنــاول يديــه .املحتــوى الجيــد يوفــر معلومــات قيمــة عنــك
أو عــن منتجــك للجمهــور و يســاهم يف االنتشــار و دفــع الجمهــور
لالنخ ـراط املثمــر .والعــامل اليــوم يكتــظ باملحتــوى و كثــر منــه لألســف
ممــل و يف املقابــل نجــد محتــوى تافــه يعتــي نســب املشــاهدة و يف
جانــب آخــر يوجــد محتــوى يسء مــر يشــوه جــال الحيــاة ميــي يف
تصــدر نســب التفاعــل و التشــارك.
التحــدي صعــب و لكــن شــباب كثــر لديهــم رســالة هــم مــن ســيحققون
معادلــة جديــدة صعبــة تجعــل املحتــوى املفيد عــى رأس قامئــة االهتامم.
ســمعت مــرة يوتيوبــر يشــتيك مــن عــزوف النــاس عــن املحتــوى الجيــد
و اهتاممهــم مبحتويــات تافهــة أو ســيئة و يعلــن قـراره بأنــه ســوف يلجــأ
للمحتــوى التافــه حتــى يجــذب اهتــام رشيحــة واســعة مــن الجمهــور.
لقد سقط بفكرته هذه.
فالهــدف مــن النــر ال يجــب أن يكــون مــن أجــل الشــهرة بقــدر مــا
يكــون مــن أجــل أن نســاهم يف جعــل العــامل أفضــل مــا هــو عليــه،
فكيــف للمحتــوى الــيء أن يصنــع حيــاة جميلــة للنــاس.
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اس ـراتيجية صناعــة املحتــوى الجــذاب تبــدأ مبك ـرا ً مــن أول خطــوات
بنــاء االســم التجــاري (األســم الــذي ســوف تظهــر بــه للجمهــور) و اختيار
لــون الهويــة و أســلوب الكتابــة و شــكلها ،تبــدأ مــن اختيــار غايــة موحدة
ملصــب الفكــرة و كيفيــة صياغتهــا و توظيفهــا.
ال توجــد اختصــارات لإلبــداع ،الطريــق طويــل جــدا ً و شــاق أيضــاً و
أظــن أن هنــاك وســائل عديــدة و وفــرة لتقديــم يشء يســتحق أن يهتــم
بــه الجمهــور .إن العــامل مــيء باألفــكار و املنتجــات الفنيــة اململــة و
التــي اســتهلكتها قلــوب و عقــول النــاس و يوجــد تعطــش كبــر للمثــر
و الجديــد و الجيــد و الفريــد .صناعــة املحتــوى عمليــة أكــر مــن أن
تعــرف كيــف تكبــت فعليــك اوالً أن تعــرف جيــدا ً الرشيحــة التــي ســوف
تتحــدث إليهــا و كيــف ســوف تتحــدث لهــا و أيــن مراكــز تجمعهــا.
و مفتــاح التأثــر عــى الجمهــور يف املحتــوى هــو أن تجعل كل مســتهدف
يشــعر و كأنــه املخاطــب املبــارش بالحديث.
خصائص املحتوى الجذاب
أوالً :إيجاد الفكرة املناسبة للمحتوى
و يتــم تحديــد الفكــرة مــن خــال النظــر أوالً و بشــكل رئيــي للجمهــور
املســتهدف فالبــد أن تكــون متالمئــة مــع قدراتهــم االســتيعابية و تالمــس
شــغفهم و اهتاممهــم أو تدغــدغ الفضــول لديهــم ليهتمــوا بهــا.
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و لدينا مستويات من األفكار التي نخاطب بها الجمهور:
فكــرة ترفيهيــة و تعتــر مــن أفضــل األفــكار التــي نســتهدف بهــا عامــة
الجمهــور فــا يشء يجــذب النــاس اليــوم كالرتفيــه و الرياضــة.
فكــرة جديــدة تصيــب املتلقــي بالدهشــة و تحثــه عــى البحــث عنهــا
أكــر و أكــر.
فكــرة غامضــة و هــذه النــوع مــن األفــكار يدهــش الجمهــور الــذي
يحــب الغرابــة و هنــاك رشيحــة واســعة تفضــل هــذا النــوع مــن األفــكار.
فكــرة مثــرة و تعتمــد كثــر مــن الوســائل اإلنتــاج اإلعالمــي و الدعــايئ
عــى هــذا النــوع مــن األفــكار التــي تخاطــب غرائــز و شــهوات النــاس،
و لألســف رشيحــة واســعة مــن النــاس مشــغوفة االهتــام بالجنــس و
ال ـراء و الفضائــح.
و مــن الخصائــص الواجــب توافرهــا يف الفكــرة حتــى تصنــع بهــا محتــوى
مبهــر أن تكــون الفكــرة مهمــة لــدى النــاس و تالمــس احتياجــات رئيســية
و مشــوقة و فيهــا ابــداع و اختــاف.
ثانياً اخرت الشكل املناسب للمحتوى
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رسوم بيانية (الغرافييك).فيديو.محتوى صويت.الحلقات الدراسية الشبكية.مطبوعات دعائية.ثالثاً شخصنة املعنى
املحتــوى الناجــح هــو الــذي يُشــعر الجمهــور املســتهدف أنــه املع ّنــي
بالخطــاب ،و لنطلــق عــى ذلــك شــخصنة املعنــى.
و لتحقــق ذلــك يجــب أن تقيــم عالقــة تواصــل عميقــة مــع العمــاء
و الجمهــور ،يجــب ان تعرفهــم كــا تعــرف صديقــك القديــم ،تفهــم
حياتهــم ،مشــاكلهم ،نقــاط األمل الخفيــة لديهــم ،املخــاوف و الطموحــات
و األحــام و تلــك األوهــام التــي تأرسهــم .تذكــر دامئـاً أنــك تســوق لبــر
لديهــم نــوازع قويــة للشــعور باالرتبــاط و االندمــاج .يجــب أن تســتحرض
يف مخيلتــك طبيعــة الجمهــور املســتهدف مــن محتــواك.
رابعاً جودة املحتوى
و بعــد أن اخــرت الفكــرة و اخــرت وســيلة طــرح املحتــوى و اســتحرضت
الجمهــور عنــد الــروع يف كتابــة املحتــوى يــأيت اآلن دور تأليــف أو
تدويــن أو كتابــة املحتــوى.
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لــو عنــدي نصيحــة يف هــذه الفقــرة لقلــت عــى الكاتــب أن يســتحرض
روحــه و يســتخدم فنــه و ليتنقــى حرفــه بعنايــة و يســتحرض عقلــه مــع
قلبــه عنــد التدويــن.
استخدم لغة بسيطة و سهلة و اترك االسهاب و التعقيد.
ابتعد عن الكلامت و املصطلحات املستهلكة و املكررة و املألوفة.
التصــق مبحيــط الفكــرة التــي اخرتتهــا ،يجــب ان تظــل عــى النســق
املناســب للفكــرة و أن ال تشــتت القــارئ و تأخــذه يف كل فقــرة مــن وا ٍد
إىل وا ِد.
التزم بروح واحدة و نسق منسجم يف جميع مستويات املحتوى.
دع املبالغة و التنطع و احذر ثم احذر من األخطاء اللغوية الغبية.
خامساً نصائح متفرقة يف كتابة املحتوى
افهم من هم جمهورك املستهدف
ـي مبــا تُقــدم ،هــو
الجمهــور املســتهدف بالفكــرة و املحتــوى هــو املع ّنـ ِ
الــذي ســيقرأ و يشــارك فكرتــك و يــروج لهــا.
اجعل محتواك قابل للمشاركة
انــر محتــوى ال يجعــل جمهــورك يشــعر مبامنعــة نــره ،و املحتــوى
القابــل للمشــاركة يتصــف بالتشــويق و املتعــة و املنفعــة و أن يكــون
مثــر للدرجــة التــي تدفــع املســتهدف يشــاركه مــع أصدقائهــم.
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كافئ أكرب معجبيك
املكافــأة هنــا ليســت بالــرورة أن تكــون ماليــة ،ابتكــر وســيلة يشــعر
بهــا متابعيــك أنهــم مميــزون عــن غريهــم كأن متنحهــم اصــدارات حرصية
قبــل الجميــع.
و ال تنــى أن تعتنــي بأولئــك الــذي ســاعدوك يف الوصــول إىل مراتــب
عليــا يف بداياتــك.
ركز دامئاً عىل العناوين
تــدل الدراســات إىل أن  %85مــن الجمهــور يقــرأ العنــوان أوالً فــإذا عجبــه
فإنــه يقــرأ املحتــوى خاصــة إن كان طويـاً ،و  %15مــن الجمهــور يتجــاوز
العنــوان و يذهــب للمحتــوى رأسـاً.
ضع أهداف للمحتوى
الهــدف يجــب أن يكــون ذو قيمــة ،الشــهرة ليســت هــدف يف حــد ذاتهــا،
الشــهرة قــد تكــون وســيلة إليصــال أفــكارك القيمــة و التأثــر بهــا عــى
حيــاة النــاس و جودتهــا لتصبــح أجمــل و أفضــل.
ميكــن هنــا أن تحــدد عــدد املشــاهدات التــي تريــد أن تصــل إليهــا
مبحتــواك.
املهــم دامئـاً أن تحــدد األهــداف قبــل أن تصيــغ املحتــوى و يكــون هــدف
املحتــوى متناســق مــع أهدافــك .
69

حدد جمهورك املستهدف
املحتــوى الفكــري يجــب أن يرافــق صياغتــه معرفــة الرشيحة التي ســوف
تتحــدث إليهــا ،و تحديــد الوســيلة املناســبة إليصــال املحتــوى لهــم .ادراك
اهتامماتهــم و تطلعاتهم و مشــاكلهم.
و أخ ـرا ً الوضــوح مهــم و لــو كانــت روح املحتــوى غامضــة حــاول أن ال
تجعلهــا عصيــة عــى الفهــم.
إن املحتوى الجذاب كلمة رس النجاح يف تسويق األفكار.
و يف الختام أقدم لك نصائح ثالثة:
.1االهتــام مقبــل عــى املوبايــل فصمــم محتــوى مناســب ملســتخدمي
الهواتــف الجوالــة.
 %2.70مــن جمهــور املحتــوى الرتويجــي مييلــون للنقــر عــى املحتــوى
املــريئ أكــر مــن املقــروء.
.3ال يوجــد أفضــل وقــت يف األســبوع لنــر املحتــوى ،و املحتــوى الجيــد
يصنــع االهتــام بــه يف كل وقــت.
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اختيار عناوين براقة للمحتوى

الكتاب باين من عنوانه!
كــم مــن الكلــات يجــب أن يحتــوي العنــوان الرئيــي؟ مــا هــي الكلامت
التــي يجــب أن يحتــوي عليهــا العنــوان؟ مــا هــي الكلــات التــي يجــب
أن نتجنبهــا؟ مــا هــي أنــواع العناويــن؟.
أتثبــت الدراســات أن  %82مــن قـراء املحتويــات ينقــرون عــى زر املتابعة
بنــا ًء عــى جامليــة و تشــويق العنــوان و باقــي النســب توزع عــى عوامل
أخــرى منهــا الثقــة بالكاتــب أو الجهــة النارشة.
يســتخدم خـراء املحتــوى تقنيــات عديــد للقط انتبــاه الجمهــور لالهتامم
باملنتــج فلــن يلتفــت املســتهدف لعنــوان مكــرر أو ممــل أو مألــوف ،و
العناويــن املثــرة لالهتــام لهــا عــدة عنــارص:
 .1تثري الحرية :تجعل القارئ مير عىل النص بتأين و يفكر بروية.
 .2عالجيــة  :تقــدم مقــرح حلــول ملشــاكل شــائعة يعــاين منهــا الكثــر
مــن النــاس.
 .3مفاجئة :غري مألوفة تدهش القارئ فيسارع يف فتح املوضوع.
 .4تحــث عــى العجلــة يف النقــر :طــرح عنــوان شــيق جــدا ً يســتهلك
مشــاعر املشــاهد بحيــث ال ينتظــر املســتهدف وقــت اكــر يف اتخــاذ قـرار
النقــر مــن عدمــه.
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 .5تفاعلية :يشعر املستهدف بتفاعل كبري مع العنوان.
 .6الفـرادة  :اســتخدام كلــات غــر عاديــة و غــر دارجــة و لكــن مفهومة
 ,تكــون مثــرة للجــدل قليـاً  ,تُثــر الدهشــة  ,املقصــود هــو كــر الرتابــة
و مخالفــة الســائد  ,فالعقــل ال يُثــره مــا يؤلف.
 .7محــددة  :النــاس لديهــم إهتــام قصــر جــدا ً يف متابعــة مــاال يعنيهــم
,لــن يتبعــوا رابــط إال إذا كانــوا يثقــون باملــردود  ,و ان يكــون العنــوان
محــدد املقصــود بــه هــو أن يعــرف القــارئ مــاذا ســيجني.
 .8الفائــدة  :تهتــم بتحقيــق رغبــة أو اشــباع حاجــة أو تقديــم قيمــة
للقــارئ املســتهدف .
 .9تحتوي عىل أرقام :األرقام االحصائية تضيف قوة اقناعية للمحتوى.
 .10اســتخدم كلــات تحمــل مضمــون دعــوة إىل فعــل يشء مــا ( جــرب
هــذه الخطــوات الثالثــة للتخلــص مــن العــادات الســيئة).
 .11الكيفيــة :أن يحمــل العنــوان اشــارة إىل أن املحتــوى ســوف يجيبــك
عــن كيفيــة عمــل يشء محــدد مث ـاً (كيــف تتجــاوز األزمــات املهنيــة).
 .12املرحــة  :تحتــاج يف بعــض األحيــان أن تضــع عناويــن فيهــا نــوع مــن
املشــاغبة و املــرح لتكــر الروتــن الــذي يطغــي عــى عــامل النــاس اليــوم.
 .13اللغــة القويــة :الجمــل الرصيحــة و الصادمــة تعمــل أيضـاً عــى لفــت
انتباه املســتهدفني.
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 .14تأكــد مــن أن يكــون العنــوان دقيق ـاً ( يكــون مناســباً للمحتــوى و
متوافقـاً مــع توقعــات القـراء و يحــرم خرباتهــم بحيــث ال يكــون خياليـاً
و يعطــي وعــودا ً لــن تحقــق فتخــر ثقتهــم).
 .15اجعله مرحاً و مفعامً و ممتعاً و شيقاً.
 .16اجعلــه موجــز و قصــر ( .إذا كان االصــدار يف االنرتنــت اجعل العنوان
تحــت  70حــرف حتــى ال يضيــع عنــد البحث).
 .17اعرص دماغك مع اآلخرين للتوصل إىل عنوان جذاب.
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جاذبية استهالك األفكار

مســتحيل أن يضحــك النــاس عــى نكتــة قــد ســمعوها و ال ميكنهــم أن
يتابعــوا مبــاراة كــرم قــدم معــادة البــث.
إن اإلنســان بتكوينــه كائــن مســتهلك و الحيــاة بطبيعتهــا تســتهلك
املوجــودات ،الــيء الــذي أدهشــك جاملــه و ســلب انتباهــك و اهتاممك
يف يــوم مــا ،مــع مــرور القليــل مــن الوقــت يصبــح عاديـاً و ال يأبــه لــه.
ليســت كل األشــياء جديــرة باملالحظــة ،األشــياء الجميلــة وحدهــا قــادرة
عــى أرس أذهاننــا و تســتحق حديثنــا و انبهارنــا بهــا.
و تســويق األفــكار يف عمــق معنــاه يهــدف إىل صناعــة مزايــا تدفــع
الجمهــور لالهتــام بهــا و تبنيهــا بــل و الدعــوة لهــا.
أذهــان النــاس اليــوم مشوشــة مباليــن املعروضــات و تشــابهت عليهــا
الصــور فــا عــادت تهتــم باملعــروض أللفتــه و تكـراره ،و األشــياء املميــزة
املحدثــة الجديــدة فقــط تفــرض نفســها عــى الجمهــور.
شــبكات التواصــل الجديــدة و وفــرة مــا يعــرض فيهــا جعــل أذواق النــاس
صعبــة ،فالنــاس اعتــادت عــى رؤيــة و معايشــة األفضــل و األجمــل و
املبهــر ،و ليــس أي يشء يالمــس تفضيالتهــم ،و ارتفعــت معايــر الجــال
و القــدرة و األفضليــة .و التنافــس يف احتــدام و الحضــور الطاغــي ملــن
ميلــك مزايــا خارقــة جديــدة تســلب األلبــاب.
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النــاس مشــغولة جــدا ً و لــن تلتفــت ملنتجــك الفكــري إذا مل يالمــس
اهتاممهــم و شــغفهم أو يكــون مســتحق ليتوقفــوا عــن مشــاغلهم و
يلتفتــوا لوعــودك بحلــول املشــاكل التــي يواجهونهــا.
إن البــر املخلصــن يف انتاجهــم الفكــري هــم وحدهــم قادريــن عــى
التأثــر يف النــاس ،عندمــا يحــرم املنتــج الفكــري جمهــوره و يتعــب و
يبــذل مســاعي كثــرة و يهــدر النفيــس مــن الوقــت و النشــاط لتقديــم
محتــوى فكــري جــذاب حــري أن ينصفــه الزمــن.
و املهتم بعمله سوف يجلب اهتامم الناس له.
ســعة الخيــارات الحــارضة بأذهــان الجمهــور جعلتــه ال يهتــم إال بــيء
قــوي الحضــور ،و لــكل انســان هواجــس و صاحــب الفكــرة الــذيك يعــرف
كيــف يداعــب هــذه الهواجــس ليحظــى باالهتــام املطلــوب.
إن عليــك أن تُنتــج أفــكار جديــدة ،أو تُقــدم األفــكار القدميــة بطريقــة
جديــدة و الحــل الثالــث هــو أن تطــور الفكــرة القدميــة و تضيــف لهــا
مزايــا جديــدة تجعــل لهــا قابليــة يف روح الحيــاة الحديثــة.
و ابحــث عــن النــاس الذيــن لديهــم هــوس بــدالالت األفــكار التــي تريــد
نرشهــا .و ايضــاً ابحــث عــن الذيــن لديهــم رغبــة بســاع مــا تقــول
و النــاس ترغــب يف أن تســمع مــا يالمــس حاجتهــم و يشــفي فضــول
أنفســهم و يعالــج مشــاكلهم.
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النــاس لديهــا مشــاكل غــر محلولــة و يبحثــوا عــن حلــول لهــا و متــى
مــا وجــدوا حلــول فإنهــم ينرصفــوا عــن التفكــر بهــذه الحاجــة ،لــذا إذا
أردت ألفــكارك انتشــارا ً فعليــك أن أت تضــع أفــكارا ً توجــد حلول ملشــاكل
موجــودة فعليـاً لــدى البــر.
إن تكلفــة الحصــول عــى معلومــات يتمثــل يف التخــي عــن الرتفيــه يف
هــذا الزمــن ،و يبــدو أن النــاس ال رغبــة لديهــم بدفــع هــذه التكلفــة،
فالظاهــر أن اإلنســان العــري مســتعد أن يتنــازل عــن العديــد مــن
األشــياء إال التضحيــة مبالهيــه و ســبل متعتــه.
العــامل تغــر جــدا ً ،تعــددت الخيــارات و لكــن مل يعــد هنــاك وقــت و
قــدرة لتفحــص هــذه الخيــارات و النــاس تفضــل املتــاح عــى أن تبــذل
جهــد أكــر يف البحــث عــن األفضــل.
إن كان لديــك وســيلة تواصــل مــع الجمهــور فهــذا ال يعنــي أنهــم يرغبون
بالســاع منــك و اشــعال رغبتهــم مبتابعتــك تنبــع مــن جاذبيــة الطــرح
الــذي تقدمــه.
يتصــف هــذا الزمــن باإلزعــاج و هــذا يجعــل مهمــة الوصــول لجمهــورك
صعبــة ،لــذا التجديــد و التنــوع يف وســائل الوصــول أصبحــت أساســية،
فــإذا كانــت فكرتــك مامثلــة ألفــكار الغــر فــا الدافــع لالنتبــاه لهــا.
إن األفــكار االبداعيــة اليــوم متثــل الســاح التطويــري التــي متتلكهــا الدول
العظمى.
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األفــكار النــرة غــرت الحيــاة ،صنعــت اقتصادات كــرى ،أوصلت اإلنســان
للقمــر ،و أنــت إذا كانــت لديــك أفــكار قويــة و جعلــت النــاس تنجــذب
اليهــا و تتبناهــا و تعشــقها اكتســبت قــدرة عــى تغيــر العــامل الــذي
نعيــش فيــه.
الفكــرة الجامــدة ال قيمــة لهــا ،و قيمــة األفــكار بحيويتهــا و قدرتهــا عــى
إحــداث نــوع مــن الحـراك النفــي و املجتمعــي ،و تصبــح الفكــرة قــوة
اذا انتــرت و تفاعلــت مــع النــاس.
حتى تكون للفكرة قيمة يجب أن تحمل معنى يف قلوب الناس.
إن العــامل اليــوم رهــن بأيــدي مــن ميتلــك الفكــر القويــم الــذي يصنــع
الحيــاة.
و العملة املتداولة يف املستقبل هي األفكار.
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الباب الثالث
أدوات تسويق الفكر
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الجمهور املستهدف من الفكرة

ال أدري أيهــا أفضــل يف تســويق الفكــر أن تختــار الجمهــور أوالً ثــم
تصيــغ الفكــرة املناســبة لــه ،أم أن تصيــغ الفكــرة املناســبة (حســب مــا
تــرى أنــت) ثــم تختــار لهــا جمهــور مناســب.
يف كل األحــوال و كــا يؤكــد خ ـراء التســويق دوم ـاً خاصــة يف العــر
الحديــث أن عمليــة اختيــار الجمهــور تــأيت قبــل تصميــم املنتــج و قبــل
بنــاء العالمــة التجاريــة ،و لكنــي أظــن أن تعميــم هــذا القانــون يف عملية
التســويق الفكــري أمــر غــر مناســب خاصــة أن مبتكــر الفكــرة لــه معايري
أخــرى يف ابتــكار أفــكاره ال تــأيت عــى أولوياتهــا الجمهــور.
ممكن أن نصنف الجمهور املستهدف بالفكرة إىل املجموعات التالية:
املبتكرين :ميثلون  2.5%لديهم رغبة يف استخدام املنتج الجديد.
األوائـــل :ميثلـــون  13.5%هـــم الذيـــن يســـتمتعون باألفكار الجديـــدة و
يشــــعرون براحــــة عنــــد خــــوض املخاطــــر االجتامعيــــة مــــن أجــل
الـــروز و تحقيـــق نجاحهـــم ،هـــم مـن يصنعـــون التوجهـــات السـوقية،
و يبحثـون عنهـا.
ســـن الرشـــد املبكـــر 34% :املســـتهلكني الفعليـــن و الدســـميني للفكرة،
لكــــن بعــــد أن يتأكــدوا أنــه تــم اختبــارها اجتامعيــاً و التأكــد مــن
صالحيتــها و فعاليتــها و قبولــها .إنهــم ال يخشــون التغيــري ،لكنهــم ال
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يالحقونــه .التغيــري و الجديد يــأيت لهــم.
الغالبيـــة املتأخـــرة 34% :يدخلـــون الســـوق متأخــرا ً  ،التقليديـون و هم
اقل تعليـامً و نشـاطا اجتامعيـاً و هـم أكـرب سـناً ،ال يحبـون التغيـري عـىل
عكـــس املجموعـــة الســـابقة ،يقاومــون التغيـــر و أحيانـاً يعادونــه إذا مل
يتناســـب مـع نظرتهـم للحيـاة.
املتقاعديـــن :ميثلون  16%من الجمهور و هم األقـــدم و األكــــر تقليديــة،
هــذه املجموعـة ضـد التغيـري و تحاربـه و تقـف ضـده و ال تتقبلـه بـأي
حـــال ،متصلـون جيــدا ً باملجتمــع و عاداتــه ،جثــة ميتــة فــال تحــاول
ايقاظهــــا ،يف النهايـــة إمـــا يقبلـــون التغيـــر أو يقربونـــه أو يســتمروا يف
التذمر حتـــى يصلــوا القــرب.
أفضـــل وســــيلة لنــــر و انتشــار فكرتك الجديــــدة هــو أن تسـتهدف
األوائـــل فهـم أكـرث قـدرة علـــى تقبل الفكرة و توسـيع قاعـدة الجمهور.
خطوات عرض الفكرة الجديدة
املعرفة :اإلعالم عن وجود فكرة جديد و تبيني دورها.
اإلقناع :يتم العمل عىل اقناع املستهدفني بقيمة الفكرة.
القرار :توفري املعلومات املحتاجة التخاذ قرار تقبل الفكرة.
التنفيذ :تطويع املنتج ليكون سهل االستخدام
التقييـــم :معرفـــة النتيجـــة النهائيـــة لفاعلية الفكرة ان كانـت مناسبة أم
ال.
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التبني :الفكرة القوية تجد من ينارصها و يدعو الناس إليها.
يف البدايــة تقــع الفكــرة عــى ناظريــك ثــم تتعمــق فيهــا فتــأرسك معانيها،
و تقتنــع بهــا و تتخــذ قـرار بقبــول الفكــرة و تنفيذهــا يف شــؤون حياتــك،
ثــم تبــدأ بدعــوة النــاس لهــا و اقناعهــم بهــا.
و األفكار عند نرشها متر مبراحل أربعة:
.1هامشية :تكون الفكرة أبعد ما تكون عن اهتاممات الناس.
.2خطــرة :تكــون الفكــرة غــر معروفــة ،و احتــاالت االســتفادة منهــا
معدومــة بــل و يــرى أنهــا خطــرة عــى املجتمــع.
.3جديــدة :بــدء انتشــار الفكــرة و تداولهــا و قبولهــا ويبــدأ املؤثريــن
بنرشهــا.
.4العامة :قبول الفكرة من رشيحة واسعة من الناس.
ال تســتهدف بأفــكارك الطبقــات الرفيعــة دومـاً ،البســطاء هــم أكــر الناس
دعـاً و نـرا ً و تهليـاً و احتفــا ًء باألفــكار املفيــدة و الجديدة.
هــذه الفكــرة مجربــة و مصــادق عليهــا يف تاريــخ اإلســام( ،عبــس و
تــوىل) عندمــا عاتــب املــوىل عــز وجــل النبــي محمــد (صــى اللــه عليــه
و ســلم) عــى اهتاممــه الشــديد بقــادة قريــش لدعوتهــم و اهاملــه و
صــده للرجــل األعمــى الــذي قــدم للرســول يطلــب اســتبياناً ألمــر مــا
بينــا الرســول مشــغول بدعــوة صناديــد قريــش.
إن البسطاء هم وقود التطور و ص ّناع التغيري و رواد تبني األفكار.
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و تذكــر أن أفــكارك ال تناســب جميــع فئــات النــاس ،ســتجد مــن يعجــب
بفكرتــك و مــن يحتفــي بهــا و مــن يحملهــا و مــن يتبناهــا و يف املقابــل
ســوف تجــد مــن يعاديهــا و يحاربهــا و يصنــع معوقــات لنرشهــا.
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طرائق جذب االنتباه

يقــاس مــدى نجــاح الفكــرة بقدرتهــا عــى جــذب انتبــاه الناس لهــا و عىل
أهميتهــا و دورهــا يف الحيــاة و مــع األحيــاء ،أفــكار كثــرة تســلك طريقهــا
لعقــول و قلــوب النــاس دون عنــاء ،و أفــكار كثــرة تعــرض نفســها ليـاً و
نهــارا ً و ال ملتفــت يأبــه لهــا.
إن الفكــرة الجيــدة تفــرض نفســها بنفســها عــى الجمهــور املســتهدف،
و بعــض األفــكار الجيــدة تفتقــر لوســائل العــرض فتمــوت خلــف أســتار
اإلهــال و كأنهــا مل تكــن.
و كونــك منتــج فكــري كيــف لــك أن تنجــح إذا مل تســتطع أن تخــرق
ُحجــب الجمهــور و تلفــت انتباههــم بأفــكارك؟
االنتباه هو أمثن ما قد مينحه لك إنسان.
هــل تعلــم ملــاذا ألننــا يف زمــن مزدحــم و كثــر املشــاغل و ال يــكاد
اإلنســان يجــد وقــت ليعتنــي حتــى بذاتــه و شــؤونه الخاصــة.
إن هناك تقنيات تجعلك تظفر بانتباه الجمهور املستهدف.
أوالً املثري:
إذا قــام أحدهــم بإطــاق رصاصــة يف الجــو بجانبــك فإنــك تلقائيــاً
ســتلتفت ملصــدر و وجهــة إطــاق الرصاصــة  ,لــذا يجــب أن يحتــوي
منتجــك الفكــري عــى إشــارات حســية لجــذب االنتبــاه تالمــس شــغف و
غريــزة البــر.
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إذا قدمــت يشء يقدمــه غــرك فــا الدافــع الــذي يحــث الجمهــور عــى
أن يلتفــت ملــا تقدمــه .فكــر كيــف تســتغل غرائــز النــاس (مثــل الخــوف،
الحــب ،الطمــع ،الفضــول ،الظهــور) لتلفــت انتباههــم ملنتجــك.
ثانياً املحتوى:
و املحتــوى الجيــد هو العامــل الرئيس لجــذب انتباه الجمهور املســتهدف
و إجبــاره للرتكيــز عــى رســالة الفكــرة  ,و يتضمــن العنــوان الـراق أيضـاً.
و املحتــوى الجــذاب هــو الــذي يقــدم تفاصيــل كثــرة بشــكل موجــز ال
يخلــو مــن الغمــوض و يحــث عــى التفكــر و التأمــل و إعــال العقــل و
يف مجملــه يكــون بســيط و مفهــوم بطريقــة فريــدة غــر ســطحية.
و قد تحدثنا عن املحتوى بتفصيل جميل يف طيات هذا الكتاب.
ثالثاً الرتكيب:
أن تحتــوي الفكــرة عــى صــورة أو صــوت أو حركــة أو يشء ذو تركيبــة
مؤلفــة مــن عنــارص كثــرة و متناســقة (تربــط بــن أفــكار مختلفــة برابــط
جميــل) و توصــل رســائل عديــدة بإيجــاز.
رابعاً القيمة الفنية:
احتــواء الفكــرة عــى عنــارص لفظيــة أو برصيــة أو صوتيــه جذابــة  ,جودة
إنتاجهــا عاليــة  ,حوارهــا ذيك ,تناســق األلــوان أنيــق و موســيقاها عذبــة.
يجــب أن ينظــر املســتهلكني إىل املنتــج الفكــري عــى أنــه لوحــة فنيــة
جميلــة ت ُلهــم القلــوب و العقــول.
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خامساً النفعية:
يجــب أن يحمــل املنتــج الفكــري (وعــد) يلفــت بــه االنتبــاه و مــن ثــم
يحقــق نفــع و فائــدة للمســتهدف و يقــدم حلــول ملشــكالته و يكــون
ذلــك تنفيــذا ً للوعــد.
معظــم النــاس يبحثــون عــن نصيبهــم مــن األمــر إذا مــا الحــت لهــم
بواعثــه ،و كأن بأنفســهم يقولــون (مــاذا يف هــذا يل).
يجــب أن يشــعر الجمهــور بنفــع خــاص لهــم ضمــن أي منتــج يقــدم لهــم
و أقلــه شــعور جميــل.
لــكل إنســان دوافــع و املســوقٍ الفكــري الناجــح هــو الــذي يســتطيع أن
يؤثــر بدوافــع جمهــوره ليحظــى بانتباهــه.
سادساً البنية الفكرية:
املــرء منــا ينظــر للعــامل مــن خــال منظــار بيئــي ،اجتامعــي ،ثقــايف أو مــن
خــال تجربــة شــخصية ،هــذه األطــر الفكريــة تشــكل نظرتنــا ملــا حولنــا،
و لتغــزو فكــر جمهــورك أو تلقــط انتباهــه عليــك أن تحــايك هــذه األطــر
و تنفــذ إليــه مــن خاللــه أو لتجــده يتحاشــاك و يهمــل عرضــك و يصــدك.
و الخيــار الثــاين إذا مل تســتطع النفــاذ إليــه مــن خــال هــذه األطــر أن
تصنــع لــه أطــر جديــدة.
و الخيــار الثالــث أن ت ُغــر أطــره القدميــة لتصبــح متوافقــة مــع منتجــك
الفكــري.
90

التفصيــل و التك ـرار تقنيــة فعالــة لتحقيــق هــذه الغايــة .كــرر رســالتك
بصيــغ عديــدة املهــم أن تظــل تطــرق عقــل الجمهــور حتــى تخرتقــه و
تنســف قناعاتــه.
سابعاً التشويش:
نحــن نَ َعـ َر انتباهـاً خاصـاً ملــن ينتهكــون توقعاتنــا ،و ذلــك ألننــا بحاجــة
ماســة الكتشــاف إن كانــت هــذه االشــارة تحمــل انــذارا ً لخطــورة قادمــة
أو بــارق أمــل لفــرج قريــب.
هــذه القاعــدة تــدرس اكادميي ـاً و تســمى (نظريــة انتهــاك التوقعــات)
كلــا كان االنتهــاك أكــر كانــت اإلثــارة أكــر .لــذا حــاول أن تفاجــئ
جمهــورك بطريقــة ايجابيــة لتلفــت انتباههــم.
ثامناً اجعل النهاية بعيدة
الجمهــور يظــل متعلــق بالقصــص الغــر مكتملــة ،و يتشــوق للنهايــات
التــي مل تحــن بعــد ،إذا أدرك الجمهــور مغــزى الفكــرة منــ ُذ نشــأتها
أو ظهورهــا لــن يهتــم بهــا و يظــل يتتبــع أخبارهــا ،اجعــل لهــا نهايــة
مفتوحــة ليظــل التشــويق قائــم و مشــتعل.
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مزج الرتفيه بالقيم

عــى مــدى كل العصــور مل أرى النــاس تهتــم بأمــر مــن أمــور الدنيــا مثــل
االهتــام الــذي منحتــه للرتفيــه و الــذي يعــد شــكل مــن أشــكال النشــاط
الــذي مينــح املتعــة و الــرور عــى قلوبهــم ،و ذلــك ألن اإلنســان ال يبــذل
فيــه أي نشــاط ذهنــي كان أو بــدين.
و يف الزمــن الحديــث انفتــح النــاس بشــكل غــر مســبوق عــى املــواد
املرفهــة بكافــة أنواعهــا ،و معظــم النــاس تقــي مــا بــن  4إىل  8ســاعات
يف الرتفيــه يوميـاً و هــذا مل يكــن لــوال أن تحــول الرتفيــه إىل صناعــة لهــا
تجارهــا و مســتثمروها و مؤسســاتها و أرباحهــا .قبــل قــرن مــن اآلن كان
ميكــن لإلنســان أن يســتغرق وقــت يف الرتفيــه مبــا يقــارب نصــف ســاعة
إىل ســاعة كحــد أقــى .اليــوم تنوعــت و تعــددت وســائل الرتفيــه و
تصــدت مؤسســات ضخمــة ملهمــة صناعتهــا و الرتويــج لهــا.
الرتفيه النشاطات التي ميارسها اإلنسان يف وقت فراغه.
معظــم البــر تنشــغل باإلعــام و اإلعــام منشــغل بالرتفيــه و الرياضــة و
السياســة ،تجــارب قليلــة و كانــت ناجحــة أقدمــت عــى تقديــم التعليــم
مــن خــال قنــوات اعالميــة لكنهــا مل تحظــى بقبــول واســع كــا تحظــى
برامــج الرتفيــه و التســفيه .حتــى مشــاهدات برامــج الرتفيــه يف اليوتيــوب
ال ميكــن أن تقــارن بربامــج التعليــم و اإلفــادة.
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و الناس حسب املصادر االحصائية تهتم باألشياء التالية بالرتتيب:
الرتفيه و من ثم الرياضة و السياسة.
برنامــج ترفيهــي (لألســف تافــه) يعــرض كل رمضــان عــى احــدى القنوات
الشــهرية يكلــف مليــون و مائتــن و خمســة و اربعــن ألــف دوالر حســب
بعــض املصادر.
و وفــق ملــا قالتــه صانعــة األلعــاب جــان مكجونيجــال أن البــر يقضــون
 3مليــار ســاعة يف األلعــاب االلكرتونيــة اســبوعياً( .و األلعــاب ترفيــه)
قنــاة ترفيهيــة عربيــة هــي القنــاة األوىل يف نســب املشــاهدة يف الوطــن
العــريب حيــث يشــاهدها  %84مــن العــرب الذيــن عددهــم  330مليــون
(أكيــد عرفتوهــا).
و تخيلــوا حجــم القيــم الفاســدة و األفــكار الخائســة و النجوميــة البائســة
التــي تبثهــا هــذه القنــاة يف عقــول العــرب .
و عــدد القنــوات اإلســامية يف الوطــن العــريب  102قنــاة مــن أصــل 1100
قنــاة تقريب ـاً و نســب املشــاهدة لجميعهــا ال تتعــدى  0.2مــن األلــف
(تــكاد تكــون صفــر )
و املشــكلة ليســت بشــكل أســايس يف ذائقــة العــرب بقــدر مــا هــي يف
املحتــوى الــذي يقدمــه اإلســاميني يف قنواتهــم حيــث ال ميكــن فنحــن ال
نســتطيع تصنيــف مــا تســعى إىل تقدميــه القنــوات اإلســامية.
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و الشــبكة االعالميــة الوحيــدة التــي اســتطاعت أن تقــدم محتــوى ترفيهي
قيمــي متميــز هــي قنــوات (فــور شــباب) الــذي أسســها املفكــر اإلســامي
املتألــق عــي العمري.
و الربنامــج العــريب الــذي حظــى مبشــاهدات عاليــة ألنــه مــزج القيــم
بالرتفيــه و الطــرح التلقــايئ (برنامــج خواطــر) الــذي قدمــه اإلعالمــي
املتألــق أحمــد الشــقريي.
إن القيــم ال تفــرض و لكــن تجــذب النــاس إليهــا ،و القيــم مفتــاح تغيــر
أخــاق املجتمعــات.
و املعادلــة الصعبــة يف مســألة تغيــر ســلوكيات املجتمــع أن يقــدم اإلعالم
مــع املدرســة جرعــات مــن القيــم الدســمة ممزوجــة بالرتفيــه حتــى
يستســيغها النــاس و تصــل لرشائــح واســعة.
إن الطــرح املمــل ينفــر النــاس مــن القيــم و يجعلــه يهتــم بالرتفيــه،
و لألســف الجهــود و األمــوال تــرف عــى برامــج الرتفيــه املمزوجــة
باالنحــال و الفحــش و الجنــس و التفاهــة (دس الســم بالعســل).
نريد فيلم يخاطب عقل و روح اإلنسان و ليس غرائزه و شهواته.
نريد مسلسل يربز قيمة بر الوالدين و ليس الخيانة الزوجية.
نريد مسلسل نرى فيه شاب يصيل و ليس شاب يرقص و يسكر.
إن اإلعــام و العمــل الدرامــي و الســيناميئ بــاب واســع مــن أبــواب التأثري
يف الناس.
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أهــل الرســالة اســتطاعوا أن يغــزوا ســوق الغنــاء بأناشــيد جميلــة ،لكنهــم
مازالــوا بعيديــن كل البعــد عــن الدرامــا و املــرح و الســينام.
و إذا أردت تغيــر عــادات و أخــاق مجتمــع مــا فعليــك بتغيــر قيمــه،
و الطريــق إىل تغيــر القيــم هــو مــن خــال تقديــم برامــج ترفيــه مليئــة
بالقيــم املثــى.
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قوة التعبري عن األفكار

التواصــل مختلــف جــدا ً عــن الــكالم ،فــأن ِ
توصــل لآلخــر مــا تعنيــه
بالضبــط مهمــة غايــة يف التعقيــد ،و أن تختــار الكلــات التــي تتوافــق مع
الــذي تع ّنيــه أمــر ال يخلــو مــن الصعوبــات و العوائــق ،و مهــارة الــكالم
تختلــف مــن شــخص آلخــر فاللغــة مكســب ثقــايف يتفــاوت الرصيــد منــه
لــدى كل إنســان .و دامئـاً نظــن أن مجــرد الحديــث و البــوح مبكنونــات
النفــس كايف إليصــال املعنــى كام ـاً للطــرف اآلخــر ،و التجــارب واحــدة
تلــو األخــرى تربهــن مقــدار الفجــوات التــي نرتكهــا مــع كل حديــث و
كثـرا ً مــا يســاء فهمنــا مــع ســامة نوايانــا و انتقاءنــا الجيــد للــكالم الــذي
نقولــه.
ال تظــن أن كل شــخص تحدثــه يعــي الــكالم كــا تعيــه أنــت و تعنيــه،
فلــكل إنســان خرائــط و َمناظــر يــرى مــن خاللهــا األشــياء و يفــر بهــا
مــا يجــري و مــا يــرى و مــا يســمع.
كثــر مــن األعــال تنجــز مــن خــال حــدوث محــاورات و نقاشــات و
أحاديــث و مفاوضــات و عــروض تدريبيــة و اجتامعــات ،و الحقيقــة أننــا
نقيــم بعضنــا بعضـاً مــن خــال الــكالم.
ليــس ســهالً أبــدا ً أن تضــع األفــكار يف قالــب مــن الكلــات بطريقــة
متدفقــة.
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إن مهــارة الــكالم تتمثــل مبيـزات عــدة منهــا الــكالم (الرصيــح) أو التلميح
أو الترصيــح و فــن التوقــف و اختيــار الكلــات و اســتخدام النكــت و
القصــص و فــن الســؤال و جــر الحديــث و تقديــم االعتــذار و الشــكر.
املحادثــة :شــخص يتحــدث و اآلخــر يجيــب .اســلوب حديــث مبســط
تعــرف بــه متــى ينتهــي اآلخــر مــن حديثــه لتبــدأ أنــت.
للتعبري عن الفكرة مستويني رئيسيني مهمني:
استشعار الفكرة ،و طريقة االفصاح عنها.
و غالبــاً أن الطريقــة التــي عــرت بهــا عــن الفكــرة تعــادل أهميــة و
جــودة الفكــرة نفســها ،تخيــل معــي أنــك رأيــت والــدك و قــد بــدت
عليــه مالمــح اإلرهــاق و قلــت لــه (اجلــس)!
الفكــرة التــي لديــك هــي اســتدعاء والــدك للراحــة و الجلــوس و لكــن
طريقــة افصاحــك عــن الفكــرة تعــر عــن فضاضــة و غالظــة و كأنــك
مبســتوى أعــى مــن والــدك.
و تخيل أنك عربت عن هذه الكلمة بالتعبري التايل:
أيب يبدو عليك اإلرهاق أال ت ُفضل الجلوس.
أال يختلف املعنى مع أن الفكرة واحدة!
و ســوف يختلــف أكــر إذا أدخلــت إضافــات كثــرة منهــا نظــرة العــن و
نــرة الصــوت و حركــة الجســد املنســابة مــع املعنــى املتدفــق بالكلــات.
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قــد يقــول شــخصان مختلفــان نفــس الكلــات بالعــدد و املعنــى لشــخص
واحــد فنقبلهــا مــن األول و نرفضهــا مــن الثاين بســبب الســياق و التوقيت
و األســاليب التــي قيلــت بهــا الكلــات ،لــذا التعبري عــن األفــكار ال يحتاج
فقــط إىل مخــزون لغــوي بقــدر احتياجه ملخــزون عاطفي.
ال ميكــن لنــا أن نفــرض أن الشــخص الــذي تحــدث بنفــس كلامتــك و
اســتخدم نفــس أســلوبك أن يقصــد و يعنــي بالضبــط ما تقصــده و تعنيه.
الثقة بالنفس و التفاخر
نقيــس ثقــة اإلنســان بنفســه مــن خــال مظاهــر محــددة و أهمهــا
الــكالم .و فــرق كبــر بــن التواضــع و ضعــف الثقــة بالنفــس ،و فــرق
كبــر أيضــاً بــن التفاخــر و الكــر.
و اإلنســان لــن يســتطيع أن يعــر عــن أفــكاره بوضــوح و هــو يفتقــر
للثقــة بنفســه و بالفكــرة التــي يحملهــا .و الواقــع يثبــت لنــا أن اإلنســان
املهــزوز عنــد حديثــه ال ميكــن أن يعتمــد النــاس عــى مــا يقولــه ،و أن
األفــكار التــي تُعــرض مــن شــخص متكــر ترفــض.
طقوس التعبري
كل إنســان يتحــدث بطريقــة رســمتها البيئــة و الثقافــة التــي ترعــرع بهــا،
و يختلــف معــاين الــكالم مــن بيئــة إىل بيئــة ثقافيــة .و مــا يعــد مقبــوالً
يف ثقافــة مــا يرفــض يف غريهــا ،و ذلــك يعــود لالختالفــات يف التكوينــات
البيئيــة.
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خطوات االقناع
.1تأكيد املصداقية
تنمــو مصداقيتــك مــن خــال مصدريــن مهمــن ،خربتــك و عالقاتــك ،إذا
كان الجميــع يعــرف أنــك شــخص أمــن و ناضج و صاحب موقف فســوف
يثقــون بــك ،و إذا ُعــرف عنــك أنــك دامئ ـاً تعمــل يف صالــح اآلخريــن و
تدافــع عــن حقوقهــم فهــم ســيمنحوك الثقــة أيضـاً.
كــن صادقـاً يف قولــك و فعلــك و نوايــاك أيضـاً فاإلخــاص يرســم مالمــح
الوجــه.
.2أوجد أرض مشرتكة
حــدد املنافــع التــي ســوف يحصــل عليهــا الطــرف األخــر أوالً .إن أرسع
طريقــة تقنــع بهــا طفــل لدخــول محــل بقالــة هــو أن تشــر إىل قطعــة
الحلــوى .اإلقنــاع الناجــح قائــم عــى عــرض املنافــع أوالً.
و ليقتنــع النــاس بفكرتــك يجــب عليــك أن تعــرض جوانــب املنافــع التــي
ســوف يحصلــون عليهــا مــن وراء فكرتــك.
.3تعزيز الفكرة
عــزز فكرتــك ببيانــات عدديــة و أمثلــة قويــة وقصــص مؤثرة و اســتعارات
عاطفيــة لهــا تأثــر رئيــي فجميــع الدراســات تؤكــد عــى فاعليــة األفــكار
املدعومــة بالقصــص و األرقام.
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.4خاطب العاطفة
أقلــم فكرتــك بنغمــة عاطفيــة لتتناســب مــع قــدرة الجمهــور عــى
اســتيعاب رســالتك .حــاول أن تفهــم اآلليــة التــي يفــر بهــا جمهــورك
األفــكار ،لتقــدم فكرتــك بقالــب جــذاب بالنســبة لهــم.
إن اإلقنــاع عمليــة قامئــة عــى اب ـراز املنافــع فلــو مل يــرى الجمهــور أي
منافــع ناتجــة عــن فكرتــك فلــن يأبهــوا لتعبــرك عنهــا.
التعبــر عــن الفكــرة يتطلــب توفــر مخــزون لغــوي جيــد و فهــم بيئــات
الجمهــور و ثقافتــه ملخاطبتــه بأســاليب متناســبة ،و مــن املهــم جــدا ً أن
تقــدم الفكــرة بقالــب اقناعــي يفتــح بــاب القبــول لهــا لــدى الجمهــور
املســتهدف.
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تسويق األفكار الفنية

الفــن مهــم لصحــة الحيــاة االجتامعيــة ،و أســايس لقــوام الحضــارات و
جــودة العيــش و تجديــد الــروح .إن الفــن تعبــر عــن أحــداث الحيــاة
بطريقــة جميلــة ،ال ميكــن أن نتخيــل شــكل الحيــاة الجديــدة دون فــن،
ذلــك الفــن الجميــل الــذي يخاطــب عقــل و روح اإلنســان ،و بــكل تأكيــد
أنــا ال أقصــد ذلــك الفــن الغــث الــذي يثــر الشــهوات و يحــث عــى
الخيانــة و تفــي العالقــات الغــر ســوية بــن النــاس.
تســويق األفــكار الفنيــة هــو التنافــس عــى اســتحواذ أوقــات ف ـراغ و
ترفيــه الجمهــور ،الفنــان الناجــح هــو الــذي يســتطيع ان يرفــه النــاس
بفنــه الراقــي و أن يســتحوذ عــى اهتاممهــم كلي ـاً يف أوقــات فراغهــم و
رغبتهــم بالرتفيــه و التنفيــه.
معايــر الــذوق العــام تـزاد صعوبــة و تعقيــدا ً مــع مــرور األيــام و تنامــي
مســتويات الرفاهيــة و اطالعهــم عــى األداء الرفيــع الــذي ينــر مــن
خــال األنرتنــت عامليـاً ،فهــم اآلن يريــدون منتجــات فنيــة محليــة مبعايــر
عامليــة ،ال يرضيهــم العــادي فقــد اطلعــوا عــى األفضــل و أفضــل األفضــل.
و االهتامم باملنتجات الفنية بازدياد مخيف.
نجاحــك يف تســويق األفــكار الفنيــة ال يتثمــل يف أن تحقــق أعاملــك
العديــد ايـرادات ماليــة ضخمــة ،بوجهــة نظــري أن نجاحــك معقــود عــى
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عــى قدرتــك يف صناعــة جيــش مــن املعجبــن تضيــف لحياتهــم قيمــة
جميلــة و معنــى عظيــم يُحســن مــن جــودة حياتهــم و يصبــح وجودهــم
أفضــل.
يجــب أن تــدرك متامـاً طبيعــة الــروح التنافســية يف هــذا املجــال و ظروف
الســوق الفنــي و ذائقــة الجمهــور لتتمكــن مــن الولــوج املوفــق للمجال.
و األهم من ذلك هو أن تتفن بجودة العمل الفني الذي تقدمه.
قبــل عرشيــن ســنة كان مــن املمكــن أن تظــل ت ُغنــي و تصــدر أعــال
فنيــة و ال يتعــدى مشــاهديك عــن جريانــك و معارفــك املقربــن ،اليــوم و
بفضــل االنرتنــت و وســائل التواصــل االجتامعيــة أصبــح متاحـاً أن توســع
قاعــدة جامهــرك و متابعيــك.
إن وســائل التواصــل االجتامعيــة ميكــن أن نتعامــل معهــا اليــوم عــى أنهــا
ســوق نعــرض بــه أعاملنــا للجمهــور ،و ممكــن أن نتعامــل معهــا كوســيلة
نصــل بهــا إىل جمهورنــا.
قــد يكــون عملــك مجــودا ً و لكــن يبقــى التحــدي األكــر أمامــك هــو أن
تتقــن فــن تســويق أعاملــك.
فكــرت كثـرا ً ملــاذا تشــتهر و تنجــح بعــض األعــال الفنيــة بشــكل خارق،
و نجــد عمــل فنــي آخــر بنفــس املواصفــات أو أفضــل و ال يحقــق أي
شــهرة و نجــاح!.
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و نحن نقول عىل العمل الفني أنه ناجح بنا ًء عىل خمسة معايري:
أوالً :الشهرة (لألسف أن نقول هذا لكن هذه الحقيقة).
ثاني ـاً :التأثــر الحقيقــي لفكــر و ســلوك و مشــاعر املتلقــي (إيجاب ـاً –
معظــم أهــل الفــن مل يســتطيعوا أن يحققــوا هــذا املعيــار).
ثالثاً :اإليرادات املالية للمنتج الفني.
رابعــاً :أن يكــون أمنــوذج يقلــده اآلخــرون( .يكــون العمــل اضافــة
جديــدة للمجــال).
خامساً :التمسك بالقيم و اآلداب.
و أفضــل مثــال للنجــاح الفنــي و تحقيــق املعايــر الخمســة الفنــان حمــزة
منــرة ،لقــد اســتطاع الفنــان حمــزة منــرة أن يصنــع لــون فنــي خــاص بــه
جــذب فئــة مــن الجمهــور كانــت ال تنتمــي ألي جمهــرة فنيــة .يقــدم
حمــزة أغــاين متميــزة ،كلــات أغانيــه متنوعــة و ألحانــه جذابــة و أغانيــه
املصــورة دون رقــص و مجــون.
فكان حمزة منرة بحق اإلضافة الجديدة للفن يف العرص الحديث.
لألســف أن الشــهرة ال تتحقــق بســهولة و معظــم أهــل الفــن يصلــون
للشــهرة رسيع ـاً بفضــل تجــاوز القيــم و اآلداب و تقديــم أعــال فنيــة
مثــرة تخاطــب الشــهوات و الغرائــز فتجنــي متابعــات كثــرة بوقــت
قصــر .لألســف أن النــاس تجذبهــم التوافــه و األعــال املخلــة لــأدب،
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ليــس عيبـاً بهــا و لكــن العيــب بســوء اســتغالل املؤثريــن لنقــاط الضعف
البرشيــة .و املنتــج الفنــي مــن املؤكــد أنــه يريــد أن يحقــق أربــاح جـراء
تقديــم أعاملــه ،و الــذوق الــدارج اليــوم و املتابعــة الشــديدة يجنيهــا
أصحــاب األعــال الخاليــة مــن القيــم و املتجــاوزة لــآداب العامــة.
لكــن علينــا أن نؤكــد أن أي عمــل ســاقط لــه أثــار ســلبية عــى حيــاة
املنتــج نفســه و لــو عــى املــدى البعيــد ،إن مــن يقــدم عمــل ذو قيمــة
و رســالة مــن املؤكــد أنــه ســوف يعــاين كث ـرا ً يف بدايــة مشــواره لكنــه
ســربح عــى املــدى البعيــد.
إن مــن يقدمــون أعــال فنيــة من أجــل املال رسعــان ما يشــعرون بتفاهة
الجهــد الــذي يبذلونــه و ال يستشــعرون التقديــر الــذايت و الســعادة و
الرضــا الــذي يجــده صاحــب العمــل النهضــوي و املثمــر.
أن تكــون معروف ـاً عنــد اللــه بالخــر خــر لــك مــن أن تكــون مشــهورا ً
عنــد النــاس و لكــن بالتفاهــة و الســوء.
إن مــن يســخر موهبتــه يف نــر األفــكار الخــرة يربــح اح ـرام نفســه و
تقديــر النــاس و رضــا اللــه ،بينــا مــن يســخرها يف أمــور ال تفيــد ســيعلم
فداحــة خســارته عــى املــدى البعيــد.
إن صاحــب الرســالة يتعــب كثــرا ً يف البدايــة دون جــدوى و العــرة
بالخواتيــم ،بالذكــر الحســن و األجــر الصالــح و جنــة الرضــوان.
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و االنســان املتألــق ميكــن أن يجنــي الشــهرة و املــال بتقديــم أعــال ذات
مضمــون جيــد و قيــم فضــى ،لكنــه ســيتعب و ســينىس تعبــه عندمــا
يجنــي مــا يحصــد.
ال تهتــم كث ـرا ً بحجــم مشــاهدة عملــك الفنــي بقــدر مــا تهتــم مبــدى
التأثــر الــذي تركــه يف ذات و حيــاة املشــاهد.
كيف أجعل عميل الفني ناجحاً
إيقاعات الزمن
لــكل زمــن روحــه و إيقاعــه ،و النــاس تنحــاز مــع حركــة روح الحيــاة
و تســر باالتجــاه الــذي تذهــب إليــه ،و امل ـزاج العــام للجمهــور يتغــر
بتغــر روح الوقــت و العــر.
حتــى ينجــح عملــك الفنــي يجــب أن يواكــب إيقــاع الزمــن و روح العرص
لكــن مــا الــذي يشــكل تلــك الــروح و مــن يصنــع ذلــك اإليقــاع؟
التحــوالت السياســية و االقتصاديــة و االجتامعيــة و البيئيــة و اليــوم تؤثــر
التكنولوجيــا بــه بشــكل كبــر.
كان للتحــول الســيايس يف مــر تأثــر مالئــم لــروز نجــم فنــان الثــورة
حمــزة منــرة و ســقوط نجــوم أخــرى ،و ترقــي الذائقــة الشــبابية لتســتمع
لنــوع جديــد مــن الفــن  ...يغــذي الشــعور بالحريــة.
و برأيي أن الفن يعرب عن ذوق أهل الزمان و شجونهم و همومهم.
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ثقافة املتعة و الرتفيه
بــا منافــس يرتبــع الرتفيــه قامئــة االهتاممــات يف الحيــاة اليــوم ،النــاس
تهتــم بشــغف األمــور الرتفيهيــة و تنفــق جــزء ال بــأس بــه مــن املــال
لتجنــي املتعــة حتــى لــو عــى حســاب صحتهــا و ســامة وجودهــا.
ال يشــغل النــاس اليــوم مثــل الرتفيــه و ال يشء ينفقــون ألجلــه مثــل
املتعــة.
باملختــر :رفــه النــاس و متعهــم ،لكــن بــرط أن ال تخــرج مــن إطــار
القيــم و املبــادئ و اآلداب العامــة.
و ســتكون عظيــاً إن اســتطعت أن متــزج القيــم مــع الرتفيــه ،تنتــج
عمــل فنــي محقــون بقيــم فضــى .و الصفحــات األكــر مشــاهدة عــى
مســتوى العــامل تعتــر الصفحــات الرتفيهيــة (الفــن مــن الرتفيــه) ثــم تليهــا
الرياضيــة .و قــد تــرى العــب أو ممثــل مشــهور يتابعــه أكــر مــن 120
مليــون متابــع عــى مواقــع التواصــل االجتامعيــة.
زمــن عــدم اليقــن :قــد ترعــى رشوط النجــاح يف عملــك و توفــر رشوط
انتشــاره و شــهرته و تتفاجــأ أن العمــل مل ينــل مــا يســتحقه ،أغنيــة مثــل
(ديسباســيتو) حصــدت أكــر مــن  5مليــار و  600مليــون مشــاهدة و
هــذه أعــى نســبة مشــاهدة يف تاريــخ اليوتيــوب ،تثــر العجــب حق ـاً،
خاصــة أن األغنيــة مل تكــن ترتقــي ملصــاف األغــاين العامليــة املجــودة .و
لكنهــا تفوقــت بشــكل ال يصدقــه عقــل.
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هــذه األغنيــة ســاهمت يف زيــادة عوائــد الســياحة لدولــة بريوتــو مبعــدل
 .%45أظــن أن الدولــة لــو قامــت بحمــات اعالنيــة مختلفــة و متنوعــة
لتنشــيط الســياحة ملــا اســتطاعت أن تحقــق مــا حققتــه هــذه األغنيــة يف
غضــون أشــهر قليلــة .فلــاذا حــدث ذلــك؟
صناعة الذكريات الجميلة
يجــب أن يعيــش الجمهــور تجــارب جالبــة للســعادة و املشــاعر االيجابيــة
و مبهجــة للحــد الــذي تصنــع لهــم ذكريــات عصيــة عــى النســيان ،الناس
بطبيعتهــا و فطرتهــا ميالــة للبحــث عــن التجــارب و النشــاطات التــي
تجعلهــم يعيشــون مشــاعر و انطباعــات جميلــة و مبهجــة و هــذا مــا
يبتغونــه مــن الفــن .إن الذكريــات الســيئة و املؤملــة داعيــة و بقــوة
التخــاذ ق ـرار بعــدم العــودة ملامرســة األشــياء التــي ســببت لهــم هــذا
الشــعور التعيــس ،و الذكريــات الجميلــة تفعــل العكــس.
الجمهــور ال يذهــب للمــرح ،إنهــم يفضلــون الخــروج لي ـاً .الجمهــور
يريــد أن يعيــش تجــارب ثريــة تفصلهــم عــن الواقــع و لــو لبعــض الوقت.
دراسة سلوك الجمهور
وفق ـاً لدراســة قامــت بهــا دار األوب ـرا االس ـرايل عــن العوامــل الرئيســية
التــي تدفــع الجمهــور لحضــور حفــات األوب ـرا ،تبــن أن ســمعة األوب ـرا
ســبب رئيــي لحضــور الجمهــور.
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و دراســة أخــرى تشــر إىل أن هنــاك رشيحــة مــن الجمهــور لديهــا شــهية
كبــرة للتجــارب الجديــدة و األعــال الفنيــة الغــر مألوفــة.
و غالبــاً أن التفاصيــل الوظيفيــة للعمــل الفنــي تعيــق الجمهــور مــن
االهتــام باملنتــج الفنــي و املشــكلة ليســت بالعــرض و طريقــة التقديــم.
يجــب عــى الفنــان أن يــدرس بعنايــة احتياجــات ،رغبــات ،إدراك ،شــغف
و تفضيــات الجمهــور الــذي ســوف يســتهدفه بفكرتــه الفنيــة.
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112

كيف تبيع أفكارك ملستثمر

بغــض النظــر عــن جــودة الفكــرة التــي بحوزتــك ،يجــب أن تعــرف أن
لــكل جمهــور مســتهدف وســائل تواصــل محــددة ميكــن أن تصــل لهــم
مــن خاللهــا ،ال ميكــن لصاحــب فكــرة اســتثامرية مربحــة و يبحــث عــن
مســتثمر لهــا أن يعرضهــا عــى قناتــه يف اليوتيــوب كــا أنــه مــن غــر
لــدي فكــرة
املمكــن أو املناســب أن يطــرق بابــه فجــأة و يقــول لــه ّ
مربحــة ســوف تحقــق لــك املاليــن ،عــى أقــل تقديــر ســوف يتــم طــردك
مــن املكتــب.
حــاالت قليلــة يوجــه فيهــا املســتثمر اهتاممــه لــك ،إذا وجــد أن لديــك
فكــرة مســجلة ال توجــد عنــد غــرك ،و إذا تأكــد أنــه لــن يســتطيع غــرك
أن يقــدم هــذه الفكــرة و الحالــة الثالثــة و املهمــة هــو استشــعاره أن
الفكــرة هــذه ســوف تجلــب لــه الربــح  ...الربــح الوفــر.
هنــاك خطــوات مــا قبــل عــرض الفكــرة للبيــع يجــب عليــك أن توفرهــا
يف عرضــك للفكــرة قبــل أن تبحــث لهــا عــن مســتثمر.
يقــول رجــل األعــال اليمنــي الشــاب املبــدع مبتكــر و مؤســس رشكــة
عقــار مــاب يف طليعــة حديثــه عــن رحلــة البحــث عــن مســتثمرين:
(قصتــي مــع املســتثمرين شــبيهه بقصــص الكثــر مــن رواد األعــال
العــرب ،فهــي مليئــة بالتعاســة واللهــث ومحاولــة اإلقنــاع والتجاهــل
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واإلحبــاط .يشء بالفعــل محــزن ،ال أدري مــا املشــكلة ،نحــن نلومهــم
ونتهمهــم بالفشــل وعــدم الجديــة وهــم يتهمونــا بعــدم الكفــاءة وعــدم
اســتحقاقنا لالســتثامر.
راســلت وقابلــت معظم رشكات االســتثامر الجــريء و معظم املســتثمرين
األفـراد يف الوطــن العــريب ،لكــن معظــم محــاواليت بائت بالفشــل).
فكــرة عقــار مــاب تحولــت اليــوم إىل رشكــة لهــا وزنهــا يف الــرق األوســط
و تعمــل يف الســوق املــري و الســعودي .و لقــد تــم التطــرق لحيــاة و
مشــوار نجــاح هــذا الشــاب يف كتــايب (متكــن).
كيف تسوق أفكارك الريادية ملستثمر
أوالً :يجب أن تعرف كثرياً عن أفكار املستثمرين املستهدفني
اجمــع بيانــات كبــرة عنهــم ،ميكــن أن تقــوم بزيــارة مســبقة للــركات
التــي يديرونهــا و تبــدأ تســأل عنهــم و عــن طموحاتهــم و املشــاكل التــي
يعانــون منهــا و األســلوب االســتثامري املناســب لهــم.
ثانياً :ابحث عن حقن الفكرة بإضافات املستثمرين
عنــد البحــث عــن مســتثمر للفكــرة يجــب أن تدخــل يف نقــاش أويل
مــع املســتثمر قبــل عــرض الفكــرة بشــكل رســمي (ابحــث عــن ســبب
يجمعــك بــه غــر طلــب اســتثامر) و افتــح نقاشـاً حــو املشــاكل التــي مــن
املفــرض أن تكــون الفكــرة مصــدر حلــول لهــا ،اســتمع جيــدا ً لوجهــة
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نظــره ،و ادمــج أفــكار يف خطــة املــروع ،بحيــث أن يقــدم املــروع لــه
و كأنــه مــن صنــع أفــكاره.
ثالثاً :كن مستعداً
اســتعد جيــدا ً لالجتامعــات و املناقشــات الفرديــة ،ليكــن حديثــك مرتبـاً
علميـاً يحــوي عــى حقائــق و دالئــل مثبتــة ،ال تشــع رأي أو ظــن ،اطــرح
بيانــات و معلومــات دقيقــة ،لغــة األرقــام مهمــة جــدا ً يف عــرض فكرتــك،
و ال تنــى أن تَطّلــع عــى اهتاممــات مــن ســوف تتحــدث معهــم لتصيــغ
حديــث يتناســب معهــم.
التق باملستثمر وحده قبل تحديد يوم عرض الفكرة
رابعاً ِ
يُفضــل قبــل عــرض الفكــرة أن تلتقــي باملســتهدفني عــى انفـراد و ليكــن
اللقــاء األول عبــارة عــن لقــاء فــردي و اعـ ِ
ـط رؤيــة مصغــرة عــا ســوف
تتحــدث عنــه يف يــوم عــرض الفكــرة ،لرمبــا تجــد لديــه مالحظــات أو
تحفظــات ليكــون عرضــك للفكــرة مناســب و مالئــم.
خامساً رتب عرضك جيداً
غالبـاً بعــد أن يوافــق املســتثمر عــى عــرض فكرتــك ســوف يطلــب منــك
رشح الفكــرة أمــام لجنــة متخصصــة لتفحــص الفكــرة و دراســة جدواهــا
(هــذا مــا يحــدث يف دول العــامل) ســوف تقــف أمــام اللجنــة و تبــدأ
بــرح فكرتــك ،غالبـاً ال يُعطــى أكــر مــن  20دقيقــة للعــرض و  20دقيقة
لتلقــي األســئلة ،يجــب أن تســتعد لذلــك جيــدا ً.
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سادساً تعامل مع األسئلة و النقد بذكاء
و بعــد أن تنتهــي مــن عــرض فكرتــك ســوف توجــه لــك أســئلة ناقــدة و
الذعــة و ســاخرة أيض ـاً ،قــد يتحــول االجتــاع إىل ســاحة اســتهزاء بــك،
لكــن ال تســمح لهــم بذلــك .علمتنــي الحيــاة أن يف كل مجموعــة مــن
البــر واحــد أو أثنــن لديهــم شــخصيات رائعــة هــؤالء ســوف يقدمــون
لــك الدعــم الكامــل ،يف البــدء أنــت حــاول أن تقــرأ األشــخاص ،تــودد لهــم
بعــزة منـ ُذ البدايــة و ميزهــم بنظراتــك و كلامتــك و الثنــاء الغــر لفظــي
عنــد إلقــاء العــرض ،هــؤالء األشــخاص مــن املؤكــد أنهــم ســيقفون ضــد
أن تتحــول فكرتــك ملوضــوع ســخرية.
بعــض املتخصصــن يتعمــدون اســتخدام نقــد قــارس للفكــرة و صاحبهــا و
ذلــك لتظهــر بوضــوح نقــاط ضعفهــا و عيوبهــا.
سابعاً ابرز الفوائد للمستثمر بشكل مبارش
عنــد عــرض فكرتــك أكــد و شــدد عــى توضيــح املنافــع و الفوائــد التــي
ســوف يجنوهــا يف حــال اســتثمروا يف فكرتــك ،الفكــرة يف الغالــب لهــا
جانبــن مــن املنافــع :جانــب منفعــي للعميــل الــذي ســوف يســتخدم أو
يســتهلك هــذه الفكــرة ،و جانــب منفعــي للمســتثمر ،عليــك أن توضــح
املنافــع التــي ســوف يجنيهــا املســتثمر يف حــال اســتثمر يف هــذه الفكــرة
التــي ســينتفع منهــا عمــاؤه .اذكــر املنفعتــن بشــكل متــوازٍ.
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ثامناً :أوجز و ال تسهب
وقــت املســتثمرين محــدود فــا تهــرف كثــرا ً يف ثنــاء فكرتــك ،يريــد
املســتثمر الزبــدة و الخالصــة و املنافــع الرئيســية ،و يجــب أن يكــون
طلبــك االســتثامري واضح ـاً و ت ُفصــل بإيجــاز طلبــات تنفيــذ و اســتثامر
الفكــرة ،ســهل عليهــم عمليــة االســتثامر مــن خــال تبســيط الطلــب و
حســن العــرض.
و إذ كنــت غــر واثــق مــن جاهزيــة الفكــرة للعــرض أو تخــى وجــود
عيــوب بهــا ،اختربهــا يف مقــام غــر هــذا و جربهــا لغــرض التنقيــح و
النضــج.
تاسعاً يجب أن تكسب ثقة املستثمرين
لــن تحصــل عــى دعــم دون أن يثــق بــك املســتثمر ،يثــق بأخالقــك
(نزاهتــك و أمانتــك) و يثــق بقدراتــك (مهارتــك و حســن ادارتــك
للمــروع) و يثــق بتمكنــك مــن مجــال فكــرة املــروع.
يجــب أن تثبــت لــه أنــك عــى قــدر الفرصــة التــي أعطيــت لــك ،ميكــن
أن تســتعني بســمعتك يف الســوق أو توصيــة أحــد املرموقــن ،أو رصيــد
انجازاتــك الســابق.
عارشاً  :يجب أن تكون لك عالقات شبكية مع املستثمرين
غالب ـاً نجــد أن املســتثمرين و رجــال األعــال يعرفــون بعضهــم بعض ـاً
بشــكل جيــد ،يجــب أن تضــع لــك وجــود يف مدارهــم العالئقــي.
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لــن تحصــل عــى اســتثامر إذا مل تكــن لــك ســمعة جيــدة و معــارف
جيديــن يف عاملهــم املــايل ،و وجــود عالقــات شــبكية يســهل لــك عمليــة
الحصــول عــى اســتثامر.
غالب ـاً أن املشــكلة ليســت يف ابتــكار فكــرة مــروع ابداعيــة ،و لكــن يف
طريقــة تســويقها ملســتثمر.
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كيف تخرتق السوق بفكرتك الجديدة

يركــز معظــم النــاس عــى عمليــة خلــق أفــكار جديــدة ابداعيــة و تنتهــي
جهودهــم أو تعجــز قدراتهــم عندمــا يتعلــق األمــر يف نقــل هــذه الفكــرة
إىل الســوق لتــؤدي دورهــا يف تغيــر الواقــع أو تحســن جــودة الحيــاة.
و تعــب نقــل فكــرة للســوق ال يقــل يف مســتواه عــن تعــب خلــق األفــكار
االبداعية.
ال توجــد لحظــات يكــون فيهــا الحــاس عــى أشــده مثــل تلــك اللحظــة
التــي تكــون فيهــا مبرحلــة (وجدتهــا) ،لكــن لألســف كثــر مــن النــاس
يصطــدم عندمــا يبــدأ بتنفيــذ الفكــرة و اســقاطها عــى الواقــع ،يجــد أن
كثــر مــن محــاور الفكــرة عبــارة عــن أوهــام و أنهــا تحتــاج للتالقــح و
التنقيــح.
مــع الوقــت و اكتســاب الخــرة ســوف تكتســب قــدرة عــى ابتــكار أفــكار
إبداعيــة بعيــدة عــن الوهــم قريبــة مــن الواقــع.
كل فكــرة مهمــة يف بداياتهــا تكــون هامشــية ،غــر واضحة و غــر مربهنة،
مجموعــة صغــرة مــن النــاس يلتفتــون لهــا ،أولئــك الذيــن يرحبــون بــكل
جديــد ،و مــع الوقــت تتســع هــذه الدائــرة لتشــمل نــاس كــر ،تنضــج
الفكــرة و متتلــك مقومــات اندمــاج النــاس معهــا و تحصــل عــى الــرواج
الــذي تســتحقه.
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كيف ممكن أن ندخل الفكرة الجديدة إىل السوق:
أوالً افهم املزايا و القيمة التي تتسم بها الفكرة
الســوق مــيء باألفــكار و اخرتاقــه ال يتــأىت لفكــرة تحمــل مزايــا مكــررة
أو قيمــة موجــودة و مســتعملة ،يجــب أن تقــدم الفكــرة التــي تعتــزم
اخ ـراق األســواق قيمــة جديــدة و تحمــل مزايــا فريــدة متعطــش لهــا
الجمهــور يف الســوق.
ثانياً السوق دامئاً يتساءل (ما الجديد – أو ماذا بعد)
الســوق دامئــاً يتطلــع لإلصــدار الجديــد مــن جميــع املنتجــات ،إذا مل
تقــدم منتــج فكــري متطــور يحمــل أفضــل املواصفــات فلــن تجــد لــك
نافــذة للدخــول منهــا إىل الســوق .و أفضــل قاعــدة يف هــذا الجانــب هــي
أن تبــدأ مــن حيــث انتهــى اآلخــرون.
ثالثاً اعرف جيداً من يهتم بفكرتك
الفكــرة كالبــذرة إن وضعتهــا يف أرض غــر مناســبة ذبلــت و ماتــت .اخــر
بعنايــة العقــول التــي تضــع فيهــا أفــكارك  .و ليســت كل العقــول مهتمــة
و مســتحقة لفكرتــك ،إن وضعــت فكرتــك يف عقــول ال تقــدر قيمتهــا
ســوف يســخرون منهــا .ال يشء أقــى عــى منتــج األفــكار مثــل أن يقــي
أيــام و شــهور و ســنني محــاوالً أن يوصــل فكرتــه ملجموعــة ال يريــدون
فكرتــه .و لتتجنــب ذلــك اخــر قابليــة الجمهــور لفكرتــك مــن خــال
عرضهــا بشــكل مبــديئ مبك ـرا ً ،و اعــن بــأرض فكرتــك لتثمــر.
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رابعاً تحالف مع رشيك له وجود يف السوق
ملشــاركتك األربــاح و املخاطــر التــي قــد ترافــق زمــن ولــوج فكرتــك
للســوق و لتســهيل عمليــة الحضــور يف الســوق.
خامساً اسع لكسب ثقة الجمهور
النــاس ال تتفاعــل مــع فكــرة مخادعــة أو ليســت تُقــدم مــا توعــد بــه
أو أن أداءهــا عــى غــر التوقعــات املأمولــة منهــا .الثقــة متالزمــة ثابتــة
لنجــاح الفكــرة مــن فشــلها ،الجمهــور لــن يتفاعــل و يشــارك فكــرة ال
يحمــل لهــا ثقــة.
سادساً ن ّوع وسائل إيصال الفكرة للسوق املستهدف
كل فكــرة و لهــا الوســيلة املناســبة التــي مــن خاللهــا تصــل للجمهــور
املســتهدف ،قــد تناســبها املقالــة عــى مدونــة ،أو فيديــو قصــر عــى
اليوتيــوب ،أو تســويق شــفهي ،أو صــورة عــى حائــط مبنــى ،أو اعــان
يف اذاعــة ،حــري بصاحــب الفكــرة أن يختــار الوســيلة األنفــع و األنجــع
لنــر فكرتــه و إيصالهــا للســوق املســتهدف و أن ال يقتــر عىل الوســائل
التقليديــة ،و تختلــف الوســيلة باختــاف الفكــرة.
إن الخطــأ الــذي يرتكبــه أصحــاب األفــكار االبداعيــة أنهــم يوصلــون
أفكارهــم للرشائــح الغــر مهتمــة مبنافــع الفكــرة التــي يقدمونهــا .إنهــم
يقتلونهــا عوض ـاً أن يجعلــوا لهــا كيان ـاً و حضــورا ً يف الســوق.
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املهارات التي يحتاجها مسوق األفكار
املهارة األوىل ( فن التأليف):

الفكــرة إن مل ترتجمهــا كلــات ســتظل يف حيــز العــدم ،و التأليــف
وســيلة فعالــة لــرح أفــكارك للجمهــور مــن خــال الكلــات املكتوبــة،
و النجــاح يف عــر السوشــيال ميديــا قائــم بشــكل رئيــي عــى مهــارة
كتابــة املحتــوى الجــذاب.
و الكتابــة مهمــة يف عرصنــا هــذا لســببني .الســبب األول أنــك يف حــاالت
كثــرة تحتــاج لقــول مــا تفكــر بــه ،و تقنــع الجمهــور املناســب بفكرتك ،و
مــع تطــور وســائل التواصــل أصبــح التواصــل قائــم عــى األجهــزة املتصلــة
بشــكل كبــر أكــر مــن اللقــاءات القريبــة ،و خــال تعامالتــك اليوميــة
أصبــح مهــاً جــدا ً أن تتقــن فــن التأليــف .ال يتطلــب األمــر منــك أن
تكــون روايئ خــارق بقــدر مــا يتوجــب عليــك أن تكتــب بوضــوح حتــى
تــرى أفــكارك النــور.
الســبب الثــاين و الــذي يعتــر أكــر أهميــة هــو يف اعتبارنــا أن التأليــف
شــكل مــن أشــكال التفكــر ،و ذلــك ألننــا عندمــا نكتــب شــيئاً نحــن
نكتشــف طريقــة تفكــر جديــدة .لهــذا إذا كنــت تفتقــر ملهــارة التأليــف
فإنــك ســوف تعجــز عــن ايصــال أفــكارك للعــامل مــن خــال وســيلة مــن
أهــم وســائل التواصــل العرصيــة.
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ارشادات لتأليف احرتايف:
.1اختيار األفكار امللهمة
أن تتوصــل لفكــرة محتــوى جميــل واحــدة مــن أصعــب التحديــات التــي
تواجههــا يف التأليــف ،و يف كثــر مــن األحيــان تــأيت األفــكار عنــد انخفــاض
توقعــات قدومهــا ،بينــا أنــت متــي أو عنــد هجوعــك للنــوم أو ســياقتك
للســيارة ،ال وقــت محــدد لقــدوم األفــكار.
و األفــكار مثــل العديــد مــن األمــور يف الحيــاة ال تــأيت اعتباطـاً بقــدر مــا
تــأيت بعــد العمــل الجــاد.
و الخطوات الثالثة يف عملية ابتكار األفكار:
.1اجمع كل األفكار التي تراود خاطرك ودونها.
رش عىل أهمها.
.2من وقت آلخر ُعد لتفقد هذه األفكار و أ ّ
.3اخترب فاعلية هذه األفكار.
.2مرحلة البحث
ال يهــم مــدى متكنــك مــن محــاور املوضــوع ،يف كل محتــوى يجــب عليــك
أن تذهــب إىل مــدى بعيــد جــدا ً عــن تجربتــك الشــخصية و هنــا يكــون
لألبحــاث دور فعــال جــدا ً .البحــث املنهجــي يف املوضــوع يُــري املحتــوى
و يفتــح أفــاق جديــدة للموضــوع و مينحــه موثوقيــة و بيانــات أكــر.
ال استطيع أن أتخيل كيف يكون حال املؤلف إذا مل يجد مراجع
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كافيــة ليبحــث فيهــا عــن مــواد تضيــف ملوضوعــه معلومــات و أفــكار،
و لكــن دامئـاً هنــاك اســتثناءات فاملفكــر األمريــي الشــهري ســيث جــودن
قــال أن كتابــه الشــهري ( - )The Dipو الــذي تُرجــم إىل العربيــة مبســمى
(املنخفــض)  -كتبــه خــال  17يــوم فقــط و مل يســتند إىل أي بحــث أو
مراجــع .و قــال بــكل ثقــة أنــا كنــت أعــرف أن الكتــاب ســوف ينجــح و
ذلــك ألنــه مل يســبقني أحــد يف كتابــة نفــس املوضــوع (متــى تتوقــف).
و ال يســتطيع فهــم مــدى عبقريــة هــذا الرجــل إال مــن خــاض معــرك
التأليــف.
و مــن وجهــة نظــري أن أحــد أســباب نجــاح املؤلفــن يعــود لقــوة و
موثوقيــة املصــادر التــي يعتمــدون عليهــا عنــد االقــدام عــى عمليــة
التأليــف باإلضافــة إىل نقــاء الفكــر و تدفقــه و صفــاء املوهبــة .
بعــض ال ُكتّــاب يفضلــون البحــث قبــل الــروع يف الكتابــة و البعــض يــرى
أن البحــث أفضــل بعــد كتابــة العناويــن الرئيســية للموضــوع ،و أنــا أرى
أن األســلوب األفضــل أن يختــار الكاتــب متــى يبحــث حســب حاجتــه
عنــد الــروع يف الكتابــة.
.3اخرت الوضعية و الوقت املناسب
لــكل كاتــب طقــوس محــددة ترفــع مــن انتاجيتــه الفكريــة و ال ميكــن
لنــا أن نحــدد الوضعيــة و الوقــت املناســب للكاتــب ليضــع فكــره عــى
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الــورق ،بعــض املؤلفــن ال تتدفــق أفكارهــم إال يف وضعيــات مريحة و جو
هــادئ جــدا ً ،و يف املقابــل نجــد مــن ال تنهمــر أفــكاره و تنهمــر حروفه إال
يف بيئــة مزعجــة و حولــه فوىض متوســطة.
البعــض ال يأتيــه اإللهــام إال نهــارا ً و البعــض يأتيــه مســا ًء ،لــذا علينــا أن
نجــزم أنــه ال توجــد وضعيــة محــددة تناســب الجميــع.
يف حالــة أنــك توصلــت للوقــت و البيئــة املناســبة إلبداعــك فتمســك بهــا
ألن ذلــك عامــل مســاعد يف عمليــة الرتكيــز و مضاعفــة االنتاجيــة.
و مهــم أيضـاً أن توجــد و تحــدد الوقــت املناســب لــك ،و أن تُلــزم نفســك
بكتابــة مقــدار معــن مــن األفــكار و الكلــات أو زمــن محــدد ،عنــي أنــا
فلقــد ألزمــت نفــي أن أكتــب كل يــوم مــا بــن  500إىل  700كلمــة .و
موضــوع يأخــذ منــي ربــع ســاعة ،و موضــوع يأخــذ  5ســاعات و أكــر.
.4اكتب العناوين أو األفكار الرئيسية للموضوع
العناويــن الرئيســية تســاعدك يف تحديــد املحــاور التــي ســوف يــدور يف
نصــك س ـ ّيال
فلكهــا املوضــوع ،نظــم محــاور املوضــوع برتتيــب يجعــل َ
و متدفــق و تأكــد أن كل محــور متصــل باملحــاور األخــرى و جميعهــا
مرتبطــة باملوضــوع الرئيــي .كتابــة محــاور النــص يرســم الهيــكل الــذي
ســوف تســتند عليــه عنــد كتابــة املســودة األوىل و يحــدد لــك الفجــوات
التــي ســوف تردمهــا مــن خــال البحــث.
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هنــا أنــت تعمــل مبــا يشــبه للخريطــة التــي ســوف تعينــك عــى الوصــول
حيــث مــا تريــد أن تصــل.
.5كتابة مقدمة الفتة
أي موضوع له ثالثة شقوق :املقدمة – صلب املوضوع – و الخامتة.
و املقدمــة اآلرسة أحــد دوافــع اكــال قـراءة املوضــوع أو تجاهلــه و ذلــك
يكــون بكتابــة االســتهالل املذهــل أو الخــارج عــن املألــوف أو بذكــر قصــة
جذابــة أو اقتبــاس ُملهــم ،و املقدمــة مثــل اقــاع الطائــرة إذا مل تكــن
جيــدة فغالبـاً ســيؤثر ذلــك عــى مســار الرحلــة بأكملهــا.
يف املقدمــة تضــع مالمــح املشــكلة الــذي ســوف تســعى يف الســطور
القادمــة تقديــم حلــول لهــا ،أو تقــدم مــؤرشات املســار الــذي ســوف
تســلكه يف تــوايل الســطور.
أهــم مــا تفعلــه يف املقدمــة هــو أن تُشــعل فضــول و شــغف ال ُق ـراء و
تثبــت لهــم أن املحتــوى الــذي يطلــع عليــه ق ّيــم و يســتحق الخــوض
فيــه .و عندمــا تبــدأ نصــك بقصــة تجنــب قــدر االمــكان أن يكــون الطــرح
و كأنــه رسد بــارد بــا روح.
املهمــة الكــرى يف املقدمــة أن تكتــب بطريقــة تجعــل القــارئ يتنقــل
بانســياب مــن جملــة إىل جملــة و كأنــه يتدحــرج بتناســق مــن مقطــع
إىل مقطــع دون توقــف.
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.6كتابة املوضوع
ببساطة و ايجاز ارشح ما هي الحلول املقرتحة لحل املشكلة.
و اعتــادا ً عــى نــوع املحتــوى ممكــن أن تقســمه عــى شــكل جمــل أو
فقـرات أو ترقيــم أو خليــط مــن كل ذلك.يجــب مــع كل ســطر أن يعــرف
القــارئ أيــن هــو بالضبــط ،و يجــب أن يبــدأ يف جنــي الثــار و ملــس
نتائــج الوعــود التــي قدمهــا الكاتــب يف مقدمــة نصــه.
.7الخامتة الجيدة
الكاتــب املحــرف هــو الــذي يجعــل القــارئ يتوقــف كث ـرا ً و يتأمــل و
يتفكــر بعــد أن يقــرأ آخــر ســطر يف املوضــوع ،النــص الفاشــل هــو الــذي
ينتهــي دون أن يحــدث منــه تأثــر و تغيــر حقيقــي.
يجــب أن نجعــل القــارئ بعــد أن يقــرأ مختلفــاً متامــاً عــن مــا كانــه
قبــل أن يقــرأ .ميكنــك مــن جعــل القــارئ يتوقــف يف ختــام املوضــوع
مــن خــال وضــع خامتــة عاطفيــة أو اقتبــاس محبــوك يلصــق يف عقلــه،
أو قصــة قصــرة  ،أو جملــة تفتــح أفــاق جديــدة .مبعنــى أعمــق اجعــل
النهايــات بعيــدة.
.8تحرير و مراجعة النص
رس الكتابــة االحرتافيــة هــو التحريــر و التصحيــح و اعادة الكتابــة .اليوجد
شــخص مهــا كان محرتف ـاً ميكنــه أن يكتــب نص ـاً مــن أول مــرة بشــكل
جيــد جــدا ً.
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خطوات تحرير النص و مراجعته
ما عليك مراجعته بدقة قبل النرش:
قواعد اللغة و األخطاء االمالئية.الكلامت املفقودةاالستمرارية يف املواضيع.التكرار.الجمل الركيكة و الضعيفة.عدم الرتتيب.هناك ثالثة أخطاء شائعة يجب أن تركز عليها يف عملية البحث:
كتابة هشة.كتابة مملةكتابة مكررة.و حدد الكلامت أو األفكار التي استخدمتها كثريا ً يف نصك.
ثالث نصائح للتحرير:
خذ اسرتاحة قبل البدء بالتحريرتأكد من تناسق املحتوى و البناء اللغوي مع املوضوع.اقرأ النص بصوت عايل.130

حاول أن تقدم نصك ألشخاص أخرين حتى يعطوك رأيهم حول:
قواعد اللغة.االخطاء االمالئيةمسار القصصالتدفق الفكريتناسب التحول من نقطة إىل أخرىاختيار الكلامتالعمل النيص بشكل كامل. .9اختيار عنوان مناسب:
تأكــد مــن أن يكــون العنــوان دقيقـاً ( يكون مناســباً للمحتــوى و متوافقاًمــع توقعــات القـراء و يحــرم خرباتهــم بحيــث ال يكــون خياليـاً و يعطــي
وعــودا ً لــن تحقــق فتخــر ثقتهــم).
اجعله مرحاً و مفعامً و ممتعاً و شيقاً.اجعلــه موجــز و قصــر ( .إذا كان االصــدار يف االنرتنــت اجعــل العنــوانتحــت  70حــرف حتــى ال يضيــع عنــد البحــث).
اعرص دماغك مع اآلخرين للتوصل إىل عنوان جذاب. .10نصائح لتصبح كاتب محرتف:
املامرسة املامرسة املامرسة.131

التناســق :خصــص ســاعة يوميــة أو اســبوعية للكتابــة برتكيــز شــديد ومتعــن خــاص.
الق ـراءة :إذا كنــت تريــد حق ـاً أن تتقــن التأليــف فيجــب عليــك فعلي ـاًأن تكــون قارئ ـاً نه ـاً.
اقــرأ بتوســع (يف كل املجــاالت) – ّدون مالحظاتــك و اســتخدم الهاياليــت
– كــن خبـرا ً بالتشــخيص .
و ختام ـاً ملوضــوع التأليــف فأنــت لــن تكــون جيــدا ً مبــا فيــه الكفايــة
مهــا حصــدت أو نــرت .حــاول دامئــاً أن تقــرب أكــر و أكــر مــن
االمتيــاز يف العمــل الــذي تقــوم بــه.
تحــدى نفســك و تحــدى قدراتــك و كــن أفضــل مــا ميكنــك أن تكونــه
ككاتــب يريــد أن يوصــل أفــكاره للعــامل.
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مهارة فن العرض و التقديم

إن تصميــم عــرض تقدميــي دون اســتحضار الجمهــور يف الذهــن مثــل
الــذي يكتــب رســالة حــب ثــم يهديهــا إىل مــن يهمــه األمــر.
أصبــح العــرض و التقديــم و اإللقــاء واحــدة مــن املهــارات األساســية لــكل
إنســان صاحــب فكــرة و يريــد عرضهــا عــى مجموعــات مختلفــة مــن
البــر ،و هــذه املهــارة ليســت حـرا ً عــى املدربــن فقــط و لكــن عــى
جميــع مــن يرغــب يف أن يعــرض أفــكاره عــى الغــر.
و يف هذه املهارة هناك خمسة نصائح قدمها املفكر سيث جودن:
.1اجعلــه مختــر قــدر مــا تســتطيع :حــدد الوقــت بنــا ًء عــى حجــم
املــادة و ال متــط املــادة للتوافــق مــع الوقــت.
.2ال تســتخدم الرشائــح كمرتجــم :إذا كان لديــك تفاصيــل  ،فاكتبهــا يف
مذكــرة قصــرة  ،وقدمهــا لنــا بعــد العــرض التقدميــي.
.3ال تغنــي  ،ال ترقــص  ،ال تكــر مــن النــكات :إذا كانــت هــذه املهــارات
الثالثــة غريبــة عليــك  ،فهــذا ليــس وقتًــا مناسـ ًبا لتجربتهــا.
.4كــن هنــا اآلن :الســبب يف تقديــم عــرض تقدميــي وعــدم تقديــم
املوضــوع بكتــاب هــو أن تواجــدك الشــخيص وطاقتــك و حيويتــك تضيف
قيمــة حقيقيــة ،ال تخفــي روحــك ،ال تســتخدم التنســيق املحــدد إذا كان
هــذا التنســيق ال يتطابــق مــع أفضــل إصــدار لــك.
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و دعونا نتحدث عن هذا املوضوع بشكل احرتايف و علمي دقيق:
أوالً اعرف جمهورك أوالً:
يظــن املتحــدث يف العــرض أنــه مينــح موقــف القــوة و الــروز و يكــون
نج ـاً مبــا فيــه الكفايــة ليــأيت الجمهــور مــن أماكــن بعيــدة و مختلفــة
ليســتمعوا إليــه و هــو يتحــدث ،و لكــن يف الحقيقــة أن النجوميــة هنــا
مســتحقة للجمهــور ال للمتحــدث.
أتدري ملاذا؟
ألن الجمهــور بيــده قـرار نجــاح أفــكارك أو فشــلها ،انتشــارها أو موتهــا.
و ســوف تتأكــد أنــك أنــت مــن تحتــاج الجمهــور و ليســوا هــم يف حاجــة
لــك .و مبــا أن الحكــم بأيديهــم فيجــب أن تكــون متواضعـاً يف العــرض و
تســتخدم معايريهــم إىل حــد كبــر يف تحديــد أهــداف العــرض و فلــرة
كل يشء تقدمــه.
الجمهور يريد من العرض يف الغالب ثالثة أمور:
هدية مميزةِ :اعط الحضور أفكار تساهم يف تحسني جودة حياتهم.
أداة فعالة:اســتخدم يف عرضــك أدوات ذهبيــة ليكتســب منهــا الحارضينمهــارة مفيــدة أو معلومــات جيــدة أو قناعــات مناســبة ينفــذوا مــن
خاللهــا إىل عــامل أجمــل و أفضــل.
التخلــص مــن أمل :مــا أجمــل العــرض الــذي يعــرض أفــكار و حلــولتخلــص الجمهــور مــن وضــع صعــب أو مــؤمل.
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تقسيم الجمهور:
مــن ينظــر للجمهــور عــى أنــه كتلــة واحــدة ســوف يواجــه صعوبــات يف
التواصــل العميــق معــه ،إن الجمهــور غالبـاً يكــون خليــط غــر متجانــس
مــن البــر ،فئــات مختلفــة لهــا دوافــع شــتى و رغبــات مشــتتة و كل فئة
لديهــا اهتاممــات فريــدة و غايــات شــخصية صعــب عليــك احصاءهــا.
و للمقاربة و التسديد ميكن أن تضع يف ذهنك الخلفيات التالية:
السياسية :القوة و النفوذ و التأثري و صناعة القرار.الجغرايف :العمر ،التعليم ـ الديانة ،النوع.النفيس :الشخصيات ،القيم  ،التوجهات ،االهتاممات ،أسلوب الحياة.الثقافيــة  :االحتياجــات االجتامعيــة و الثقافيــة و صــات الجمهــورباملجتمــع.
يجــب أن تصيــغ محتــوى عــرض بطريقــة تتناســب مــع الجمهــور ،فلــو
كان عرضــك مقــدم لقيــادات يجــب أن تقــدم لهــم معلومــات دقيقــة
تســاعدهم يف اتخــاذ ق ـرارات فعالــة ،و يحــب أن تضغــط عــى األفــكار
(تجيــب الزبــدة) و ال تكــر باألمثلــة التوضيحيــة ،تركــز أكــر عــى األفــكار
و ال تخــرج عــن محــاور املوضــوع األساســية و تحــدث عــن دالالت
املوضــوع بــا اضافــات ،و اقـ ِ
ـض الخمــس الدقائــق األوىل بإعطــاء خالصــة
املوضــوع و أتــح لهــم وقــت للمناقشــة و طــرح األســئلة.
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صــغ رشائــح فيهــا نقطــة رئيســية واحــدة و ليــس دش ـاً مــن الــكالم ،اذا
كانــت رشائــح العرض  40رشيحــة فخصص  5للملخــص الرئييس للموضوع
و باقــي الرشائــح رشح و تفصيــل ،هكــذا أنــت تصنــع رغبــة لــدى القــادة
للتعمــق يف التفاصيــل التــي مــن شــأنها أن تســاعد يف صناعــة القـرار.
لتعرف جمهورك أكرث ضع هذه األسئلة:
ماذا يريد الجمهور :حاول أن تتفحص رغباتهم و تفضيالتهم.ملــاذا هــم حــروا لهــذا العــرض :مــا هــي توقعاتهــم مــن هــذا العــرضو مــاذا يريــدوا أن يحصلــوا عليــه.
كيــف ممكــن أن أحــل لهــم مشــاكلهم :هــل عــريض و طرحــي ســيجعلحياتهــم أفضــل و يقــدم لهــم املنافــع التــي ســوف تحســن مــن جــودة
حياتهــم و وجودهــم.
ـدي أجنــدة خاصــة :مــاذا أريــد مــن الحارضيــن ان يفعلــوا بعــد
هــل لـ ّأن ينتهــوا مــن العــرض.
مــا هــي أفضــل طــرق لتوصيــل املعلومــات :مــا هــي املعوقــات التــي قدتحــول بــن معلومــايت و قناعاتهــم ،و مــا هــي طرقهــم املفضلــة يف تلقــي
املعلومــات ،مــا هــي القناعــات التــي يجــب أن أهدهــا عــى رأســهم.
يجــب أن تعــرف أكــر عــن جمهــورك قبــل أن ت ُحــر لهــم حديثــك،
خاصــة خلفياتهــم الثقافيــة و قناعاتهــم الســابقة.
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حدد ماذا تُريد من الجمهور:
عندمــا تقــدم عرضــاً فأنــت تهــدف إىل تغيــر ســلوك و معتقــدات
الحارضيــن بشــكل غــر مبــارش أو تعطيهــم معلومــات عــن أمــر مــا ،قبــل
اعــداد عرضــك ضــع خارطــة التحــول التــي تريــد ان يســلكها جمهــورك،
نقطــة البدايــة و النهايــة التــي تريــد أن توصلهــم إليهــا .هــذه النقطــة
مهمــة جــدا ً يف عمليــة اعــداد العــرض ،ألن النقطــة النهائيــة املطلوبــة
تعتــر الغايــة الرئيســية لــكل مــا تــود تقدميــه.
تغيــر قناعــات النــاس ليــس ســهالً و عــاد ًة التغيــر ال يحــدث دون
مقاومــة و تحــدي ،و أنــت بحديثــك تريــد أن تقنــع النــاس للتنــازل عــن
معتقداتهــم و تبنــي قناعــات جديــدة ،يف الوقــت الــذي تفهــم أمنــاط
التحــول فيهــم ميكــن أن تحركهــم عاطفيـاً ليضحــوا قليـاً و يتنازلــوا عــن
قناعاتهــم ليمضــوا قدم ـاً صــوب األفــكار املســتحدثة.
أوجد أرضية مشرتكة:
يتقبــل الجمهــور طرحــك إذا كانــت بينكــم تواليــف متشــابهة ،خ ـرات
مشــركة ،معارفــة مألوفــة ،ديــن واحــد أو أهــداف مشــركة.
تزيــد قابليــة الجمهــور لالقتنــاع بحديثــك كلــات توائــم حضــورك معهــم
و كنــت بنظرهــم خبــر يف املجــال الــذي تتحــدث بــه .كلــا زادت نقــاط
التشــابه تقبــل الجمهــور منــك نقــاط االختــاف التــي تعرضهــا يف حديثك.
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ثانياً الغاية
حدد فكرتك الكبرية
فكرتــك الكبــرة مفتــاح الرســالة التــي تريــد أن توصلهــا للجمهــور ،هــذه
الفكــرة التــي تجــر الجمهــور عــى املــي يف املســار الــذي رســمته لهــم،
يســميها كاتبــوا الســيناريو (الفكــرة املســيطر) و لهــا مكونــان أساســيان:
التعبــر عــن رأيــك :يريــد الجمهــور أن يلمــس اضافتــك و يعــرف وجهــةنظــرك حــول املوضــوع ،و إال ملــا حــروا.
تحديــد أهميــة املوضــوع :يجــب ان تعــرف ملــاذا جمهــورك يجــب عليــهأن يهتــم مبوضوعــك.
عــر عــن فكرتــك الكبــرة مــن خــال جملــة لهــا موضــوع و تكتبهــا
بطريقــة املخاطــب (أنــت) ليستشــعر الجمهــور دوره ،و اجعلهــا بكلــات
حيويــة لتفصــح عــن الرغبــة بالحركــة و الفعــل.
النــاس تريــد مــن يزحزحهــا مــن منطقــة األمل إىل مراتع املتعة و الســعادة،
إذا وضعــت بفكرتــك هــذه الرؤيــة فرسعــان مــا ســيجذبهم عرضــك و
طرحــك.
يجــب أن يشــعروا بالتحــول الــذي ســوف يحــدث لهــم مــن خــال قرأتهم
لهــذه الجملــة ،يجــدوا الوعــد الــذي تريــد تحقيقــه مــن خــال عرضك.
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حياكة املحتوى لخدمة الفكرة الكبرية
بعــد أن رســمت املالمــح الرئيســية لفكرتــك حــان الوقــت إلنشــاء املحتوى
مــن خــال الخطــوات التالية:
اجمــع أفــكار متصلــة بالفكــرة :مــر بعمــق و تفحــص عــى األبحــاث واملراجــع العلميــة و املقــاالت و الكتــب و التقاريــر و األبحــاث املتصلــة
مبوضوعــك.
ركــب األفــكار امللتقطــة عــى البنــاء الــكيل ملوضوعــك ،و اربــط الفكــرةمــع مــا يتناســب معهــا يف املحتــوى املوجــود.
أعــد صياغــة املحتــوى كلــا شــعرت بحاجــة لذلــك ،كــن جريئـاً لتعــدلو تضيــف و تغــر املحتــوى إن تطلــب األمــر.
أسس قواعد باعثة عىل العمل
العــروض تهــدف إىل دفــع النــاس إىل عمــل مــا ،و املتحــدث املحنــك
يســعى إىل أن يحفــز النــاس ليكونــوا شــخصيات أفضــل مــن تلــك التــي
كانــت قبــل بــدء العــرض .مخــزي أن يذهــب الحــارضون كــا أتــوا بــا
فائــدة تُذكــر و تأثــر حقيقــي يف عمــق شــخصياتهم.
نحن ال نىس تلك العروض التي جعلت منا أشخاص أفضل.
اخرت أفكارك بعناية
ليست كل األفكار املتعلقة مبوضوع العرض صالحة و نافعة لتقدميها،
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يجــب عــى املتحــدث املحــرف أن يتنقــى األفــكار التــي ســوف تصنــع
تأثـرا ً كبـرا ً يف الجمهــور و تخــدم الفكــرة الرئيســية التــي تــم تحديدهــا
مســبقاً.
و قــد يكــون يف حوزتــك أفــكار مهمــة و ذات صلــة يف املوضــوع و لكــن
الوقــت ال يســمح لعــرض جميعهــا ،هنــا عليــك أن تلغــي بعضهــا أو
تدمجهــا مــع أفــكار أخــرى أو تتطــرق لهــا رسيعـاً يف عرضــك دون االطالة.
تأكــد دامئـاً أن األفــكار الرئيســية يتــم رشحهــا بطريقــة واضحــة و تصــل
لعقــول الحارضيــن و تحقــق األهــداف الرئيســة للعــرض.
رتب أفكارك
ال يشء يفســد العــرض مثــل تشــتت األفــكار و عــدم تنظيمهــا بطريقــة
تجعــل الجمهــور يتدفــق مــع الحديــث مــن نقطــة إىل نقطــة تاليــة،
األفــكار املنظمــة و املكتوبــة تحــت عناويــن واضحــة (عندمــا يقــرأ غــرك
العنــوان يفهــم جيــدا ً املوضوعــات الفرعيــة التــي يغطيهــا) تســهل عــى
الحضــور عمليــة اســتيعاب العــرض و حســن تلقــي األفــكار.
و التنظيــم عمليــة تبــدأ يف العقــل أوالً و مــن ثــم ترتجــم عــى الــورق و
يليهــا ترتيــب أنيــق عــى رشائــح العــرض.
استخدم لغة مألوفة
ال تعقد الكالم و تختار أفكار و مصطلحات صعبة أو معقدة تجعل
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مــن اســتيعاب املعــاين مهمــة شــاقة ،الهــدف ليــس ابهــار النــاس برثائــك
اللغــوي و التشــدق املعــريف بقــدر التأثــر فيهــم و صناعــة تغيــر حقيقي.
أقلّــم لغتــك لتصبــح متناســبة مــع الجمهــور و تضــع أفــكارك بعقولهــم
بــكل يــر.
الكلامت الرنانة
هنــاك مقــوالت مخلــدة ُحفــرت بذاكــرة التاريــخ و عقــول النــاس،
يتداولهــا الجمهــور و يتناقلهــا مــن جيــل إىل جيــل ،و لهــذه الكلــات
الرنانــة صفــات محــددة تجعــل لهــا رواج و قبــول عنــد النــاس.
و نــرى كذلــك بعــض آيــات القــرآن الكريــم يرددهــا النــاس أكــر مــن
غريهــا ،و كذلــك أيض ـاً أحاديــث للرســول صــى اللــه عليــه و ســلم.
هنــاك صفــات تجعــل مــن هــذه األفــكار متداولــة و مخلــدة ,اإليجــاز و
حســن الصياغــة و ســهولة الرتكيــب و التعبــر عــن معــاين كثــرة بكلــات
قليلــة و متناســقة ،كل هــذه تســاعد يف تخليــد و رواج االقتباســات و
ســهولة حفظهــا.
و هناك عوامل مساعدة أخرى منها:
التكــرار اإليقاعــي :و معظمنــا يحفــظ األحاديــث التــي كان يكررهــاالرســول صــى اللــه عليــه و ســلم ألكــر مــن ثــاث مـرات لغــرض التأكيــد
و غــرس الفكــرة .و أيض ـاً يــأيت يف هــذا الســياق وضــع كلــات رنانــة
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مختــرة يف بدايــة أو منتصــف أو خامتــة الحديــث مــع التشــديد عــى
ايقــاع و نغمــة الصــوت مــن بــاب التوكيــد.
املقارنــة امللموســة :اســتخدم مصطلــح مجــازي أو تشــبيه أو اســتعارةللتوضيــح عــن الفكــرة فــإن هــذا أدعــى للتأثــر و التذكــر.
ابتكــر شــعار :جملــة واعيــة قصــرة ســهلة الحفــظ و يســرة التذكــرتلخــص رســالة حديثــك.
ثالثاً  :وسائل العرض
يجــب أن تختــار الوســيلة األنســب لتتواصــل بهــا مــع جمهــورك ،مهــارة
عــرض الفكــرة ال تقتــر فقــط عــى وســيلة واحــدة أو مــكان واحــد
فقــط ،ميكــن أن تقــدم فكرتــك مــن خــال محــارضة أو صورة أو رســمة أو
فيديــو ،هنــا يتوجــب عليــك أن ت ُحســن اختيــار وســيلة العــرض األنســب
و األقــرب لقلــب الجمهــور املســتهدف الــذي حددتــه مســبقاً.
البــاور بوينــت مــا زال الوســيلة األفضــل إلبقــاء الجمهــور ضمــن تسلســل
حديثــك الــذي تقدمــه ،و لكــن قبــل تصميمــه فكــر يف جمهــورك و مكانه،
هــل ســوف تتحــدث إىل عــدد قليــل يف قاعــة صغــرة و جلســة حميميــة،
أم ســوف تتحــدث إىل حشــد كبــر يف قاعــة واســعة ،يجــب أن يتحكــم
حجــم و نــوع الجمهــور بالوســيلة التــي ســوف تتخاطــب بهــا معــه.
يجب أن تختار رشائح العرض بعناية فال يعقل أن تحوي رشيحتك
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عــى بيانــات و احصــاءات و أنــت تتحــدث ملجموعــة مــن الشــباب
اليافــع ،أو تــرز صــور مرحــة بينــا أنــت تعــرض فكرتــك االســتثامرية
لرجــال أعــال.
و مــع تعــدد الوســائل التــي أتاحتهــا التكنولوجيــا يظــل اإليجــاز أفضــل
املنهجيــات التــي يجــب أن تتبعهــا عنــد تقديــم عروضــك.
حدد الوقت املناسب لعرضك
إن العنــر املشــرك بــن جميــع العــروض الناجحــة هــو قــر مدتهــا ،ال
يخفــى عــى الجميــع أن النــاس تثمــن وقتهــا ،أحــد أرسار رواج و نجــاح
محادثــات تيدكــس أنهــا ال متتــد ألكــر مــن  18دقيقــة.
الجمهــور لــن يوبخــك اذا أنهيــت عرضــك مبكـرا ً لكــن ســوف ينتقــدك و
ـس أن تراعــي
رمبــا يبغضــك إذا تأخــرت عــن الوقــت املســموح .و ال تنـ َ
الخلفيــة املعرفيــة للجمهــور حتــى ال تحدثهــم بــكالم ال يفهمــوه.
و يف حديــث الرســول صــى اللــه عليــه و ســلم (مــا أنــت مبحـ ٍ
ـدث قومـاً
حديثـاً ال تبلغــه عقولهــم إال كان لبعضهــم فتنــة) .رواه مســلم.
و قال الجاحظ :للكالم غاية و لنشاط السامعني نهاية .
فاتــق اللــه يف مســتمعيك و كــن حريص ـاً عــى تقديــم محتــوى مركــز و
بنفــس الوقــت مختــر ،فلــكل حــارض مهــام و مشــاغل تنتظــره و قــد
تجــد يف الحارضيــن مريــض ال يقــوى الجلــوس طويــاً ،و بعــد بحــث
حثيــث ملعرفــة الفـرات املناســبة لــكل عــرض وضعــت لــك هــذا الجدول:
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الفرتة الزمنية املناسبة
املجال
 4 -2ساعة يوميا(اجاميل الدورة  20ساعة)
دورة تدريبية
دورة تدريبية الكرتونية  7 – 4دقائق (اجاميل الدورة )1:45
 2 – 1ساعة إىل ساعتني
سيمنار
 45دقيقة إىل ساعة
محارضة يف مؤمتر
ساعة و نصف إىل ساعتني
أمسية
 30إىل  40دقيقة
خطبة الجمعة
 10 – 5دقائق
املناسبات و التقديم
 10 - 5دقائق
فيديو ترفيهي
 10 – 5دقائق
فيديو تعليمي
بودكاست (برنامج صويت)  5 – 3دقائق
 40 – 30دقيقة
مقابلة تلفزيونية
 30 – 20دقيقة
برنامج تلفزيوين
كلــا مــر الزمــن و تكاثــرت نشــاطات اإلنســان يف الحيــاة تضاءلــت نســبة
الوقــت أكرث.
و الوقــت املثــايل يف كل األحــوال هــو  45دقيقــة فأنــت و كــا يقــول
العلــم و العلــاء لــن تســتطيع أن تســتحوذ عــى تركيــز النــاس أكــر مــن
ذلــك إال بالقيــام بنشــاطات مختلفــة مــن دورهــا تجــدد نشــاط و تركيــز
الحارضيــن.
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تعلم فن اإلقفال (الخامتة)
الخامتــة مهمــة ففيهــا تلخــص أهــم األفــكار التــي ذكرتهــا و كذلــك يجــب
أن تضــع لــك هدفـاً أن تقفــل الحديــث مبلخــص يصنــع فارقـاً يف نفــوس
الحارضيــن ،فيخرجــوا بعــد عرضــك بوضــع أفضــل مــا كانــوا عليــه قبــل
حضورهم.
ال يبــدأ عرضــك التقدميــي يف اللحظــة التــي تدخــل فيهــا قاعــة الحديــث؛
و لكنــه يبــدأ باللحظــة التــي التزمــت فيهــا بالتحــدث – وهــذا يســتمر
حتــى بعــد الحديــث الفعــي  ،وأنــت تتفاعــل مــع الجمهــور.
إن األفــكار العظيمــة تحتــاج ملهــارات مناســبة لنرشهــا و عــى رأس هــذه
املهــارات القــدرة عــى التأليــف و فــن العــرض و اإللقــاء.
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ختاماً

الجميــع يســعى لنــر فكــره و اقنــاع النــاس بــه ،الســيايس ،املحامــي،
الداعيــة ،العــامل  ،الفنــان و املديــر و حتــى األســتاذ يف فصلــه مــع الطــاب.
كل واحــد مــن هــؤالء يقــوم بعــرض مــا لديــه مــن أفــكار و القليــل جــدا ً
مــن ينجــح يف جعــل فكرتــه تبقــى يف عقــول مــن اســتهدفهم.
إن الفكــرة قبــل أن تنجــح متــر مبراحــل طويلــة و تنتهــي رحلتهــا بــأن
توضــع بالعقــول و تلتصــق أو ترمــى يف ذاكــرة النســيان.
الشــهرة املفاجئــة يعقبهــا خفــوت رسيــع ،و الشــهرة القامئــة عىل سلســلة
مــن األعــال املرتبطــة بشــكل وثيــق و منهجــي تتســم بالدميومــة و
الثبــات.
و عــى مــدار التاريــخ نجــد أن أفضــل املنتجــن مبدعــن يف خلــق لحظات
ذو معنــى مبــزج القديــم بالجديــد ،و الفهــم و الغمــوض ،و هندســة
املفاجــآت املألوفــة .و يف املــايض كان هنــاك متاحــف لعــرض األعــال
الفنيــة للبــر ،اليــوم هنــاك منصــات تواصــل عديــدة تعــرض أعــال
البــر عــى رشائــح واســعة مــن البــر تحــت مســمى (املحتــوى).
إن األفــكار العظيمــة التــي غــرت مســرة الحيــاة هــي تلــك األفــكار
املجنونــة ،تلــك األفــكار التــي يرفضهــا و يعاديهــا مــن يســمعها أول مــرة،
و إن كثــر مــن العباقــرة كان ينعتهــم أبنــاء جيلهــم باملجانــن أو الزنادقــة.
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