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يتميـــز المبتك�ون بأنهم األكثـــر م�ونة، ولكن لماذا؟ ألننا كمبتك��ن غالًبا ما نوّجه شـــغفنا نحو األفكار غير التقليدية 
والخارجة عن المألوف لنســـمع بالنهاية عبا�ات مثل "ال" أو "ليس اآلن" أو "الفكرة جيدة...ولكنني ال أ�وقع �نفيذها 
هذا العام، لنؤجلها في الوقت الحالي". بالتالي بات مهًما أن �تقبل خاصية الم�ونة التي يجب أن تصاحب االبتكا�ات 
واالخت�اعات. ولكن... ماذا إن لم تكن الفكرة األصلية السبب في رفض الفكرة المع�وضة من قبل األط�اف المعنية 

أو إهمالها لتصبح في طّي النسيان؟ 

ماذا لو كانت ط��قة عرض الفكرة هي العقبة أمام حصولها على الدعم؟

للحصول على الدعم في أســـ�ع وقت، علينا أن نشـــارك أفكارنا ونماذجنا األولية واألبحاث التي أج��ناها بأســـاليب 
مقنعـــة ومتناســـقة حتى تحظى باهتمـــام اآلخ��ن. عالوة على ذلك، ُينصح �إ�احة مســـاحة حرة لألشـــخاص لكي 
يكتشـــفوا الفكرة بأنفسهم وتصبح فكرتهم أيًضا. إن الط��قة األمثل إلقناع اآلخ��ن باألفكار الجديدة هي من خالل 
منحهم شعوً�ا بأنها فكرتهم (أو قد تكون كذلك). كيف تحقق ذلك؟ عّ�ز لدى الجمهور شعوً�ا بالتعاطف مع الفكرة 

وذلك من خالل �واية قصة مؤثرة.

فيما يلي الخطوات التي يمكن ا�باعها إلعداد عرض فكرة مؤثر:
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3.1 إعادة اكتشاف 
القصة

التأمل
تذّكــر لحظتين أو ثالث لحظات في حيا�ك خرجَت بها من 
منطقــة ال�احة وواجهَت تحدًيا مــا ل�ترك أ�ً�ا إيجا�ًيا في 
العالــم. مــاذا كان دافعــك أو مصدر إلهامــك في تلك 
اللحظــة؟ ما هي المشــاعر التي ســاورتك بعد أن قمت 
بذلك وما تأ�يرها على اآلخ��ن؟ تذكر هذه اللحظات بكل 
دقة موّظًفا جميع حواســك، ومن ثم اختر إحداها لتبني 
عليها قصتك. يمكنك االســتعانة بالكتابة للتع�ير عن تلك 

اللحظات أو إنشاء تسجيًال صوتًيا أو رسم خ��طة.

تجميع أج�اء القصة- القوس السردي
لكل قصــة بداية ومنتصف ونهاية. قــدم وصًفا للتحدي 
األساســي الذي ت��د التصدي له لتمنح األشخاص شعوً�ا 
باألمــل تجاه التوصل إلى حل. تســاعدك األســئلة التالية 
علــى بناء قصتك التي �تطــّ�ق إلى واحدة من اللحظات 
األساســية التــي حددتهــا أعــاله، وذلــك ألن هدفــك 
األساسي هو إلهام اآلخ��ن ليشاركوك �ؤيتك. قد يكون 
بطــل القصة مؤســس جهــة مــا أو أحــد الموظفين أو 
األشــخاص الذ�ن اســتفادوا من مشــ�وعك المجتمعي. 
اطلــب مــن صد�ــق أو زميل أن يجــري مقابلــة معك أو 
طباعــة اإلجابــات علــى األســئلة المتعلقــة بالقــوس 

السردي.

يمكنك أيًضا أن تســتعين باألســئلة التالية لت�وي القصة 
مــن وجهة نظر أخــرى (موظف أو مســتفيد أو داعم أو 

فرد في المجتمع...).

1. عامل الجذب- تجسيد المشهد
 لنبــدأ بالجملــة االف�تاحيــة التــي تجذب الجمهــور إلى 

القصة وتستعرض مضمونها وُتعرف بالبطل.
أ. أرسم المشهد بكل تفاصيله موضًحا زمان القصة ومكانها.

ب. عّرف بالبطل. من أي وجهة نظر ترغب ب�واية قصتك؟ عادًة 
مــا يكون للقصص التــي �تم �وايتها بصيغــة المتكلم وقًعا 
قوًيــا على المتلّقي؛ ولكن يمكنــك النظر في �واية قصتك 
مــن وجهــة نظر موظــف أو مســتفيد أو داعــم أو فرد من 

المجتمع.

2. التع��ف بالتحدي الرئيسي
يتطّ�ق هذا الجزء من القصة إلى التحدي الرئيسي.
أ. ما هي الحاجة أو التحدي الذي تحاول التعامل معه؟

ب. صــف اللحظة التي شــعرت فيها بالتعاطــف. كيف أ�رْت 
على حيا�ك وحياة اآلخ��ن من حولك؟

ج. ما الذي �ب�ز الحاجة إلى الحل المقت�ح؟ ما األسباب األكثر 
عمًقــا للتحدي؟ قدم وصًفا للمنــاخ التنظيمي واالجتماعي 

وال�يئي والسياسي واالقتصادي.

3. الفكرة الكبرى- لحظة اإللهام أو نقطة التحول
يقدم هذا القسم الحل المقت�ح.

أ. ما هو الحل؟ كيف وصلت إلى لحظة اإللهام؟

ب. مــا الــذي يمّيز الحــل المقتــ�ح؟ كيف �نظر إلــى التحدي 
األساســي من منظور جديد؟ كيــف يختلف نهجك عن النهج 

التقليدي المتبع في حل تحديات مشابهة؟

4. الكيفية واالست�ا�يجية التي تقف و�اء فكرتك 
يستعرض هذا الجزء تفاصيل حول آلية عمل الحل.

أ. ما المرحلة التي وصلت إليها فكرتك؟

ب. كيف يتعامل الحــل المقت�ح مع الحاجة التي حددتها وما 
سبب ذلك؟ ما المثال أو السينا��و المناسب إلثبات ذلك؟

ج. ما األمور التي انطوت على مستويات أعلى من الصعوبة؟ 
لماذا؟ كيف تعاملَت مع التحديات التي واجهتك؟

د. كيــف تعمــل على إشــ�اك األشــخاص المتأ���ــن بالتحدي 
وأعضــاء الف��ــق وأف�اد المجتمــع والجهــات الخارجية في 

الحكومة أو القطاع الخاص؟

ه. مــن هــي الفئــات التــي لم توافــق على فكرتــك وكيف 
تعاملَت مع النقاط التي تعّرضت لال�تقاد؟
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5. �تائج مرحلة إعداد النماذج األولية واالختبار
يســتعرض هذا القســم تأ�ير الحل المقتــ�ح عندما اختبرته 

ألول مرة من خالل إعداد نموذج أولي.
أ. مــا األثــر المتحقق خــالل مرحلة إعداد النمــاذج األولية؟ ما 

ال�يانات الكمية والوصفية التي يمكنك إضافتها؟

بالتحــدي  المتأ���ــن مباشــرًة  ب. كيــف يمكــن لألشــخاص 
االســتجابة للحل المقت�ح؟ ما هو األثر اإليجابي الذي تركته 

في حياة اآلخ��ن؟ فكر في مثال إلى ثالثة أمثلة.

المســتفادة  الــد�وس  إجــ�اء-  التخــاذ  الدعــوة   .6
والخطوات المستقبلية

يجب تحديد الد�وس المســتفادة والخطوات المستقبلية 
التخاذ إج�اء محدد.

أ. كيــف يمكن لجمهــورك أن يصبح جزًءا من القصة التي تدور 
حــول خدمة حكومية أو قضية اجتماعية ما؟ كيف يمكنهم 

مساعدتك؟

ب. مــا هي خططك و�ؤيتك المســتقبلية؟ كيــف يمكنك أن 
تصف عالم ما بعد مواجهة التحدي الذي نجحت بابتكار حل 

له؟

ج. ما هي األهمية األوسع نطاًقا البتكا�ا�ك؟

د. ما هي الدعوة التي ستطلقها التخاذ إج�اء؟

ليــس بالضــ�ورة أن تقــدم القصــة حــًال واضًحــا للتحدي 
األساســي وذلك حسب ســياقها وغايتها؛ فمن الممكن 
أن تســهم النهاية الغامضة بتحفيز اإلحساس بالتعاطف 

تجاه تحٍد ما وترك الجمهور متعطًشا للم��د.
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�وايــــــة
القصــــة

3.2 اختر الجمهور المستهدف
مــا الفئــات المهتمة والتــي تحتاج إلى ســماع قصتك؟ 
لكــي �تمكن مــن �واية قصــة مقنعة، عليــك أن تفهم 
ط�يعة جمهورك وتحديد األمور التي تحفزهم على ا�خاذ 
إجــ�اء محدد تأكــد أيًضا من أن قصتــك تخاطب الجمهور 

المستهدف. ما الفئات التي ترغب بالوصول إليها؟

أ. غالًبــا مــا �رغــب عامة الناس باالســتماع للقصــص الد�امية 
والملهمة ذات األحداث المفاجئة التي تحرك المشاعر.

ب. يميــل المبتك�ون إلى القصص التي تقدم لهم لمحة حول 
اآللية المتبعة في حل تحٍد ما وتحويلها إلى ممارسة عملية.

ج. �هتــم قادة الفكر بالدور الذي ســيلعبه الحــل الجديد في 
إحداث التغ�ير واالتجاهات المستجدة والسمات التي تجعل 

منه حًال مبتكً�ا وف��ًدا من نوعه ومحفً�ا على التحول.

د. تهتــم الجهــات الممولــة بالقصــص التــي تصــف الحلــول 
الجديــدة و�تضمن أدلــة مقنعة على أ�رهــا وعوائدها على 
االســ�ثمار. ويجب أن تقتنع هذه الجهــات بأنك مدرك تماًما 
للتحــدي القائــم وأنــه ليــس هناك حلــول متوفــرة كفيلة 

بالتعامل معه.

يجب أن تكسب ا�تباه جمهورك بسرعة وتفاجئهم. تأكد 

مــن أنــك تطــ�ح فكــرة جديــدة وتقــدم خطاًبــا يحظى 
باهتمامهــم ويتماشــى مــع وجهات نظرهــم. ا�ِو قصة 
مخصصــة لجمهــورك بحيــث تمثلهــم وتمنحهم شــعوً�ا 

بالتحدث عنهم.
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3.3 حدد رسالتك األساسية
لماذا تــ�وي هذه القصة (لتع��ز الوعي أو حشــد التأ�يد 
لتبّنــي موقــف ما تجــاه قضية مــن القضايــا)؟ ما هي 
رســالتك األساســية؟ ادمج الحل المقت�ح والرســالة في 

فكرة واحدة يسهل تذكرها.

3.4 حدد نوع القصة
اختــر النــوع المالئم لقصتــك ل�تمكن مــن الوصول إلى 
الجمهــور المســتهدف. نقــدم فيما يلي أنــواع القصص 
التي ثبــت تأ�يرها على األشــخاص ودورها في دفعهم 

التخاذ إج�اء.

أ. قصة التحدي: �تمحور هذه القصة حول البطل الذي يتجاوز 
العقبات الصعبة ليحّول فكرته إلى واقع. إنها فكرة د�امية 
وملهمــة يتقبلهــا األشــخاص بســهولة و�نجح فــي تح��ك 

مشاعرهم.

الجمهور المقت�ح: عامة الناس

ب. القصــة التوضيحيــة: تركــز هــذه القصــة على شــ�ح آلية 
التوصل إلى حل لتحٍد مجتمعي و�نفيذه بأســلوب ف��د من 
نوعــه. كما أنها تــ�ود المبتك��ن المجتمع�يــن وقادة الفكر 
بمعلومــات حول أفضل الممارســات المســتجدة والفعالة 
وكيفيــة تط�يقهــا بأنفســهم. يحفز هذا النــوع من القصص 
اإللهــام واألمــل من خالل ســرد تفاصيــل دقيقــة �ثبت أن 

التغ�ير ممكن.

الجمهور المقت�ح: المبتك�ون وقادة الفكر

ج. قصــة الفكرة الكبرى: تركز هــذه القصة على وصف الحل 
الجديد والحديث عن دوره ضمن الصورة األكبر المتمثلة في 

إحداث التغ�ير المجتمعي.

الجمهور المقت�ح: قادة الفكر، الجهات الممولة

د. قصــة األثر: تصف هــذه القصة األثر الــذي يحدثه الحل من 
خــالل تقديم أدلة مقنعــة حول العوائد على االســ�ثما�ات 
المحتملــة. وتشــمل القصة بعًضا من مقا�يــس األثر وتؤكد 
للجهات الممولة الحالية والمستقبلية أن دعمها ُيحدث فرًقا 

حقيقيًا.

الجمهور المقت�ح: الجهات الممولة، قادة الفكر

3.5 صياغة الدعوة إلى ا�خاذ إج�اء

مــا اإلج�اء التــي ترغب من جمهورك ا�خاذه عند ســماع 
قصتك؟

أ. مشاركة قصتك مع شبكة معارفهم.

ب. أن يصبحوا الداعم األول لفكرتك.

ج. تقديم التمو�ل للحل المقت�ح.

د. مساعدتك على تطو�ر الحل المقت�ح.

ه. إقناع الموظفين الذ�ن يشــغلون مناصب أعلى بالموافقة 
على الحل المبتكر.

و. إطالق برنامج خاص بهم بناًء على الحل المقت�ح.

فكر باألســئلة التالية: كيف ستقيس مدى نجاح قصتك؟ 
هــل هنــاك طلــب واضــح مرتبــط بقصتــك؟ هــل تمنح 
جمهــورك خطوات عمليــة يمكنهم فهمهــا وإ�مامها؟ 
كــن واضًحا حول حاجتــك الُملحة التخاذ إجــ�اء من قبل 
جمهــورك وال �تــرك مجــاًال للغمــوض عنــد الحديث عن 

الخطوات التي يجب عليهم ا�خاذها.

3.6 حدد الوسيلة التي ست�وي بها قصتك
بعد تحديد العناصر األساســية للقصة، يمكنك �وايتها عبر 
وســائل متعــددة. كل ما عليــك فعله هو اختبــار أفضل 
وســيلة تسمح لك �إشــ�اك الجمهور المســتهدف سواء 
كانــت قصــة مكتوبــة أم محكيــة أو رقمية باســتخدام 
الصوت والرســوم المتحركة والصور. ســنتط�ق لتفاصيل 
أكبر حول هذه الخطوة في المرحلة ال�ابعة من الدليل.
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نصائح إضافية ل�واية قصة مقنعة

1. توفير أمثلة على خدمات أو آليات مشابهة
رّكـــز على تع��ـــز قدرتك على تقديم بعـــض األدلة حول 
احتماليـــة نجـــاح الفكرة أ�نـــاء عرضها؛ فهذا من شـــأنه 
إحداث أ�ر إيجابي ك�ير. وبالرغم من أن �تائج مرحلة إعداد 
النمـــاذج األولية �نطوي على اســـتع�اض األدلة؛ إال أنه 
مـــن المهم في هـــذا الســـياق الحديث عـــن ابتكا�ات 

مشابهة. يمكنك تضمين أمثلة محلية أو عالمية.

2. استعد للتعامل مع اال�تقادات واألسئلة الشائكة
ليس بالض�ورة أن تكون االعت�اضات واألســـئلة الشائكة 
ســـل�ية.  بل على العكس، فهي تبرهن على أنك دفعت 
جمهورك للتفكير البّناء حول ما تقوله وما تقدمه. ولكن 
إلقناعهـــم بالموافقة على الفكرة، يجب أن تكون قادً�ا 
علـــى تقّبل االعت�اضـــات والتعامل بصـــدر رحب. قبل أن 
تعقد جلســـة عرض الفكرة، نفذ التم��ن التالي المكون 

من خمس خطوات:

• اكتب 25 اعت�اًضا قد �واجهك عند عرض االبتكار الخاص بك.

 •اكتب أفضل إجابات لديك على كل اعت�اض.

 •اكتب إجابات تقتصر على ثالث جمل كحد أقصى.

 •اطلب من 10  أشــخاص على األقل م�اجعة إجابا�ك وط�ح 
آ�اءهم.

 •اختبر معرفتك لهذه اإلجابات.

عندما �نتهي مــن االعت�اضات التي تظهر خالل عرض الفكرة، 
سيكون تعاملك الفوري معها أسهل ما يمكن.

3. التد��ب  
الثقة هي الصفة األساسية التي يجب عليك التحلي بها 
عنـــد عرض فكرتـــك. يتوجب عليك اإللمـــام بكل جوانب 

الفكرة والتدرب على عرضها.

تحـــدث بصوت مرتفع عنـــد التدّرب في المن�ل وســـّجل 
صوتك لتســـتمتع له أكثر من مرة. هـــل هناك أمر غ��ب 
فيما تســـمعه؟ هل ارتكبت خطأ، أ�ن؟ من الســـهل أن 
تغفـــل عن هذه األخطاء عندما تق�أ بصمت، ولكن عندما 

تسمعها تصبح أكثر وضوًحا.
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بعـــد أن أصبحت قصتك جاهـــزة، حان الوقت 
لتقديمها بط��قة مقعنة للجمهور. ســـنقدم 
لك فيما يلي بعض النصائح ل�تمكن من إعداد 

ع�وض تقديمية ت�وي قصة ذات تأ�ير.

1. تصميم عرض 
تقديمي مختصر

احــرص  على تصميم عرضًا بص��ًا جاذبــًا لتحظى باهتمام 
الجمهور وتجذب ا�تباههم من خالل عرض مختصر  وليس 
مجرد نســخة عن مالحظا�ك. وبدًال من استخدام الش�ائح 
التــي تعرض نفــس المحتوى، اســتخدمها لتقــدم عرًضا 

بص�ً�ا لما تقوله.

2. قلل كمية 
النصوص المع�وضة

نأمــل أن تكــون قــد صرفــت النظر عــن تحو�ــل العرض 
التقديمــي إلى ما يشــبه شاشــة التلقيــن. بعدها، لنأخذ 
خطــوة إلــى األمــام و�تخلــص مــن الفقــ�ات الطويلة 
والنقاط. إذ تؤدي الشــ�ائح المليئة بالكالم إلى تشــتيت 
ا�تبــاه الجمهــور، فهم غيــر قاد��ن على االســتماع إليك 
وقــ�اءة الفقــ�ات في الوقت نفســه. بالتالــي، ننصحك 
باحتــواء  بعض النقاط والحقائق الهامة واســتخدام أقل 

عدد ممكن من الكلمات. لجذب ا�تباه الجمهور.
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3. احرص على 
استخدام الكلمات 
الجاذبة والمق�وءة 

أيضـًا

يمكنــك أن ُتجّنــب جمهورك عناء قــ�اءة محتوى العرض 
التقديمــي مــن خالل اســتخدام حجــم الخط المناســب 
والتأكــد من وجــود التبا�ــن الكافي �ين األلــوان ل�تاح 
�ؤيته بســهولة. استخدم األلوان المتباينة لتسليط الضوء 
على بعــض الكلمــات أو العبا�ات، فمعظم األشــخاص 
يق�ؤون بشكل ســ��ع، كما يســهل التظليل عملية فهم 
النقطة التي تود إيصالها حتى إذا احتوت الش��حة على 
عبارة واحدة فقط. جّرب ق�اءة شــ�ائح العرض التقديمي 
من آخر الغرفة لتعرف ما إن كانت مق�وءة أ�ناء العرض. 

4.استخدم تصو�ر 
ال�يانات لت�وي 

قصتك

غالًبا ما ُينصــح المتحدثون ب�واية القصص إلقناع اآلخ��ن 
بوجهــة نظرهم، من المحتمل أن يتذكر الجمهور ما قلته 
 PowerPoint إذا كان مرتبًطــا بقصــة ما. ويتميز برنامــج
بأنــه يســمح لك ببنــاء قصتك وترســيخها لــدى الجمهور 

وذلك من خالل سرد عناصرها مع كل ش��حة متعاقبة.

ما هو تصو�ر ال�يانات؟

البصــري  التمثيــل  أنــه  علــى  ال�يانــات  تصو�ــر  ُيعــّرف 
للمعلومات باستخدام األشــكال ال�يانية والجداول التي 
تحتوي على األشــكال واأللــوان والتصاميم الغ�افيكية 

التي تمثل ال�يانات التي تم التوصل إليها. 

ممي�ات تصو�ر ال�يانات:
• تحديد السياق

• تع��ز قدرتك على إقناع اآلخ��ن بأفكارك

• تقديم ال�ؤى بأسلوب يلفت اال�تباه ويصعب نسيانه

• تح��ك حدس الجماهير

ويتحقق األثر األكبر عند الدمج �ين تصو�ر ال�يانات و�واية 
القصص المتقنة.

ما هي �واية القصص في الع�وض التقديمية؟  

في الوقت الحالي، بات من المهم أن يتقن الموظفون 
علــى اختــالف مجاالتهــم مهــارة تطو�ر وإعــداد عرض 
تقديمي قائــم على ال�يانات. فعليــك عرض اإلحصائيات 
واألرقام واألدلة الكمية لدعم الفكرة. وألن حيا�نا مليئة 
بكــم هائل من ال�يانــات، يصبح تحديــد األنماط وحصرها 
بقائمة مطولة من األرقام على جدول �يانات أمً�ا صعًبا 
إن لــم يكن مضيعــة للوقــت. لذلك نحتاج إلى الرســوم 
ال�يانــات التي تشــد اال�تبــاه خالل اجتماعــات موظفي 
الوحــدة وتقا��ر البحــث وع�وض ط�ح األفــكار الجديدة.   

ينصح بعدم استخدام الم��د من الرسوم ال�يانية أو هدر 

ســاعات كثيرة في تصميم رســومات ال�يانــات. بل يجب 
د�اسة الجمهور المســتهدف أوًال قبل القيام �إعداد أي 

تصاميم غ�افيكية.

عند إعداد شــكل �ياني أو وسيلة لتصو�ر ال�يانات، اط�ح 
األسئلة التالية:

• هل سيفهم جمهوري هذه األشكال؟
• هل هي قادرة على ت�ويدهم بمعلومات جديدة؟
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يقوم العرض التقديمي الناجح على إيصال الرســالة إلى 
الجمهــور بــكل فعاليــة. لتجيــب علــى هــذه األســئلة 

باإليجاب، من المهم أن تطلع على ما يلي..

خمس نصائح ل�واية قصــة قائمة على ال�يانات في 
العرض التقديمي

النصيحة األولى: استخدام الشكل ال�ياني المناسب

يعد الشــكل ال�يانــي الدائري والممثــل باألعمدة األكثر 
التقديميــة ألنهــا متعــددة  العــ�وض  فــي  اســتخداًما 
االســتخدامات وســهلة الفهم. ولكن ذلك ال يعني أنها 
الخيــار األنســب دائًما. ففــي بعض األحيــان، تميل هذه 
األشــكال للمبالغة بتبسيط ال�يانات المعقدة مما يشتت 
ا�تبــاه الجمهور ويحبط الجهود التي تبذلها للوصول إلى 

العرض التقديمي المثالي.

ما نوع الشــكل ال�ياني األنسب بالنسبة لك؟ يعتمد ذلك 
علــى الهدف الذي تســعى لتحقيقه أو باألحرى "هدف 

تصو�ر ال�يانات".

فعلى س�يل المثال، إذا أردت أن...

• تقــدم المعلومــات (إيصال  �يانات ســهلة الفهــم والتي ال 
�تطلب شــرًحا مطوًال لسياقها)، يمكنك استخدام رقم واحد 
ك�ير مع رموز أو أيقونات بســيطة للفت اال�تباه حول النمو 

أو الت�اجع.

• تقــا�ن �يــن أم��ــن (إظهار أوجــه التشــابه أو االختالف �ين 
 bubble" القيم)، اســتخدم شــكًال ممثًال باألعمدة أو الدوائر
chart". أمــا إذا أردت مقارنــة أج�اء محددة، تعد األشــكال 
ال�يانيــة الدائ��ة والتي تحتوي على أعمــدة مرصوفة خياً�ا 

أفضل.

• تســتعرض التغ�يــر (التمثيل البصري للتوجهــات في زمان أو 
مكان ما)، اســتخدم الرسم ال�ياني الخطي أو اإلنفوغ�افيك 
الذي يســتعرض الم�احل الزمنية أو المخطط التوضيحي. أما 
الخيــار األفضــل لتصو�ــر التوجهــات فــي مكان مــا فهي 

."choropleth" الخ�ائط الملونة

• تســتعرض المجموعــات أو األنماط أو الدرجــات أو الترتيب، 
اســتخدم القوائم المرقمة أو الخ�ائــط الذهنية أو المخطط 

االنسيابي "فلوتشارت".

• تكشــف عن العالقــات (إظهــار ال�وابط �يــن المتغي�ات أو 
القيم)، اســتخدم مخططات اال�تشــار أو المخطط النسيجي 

أو المصفوفات أو حتى المد�ج التك�اري.

النصيحــة الثانيــة: التأكــد مــن أن عبــا�ات العــرض 
التقديمي مق�وءة

قد يكون أمً�ا بد�هًيا، ولكن ما �بدو مق�وًءا على شاشة 
جهازك قد يجبر شخًصا آخر على النظر بتمعن ال سيما وإن 
كانت الســتائر فــي الغرفة غير فعالة في حجب أشــعة 

الشمس.

ل�تجنــب البحث عن �ر تعد�ل الســطوع في جهاز العرض، 
استخدم الخط الك�ير والواضح واأللوان المناسبة للجميع 
ليتمكنوا من ق�اءة األشــكال ال�يانية بسهولة حتى وإن 
كانوا يجلســون في نهاية الغرفة. وهــذه الخطوة في 
غايــة األهمية عند اســتخدام األشــكال المنســوخة من 
المجــالت أو اإل�ترنــت ألن دقتهــا غالًبــا ما تكــون رديئة 
ويكــون خطهــا غيــر مقــ�وء عند عرضــه على الشاشــة 

الك�يرة.

لتجنب مثل هذه المواقف، تأكد من إيجاد شــكل �ياني 
قابل للمقارنة وســهل الق�اءة أو قم �إعداد شــكل جديد 

يحتوي على ال�يانات نفسها.

النصيحة الثالثة: المحافظة على البساطة

كلما قلت التفاصيل، أصبح األثر أكبر. وهذا ينطبق بشكل 
خــاص علــى �وايــة القصــص القائمــة علــى ال�يانــات. 
فالبســاطة في تصميم الرســومات ال�يانية أمر أساسي 
في منحهــا طابًعا رفيع المســتوى ووضعها في محور 

اال�تباه.

تذكر أن إعداد الرسم ال�ياني قد يستغ�ق أسا�يع أو أشهر 
�ينما ســي�اه الجمهور لثــواٍن معدودة فقط. لذلك، عليك 
بالتصميم الواضح والبســيط ليتمكــن جمهورك من فهم 
ال�يانــات المقدمة. يجب أن تقلــص اهتمامك بالخطوط 
الع��ضــة وألوان الخلفية والترت�بات اإلضافية لتركز على 

النقاط واألعمدة والخطوط التي تمثل ال�يانات.

فيما يلي نصائح مفيدة بهذا الخصوص:
• إ�الة أو تفتيح الخطوط الع��ضة

• تجنب استخدام األطر والخطوط والخلفيات

• تخلــص مــن األشــكال ثالثية األبعــاد والظــالل وغيرها من 
التأ�ي�ات "الخاصة"

• اســتخدم األلــوان لتحقيــق هدف مــا وليس لتحقيــق نواٍح 
جمالية وال تستخدم أكثر من ستة ألوان
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النصيحــة ال�ابعــة: تســليط الضــوء علــى التفاصيل 
الهامة

يحتوي كل رســم �ياني على عــدد أو نطاق من ال�يانات 
التــي تكشــف عــن أمر هــام، لذلك يجــب توجيــه ا�تباه 
جمهــورك إلى هــذه ال�يانــات للتأكد مــن تفاعلهم مع 

فكرتك.

• اعتمد لوًنا واحًدا عنــد التظليل: اختر لونين مختلفين يكمالن 
بعضهما وضع ال�يانات األكثر أهمية بلون التظليل

•  اســتخدم الخطوط واألســهم أو الدوائر لتشير إلى ال�يانات 
األساسية

• خفــف التركيــز على ال�يانات غيــر الهامة: اختر لوًنا أساســًيا 
للتم�يــز �ين القيم األكثر أهمية واســتخدم اللــون الرمادي 

لل�يانات التي ال ت��د أن تحظى بنفس القدر من االهتمام

• حرك بعض األج�اء أو األعمدة، قد يصبح تصو�ر ال�يانات �ائًعا 
إذا أضفت إليه لمسات الرسوم المتحركة أو التفاعلية

النصيحة الخامســة: ال تستخدم القوالب الجاهزة، بل 
صممها بنفسك

يمكــن للكثيــر مــن األشــخاص التعــرف علــى القوالب 
الجاهــزة أو األلوان التلقائية في ب�امج PowerPoint أو  
Keynote أو  Excel مــن النظــرة األولى. لكــن، ما تأ�ير 
ذلك على العرض التقديمي؟ يشير االعتماد الشديد على 
القوالــب الجاهزة إلى أنك لم تخصــص الوقت الكافي 

للنظر في ال�يانات التي تعرضها.

لتحافــظ علــى احت�افيــة العــرض التقديمــي، ابتعد عن 
األشــكال التلقائيــة وأعــد تصميــم الرســومات ال�يانيــة 
ل�تناســق مع ألــوان وطابع العــرض التقديمي. فهذا لن 
يثبت أنك قد بذلت الكثير من الجهد فحسب، بل سيجذب 

الجمهور ويدفعهم لالستماع إليك.
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5 استخدم وسائل 
اال�تقال �ين الش�ائح

وليس المقصود هنـــا التأ�ي�ات مثل النـــص المتحرك أو 
تأ�ي�ات المســـح والتالشي التي قد تبدو ممتعة ولكنها 
تشـــتت اال�تباه عن الرسالة األساسية للعرض التقديمي. 
يجب أن تمنح الجمهور مؤشً�ا بص�ً�ا على تغ�ير الموضوع 
أو اال�تقال من نقطة إلى أخرى. ويمكنك فعل ذلك من 
خالل ش��حة ا�تقالية تحدد الموضوع الجديد و�تميز في 

شكلها عن بقية الش�ائح.

وأخيً�ا ســـيصبح لديك عرض تقديمي مثالي ومتناســـق. 
ولكن كيف �تأكد من وصـــول فكرة العرض التقديمي 
للجمهور؟ قد يشـــكل الحديث أمام الجماهير تحدًيا أمام 
األشـــخاص الذ�ن ال يمتلكون مهارة الفصاحة والطالقة 
في الكالم. لذلك ســـنقدم بعض النصائـــح لتحو�ل هذا 

التوتر إلى تحفيز إيجابي.
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بعض النصائح عند تقديم عرضك التقديمي: 

1. التد��ب  
احــرص على التدرب عدة م�ات علــى العرض التقديمي، 
وهو أمر قد يكون صعًبا على بعض األشــخاص إال أنه ال 
يلغــي أهميته ليكــون عرضــك التقديمي اســ�ثنائًيا. إذا 
أردت أن تقــدم عرًضا تقديمًيــا �ائًعا، ننصحك بكتابة النص 
بدًال من أن تعتمد على االرتجال ال ســيما وإن كنت �توتر 

عند التحدث أمام الجمهور.

حــاول أن �تدرب في المكان الذي ســتقدم فيه العرض 
التقديمي،  لتصبح أكثر ارتياًحا أ�ناء تقديم العرض. يمكنك 
أيًضــا أن تقدم عرًضــا تج���ًيا أمام صد�ــق أو زميل لك أو 
تســجيل العرض وإعادة تشــغيله لتق�يــم المواضع التي 
تحتاج إلى تحســين. فاالســتماع إلى تســجيالت لع�وض 
سبق وأن ألقيتها يكشف لك عن بعض األخطاء التي قد 

ال تكون على علم بها.

2. حّول توترك إلى حماس
أ�بتــت الد�اســات أن الخطاب الملــيء بالحماس يتفوق 
علــى الخطاب الفصيح، بالتالي عليــك التأكد أنك مفعم 

بالحماس والطاقة قبل أن تقدم العرض التقديمي.

3. احضر ع�وًضا تقديمية يقدمها اآلخ�ون
إذا كنت ستلقي خطاًبا ضمن فعاليات مؤتمر ما، ننصحك 
بحضور الخطابات التي سيلقيها مقدمون آخ�ون ل�تعرف 
علــى مها�ا�هــم فــي التقديــم وســياق الموضوعــات 
المط�وحة. يثبت ذلك أنــك تحترم زمالءك من المقدمين 
اآلخ��ــن ويمنحــك فرصــة لتحديــد ط�يعة الجمهــور. ما 
الم�اج السائد �ين الجمهور؟ هل لد�هم قابلية للضحك أم 
أنهــم أكثر جدية؟ هل �تميز العــ�وض التقديمية األخرى 

بط�يعة است�ا�يجية أم تكتيكية؟ 

4. احرص على الوصول مبكً�ا
مــن األفضل أن يتوفر لديك بعــض الوقت لترتاح قبل بدء 
خطابــك. كما أن خ�وجك من المن�ل قبــل الموعد بفترة 
يضمــن عدم تأخــرك ويمنحك وقًتــا كافًيــا للتعرف على 

مكان التقديم.
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5. اعتد على المكان المحيط بك
كلما تأقلمت مع ال�يئة المحيطة بك، شعرت ب�احة أكبر. 
تأكــد أيًضا مــن إمضاء بعــض الوقت فــي الغرفة التي 
ستقدم فيها العرض التقديمي. وإذا أمكن، تدرب بوجود 
الميك�وفــون واإلضــاءة وتأكــد مــن ترت�بــات جلــوس 

الجمهور.

6. تعرف على اآلخ��ن وتحدث إليهم
ابــذل أقصــى ما بوســعك للتحدث مع الحضــور قبل بدء 
العــرض التقديمي ألن ذلك يجعلــك محبوًبا �ينهم. اط�ح 
أســئلة على الحضور وسجل إجابا�هم، فقد تمنحك بعض 

اإللهامات التي يمكنك إضافتها إلى خطابك.

7. استخدم التصور اإليجابي
أ�بتــت الكثيــر من الد�اســات فعاليــة التصــور اإليجابي، 
فعندمــا �تصور �تيجة إيجا�ية لســينا��و فــي عقلك فإنه 
من المحتمل أن تسير األمور وفًقا لهذه الصورة. تذكر أن 

لألفكار اإليجا�ية أ�ر ك�ير لذا ننصحك بتجربتها.

8. تذكر أن معظم الجماهير �تسم بالتعاطف
�تمثــل أكثــر المخاوف التــي يصعب التخلــص منها عند 
التحــدث أمــام العامــة فــي أن الجمهور يتحيــن الفرص 
لالســته�اء بعث�ا�ك أو أخطائك. لكن ذلك بعيد كل البعد 
عن الحقيقة، لحســن الحظ. فالجمهور ي��د أن يشــاهدك 
�نجــح. وفي الحقيقة، ينتــاب الكثير من الناس رهاب من 
التحــدث أمام العامة. وحتى إن لم ُ�بد الجمهور اهتماًما 
فمــن المحتمل أن معظــم الحاض��ــن يتفهمون صعوبة 
الموقــف. إذا بدت عليك عالمات التوتر،  ذكر نفســك أن 

الجمهور يتفهم ذلك ومتعاطفًا معك.

9. خذ نفًسا عميًقا
تقوم هذه النصيحة الشائعة على أساس علمي، فعندما 
نشــعر بالتوتر �نقبض عضال�نا ونميل إلى حبس أنفاســنا. 
ومــا عليــك إال أن �تنفــس بعمق ليصل األكســجين إلى 

عقلك ويسترخي جسدك.

10. ال تق�أ محتوى ش�ائح العرض التقديمي
هــل تعلــم أن جمهــورك يجيد القــ�اءة؟ تقتصــر وظيفة 
الشــ�ائح علــى دعــم وتع��ــز ما تعرضــه فقــط. كما أن 
ق�اءتك للشــ�ائح تعطي االنطباع بأنك غير مســتعد أو ال 
مبــاٍل وغير محتــرف. وا�باعك لهذا األســلوب كفيل بأن 

يدفع جمهورك إلى التوقف عن االستماع إليك.

11. ابتسم
ي��د االبتســام مــن إف�از هرمونــات اإلندورفين، ويمنحك 
شــعوً�ا بالهدوء ويقضي على القلق مما يجعلك تشــعر 
بالرضــا عن العــرض التقديمي. كمــا أن االبتســام يظهر 
للجمهور أنك �تمتــع بالثقة والحماس. يمكنك أيًضا ا�باع 
هــذه النصيحة حتــى إذا كنت تقــدم عرًضــا أو ندوة عبر 
اإل�ترنت دون أن ي�اك أحد. المهم أال تبالغ في االبتسام.

12. استفد من فت�ات توقفك أ�ناء الكالم
من السهل أن تســ�ع في الكالم أ�ناء العرض التقديمي 
عندمــا تشــعر بالتوتــر، لكــن ذلك �ــؤدي إلى شــعورك 
بانقطاع النفس مما ي��د من توترك و�وصلك إلى مرحلة 
الذعر! ال تخف من اإلبطاء في كالمك والتوقف لفت�ات 
وجيــزة أ�نــاء الحديث واســتفد منها للتأكيــد على نقاط 
معينــة وليصبــح حديثك أشــبه بالحوار. توقــف قليًال عن 
الحديث وحافظ على هدوئك في حال شعرت أنك تفقد 

السيطرة على حركتك.

13. أشرك الجمهور
 يحب الناس التحدث وإبداء آ�ائهم، لكن ط�يعة الع�وض 
التقديميــة ال �تيح ذلك في العادة، إال أن ذلك ليس أمً�ا 
مســلًما به. رحب بالمشاركات من خالل ط�ح أسئلة على 

الجمهور أو دعوتهم إلى ط�ح األسئلة، فمن شأن ذلك 

أن يع�ز تفاعلهم ويمنحهم شعوً�ا بأنهم جزء من النقاش 
ويجعل حديثك مفهوًما بشــكل أكبر بالنسبة إليهم. ومن 
األســاليب األخرى إلشــ�اك الجمهــور، البدء باســتطالع 
�أ�هــم حول موضوع معين. من جهة أخرى، ال �نزعج من 
األسئلة غير المتوقعة وانظر إليها كفرصة لمنح الجمهور 

ما �بحث عنه.

14. ُكن ممتًعا
إذا لم يكن عرضك التقديمي ناجًحا وفعاًال، فإن جلســتك 
محكومة بالفشــل حتــى لو كان محتــوى كالمك مليًئا 
بالمعلومات المفيدة. يعد عرض بعض الشــ�ائح البسيطة 
المرحة أســلوًبا ممتاً�ا لمســاعدة الجمهور على الشعور 
بال�احــة، ال ســيما عند تقديــم قدر ك�ير مــن المعلومات 
لهم. إال أنه من المهم الحفاظ على التوا�ن، فأنت لست 
بصــدد تقديم عرض ترفيهي ولكن يفضــل  إدخال القليل 

من الفكاهة في حديثك.

15. حّضر بعض األسئلة
إذا كنت ســتخصص فقرة لألســئلة واألجوبة في نهاية 
العــرض التقديمي، كن مســتعًدا بتحضير ســؤال أو ا�نين 

لتبدأ الفقرة بنفسك.
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بالمعلومات المفيدة. يعد عرض بعض الشــ�ائح البسيطة 
المرحة أســلوًبا ممتاً�ا لمســاعدة الجمهور على الشعور 
بال�احــة، ال ســيما عند تقديــم قدر ك�ير مــن المعلومات 
لهم. إال أنه من المهم الحفاظ على التوا�ن، فأنت لست 
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15. حّضر بعض األسئلة
إذا كنت ســتخصص فقرة لألســئلة واألجوبة في نهاية 
العــرض التقديمي، كن مســتعًدا بتحضير ســؤال أو ا�نين 

لتبدأ الفقرة بنفسك.
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16. اعترف بأنك ال تملك جميع اإلجابات
من النادر أن نجد مقدًما يعترف علًنا بعدم معرفته إلجابة 
ســؤال ما ولكن االعت�اف بذلــك خالل العرض التقديمي 
يمكنــه أن يعــ�ز مصداقيتك، فجميعنا نعلــم أنه ال يمكن 
ألي شــخص اإلحاطة بجميــع تفاصيل أي موضوع مهما 
كان بســيًطا. إذا ط�ح أحد الحضور ســؤاًال ال تعلم إجابته 
فال بأس أن تعترف بذلك. وهذا أيًضا يع�ز من مصداقيتك 
أمــام الجمهــور، ألنه �ؤكد على أنــك كغيرك من الناس 
في عملية تعلم ممستمرة بغض النظر عن مدى تعمقك 

في الموضوع الذي �تناوله.

17. اعكس الثقة في حركات جسدك
يمكنــك االســتفادة مــن لغة الجســد التي تظهــر الثقة 
بالنفس للتغلب على التوتر قبل العرض التقديمي. عندما 
تبدو على جســدك الثقة، فــإن عقلك سيســتجيب حتًما. 
كما أظهرت الد�اســات أن إظهــار وضعية القوة والثقة 
قبــل بضــع دقائق مــن إلقاء كلمــة أو تقديــم عرض (أو 
التوجــه لمقابلــة مهمة) يخلــق إحساًســا دائًمــا بالثقة 
واالطمئنــان. ال ننصحك أبًدا بالجلوس ألنه يعكس صورة 
ســل�ية عنك، �ينما يســاعدك الوقوف أو المشــي قليًال 

على التخفيف من آ�ار التوتر التي تشعر بها. 

18. ال تحارب إحساسك بالخوف
تقّبل خوفك بدًال من محاولة مكافحته وال ترهق نفسك 
بالتساؤل عما إذا كان الناس سيالحظون توترك ألن ذلك 
ي��د من حدة قلقك ولن يساعدك على التخلص منه. تذكر 
أن التوتر ليس ســيًئا في مجمله، وما عليك إال اســتغالل 
هذه الطاقة وتحويلها إلى حماس إيجابي ليكون أداؤك 

مذهًال.

33



16. اعترف بأنك ال تملك جميع اإلجابات
من النادر أن نجد مقدًما يعترف علًنا بعدم معرفته إلجابة 
ســؤال ما ولكن االعت�اف بذلــك خالل العرض التقديمي 
يمكنــه أن يعــ�ز مصداقيتك، فجميعنا نعلــم أنه ال يمكن 
ألي شــخص اإلحاطة بجميــع تفاصيل أي موضوع مهما 
كان بســيًطا. إذا ط�ح أحد الحضور ســؤاًال ال تعلم إجابته 
فال بأس أن تعترف بذلك. وهذا أيًضا يع�ز من مصداقيتك 
أمــام الجمهــور، ألنه �ؤكد على أنــك كغيرك من الناس 
في عملية تعلم ممستمرة بغض النظر عن مدى تعمقك 

في الموضوع الذي �تناوله.

17. اعكس الثقة في حركات جسدك
يمكنــك االســتفادة مــن لغة الجســد التي تظهــر الثقة 
بالنفس للتغلب على التوتر قبل العرض التقديمي. عندما 
تبدو على جســدك الثقة، فــإن عقلك سيســتجيب حتًما. 
كما أظهرت الد�اســات أن إظهــار وضعية القوة والثقة 
قبــل بضــع دقائق مــن إلقاء كلمــة أو تقديــم عرض (أو 
التوجــه لمقابلــة مهمة) يخلــق إحساًســا دائًمــا بالثقة 
واالطمئنــان. ال ننصحك أبًدا بالجلوس ألنه يعكس صورة 
ســل�ية عنك، �ينما يســاعدك الوقوف أو المشــي قليًال 

على التخفيف من آ�ار التوتر التي تشعر بها. 

18. ال تحارب إحساسك بالخوف
تقّبل خوفك بدًال من محاولة مكافحته وال ترهق نفسك 
بالتساؤل عما إذا كان الناس سيالحظون توترك ألن ذلك 
ي��د من حدة قلقك ولن يساعدك على التخلص منه. تذكر 
أن التوتر ليس ســيًئا في مجمله، وما عليك إال اســتغالل 
هذه الطاقة وتحويلها إلى حماس إيجابي ليكون أداؤك 

مذهًال.

33



�واية قصص االبتكا�ات الحكومية

02


