
العصف الذهنّي:

كيف تستحدث األفكار وتحسِّن كتابتك

يمكن تعريف العصف الذهنيِّ بأنَّه حماولة استحداث أفكار جديدة أو حلول للمشكالت. ويف جمال الكتابة، سواء كانت يف 
ة مفيدة تساعد الكتَّاب عىل حتديد األفكار  املجال اإلبداعيِّ أم األكاديميِّ أم التجارّي، يمثِّل العصف الذهنيُّ مرحلًة متهيديَّ

الالزمة للتخطيط ملشاريعهم.

ا من هذه  الكتابة جزًءا حيويًّ الذهنيِّ هبدف  العصف  ة عمليَّة تواصل، ما جيعل جلسات  الركن األساس أليَّ ُتعدُّ األفكار 
ا، بل حمبًِطا. ا األشخاص الذين ينتظرون أن تأتيهم األفكار تلقائيًّا، فيجدون العصف الذهنيَّ صعًبا جدًّ العمليَّة، أمَّ

اليَّة  فعَّ األكثر  بالتقنيات  االستعانة  يمكنك  منها،  القصوى  االستفادة  وحتقيق  الذهنيِّ  العصف  عمليَّة  تسهيل  أردت  وإْن 
إىل  تدفعك  التي  وباألسباب  الذهنيِّ  العصف  أسلوب  التِّباع  املبارشة  الفوائد  بشأن  بداية  ث  فلنتحدَّ لكْن  أدناه.  الواردة 

مقاومة الرغبة يف إغفاله.

كيف يحسِّن العصف الذهنيُّ كتابتك

ل  باع أسلوب العصف الذهنيِّ يف بداية عمليَّة الكتابة. ملاذا؟ ألنَّ حتديد مضمون كتابك أو مقالتك منذ البداية يسهِّ نويص باتِّ
اخلطوات الالحقة كثرًيا.

ا االسرتاتيجيَّة البديلة التي يمكن اعتامدها فتتمثَّل يف استنباط األفكار يف أثناء الكتابة. قد ينجح هذا األسلوب لدى بعض  أمَّ
األشخاص، لكنَّه يفشل لدى معظم الكتَّاب. لذا، فاتِّباع هنج استباقيٍّ لتوليد األفكار يؤدِّي ليس فقط إىل ابتكار املزيد منها، 
بل يضمن أيًضا استيحاء أفكار ذات جودة أفضل، كام أنَّ جلسات العصف الذهنيِّ تساعدك عىل التحكم يف الوقت الذي 

تستحدث فيه أفكارك بدل االنتظار.   

املخطَّط  لوضع  وقًتا  ص  ختصِّ دمَت  وما  الوقت.  تقسيم  عىل  الكتابة  هبدف  الذهنيِّ  العصف  اسرتاتيجيَّة  اتِّباع  ويساعد 
العصف  جلسة  أثناء  يف  ًزا  حمفَّ ذهنك  يكون  فعندما  أيًضا؟  األفكار  الستحداث  وقًتا  س  تكرِّ ال  فِلَم  والتنقيح،  التمهيديِّ 

الذهنّي، يسهل عليك توليد أفكار باجلملة.



العصف الذهنيُّ الفرديُّ مقابل العصف الذهنيِّ الجماعّي

ذها  ا أيًضا يف مرشوعات الكتابة التي ينفِّ  ُيَعدُّ العصف الذهنيُّ نشاًطا مجاعيًّا يف كثري من األحيان، لكن يمكن أن يكون فرديًّ
ن أسلوب العصف الذهنيِّ  مؤلِّف واحد )مثاًل، إذا كنت تطرح األفكار لكتابة مقالة تعتمد عىل اخلربة الشخصيَّة(. ويتضمَّ

الفرديِّ اخلطوات واملامرسات املثىل نفسها الواردة أدناه، فليس بالرضورة أنَّك حتتاج إىل أشخاص آخرين لتنفيذه.

كر هو أنَّ العصَف الذهنيَّ اجلامعيَّ حيمل يف طيَّاته بعض الفوائد، ومنها اعتامد وجهات نظر جديدة أو مقاربة  واجلدير بالذِّ
املواضيع من زوايا خمتلفة. وحتَّى إذا كنَت تؤلِّف منفرًدا، كام هي احلال يف معظم الواجبات املدرسيَّة، يمكنك دائاًم االستعانة 

ببعض األصدقاء ملساعدتك عىل ابتكار األفكار عندما تفتقر إىل البصرية.

وإذا كنَت ختطِّط إلجراء جلسة عصٍف ذهنيٍّ مجاعّي، فاحرص عىل َوْضعها ضمن اإلطار الصحيح، وحاِوِل الرتكيَز عىل 
، َوأوِص جمموعتك بتجنُّب االعرتاض )مع أنَّ التدقيق قد يكون مفيًدا الحًقا لتحديد األفكار التي  اإلبداع والتفكري احلرِّ
جيب اإلبقاء عليها وتلك التي جيب حذفها(. وال تستبعد أيَّ شخص قد ال حتسُبه ‘‘مبدًعا’’، فَمن ال يبدو مبتكًرا أو مبدًعا 

ا يفاجئك دائاًم بتقديم الفكرة التي تنقصك. ظاهريًّ

ستُّ خطوات للعصف الذهنّي

فة من ستِّ خطوات لتحقيق  إْن مل تُكْن قد أجرْيَت جلسَة عصٍف ذهنيٍّ من قبل، يمكنك اتِّباع هذه الطريقة الرسيعة املؤلَّ
أفضل النتائج.

ِ األجواء املالئمة 1. حضِّ

ص وقًتا لالختالء  اخلْق بيئة مالئمة للتفكري اإلبداعّي؛ فهذا عنرٌص أسايس يف جلسة العصف الذهنّي. وقبل كلِّ يشء، خصِّ
ص هلا  ة مع عمليَّة العصف الذهنيِّ بتحديد موعد هلا، وخصِّ يَّ د موعًدا إلجراء جلسة مجاعيَّة. وتعاَمْل بجدِّ بنفسك أو حدِّ

وقًتا كافًيا لئالَّ تلتهي باخلطط األخرى.

ويف املرحلة التالية، حرضِّ املكان املناسب للجلسة. اخرَتْ مكاًنا مرحًيا يساعدك عىل الرتكيز، وختلَّص من عوامل التشتيت، 
وانظْر يف إمكانيَّة االمتناع عن استعامل اإلنرتنت إىل حني انتهاء اجللسة. ويمكنك َرْفع معنويَّات املشاركني يف اجللسة بتشغيل 
ز للتفكري. فلكلِّ  اذ أيِّ إجراٍء آخر حمفِّ موسيقا عذبة أو وضع مصدر ينفث رائحة زكيَّة يف الغرفة أو َخْفت اإلضاءة أو اختِّ

ِذ اإلجراءات التي جتدها مناسبة. إنسان آراء خمتلفة حول ما يساعد عىل االسرتخاء، لذا اختَّ

اهلاتف  أو  احلاسوب،  مثل  الغرض،  تطمئنُّ الستعامهلا هلذا  التي  الوسيلة  املالحظات، واخرَت  تدوين  ختاًما، احرص عىل 
ة أداة أخرى. وإذا كنت جتري جلسة عصٍف ذهنيٍّ مجاعّي، فاستعمل اللوح األبيض بحيث يرى  ال، أو الورق، أو أيَّ النقَّ

اجلميع ما ُيطرح من أفكار.



ة الرئيسيَّة د النقاط املحوريَّ 2. حدِّ

ة الرئيسيَّة. فإذا أردَت، مثاًل، استحداَث أفكاٍر ملقالٍة حول  ن النقاط املحوريَّ عندما حيني موعد جلسة العصف الذهنّي، دوِّ
ة تساعدك عىل  ن كلمة ‘‘النقد’’ يف وسط اللوح أو الشاشة أو يف أعالها ليكون أشَبه بمرجعيَّة برصيَّ النقد البنَّاء يف الكتابة، دوِّ

تركيز أفكارك وترجعك إىل املكان الصحيح إذا تشتَّت انتباهك.

ة. وإذا كانت جلسة العصف الذهنيِّ هتدف  ن أيًضا أيَّ مواضيع فرعيَّة أو فئات ثانويَّ وعندما ُتعدُّ مشاريع أكثر تعقيًدا، دوِّ
ص أقساًما منفصلة جلوانب خمتلفة من سامت هذه الشخصيَّة، مثل ‘‘املخاوف’’ أو ‘‘الدوافع’’. إىل جتسيد شخصيَّة ما، خصِّ

ل يف جلسة العصف الذهنّي. وقد تكون هذه  ة الرئيسيَّة، فيجب أن يكون هذا هدفك األوَّ النقاط املحوريَّ د  وإْن مل حتدِّ
‘‘املوضوع الرئييس’’ عىل ورقة، ثمَّ تدوين مجيع األفكار التي تتبادر إىل ذهنك. ويفيدك  العمليَّة بسيطة مثل كتابة عبارة 

دة األوىل وحماولة توقُّع األفكار التي تريد إدراجها فيها. أيًضا التفكري مسبًَّقا يف كتابة املسوَّ

اًها واضًحا. وكلَّام كنَت واثًقا بام تبحث عنه،  ويمكنك حتقيق أفضل النتائج بواسطة جلسة العصف الذهنيِّ عندما تتَّبع اجتِّ
اه  اجتِّ م يف  للتحكُّ ذكيَّة  فئات هو طريقة  عناوين  أو  رئيسيَّة  عناوين  بوصفها  املواضيع  تدوين هذه  إنَّ  إجياده.  سهَل عليك 

اجللسة وإبقائها ضمن اإلطار الصحيح.

ليَّة 3. اكُتْب كلَّ أفكارك األوَّ

ار التي تبادرت إىل ذهنك يف أثناء جلسة العصف الذهنّي، فضاًل عن األفكار  ن األفكار السهلة، أي كلَّ األفكَّ بتعبري آخر، دوِّ
البدهييَّة التي قد ال تدعو احلاجة إىل تدوينها.

عصبيَّة  تأثريات  األفكار  تدوين  ولعمليَّة  إليه.  تفتقر  ما  ومعرفة  وترتيبها،  أفكارك،  مَجْع  عىل  االسرتاتيجيَّة  هذه  تساعدك 
مذهلة تشمل تعزيز انتباهك. ويمكنك تشبيهها بتفريغ ذهنك ‘‘لإلفساح يف املجال’’ أمام أفكار جديدة لدخوله.

التي ختطر يف بالك،  ن كلَّ األفكار  النوعيَّة، لذا، دوِّ يَّة ال  بالكمِّ يتعلَّق  أنَّه ال توجد أفكار سيِّئة! فالعصف الذهنيُّ  ْر  وتذكَّ
ا يف هذه املرحلة، فُيستحسن مَجْع أكرب قدٍر ممكن من األفكار. واحذْف ما ال يلزم بينها يف وقٍت الحق. أمَّ

4. ابحْث عن أنامط

لها ويف تلك التي  لة باألفكار األوليَّة األساسيَّة، عليك حتليلها. فابَحْث عن أنامط يف األفكار التي تفضِّ بعد إعداد قائمة مطوَّ
الفئة  ن أفكاًرا كثرية ضمن فئة واحدة، وعدًدا غري كاٍف منها ضمن فئة أخرى، فتختار حذف  ال تروقك فعاًل. وقد تدوِّ

الصغرية وتقسيم الفئة األكرب إىل قسَمني.

ف األفكار اجلديدة التي تندرج ضمن الفئة املطلوبة، ورفض  ويمكنك اعتامد أيِّ أنامط أو روابط لتكوَن معياًرا تستند إليه لتلقُّ
كلِّ ما هو خمالف هلا. وإذا كنت ضمن جمموعة، فقد تكون هذه فرصة جيدة ملناقشة األفكار املطروحة حتَّى هذه املرحلة.



قة 5. أعدَّ قائمة بالثغرات أو باألهداف غري املحقَّ

ما الذي ينقص اآلن؟ ما األفكار التي ما زلت حتتاج إليها؟ حني تتخلَّل جلسَة العصف الذهنيِّ فرتُة هدوء، قيِّم ما لديك 
وما تفتقر إليه.

وبعد استبعاد األفكار ‘‘األسهل’’، يمكنك إعادة الرتكيز عىل تلك التي تطرح اإلشكاليَّة األكرب. لكْن بدل الغوص فيها، من 
دة فيها، واعتمْدها بوصفها  اًل. فإذا كنت تكتب عقدة الرواية، أعدَّ قائمة بكلِّ النقاط غري املحدَّ األفضل حتديد النواقص أوَّ

ن أفكاًرا لكلٍّ منها. ق من النقاط، الواحدة تلو األخرى، إىل أن تدوِّ قائمَة حتقُّ

6. ابتكِر أفكاًرا جديدة مللء الفراغات

واآلن، حان الوقت مللء مجيع الفراغات التي اكتشفَتها يف اخلطوة السابقة. غالًبا ما يكون هذا اجلزء األصعب من عمليَّة 
وإذا  بدَل االصطدام هبا الحًقا.  البداية،  منذ  الصعوبات  األفضل معاجلة هذه  أيًضا. ومن  مفيد  ولكنَّه  الذهنّي،  العصف 

واجَهْتك العقبات، فإليك بعض تقنيات العصف الذهنيِّ لتحفيز إبداعك.

ل كلمة جديدة تتبادر إىل ذهنك ضمن سياقه. 	  ن أوَّ إقران الكلامت: حيدث إقران الكلامت عندما ترى مصطلًحا ما، وتدوِّ
‘‘شاطئ  مثل  بكلمة  رك  تذكِّ التي  ‘‘صيف’’  التي تستحرض كلمة  ‘‘حاّر’’  ر يف كلمة  تفكِّ مثاًل، قد جتعلك  ‘‘نار’’،  فكلمة 
أنَّه  أو  املواضيع،  إنشاء عالقات جديدة وغري معهودة بني  آليًّا، فهو يساعدك عىل  يبدو  التمرين  أنَّ هذا  البحر’’. رغم 

ن املزيد من األفكار يف عقلك الباطن. يشغل ذهنك ببساطة يف ما يتكوَّ

َطْرح األسئلة: ‘‘ما الذي ُيغضب هذه الشخصيَّة؟’’ ‘‘ما أقوى دليل داعم لدّي؟’’ ‘‘أين يكمن اجلانب العاطفيُّ يف هذا 	 
املوضوع؟’’ غالًبا ما تنتج الكتابة اجليِّدة عن طرح األسئلة املناسبة عىل نفسك. فأطلق العنان لفضولك، والحظ األجوبة 

ل إليها. ولألسئلة أيًضا آثار إجيابيَّة يف الدماغ، وهي كلُّها مفيدة يف عمليَّة العصف الذهنّي. التي تتوصَّ

‘‘ماذا لو...’’: امتداًدا ملرحلة األسئلة، اقرتْح سيناريوهات خمتلفة تطرح فيها تساؤالت تبدأ بالعبارة: ‘‘ماذا لو...’’، 	 

أكرب  الشخصيَّة  هذه  كانت  لو  ‘‘ماذا  اإلبداعيَّة:  الكتابة  جمال  يف  التايل  السؤال  تطرح  أن  ويمكن  األجوبة.  لدراسة 
سنًّا؟’’ أو يمكنك أن تسأل يف جلسة العصف الذهنيِّ اهلادفة التي تسبق كتابة املقالة: ‘‘ماذا لو طرحُت حجَج خصمي 

قبل حججي؟’’.

من السهل أن تشعر باإلرهاق يف أثناء جلسة العصف الذهنّي، لكْن بدَل شقِّ طريقك بصعوبة، ُيستحسن أن تسرتيَح وحتاول 
د يف االسرتخاء  ر بوضوح. وال ترتدَّ ق نتائَج أفضل عندما تفكِّ ة أخرى؛ فعمليَّة العصف الذهنّي، بطبيعتها، جتعلك حتقِّ مرَّ

ليوم واحد عىل أن تعاود االجتامع الحًقا الختتام العمل. فمن املفيد أن ترتيَّث قلياًل كي تستعيَد نشاطك.



كيف تنظِّم أفكارك بعد جلسة العصف الذهنّي

بعد مَجْع أفكار كافية لوضع خمطَّط للكتابة، تنتهي مرحلة العصف الذهنّي، لالنتقال إىل املراحل األكثر دقَّة.

ر فعاًل كلَّ ما بذلته  ويف اخلطوة التالية، ضع املخطط التمهيديَّ ونظِّم أفكارك وفق الرتتيب الذي تراه مناسًبا. عندئٍذ، ستقدِّ
دة  من جمهود يف أثناء جلسة العصف الذهنّي. ختيَّل كتابة خمطٍَّط متهيديٍّ دون أفكار، واألصعب من ذلك هو صياغة مسوَّ

أوليَّة دوهنا.

ف عن: مرتجم بترصُّ
 https://www.grammarly.com/blog/brainstorming/


