كيفية صياغة القصص المؤثرة
لمناصرة قضيتك
للحصول على داعمين ومتعاطفين مع قضيتك ،عليك التفكيرأوالً بكيفية إيصال قضيتك لجمهورك
وسط الكم الهائل من القضايا التي يتابعها يومياُ .عليك التخطيط جيداً لكيفية التواصل مع جمهورك
المستهدف وكسب تعاطفه مع قضيتك.

استخدم لغة بسيطة وواضحة وابتعد عن التعقيد والمبالغة.

ركز على موضوع واحد .أحيانا ً يكون من المغري التوسع بسرد قصتك لتشمل كافة المشاكل التي تحتاج
للنقاش أو العالج ،ولكن يفضل دوما ً التركيز على موضوع واحد فقط.

كن واقعياً .من السهل كشف األكاذيب على االنترنت .احرص على المصداقية وسرد الحقيقة كما هي
دون مبالغة أو تزييف للوقائع.

عليك إضفاء الطابع الشخصي على القصة .يتعاطف الناس مع القصص الشخصية .عليك اختيار بطل
لقصتك ،ولكن كن حذراً فيما يتعلق بكشف هوية الشخاص المعرضين للخطر.

عليك وصف الحدث بدقة وسالسة .من أجل جذب انتباه القرّ اء ،قدم وصفا ً لحالة بطل القصة
ومعاناته .واحرص على تقديم تصور للحل الذي يمكن أن يغير حياة هذا الشخص أو يحل مشكلته.
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يجب وضع المشكلة في سياقها الطبيعي .ما الذي يجب على البطل القيام به (وكيف يمكن للقارئ أن
يساعده إلصالح الوضع؟ عليك اختيار موضوع أو مشكلة واحدة لكل قصة .ألنه عندما يتم التحدث
عن أكثر من موضوع واحد ،يشعر القراء باإلرتباك وعدم القدرة على التصرف للمساهمة في حل
هذه المشكلة.
ارسم في مخيلة القارئ النتيجة المثالية لتفاعلهم مع الموضوع .أوضح للقارئ كيف يمكن لألمور أن
تتحسن من خالل هذا التغيير البسيط أو اإلجراء الذي يمكن للقارئ أن يقوم به بكل سهولة .إن رسم صورة
في مخيلة القارئ لما يمكن أن يمثله النجاح المرجو سيشجعه على متابعة التفاعل اإليجابي مع الموضوع.

اختر عنوانا ً ملفتاُ .تنجح بعض العناوين في جذب انتباه القرّ اء أكثر من غيرها .تأكد من أن العنوان مالئم
للقصة التي تقوم بسردها .واجعل العنوان محفزا ُ للقارئ على التفاعل.

نصائح ومعلومات مساعدة :إن األسئلة الشائعة مثل من ،وماذا ،وأين ،ومتى ،ولماذا ،وكيف ،ال زالت
أسئلة هامة في مجال الصحافة .ولكن من أجل إيصال قصتك للقرّ اء ،ف ّكر دائما ً في طرق تساعدك على
التواصل مع القارئ على المستوى الشخصي لتحسين استجابة وتفاعل القرّ اء مع الموضوع.

آخر تحديث  -تشرين الثاني
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