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ُة يَّ أهمِّ
التفكير البصرّي

الرسُم عندي ليس هوايًة أو حتَّى وظيفة، بل هو أسلوب حياة! في 
مرحلة الطفولة، كنُت أرسُم دون توقُّف، حتَّى في أثناء جلوسي إلى 
الطاولة لتناول طعام اإلفطار والغداء والعشاء. وقد منحتني رسوماتي 

المشاغبة في سنوات المدرسة شعبيًَّة واسعة، في حين ساعدني 
تسجيل مالحظاتي عن الدروس باألسلوب البصريِّ على التعلُّم. 

مكَّنني الرسم من تبيُّن طريقي وسط ما كان يبدو لي أحيانًا كأنَّه 
متاهٌة معقَّدة من النصوص. وساعدتني رسوماتي على تمييز المهمِّ 

ر، وعلى تلخيصه وفهمه. بعد إتمام دراستي في  منها من المكرَّ
أكاديميَّة التصميم في آيندهوفن، أصبحُت مصمِّمًة صناعيَّة، لكنِّي 

سُت شركتي  يَّة في التصميم، لذلك أسَّ أردُت مساحًة أكبر من الحرِّ
 Buro BRAND | Visual( ’’للتصميم: ‘‘بورو بروند | التواصل البصري

Communication(. وهكذا فقد جعلُت من شغفي مهنًة أزاولها بإظهار 

األموِر بالصورة الصحيحة، وشرح األشياء بواسطة التصوير البصرّي.

كلَّما عِملُت أكثر في هذا المجال، صار من الواضح لديَّ أنَّ ما 
أمارسه بصورة طبيعيَّة من التصوير البصريِّ للعمليات بغيَة توضيحها 

وشرحها كان موهبًة متميِّزة يمكنني ُمشاركُتها وتحويلها إلى خدمٍة 
مها لمساعدة اآلخرين. إنَّ كلَّ يوٍم أكون فيه قادرًة على مساعدة  أقدِّ
اآلخرين في إطالق َمَلكاتهم اإلبداعيَّة وتوظيفها لتحقيق نتائج أفضل 

د شغفي بالرسم. في أعمالهم يمنُحني الفرَح، ويجدِّ

1
عندما التقيُت پيتر كونه )Pieter Koene(، سرعان ما رأى أنَّ 

د  طريقتي في التفكير البصريِّ تتجاوز إلى حدٍّ بعيد كونها مجرَّ
طريقٍة بسيطة لَفْهم العالم. ولفَت انتباهي كذلك إلى أنَّ المَلكَة التي 

أتمتَّع بها في التصوير البصريِّ للمفاهيم هي أداٌة بالغة األهمِّيَّة 
يمكن توظيُفها في تمكين األفراد وتحفيز التعاون وتعزيز جهود 
االبتكار. حينما أدركُت اإلمكانات الهائلة وراء التصوير البصريِّ 

ا لي أن أبدأ بتعليم اآلخرين  وتأثيره الكبير، أصبح من المنطقيِّ جدًّ
كيفيَّة استخدامه في مجال األعمال.

يبيِّن هذا الفصل األسباب التي دفعتنا إلى تأليف- وَرْسم- هذا 
الكتاب؛ إذ إنَّه َيعِرض القوَّة الكامنة وراء استخدام الصور والتفكير 

م إليك  البصري، كما يوِضُح الكيفيَّة التي سنساعدك بها، وُيقدِّ
األدوات والمهارات التي تلزمك لَترُسم المزيَد من الصور، وُتفكِّر 

باتِّباع نهٍج بصرّي.
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رائع

%٧٥
من دماغنا ُيستخَدم  

في معالجِة
ة المعطيات البصريَّ

لماذا

التفكيُر البصريُّ ليس حكًرا على عدد قليل 
من الناس المحظوظين؛ فالجميع يوَلدون 

ولديهم القدرة على التفكير وتصوُّر األشياء 
بواسطة الرسم، لكنَّ عدًدا قلياًل منهم فقط 

يهتمُّ برعاية هذه القدرة، والعمل على تطويِرها 
ُة ذاتها على  م العمر. وتنسحُب القصَّ مع تقدُّ
مهارة الرسم، ففي وسع الجميع أن يرسموا، 

لكنَّ االحتمال الغالَب هو أنَّك واجهَت تثبيًطا 
في مشروع مواصلة الرسم حين كنَت طفاًل، 
اء ذلك هذه المهارة. إنَّ الرؤية  فأهملَت جرَّ
هي إلى حدٍّ بعيد أهمُّ وسيلٍة للتعلُّم وتعرُّف 
العالم من حولنا. وإذا لم ُتطوِّر مهاراتك في 
الرسم والتصوير البصرّي، فلن تطلق العنان 

ا في  لماذا ُيعدُّ التفكيُر البصريُّ جانًبا مهمًّا جدًّ
عالم األعمال اليوم؟ لقد ازداد تساُرع وتيرة 

التغيير بصورٍة كبيرة في السنوات األخيرة. كما 
أنَّ التطوُّر المتسارع في سلوك المستهلك، والذي 

يترافق مع لوائَح جديدٍة وابتكاراٍت تكنولوجيَّة 
ناشئة، يعني أنَّه ينبغي للشركات التكيُّف مع 

مستوياٍت عالية من التقلُّبات في أعمالها.

وقد صار لزاًما على الشركات اليوم إيجاد طرٍق 
جديدٍة للعمل بهدف استيعاب هذا ‘‘الواقع 

الطبيعيِّ الجديد’’ الذي يتَّسم بأنَّ عدم التيقُّن 
هو اليقين الحقيقيُّ الوحيد.

إنَّ طرَق العمل التقليديَّة في الشركات- والتي 
تتَّسُم بوجود أعداد هائلة من التقارير المطلوبة 
للمستويات اإلداريَّة المختلفة، وصفحاٍت طويلة 

لإلمكانات الكاملة لما نسبته 75% من الخاليا 
العصبيَّة التي تؤلِّف دماغك، والتي ُتستخدم في 

معالجة المعطيات البصريَّة.

ُيمكِّن هذا الكتاب األشخاص والمجموعات 
من إطالق كامل قدرات الدماغ، ومن 

استخدام المعطيات البصريَّة إلحداث تأثيٍر 
أقوى. وهو بالتأكيد ليس باألمر المعقَّد مثل 

م تقنياٍت  علم صناعة الصواريخ؛ فنحن نقدِّ
سهلَة االستخدام للتفكير والتعاون البصريِّ 

يمكن اعتمادها لتكوَن أساًسا ُيبنى عليه في 
بيئات العمل المختلفة، وطريقًة لتطوير الثقة 

الكافية لممارسة الرسم.

ل- هي  من اللوائح المكتوبة والتخطيط المفصَّ
بكلِّ بساطٍة عاجزٌة عن مواصلة النجاح في هذه 
البيئة ذات الديناميكيَّة المتزايدة، بل إنَّها تؤدِّي 

في الواقع إلى َكْبح اإلبداع البشري.

يجب على الشركات في هذه األيَّام اعتماُد 
السرعة والرشاقة في األعمال من أجل التكيُّف 

سريًعا مع األحوال المتغيِّرة. وقد أخذت الشركات 
تتبنَّى أنماًطا جديدة في إدارة مشاريعها، مثل 

 ،)Agile Scrum( رة منهجيَّات التنمية المتكرِّ
واألسلوب الليِّن في إدارة المشاريع الناشئة 

)Lean Startup(، والتفكير التصميمي

)Design Thinking( حاسبين إيَّاها جميًعا

وسائَل لمواكبة بيئات العمل المتغيِّرة باستمرار.

وتشترك جميُع هذه الطرق الجديدة في إنجاز 

األعمال في أمٍر واحد: أنَّها تتطلَّب درجًة عالية 
من التقنيات البصريَّة لتحفيز التعاون؛ إذ تؤدِّي 
هذه التقنيات البصريَّة إلى تحسين سرعة فرق 

العمل ودرجة إبداعها وفاعليَّتها في أثناء تعاونها 
ضمن بيئٍة ديناميكيَّة.

لقد أصبحت أرضيَُّة العمل الجديدة أشبَه ما 
تكون بمعرٍض بصريٍّ ُتوزَّع عليه أداة التصوير 

البصري لَسير العمل، المعروفة بِاْسم ‘‘ألواح 
طات قصص المستخدم،  كانبان’’ )Kanban(، ومخطَّ

والنماذج األوَّليَّة. وتعني هذه الطرُق الجديدة في 
إنجاز األعماِل أنَّ على الشركات تطوير موهبِتها 
في التفكير البصري. كما ينبغي لألشخاص تطويُر 
المهارات الالزمة إلحداث أثٍر ضمن هذه البيئة. 

إنَّ هذا الكتاب سيساعدك على تحقيق ذلك.

د  التفكيُر البصريُّ هو أكثُر بكثيٍر من مجرَّ
ع الناس على  ممارسة الرسم؛ فنحن نشجِّ

استخدام خيالهم وإبداعهم وأسلوبهم 
الخاّص. كما نريد إعطاءهم اإللهام وتعليمهم 

كيف يصبح في وسعهم إحداُث أثٍر واضٍح 
في بيئات العمل باعتماد أسلوب الرسم.
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أنت قبل كلِّ شيٍء تحقِّق التقاُطع ما بين الصورة 
والكلمات المنطوقة والنصِّ المكتوب، بحيث 

تصُل إلى أقصى قدٍر من الفاعليَّة والتأثير.

د تعليمك  ال نريد أن ينحصر عملنا في مجرَّ
مهارًة ما فحسب، بل نسعى ألن يصبح هذا 

الكتاب أشبه بدليٍل إرشاديٍّ عمليٍّ لمنشأتك 
كلِّها؛ إذ يساعد هذا الكتاُب الشركاِت على 
تسخير التأثير القويِّ للصور المرسومة إلى 

جانب الكلمات المكتوبة والمنطوقة ولغة الجسد.

ويحمل الكتاب رسالًة بسيطة مفاُدها: أنَّك 
تستطيع تحقيق ذلك! والدروس والمهارات 
التي ستتعلَّمها في هذه الصفحات يمكن أن 
تستخدَمها شركتك لتكون معياًرا لتوظيف 

الصور المرسومة في األعمال.

والواقع أنَّ من المثير حقًّا استخدام رسوماتك 
الخاصة في أثناء التواصل ضمن بيئة األعمال. 

وسيقتضي األمر بعض الشجاعة وقلياًل من 
الجرأة البتكار صورة تنقل أفكارك وأولويَّاتك 

بفاعليَّة. إالَّ أنَّ بعض المهارات البسيطة كفيلٌة 
بمساعدتك على بدء هذه الرحلة.

سُنعلِّمك بدايًة مهاراٍت أساسيَّة. وكلُّ ما يتحتَّم 
عليك عمله هو أن ترسم جميع ما نرسمه على 

دفتر مالحظات. الممارسة تقود إلى اإلتقان- 
وحتَّى إن لم تخرج الرسومات بالمستوى 

المثالّي، فال داعي للقلق. )ستتعرَّف الحًقا القوََّة 

الكامنة وراء وجود عيوب في الرسم(. وما إن 
تكوُن قد أتقنَت هذه المهارات األساسيَّة، حتَّى 

ننتقُل بعد ذلك لنعلِّمك كيفيَّة َدْمج الرسوم 
ٍة بصريَّة. وأخيًرا، نضُع النظريَّة  لتشكيل قصَّ

م تقنياٍت  موضع التطبيق في الفصل 4، بأن نقدِّ
بصريًَّة بسيطًة في إطار بيئاِت عمٍل حقيقيَّة.

سترى في الصفحة التالية نُبذًة عامًَّة عن 
األسباب وراء أهمِّيَّة استخدام الصور. نسأل 

المشاركين في بداية الجلسات وورش 
العمل عن األسباب التي تجعلهم يعتقدون 

يًَّة كبيرة، وأنَّها يمكن أن  أنَّ للصور أهمِّ
تضيف قيمًة إلى العمل. والنقاط التالية هي 

مونها. ة يقدِّ بعض جوانب عدَّ

عندما ترسم:

م أفكارك.	  تتنظَّ
تتَِّضح األنماط والروابط.	 
يبرز أمامك منظوٌر مختلف.	 
يصير باإلمكان تلخيص االجتماع.	 
يسهل تنظيم المعلومات.	 
تصبح األمور أكثر بساطة.	 
ُتواِصُل عمليَّة التحسين.	 
تتولَّد لديك أفكار جديدة.	 
تتفتَّح أذهان اآلخرين.	 
يتحوَّل األشخاص عن التركيز على التفاصيل 	 

الصغيرة التي ال صلة لها بالموضوع.
يصبح َفهُم الموضوع وتناوله أكثر سهولة.	 
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