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دليل طريقة كتابة امللخ�ص االبداعي

املقدمة
امللخ���ص الإبداع��ي ه��و وثيق��ة ق�ص�يرة ت�س��تعمل م��ن قبل مديرو امل�ش��اريع واملهنيون الإبداعيون لرت�ش��دهم نح��و ت�صميم املواد الإبداعي��ة مثل الدراما،
والأف�لام ،والت�صميم��ات املرئي��ة ،والن�س��خة الروائي��ة ،والإعالن��ات ،ومواق��ع الإنرتن��ت ،وال�ش��عارات ليت��م ا�س��تخدمها يف حم�لات التوا�ص��ل .ع��ادة ال
تتع��دى ه��ذه الوثيق��ة ال�صفحت�ين ،وت�س��تخدم لتحدي��د اجت��اه الأن�ش��طة ،ونوعي��ة اجلمهور ،وتركز على الر�س��ائل الرئي�س��ية وتو�ضح النتائ��ج املرجوة من
م��واد �أو حم�لات التوا�ص��ل م��ن �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي.
امللخ���ص الإبداع��ي ه��و ج��زء م��ن مرحل��ة «ت�صمي��م الإ�س�تراتيجية» يف عملي��ة التوا�ص��ل .يج��ب �أن يك��ون امللخ���ص الإبداع��ى مبني� ًا عل��ى �إ�س�تراتيجية
التوا�ص��ل ل�ضم��ان �أن املخرج��ات الإبداعي��ة تتما�ش��ى م��ع املنه��ج الإ�س�تراتيجي ال�ش��امل للحمل��ة.

ملاذا ُيعد امللخ�ص الإبداعي
امللخ���ص الإبداع��ي ه��و مبثاب��ة خارط��ة الطري��ق الت��ى ت ��ؤدى �إىل املخرج��ات الإبداعي��ة ،فه��و ير�ش��د اخل�براء ،والوكال��ة الإعالني��ة ،واال�ست�ش��اريني
لاءم املنه��ج الإ�س�تراتيجي الع��ام للحمل��ة.
الإبداعي�ين نح��و �إنت��اج الر�س��ائل وامل��واد الت��ي ت� َ
ير�سم امللخ�ص الإبداعي اخلطوط العري�ضة حلملة التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي�( .أنظر �إىل قالب امللخ�ص الإبداعي):
•

الق�ضية ال�صحية واالجتماعية الأ�سا�سية التى نركز عليها

•

اجلمهور الأويل واجلمهور امل�ؤثر (الذين ت�ستهدفهم احلملة).

•

�أهمية الو�صول �إىل ذلك اجلمهور.

•

ال�سلوكيات الأ�سا�سية املراد تعزيزها

•

اال�سباب التى تدفع اجلمهور لتبنى �سلوك حمدد

•

املنافع املرتتبة على تبنى هذا ال�سلوك

1/7

من الذي يجب �أن ُيعد امللخ�ص الإبداعي؟
يج��ب �أن يع��د امللخ���ص الإبداع��ي فري��ق �صغ�ير مرك��ز .ي�ش��مل الفري��ق �أع�ض��اء م��ن متخ�ص�صي التوا�ص��ل ،ومقدمى اخلدم��ات ال�صحي��ة واالجتماعية،
و�إن �أمك��ن ،العامل�ين فى جمال البحوث.

متى يجب اعداد امللخ�ص الإبداعي؟
يت��م �إع��داد امللخ���ص الإبداع��ي بع��د �إج��راء حتلي��ل الو�ضع الراهن وحتليل اجلمهور .يتم ا�س��تخدام البيانات التى يت�ضمنها ه��ذا التحليل لإثراء عملية
تطوير املنتجات الإبداعية� .سيوجه امللخ�ص الإبداعي عملية �إنتاج الر�سائل واملواد الإبداعية.

تقدير الوقت الالزم
ق��د يتطل��ب االنته��اء م��ن �إع��داد امللخ���ص الإبداع��ي يوم�ين �أو ثالث��ة اعتم��اد ًا عل��ى م��دى اكتم��ال �إ�س�تراتيجية التوا�ص��ل ،واحتي��اج الفري��ق �إىل جم��ع
معلوم��ات ا�ضافي��ة (�إذا ل��زم الأم��ر).

�أهداف التعلم
بعد �إجناز الأن�شطة الواردة يف دليل امللخ�ص االبداعي� ،سوف يتمكن الفريق من:
•

فهم �أهمية امللخ�ص الإبداعي يف ت�صميم تدخالت التوا�صل

•

�إعداد ملخ�ص �إبداعي يحدد بو�ضوح الغر�ض من احلملة.

املتطلبات
•
•

حتليل الو�ضع الراهن
حتليل اجلمهور

اخلطوات
اخلطوة  :١حتديد الغر�ض
قبل �إعداد امللخ�ص الإبداعي ،من املهم �أن نفهم وبو�ضوح �سبب �إبداع الر�سائل ومواد التوا�صل للجمهور امل�ستهدف للم�شكلة ال�صحية �أو اجتماعية
قيد االهتمام.
حدد غر�ض امللخ�ص االبداعي عرب �إكمال اجلملة التالية:
نحن نريد من [هذا اجلمهور-من هو؟] �أن [يفعل ماذا؟] من �أجل [كيفية حتقيق املنفعة؟].
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يعرفن

الن�ساء

اختيار اف�ضل طريقة

نريد من الن�ساء [من هن] �أن يعرفن [يفعلن ماذا] عن خيارات تنظيم الأ�سرة ليت�سنى لهن
�إختيار الطريقة الأف�ضل لنمط حياتهن [كيف تنفع؟]

كلم��ا كان ت�صمي��م امل��واد الإبداعي��ة مف�ص�ل ًا بالطريق��ة الت��ى حت��دد الغر�ض بدق��ة  ،كلما ازداد ِاحتمال جناح جهود حم�لات التوا�صل من �أجل التغيري
االجتماعي وال�سلوكي.

اخلطوة  :٢حتديد الأهداف
ينبغ��ي �أن تك��ون �أه��داف امللخ���ص االبداع��ي وا�ضح��ة وحم��ددة� .إح��دى الطرق لكتابة هدف جيد هي حتديد كيف يجب �أن يفكر اجلمهور �أو ي�ش��عر� ،أو
ماذا يفعل نتيجة تعر�ضه للمواد الإبداعية:
•

ما الذي يجب �أن يعتقده اجلمهور �أو يفكر به �أو يعرفه؟

•

ما الذي يجب �أن ي�شعر به جتاه ال�سلوكيات/احللول املقرتحة؟

•

ما الذي يجب �أن يفعله لكي يح�سن على الفور من و�ضعه �أو و�ضع عائلته ال�صحي املتعلق بامل�شكلة؟

ال�شعور

االعتقاد

(التفكري) �إن االنتظار �سنتني بعد �إجناب
طفل للحمل مرة �أخرى ي�ساعد يف
املحافظة على �صحة الأم و�أطفالها

�أن تباعد احلمل هو
فكرة جيدة.

الذهاب

(الفعل) �إىل املركز ال�صحي
للح�صول على و�سيلة
لتنظيم الأ�سرة
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اخلطوة  :٣و�صف اجلمهور
لإنتاج مواد �إبداعية ناجحة ،من املهم للغاية �أن نفهم من هم الذين ت�س��تهدفهم هذه املواد .هذا الق�س��م من امللخ�ص االبداعي يجيب على الأ�س��ئلة
التالية:
•

من هو جمهور املواد الإبداعية؟

•

ما الذي يهتم به اجلمهور؟

• مباذا يفكر اجلمهور يف الوقت احلا�ضر ،ومباذا ي�شعر وماذا يفعل بخ�صو�ص الأهداف الواردة يف اخلطوة ()٢؟
راج��ع فق��رة «املل��ف ال�ش��خ�صى للجمه��ور» ال��ذى ّمت �إع��داده �أثن��اء مرحل��ة حتلي��ل اجلمه��ور ليتوف��ر و�صف ي�س��اعد الفري��ق الإبداعي على الفه��م املتعمق
للجمه��ور .يج��ب �أن يت�ضم��ن اخل�صائ���ص الدميوغرافية واخل�صائ�ص النف�س��ية للجمهور امل�س��تهدف .

اخلطوة � :٤إعداد قائمة بال�سلوكيات �أو الأو�ضاع املناف�سة لل�سلوك املرغوب فى الوقت احلايل
ق��م ب�إع��داد قائم��ة بال�س��لوكيات والأو�ض��اع احلالي��ة الت��ي متن��ع اجلمه��ور م��ن تبن��ي ال�س��لوكيات الت��ي �س�تر ِّوج له��ا م��واد التوا�ص��ل .ه��ذه ال�س��لوكيات �أو
الأو�ض��اع املناف�س��ة �س��تكون مماثل��ة مل��ا حددن��اه كتحدي��ات �أو عوائ��ق اجتماعي��ة واقت�صادي��ة ومادي��ة يف حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن.

االجتماعية

المالية

المادية

الأع��راف االجتماعي��ة تف�ض��ل �أن يك��ون االعتق��اد �أن الأ�س��رة الكبي��رة ت�ضم��ن االعتن��اء ُبع��د المراف��ق ال�صحي��ة ع��ن الأمه��ات الج��دد
تجع��ل م��ن ال�صع��ب عليه��ن مناق�ش��ة مقدم��ى
بالوالدي��ن خالل �ش��يخوختهما.
للزوجي��ن عائل��ة كبي��رة.
الخدم��ة ال�صحي��ة ع��ن خياراته��م لتنظي��م
الأع��راف االجتماعي��ة تَع َت ِب��ر �أن تنظي��م االعتق��اد �أن و�س��ائل تنظي��م الأ�س��رة باهظ��ة الأ�س��رة.
الأ�سرة �ش�أن من �شئون المر�أة ،ولي�س الرجل .التكالي��ف.
ع��دم تواف��ر و�س��ائل الموا�ص�لات يجع��ل
م��ن ال�صع��ب التوج��ه ال��ى المراف��ق ال�صحي��ة
لال�س��تفادة م��ن خدم��ات تنظي��م الأ�س��رة.
من خالل �إعداد هذه القائمة� ،س��وف يتمكن الفريق الإبداعي من �إعداد ر�س��ائله اخلا�صة مبزيد من احلذر والدقة من خالل معاجلة العوائق التي
حتول دون تبني ال�سلوكيات اجلديدة.

مثال:
التحدي��ات او العوائ��ق الت��ي ق��د تثب��ط عزيم��ة الأمهات الجدد عن بدء ا�س��تعمال و�س��ائل تنظيم الأ�س��رة
للمباعدة بين الوالدات .

الخطوة  :٥ت�سليط ال�ضوء على الم�شكلة الرئي�سية
ح ّدد �أهم ق�ضية حتتاج �إىل املعاجلة .فكر فى حت�سني واحد (مث ًال ،حت�سني املعرفة ،زيادة احرتام الذات� ،أوت�سليط ال�ضوء على معاجلة اخلرافات
ح��ول مر���ض) وت�أث�يره املحتم��ل عل��ى �أف��راد الجمه��ور الأولي .حتى لو كانت هن��اك عدة ق�ضايا ،يجب �أن يركز كل ملخ���ص �إبداعي على جمهور واحد،
ور�سالة واحدة وق�ضية واحدة.

الخطوة  :٦تحديد الوعد الأ�سا�سي
الوع��د ُيع� ِّبر ع��ن كيفي��ة ا�س��تفادة اجلمه��ور م��ن ا�س��تعمال منت��ج �أو �إتخ��اذ �إجراء .ينبغ��ي �أن يكون الوعد ال��ذي نعطية للجمه��ور الأويل �صحيح وحقيقي

علي فعل
ويحق��ق منفع��ة فعلي��ة .الوع��د لي���س منتج� ًا (مث��ل القفازات اجلراحة) .ولي���س فع�ل ًا (مثل ،اخلتان) .الوعد ُيجيب على ال�س��ؤال« ،ملاذا يجب ّ
هذا؟» �أو «كيف �سي�س��اعدين هذا؟»

في عالم الإعالنات ،ال يبيعون معجون اال�سنان بالقول:
״هذا معجون تفر�ش به �أ�سنانك لتنظيفها״.
بل هم يبيعون معجون الأ�سنان من خالل منافع جذابة مثل �أ�سنان بي�ضاء ،وابت�سامة رائعة ونف�س منع�ش.

الوعد يلمح الى عمل ما ولكنه يركز على منفعة الجمهور المترتبة على هذا العمل.
على �أع�ضاء الفريق الإبداعي �إجراء نقا�ش لإنتاج وعد واحد للحملة .من الأف�ضل كتابته بعبارة «�أنا اذا فعلت كذا ...عندئذ �سوف احقق كذا .»...
ق��د يك��ون مفي��د ًا التفك�ير ف��ى �أك�ثر من «عندئذ» واختبارها م�س��ب ًقا على الجمه��ور الأولي ملعرفة �أي منفعة ترتك ال�صدى الأكرب بينهم .حافظ على �أن
تك��ون النتائ��ج �إيجابي��ة ،لأن النتائ��ج ال�س��لبية ق��د تزيد اخلوف وجترد اجلمه��ور الأويل من قوته.

مثال:
اذا انتظرت � 24شهرا قبل التفكير فى الحمل فى طفل �آخر ،عندئذ:
• �سيتوفر لك وقت �أكبر للعناية ب�أ�سرتك.
• �ست�سنح لج�سدك الفر�صة للراحة والتعافي و�سيكون �أقوى في الحمل القادم.
• �سيح�صل طفلك القادم على بداية �أف�ضل في الحياة.

الخطوة  :٧تحديد نقاط الدعم
يحتاج اجلمهور �إىل معلومات �س��هلة الت�صديق ومقنعة ،و�صحيحة لتدعم الوعد الأ�سا�س��ي .وهذه قد تكون على �ش��كل حقائق� ،أو �ش��هادات� ،أو �أقوال
ل�شخ�صيات م�شهورة �أو لقادة الر�أي� ،أو مقارنات �أو �ضمانات .نوع نقاط الدعم امل�ستخدمة �سوف يعتمد على ما يجذب اجلمهور الأويل ،وما يعتربه
قاب ًال للت�صديق.

مثال:
• تظه��ر البح��وث الطبي��ة المكثف��ة ان��ه عندم��ا تك��ون فترة المباع��دة بين الوالدة والحم��ل الذي يليها
�أكث��ر م��ن � 24ش��هر ًا ،م��ن المحتم��ل ج��د ًا �أن تتمت��ع الم��ر�أة ب�صحة جيدة و�أن تنج��ب �أطفا ًال ب�صحة
جي��دة[ .حقيقة ومقارنة]
• ״انتظرن��ا �إل��ى �أن بل��غ ابن��ي ال�صغي��ر عم��ر �س��نتين قب��ل �أن نق��رر �إنج��اب طف��ل �آخ��ر .خ�لال ه��ذا
�دي طاق��ة �أكب��ر لأف��راد عائلت��ي”.
الحم��ل الجدي��د� ،أ�ش��عر �أنن��ي �أكث��ر ق��وة وب�صح��ة �أف�ض��ل ول� ّ
� -إمراة تنتظر في عيادة متابعة الحمل [�شهادة]

الخطوة  :٨تعريف الدعوة �إلى العمل
الدع��وة �إىل العم��ل ت�ش�ير �إىل عم��ل حم��دد يج��ب �أن يق��وم ب��ه اجلمه��ور للح�ص��ول على املنافع التى ي��روج لها الوعد .وهذا العمل ينبغ��ي �أن يكون واقع ًيا
وقاب ًال للتطبيق .وهذا ي�ساعد اجلمهور على �إتخاذ قرار �سريع بد ًال من ت�أخري العمل �أو ن�سيان القيام به.

مثال:
• تحدث مع العامل ال�صحي في مجتمعك المحلي لتتعرف على خدمة تنظيم الأ�سرة.
• ناق�ش ما تعلمته مع زوجك  /زوجتك.
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الخطوة  :٩تحديد االعتبارات الإبداعية
هن��اك العدي��د م��ن العوام��ل الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى العملي��ة االبداعي��ة وعل��ى النه��ج الع��ام .راج��ع تحلي��ل الو�ض��ع الراه��ن وتحلي��ل الجمه��ور لتحدي��د الو�س��يلة
الإعالمي��ة وامل��واد املنا�س��بة ،وكذل��ك الن�برة العام��ة .ز ّود الفري��ق الإبداع��ي مبعلوم��ات ح��ول االعتب��ارات الإبداعي��ة التالي��ة:

النهج الإعالمي

المواد التي يجب �إعدادها

و�ضع الخطوط العري�ضة
للمفهوم

ما هي القنوات التلفزيونية التي ما هي المواد ،الكميات ،المدة (في ق�ص�ص او مفاهيم مختلفة
الت�سجيل ال�صوتي �أو الفيديو) ،ممكن �إختبارها م�سب ًق ًا لتحديد
�سيتم ا�ستخدامها؟
الأن�سب منها.
وال�صفات الأخرى ونقاط التوزيع

توجيهات عامة

النبرة المقترحة واالح�سا�س
بالمواد والم�سائل الح�سا�سة
التي يجب مراعاتها

ه��ذه االعتب��ارات الإبداعي��ة �س��توجه الفري��ق الإبداع��ي خ�لال �إع��داد الر�س��ائل وامل��واد .ق��د ت�ش��مل اعتب��ارات �أخ��رى مث��ل :املوق��ع اجلغ��رايف ،اللغ��ة� ،أى
متطلب��ات �أُخْ � َرى للربنام��ج ،املعاي�ير اخلا�ص��ة مب�س��توى الق��راءة والكتاب��ة ،العالم��ات التجاري��ة.

الخطوة  :١٠ر�سم خريطة الجدول الزمني
الملخ���ص االبداع��ي ه��و اخلط��ة املوجه��ة للفري��ق الداخل��ي� ،أو الوكال��ة �أو الإ�ست�ش��ارى ال��ذى نتعاق��د مع��ه لتنفي��ذ العم��ل االبداع��ي .ويج��ب �أن يت�ضم��ن
جدو ًال زمني ًا واقعي ًا ي�شمل كل مهمة (مثل :املراجعة ،االختبار ،التعديالت) مع عدد الأيام املتوقع لإجناز كل منها (�أنظر :قالب الجدول الزمني).
احتف��ظ باجل��دول الزمن��ي يف م��كان مرئ��ي يتي��ح للفري��ق البقاء على امل�س��ار ال�صحيح .ت�أكد من �إبالغ الفريق اذا تغ�يرت املهام �أو اجلدول الزمني.

الخطوة  :١١و�ضع الميزانية
�أي �ش��يء ي�س��تغرق وقت� ًا وجه��د ًا علي��ك �أن تدف��ع ثمن��ه .عل��ى �س��بيل املث��ال ،ق��د ي�ضط��ر �أح��د �أع�ضاء الفريق �إىل ال�س��فر الختب��ار املواد .ت�أك��د من حتديد
جمي��ع امله��ام والتكلف��ة (مب��ا في��ه االختبارات القبلي��ة والتعديالت) لكل مهمة (�أنظر قال��ب الميزانية حتت القوالب).

الموارد
�إعداد الملخ�ص الإبداعي
الرفيق دلتا ( : )DELTAلت�سهيل الت�سوق

القوالب
قالب الملخ�ص االبداعي رقم واحد
قالب الملخ�ص االبداعي رقم �إثنين
قالب ميزانية الملخ�ص االبداعي
قالب الجدول الزمني للملخ�ص االبداعي

العينات
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الملخ�ص االبداعي «نعملها م ًعا» لمبادرة ( NURHIمبادرة ال�صحة التنا�سلية في المدن النيجيرية)
الملخ�ص االبداعي لأعمال النادي المحفوفة بالمخاطر
الملخ�ص االبداعي لختان الرجال الم�سنين وختان الذكور الطبي التطوعي

مالحظات وتو�صيات:
•

ح��اول �أن تفك��ر بط��رق �إبداعي��ة خمتلف��ة لإي�ص��ال الر�س��الة اىل اجلمه��ور الأويل .مث�لا ،كي��ف ميك��ن �أن تنت�ش��ر ال�ش��ائعات ب�ين �أف��راد املجتم��ع
املحل��ي؟ ه��ل ميك��ن ا�س��تعمال نف���س النه��ج لن�ش��ر ر�س��الة �إيجابية؟

الدرو�س الم�ستفادة
•

ي�ساعد الملخ�ص االبداعي يف تو�ضيح �أهداف وغايات امل�شروع.
يقدم الملخ�ص االبداعي �سج ًال تاريخي ًا جيد جد ًا وخمت�صر ًا عن الفكرة وراء املنتجات التي �أُنتجت للحملة

•

احتفظ بجميع الملخ�صات االبداعية يف ملف واحد (الكرتوين �أو مطبوع) لتتمكن من الرجوع �إليه ب�سرعة.

•

ُم�سرد الم�صطلحات والمفاهيم
•

حملة التوا�صل ت�ش��مل جمموعة من الأ�س��اليب (ت�ضم عادة و�س��ائل الإعالم وا�س��عة االنت�ش��ار بالإ�ضافة �إىل �أ�س��اليب تتم داخل املجتمع املحلي)
مما يوفر العديد من فر�ص تعر�ض اجلمهور للحملة من خالل حمتوى حمورى ثابت يربط �أن�شطة الربنامج مع بع�ضها البع�ض.

•

المعلوم��ات الديموغرافي��ة ه��ي بيان��ات �إح�صائي��ة (مث�لا ،العم��ر ،اجلن���س ،م�س��توى التعلي��م ،م�س��توى الدخ��ل ،املوق��ع اجلغ��رايف) والت��ى تتعل��ق
بال�س��كان ومبجموع��ات فرعي��ة حمددة من ه�ؤالء ال�س��كان.

•

الجمه��ور الأول��ي ه��و جمموع��ة النا���س الذي��ن ت�س��هدف حمل��ة التوا�ص��ل الو�ص��ول �إليه��م .وه��ذا اجلمه��ور ق��د يك��ون النا���س املت�أثري��ن مبا�ش��رة
بالق�ضي��ة ال�صحي��ة �أو االجتماعي��ة� ،أو النا���س الذي��ن تزي��د احتم�لات تعر�ضه��م للخط��ر الناج��م ع��ن الق�ضي��ة ،مث��ل �أم �أجنب��ت حديث� ًا وتري��د �أن
تبد�أ �إ�ستعمال و�سيلة لتنظيم الأ�سرة� .أو قد يكون النا�س الأف�ضل قدرة على معاجلة الق�ضية �أو النا�س الذين ميكنهم اتخاذ قرارات نيابة عن
املت�أثري��ن به��ا ،مثل �أمهات و�آب��اء الأطفال ال�صغار.

•

الخ�صائ���ص النف�س��ية :ه��ي املح��ددات الت��ي ت�ص��ف ال�س��مات ال�ش��خ�صية ،واالجتاه��ات ،واملعتق��دات ،والقي��م وامل�ش��اعر والآراء .اخل�صائ���ص �أو
العوامل ال�ش��خ�صية تتعلق بنف�س��ية �أو �س��لوك اجلمهور.

•

الأعراف االجتماعية هي القواعد �أو املعايري التى تعترب �سلوكيات م�شرتكة ومقبولة بني �أفراد جمموعة اجتماعية.
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