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الأ�سئلة:  
ة الطرح ل تفا�سيل ال�سرح قوَّ

للأ�سئلة دوٌر بارٌز يف ا�ستنباِط املعلوماِت بكلِّ 
  . اأ�سكالها، اإالَّ اأنَّ دوَرها ال ينتهي عند هذا احلدِّ

فللأ�سئلة طبيعٌة ُملهمٌة ُيدركها القادة اال�ستثنائيون 
لهم لت�سجيع العمل  الذين يجيدون طرحها ب�سكل يوؤهِّ

اجلماعي، وحتفيز االإبداع والتفكري خارج ال�سندوق، 
و�سحذ طاقات مروؤو�سيهم، ومتتني العلقات التي 

تربطهم مبن حولهم.  وت�سري اأحدث الدرا�سات 
�سات اإلى اعتبار  املمزوجة بخربات اأجنح املوؤ�سَّ

ك الع�سر واأداة القائد الناجح الذي ال  االأ�سئلة حمرِّ
فيه على طبق من ذهب،  يكتفي بتقدمي االإجابات ملوظَّ

ز تفكريهم كي ُينتجوا  ا يداعُب ف�سوَلهم ويحفِّ واإنَّ
�سة ككل.  مثل  حلواًل مبتكرًة ترتقي باأدائهم وباملوؤ�سَّ

هذا القائد يهيِّئ ملروؤو�سيه املُناخ املنا�سَب كي َي�ساألوا 
وُي�ساألوا.  

فيهم  هناك الكثري من القادة الذين ُيطرون موظَّ
بوابٍل من االأ�سئلة طوال الوقت؛ ولكن التاأثري ينبُع من 
الكيف ال من الَكم.  فمثلما هناك اأ�سئلة ُملِهمة هناك 
طٌة كتلك التي حتمل التهديد والوعيد  اأي�سًا اأ�سئلٌة مثبِّ

اأو اإلقاء اللوم مثل �سوؤال:  “من �ساحب هذه الفكرة 
ال�سخيفة؟”  ومن ثمَّ فلي�ست امل�سكلة هي اأنَّ القادة 
ا اأن يطرحوا  ال َيطرحون ما يكفي من االأ�سئلة واإنَّ

االأ�سئلة “املنا�سبة” وبطريقة ت�سجع الطرف االآخر 
على تقدمي  اإجابات �سافية ووافية.  ولذا من املهم 
اأن ُنتقَن فنَّ طرح االأ�سئلة املُلهمِة وعاداِت االإ�سغاء 

زًة وراأ�ُس مالها  ــاء ونخلَق بيئاِت عمٍل حمفِّ البنَّ
“االأ�سئلة.”

في ثـواٍن...
لكي ي�ستطيع االإن�سان اأداء دور فاعل 

وموؤثر، �سواء يف احلياة االجتماعية اأو 
املهنية، عليه االإحاطة ببع�س قواعد 

واآداب التوا�سل مع االآخرين. قد 
ي�ستطيع الفرد و�سع اأف�سل اخلطط 

وحتديد اأهدافه بدقة وترتيب االأولويات 
التي حتقق هذه االأهداف، ولكن يف النهاية ال يكن اأن يتم االإجناز اإال مبعاونة 

اء مع املحيطني بنا. ولهذا  االآخرين، وهنا تربز اأهمية التوا�سل والتفاعل البنَّ
يجب علينا حت�سني قدراتنا على التوا�سل وتبادل املعلومات ب�سهولة وو�سوح 

ومبختلف الو�سائل حتى نعزز علقتنا مع املحيط الذي نعي�س فيه مما ي�ساهم 
يف حتقيق اأهدافنا ب�سورة اأكرث كفاءة . 

واليقت�سر مفهوم التوا�سل على الكلم واحلديث مع االآخرين، بل االأهم هو 
الطريقة التي يتم بها اإي�سال الفكرة واملعلومة، فهناك حكمة �سهرية تقول 

االإ�سارة  قلته” وهنا جتدر  تبدو حني  االأهم كيف كنت  بل  “اليهم ماذا قلت، 
اإلى االأهمية التي متثلها بع�س العوامل يف عملية التوا�سل، مثل لغة اجل�سد  
وو�سعيته ونربة ال�سوت، وكلها عوامل تك�سف عن احلالة الذهنية يف حلظة 

ن االنطباع الذي نر�سله اإلى االآخرين.  معينة وُتَكوِّ

بني يديكم دفعة جديدة من مبادرة كتاب يف دقائق، ت�سلط ال�سوء بطريقة 
مبا�سرة وغري مبا�سرة على ثقافة فن التوا�سل، حيث ي�ستعر�س امللخ�س 

االأول طريقة توا�سل مبتكرة يف احلياة املهنية، حيث يرى املوؤلف اأن التوا�سل 
باأ�سلوب طرح االأ�سئلة قادر على حتفيز املوظفني وت�سجيعهم على طرح حلول 

مبتكرة ترتقي باأداء عمل املوؤ�س�سة ككل. ولكي ينجح هذا االأ�سلوب يف التوا�سل 
يتوجب على القادة من مديرين  وروؤ�ساء اأق�سام اإتقان فن طرح االأ�سئلة، 

فالكيف هنا اأهم من الكم، حيث اإن االأ�سئلة املنا�سبة وامللهمة من �ساأنها اأن 
اءة قادرة على تطوير بيئة عمل  ت�سجع الطرف االأخر على تقدمي اإجابات بنَّ

حمفزة. 

اأما ملخ�س الكتاب الثاين فيتناول جزئية مهمة يف التوا�سل مع االأخرين، 
وهي اإدارة الوقت وترتيب االأولويات. يناق�س الكتاب �سرورة التوا�سل عرب 

التحكم يف اختياراتنا وعدم االجنراف وراء تنفيذ اأجندات وخطط االآخرين، 
وذلك عرب حتديد االأولويات واكت�ساب مهارة فرز ما هو جوهري واأ�سا�سي عما 

هو هام�سي واأقل اأهمية. 

ويتحدث اآخر ملخ�سات الدفعة اجلديدة من مبادرة كتاب يف دقائق ب�سورة 
مبا�سرة عن التوا�سل الهادئ يف حياتنا االجتماعية. ويوؤكد الكتاب على اأن 

منهج التوا�سِل ال�سلمي قائم على جتنب النمط الهجومي واالنتقادي واإطلق 
االأحكام واتباع اأ�سلوب توا�سل يعزز قيم االحرتام ومراعاة االآخرين.

والبد اأن نتذكر دائمًا اأن التوا�سل عملية متبادلة بني طرفني اأو اأكرث، مما 
يعني اأن االإن�سات اجليد هو جزء ال يتجزاأ من اأي عملية توا�سل ناجحة.

                                                                                 جمال بن حويرب 
                                         الع�سو املنتدب ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم
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غرق “تايتنيك”: 
اإهمال اأم ف�سل يف ال�سوؤال؟

بعد غرق ال�سفينة العملقة “تايتنيك”، طفت على 
�سطح املحيط االأطل�سي اأ�سئلٌة كثرية.  فكيف ل�سفينة زعم 
عوها باأنَّها غري قابلة للغرق اأن يبتلعها املحيط بهذه  م�سنِّ
ال�سهولة؟!  اأثبتت التحقيقات اأنَّ املخاوَف راودت العديَد 

من امل�سوؤولني عن ال�سفينة حول اإمكانية وقوع ما ال حتمد 
عقباه، اإال اأنَّ اأيًا منهم مل يجروؤ على اأن ي�ساأل، خوفًا من 
ى قباطنُة ال�سفينة الكثرَي من  اأن يتهم بالغباء.  فقد تلقَّ

التقارير التي تفيُد بوجود جبال اجلليد يف طريقهم، 
لكنهم مل ياأبهوا ومل “ي�ساألوا” ومل يطلبوا االإحداثيات.  
فماذا لو متتع اأحدهم باجلراأة والف�سول ليطلَب مزيدًا 

من املعلومات عن جبال اجلليد العملقــة التي كانت 
تنتظرهم!  فكثريًا ما يوؤدي طرح �سوؤال واحد اإلى اإنقاذ 

االآالف.

اأ�سئلة العظمــــاء

كثريًا ما يبداأ الطريق اإلى العظمة بخلق بيئات عمل تقوم على طرح االأ�سئلة ال تقدمي 
ا االآن؛ فاإن  االإجابات.  رمبا كان تقدمُي احللول واالإجابات كافيًا للنجاح فيما م�سى.  اأمَّ
من ُيتقنون طرَح االأ�سئلة اجلوهرية هم  من ي�سنعون امل�ستقبل.  فاالأ�سئلُة الرائعُة تقود 
اإلى حياة رائعة.  فالعظماء يطرحون دائمًا اأف�سل االأ�سئلة ولذا فهم من يح�سلون على 

اأف�سل االإجابات.  يقول “اآين�ستني”: “لكي نتعلم من االأم�س ونعي�س احلا�سر ونتطلع اإلى 
امل�ستقبل علينا اأال نتوقف عن الت�ساوؤل.”

�سية للبيئة الت�سا�ؤليـــة املزايا املوؤ�سَّ

ل االأ�سئلُة البنيَة التحتيَة لتعليم االأفراد  u احلثُّ على التعلُّم:  ت�سكِّ

�سات.  ففي كل �سوؤاٍل فر�سٌة ذهبيٌة لتعلُّم اجلديد  والِفرق واملوؤ�سَّ
ل العميق والذي ال يتحقق اإال  واملفيد.  فالتعلُّم احلقيقي ينتج عن التاأمُّ

قة وملهمة.  عرب اأ�سئلة خلَّ

u حت�سني م�ستويات اتخاذ القرارات �حلِّ امل�سكالت:  ت�سهم 

االأ�سئلة يف اإ�ساعة التفاهم بني االأفراد ليعربِّ كلُّ طرف عن وجهة نظره 
�سات  بحرية وي�ستوعَب وجهة نظر الطرف االآخر.  وبالتايل تتمتع املوؤ�سَّ

التي يقودها مديرون ف�سوليون ومت�سائلون مبيزة القرارات املدرو�سة 
واحلكيمة واحلا�سمة.

:  كثريًا ما ُتقاَبل االأفكاُر اجلديدُة بالرف�س يف  u مواكبة التغيُّ

البيئات التي تفتقر اإلى ثقافة طرح االأ�سئلة؛ الأنها تبدو وكاأنها تت�سارب 
فني يف عملية البحث  مع ال�سيا�سات القائمة.  يف حني يوؤدي دمج املوظَّ

عن اإجابات اإلى ا�ستيعابهم واحت�سانهم للتغيري بكلِّ اأ�سكاله.

فني  فني:  ت�سحُذ االأ�سئلُة املنا�سبُة همَم املوظَّ u حتفيز املوظَّ

وت�سحُن طاقاِتهم؛ اإذ تخلُق ُمناخًا داعمًا لل�سدق وال�سفافية.  وعادة 
اءة الأنَّها تعك�س تقديرًا �سمنيًا  فون مع االأ�سئلة البنَّ ما يتجاوب املوظَّ

فني من “التواكل”  الآرائهم واأفكارهم؛ وبالتايل فاإنَّ االأ�سئلة تنقُل املوظَّ
اإلى املبادرة و“الت�ساوؤل”.

عة  الة بخربات متنوِّ u فرق عمل متما�سكة:  تتمتُع فرُق العمل الفعَّ

ذات معرفة وطاقة خلقة واإبداع.  ولن ي�ستطيع القائد توظيف كل هذه 
االإمكانات اإال برت�سيخ ثقافة ال�سوؤال بني اأع�ساء الفريق اإلى اأن ت�سبَح 

فعًل يوميًا وتلقائيًا يف كلِّ مناق�ساتهم واجتماعاتهم.
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رات الثقافة الت�سا�ؤلية موؤ�سِّ

رات رئي�سية، فالعاملون يف ظل هذه الثقافات: تتمتَّع الثقافة الت�ساوؤلية بخم�سة موؤ�سِّ

u ال يخجلون من قول: “ال اأعرف.”

ا يطرحونها ويتداولونها على كلِّ امل�ستويات. u ال يكتفون بتلقي االأ�سئلة، واإنَّ

اء. ِكنهم من طرح االأ�سئلة ب�سكل اإيجابي وبنَّ u ُتدربهم االأ�سئلُة على املهاراِت ومتَّ
امة. بون االأ�سئلة الهدَّ اءة ويتجنَّ زون على االأ�سئلة البنَّ u يركِّ

u َيحر�سون على طرح اأ�سئلٍة �سريحٍة مثل حر�سهم على تلقي اإجابات �سحيحة.

دعــوة للم�ســـارحـــة

يجب اأن نعرتف باإحجامنا املتعمد عن طرح االأ�سئلة؛ فاالعرتاف 
بامل�سكلة هو اأول خطوات احلل.  ولكن ينبغي اأواًل اأن نعرَف ال�سبَب 

ي وراَء هذا االإحجام.  ومن خلل �سوؤال قادة كثريين حول  اخلفِّ
العامل تنوَّعت اإجاباتهم كما يلي:

u اأحِجُم عن طرح االأ�سئلة بدوافَع غريزيٍة حلماية نف�سي من 
ادمة اأو االإجابات املُ�سلِّلة. الردود ال�سَّ

u ال ي�سعفني وقتي لطرح االأ�سئلة؛ فاأنا دائمًا يف عجلة من 

اأمري.
u ال اأملك مهارة اإلقاء ال�سوؤال املنا�سب يف الوقت املنا�سب.

فني  �سية دون تبادل االآراء بني املوظَّ u حتول ثقافتنا املوؤ�سَّ

فني وقادتهم، وحتى بني القادة  بع�سهم وبع�س، وبني املوظَّ
واأقرانهم.

فاخلوف وال�سغوط و�سعف املهارات هي االأ�سباب الكامنة وراء 
االإحجام عن الت�ساوؤل، وعدم القدرة على خلق التفاعل يف بيئات 
العمل احلذرة واملنكم�سة وغري املنتع�سة.  ولذا من ال�سروري اأن 

ُع بها الكلمات  َة اال�ستثنائيَة التي تتمتَّ ي�ستوعَب القادة تلك القوَّ
حينما ي�سوغونها على �سكل ت�ساوؤالت.  فالكلمات هي النوافذ 
التي ينبغي اأن يطلَّ منها اجلميع على اأفكارنا وقيمنا وروؤانا.  

فقبل طرح اأي �سوؤال ا�ساأل نف�سك: “ما الذي اأعتزُم حتقيَقه اأو 
اإدراَكه من هذا ال�سوؤال؟”  هل لل�سوؤال قيمٌة جوهريٌة يف تكثيف 
الرتكيز وتعميق التفكري؟.  فعندما َيطرح القائُد العظيُم �سوؤااًل 

كبريًا فاإنه ير�سل اأتباعه يف “رحلة فكرية” وا�ستك�سافية للبحث 
عن االإجابات.  فاإما اأن تكوَن االأ�سئلة اإيجابيًة ومثمرة، اأو �سلبيًة 

رة.  فانتِق اأ�سئلتك كي ال ت�سدمك االإجابات. ومنفِّ

اء �الهدم الأ�سئلة ما بني البنَّ

امة على اأ�سباب الف�سل فتثرُي ردود االأفعال  ز االأ�سئلة الهدَّ تركِّ
الدفاعية والعدائية؛ حيث َي�سرع كلُّ طرٍف يف تربئة نف�سه 

واإلقاء اللوم على الطرف االآخر.  ومن هذه االأ�سئلة:
د؟ u ملاذا مل تلتزم باجلدول الزمني املحدَّ

u من منكم مل يُقْم بدوره؟

u اأال ت�ستطيع التفكرَي بطريقة اأف�سل؟
فني القدرة على تو�سيح موقفهم،  مثل هذه االأ�سئلة ت�سلب املوظَّ

وجتعلهم يبدون جزءًا من امل�سكلة ال م�سدرًا للحل.

فني وترتكهم  اءة فتحفز تفكري واإبداع املوظَّ اأما االأ�سئلة البنَّ
يكت�سفون م�سكلِتهم باأنف�سهم وُيبدعون لها حلوَلهم اخلا�سة.  

القادة املُلهمون ُيحجمون عن تقدمي الُن�سح بطريقٍة تلقينيٍة 
ن املوظفني من ا�ستنباط  ومبا�سرة وَيطرحون اأ�سئلًة مُتكِّ

اإجاباتهم باأنف�سهم.  وهذه ناذج للأ�سئلة احلافزة:
u كيف ترى م�سروعنا بعد ما بذلته من جهٍد ُم�سٍن اأنت 

وفريقك؟ 
u كيف يكنني اأن اأ�ساعدكم يف زيادة وترية و�سرعة اأدائكم؟

u ما ت�سوُّرك للم�سروع عند انتهائه؟

u ما نوع وم�ستوى الدعم الذي حتتاجونه لتحقيق املركز االأول؟



1 - العقلية ال�سائدة: املنتقد يف مواجهة املتعلِّم
َق بني نوعني من التوَّجهات العقلية ال�سائدة  فاتنا وتفاعلنا مع االآخرين.  ويكننا يف هذا ال�سياق اأن نفرِّ تتحكم توجهاتنا الذهنية يف ت�سرُّ

وهما: عقلية الناقد وعقلية املتعلِّم.
فاتهم وينَزعون اإلى تكوين  ييل من يتمتَّعون بعقلية املتعلِّم اإلى التفاوؤل وفتح اآفاٍق جديدة وتوفرِي موارَد ملئمة.  ولذا حتُكم املرونُة ت�سرُّ

علقات فوز لكلِّ االأطراف.  وتت�سم االأ�سئلة التي يطرحها هوؤالء بال�سدق وال�سراحة؛ فهم ي�ساألون ليعرفوا ال ليت�سيَّدوا اأو يختربوا اأو يلوموا.  
وهذه اأمثلة للأ�سئلة التي يكن اأن يطرَحها املديرون املتعلِّمون:

u كيف يكننا اأن ن�ستفيَد من هذا االأمر؟

u ما الفر�س اجلديدة التي يتيحها لنا هذا؟
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الة اأمناط الأ�سئلة الفعَّ

الة هي التي ت�ستدعي االإجابات املن�سودة وتقيم  االأ�سئلة الفعَّ
علقًة اإيجابيًة بني ال�سائل وامل�سوؤول.  وتنق�سم هذه االأ�سئلة اإلى 

نطني هما:
- الأ�سئلُة ذات النهايات املفتوحة.
- �الأ�سئلُة ذات النهايات املغلقة. 

u متنح االأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة املجيَب قدرًا كبريًا من 

ل العميق والبحث  احلرية يف �سياغة اإجاباته وحتثُّه على التاأمُّ
ق الفهم.  وعادًة  عن احللول.  هذه االأ�سئلة تولِّد ال�سدق وتعمِّ
” اأو “ملاذا” اأو “كيف” اأو ببع�س  ما تبداأ هذه االأ�سئلة بـ: “مِلَ

املقدمات مثل “ما راأيك يف..؟”

ا االأ�سئلة ذات النهايات املغلقة فتبحث عن اإجابات  u اأمَّ
د للمجيب اخلياراِت لينتقي  دة – بنعم اأو ال – و حتدِّ حمدَّ

من بينها.  تبداأ هذه االأ�سئلُة بـ “ماذا” اأو “ما” اأو “متى” 
اأو “كم”، وقد ت�ستعلم عن موافقة الطرف االآخر من عدمها 

ومنها:
- كم عدد من �سيتاأثَّرون بهذا القرار؟

- هل توافق على هذا؟
- هل يكننا االجتماع ال�ساعَة العا�سرَة �سباحًا؟

اأمناط الأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة

u الأ�سئلة ال�ستك�سافية:  تفتح اآفاقًا جديدًة وتدفع العقل 

لينتهَج طرقًا غري مطروقة توؤدي اإلى اكت�سافات مبتكرة، مثل: 
يف...؟” فكرت  اأن  لك  �سبق  “هل 

u الأ�سئلة العاطفية: تدعو للإف�ساح عن امل�ساعر حول 

ق�سية معينة، مثل: “ما �سعورك بعد التحاقك بوظيفتك؟”
ق والتحليل، مثل:  ز على التعمُّ لية:  حتفِّ u الأ�سئلة التاأمُّ

رًا، فما ال�سبب يا ترى؟” “اأخربتني اأنَّك تعاين من التوتُّر موؤخَّ
u الأ�سئلة ال�ستعالمية:  تدعو الطرَف االآخَر اإلى حتليل 

ر،  ف، ا�سرح، ف�سِّ ق�سيٍة ما وتتخلَّلها بع�ُس الكلماِت مثل: “�سِ
ح”،  ومن اأمثلتها: “هل لديك تف�سري ملا حدث؟”. و�سِّ

ى االفرتا�سات وامل�سلَّمات، مثل:  u الأ�سئلة املنع�سة:  تتحدَّ

الطريقة؟” بهذه  العمل  هذا  نوؤدي  “ملاذا 
لِت والروابَط بني القرارات  u الأ�سئلة الرابطة:  ت�سنع ال�سِّ

منا املوعَد اأ�سبوعًا؟” والنتائج، مثل: “ماذا �سيحدُث لو قدَّ

فنُّ طرح الأ�سئلة

كثريًا ما نطرُح االأ�سئلَة ب�سكٍل غرِي الئق رغم ُح�سن 
م يف ا�ستيعاب  نوايانا.  وهناك الكثري من العوامل التي تتحكَّ

املتلقي الأ�سئلتنا كالعقلية ال�سائدة واملكان والزمان 
عها يف ُح�سباننا  وال�سياق.  وهي عوامُل يجب اأن ن�سَ

ونحن نلقي باأ�سئلتنا.



د  �ٌس للم�سروع اجلديد”  ويكنك اأن متهِّ تقول “كم اأنا متحمِّ
ع اخلروَج بها من  الأ�سئلتك باالإف�ساح عن النتائج التي تتوقَّ

احلديث اأو اللقاء مثل:
امل�سكلة  هذه  وراء  الكامَن  ي  احلقيقِّ ال�سبَب  اأفهَم  اأن  ى  u “اأمتنَّ

�ُس لها االآن” التي نتعرَّ
جتاَه  الُعملء  اأفعاِل  ردود  حوَل  روؤيتي  تكتمَل  اأن  اأودُّ  u “كم 

املنتج اجلديد”
د اأن يت�سَح هدُف املحادثة اطرح �سوؤااًل مبا�سرًا بكل ثقة  ومبجرَّ

وو�سوح.

5 - اإلقاء ال�سوؤال
ز على املتلقي حتى ال  ت�ستِّت تفكريك  حني تطرح ال�سوؤال ركِّ
بني االإن�سات الإجابته والتفكري فيما تنوي طرحه من اأ�سئلة 

ثك وال تبالغ يف  الحقة.  كن على م�سافة منا�سبة من حمدِّ
االقرتاب اأو االبتعاد. حافظ على توا�سل ب�سِريٍّ ثابٍت واجعله 

ي�سعر بف�سولك وحما�سك ملعرفة و�سماع املزيد با�ستخدام 
عبارات مثل “حقًا؟  مل يكن لديَّ علم بذلك” اأو “اأخربين 

بكل ما تعرف حول هذا االأمر؛ ماذا حدث بعد ذلك؟”
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زون على املا�سي وما �سابه من اأخطاء، ال بهدف التعلُّم منها، ولكن بهدف تاأنيب مروؤو�سيهم.  فهم يبحثون عمن  اأما املديرون املَنتـِقدون فريكِّ
لونه م�سوؤولية اإخفاقهم.  االأ�سئلة ُالتي يطرحونها تدعم العلقاِت العدائيِة التي يك�سب فيها طرٌف ويخ�سُر فيها اآخر.  كما ييلون اإلى  يحمِّ

فيهم وكاأنهم يعرفونها م�سبقًا  وهذه اأمثلٌة الأ�سئلة املنتقدين: اال�ستخفاف باإجابات موظَّ
         u من الذي ارتكب هذا اخلطاأ الفادح؟                                                                           u ملاذا ال تفهم ما اأقوله لك؟

كيف تتبنَّى عقلية املتعلِّم

من ال�سعب اأن نتخلَّ�س متامًا من عقلية املنتقد يف ظلِّ ال�سغوط 
�ُس لها يف بيئات العمل.  فحني تخرج االأمور عن  التي نتعرَّ

ل امل�سوؤوليَة واأن يكت�سف: ما حدث  م�سارها على القائد اأن يتحمَّ
وملاذا وكيف.  ولكن يجب التمييز بني دور القائد يف اكت�ساف 

اأ�سئلتك  تطرح  فكيف  “الفاعل”.   عن  البحث  “الفعل” وبني 
املُلهمَة بعقليِة املُتعلِّم؟

u تفاعل مع االآخرين قبل اأن حتكَم على اأفكارهم وم�ساعرهم.
u تعامل مع املواقف بعقلية املبتدىء وكاأنك تلهُث وراَء  املعرفِة – 

مهما طالت �سنوات خربتك.
u ال ت�سع نف�سك يف بوؤرة االهتمام بل تنبَّ دور امل�ستك�سف.

u ابحث عن حلوٍل مقنعة للجميع وغرِي مربحٍة لطرف دون االآخر.
u ت�سامح مع نف�سك ومع االآخرين.

د من فهمك للموقف. u ال تخجل من تكرار طرح ال�سوؤال حتَّى تتاأكَّ

عه على راأ�س اأولوياتك. ل التغيري والتح�سني امل�ستمر و�سَ u تقبَّ

2 - ال�سوؤال املنا�سب يف الوقت املنا�سب
طرح ال�سوؤال املنا�سب يف الوقت املنا�سب فنٌّ ال ُيتقنه اجلميع.  
لت طرح االأ�سئلة اأثناء العمل على م�سروع ما، فقد ال  فاإذا تعجَّ
رَت  تتلقى ما تن�ُسده من اإجاباٍت اأو معلومات دقيقة.  واإن تاأخَّ

ا تفوتك فر�ٌس نادرة للتعلُّم ف�سًل عن معاناة  يف طرحها فرمبَّ
فريقك اأثناء غيابك وهم يف اأم�سِّ احلاجة لتوجيهك ون�سحك.

 

3 - اإذابة اجلليد
ية الب�سيطة كي تذيَب اجلليد  ا�سَتهَل حديَثك ببع�س االأ�سئلة الودِّ

وتفتَح قنواِت التوا�سل مثل “هل هذا وقٌت منا�سب للحديث اأم 
نتحدث الحقًا؟”  وقد ت�ساعدك بع�س االأ�سئلة ذات النهايات 

ع الطرف االآخر  املفتوحة مثل “كيف كان يومك؟” يف اأن ت�سجِّ
على بدء احلوار وتتيَح له املجال ليبوَح مبا يدوُر يف َخلده.

4 - التمهيد لل�سوؤال �تهيئة ال�سياق املنا�سب
هذه اخلطوة تعتمد عليك ال على الطرف االآخر.  ابداأ بك�سف 

بع�س املعلومات عنك ب�سكٍل عام بالرتكيز على مو�سوع بعينه كاأن 

الإ�سغاء... فن

هناك العديُد من الو�سائل التي يكنك اأن ترَبهن من 
خللها على �سغفك باملعرفة وحر�سك على االإ�سغاء ملا 

يقوله حمدثك ومنها:
ن  ف قليًل بعد االنتهاء من طرح ال�سوؤال حتى يتمكَّ u توقَّ

ـــل و�سياغة االإجابة املنا�سبة. املُ�ستمع من التفكري والتاأمُّ
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د اأن تنتهي من طرح ال�سوؤال ا�سمت وا�ستمع  u مبجرَّ

الإجابته بانتباه.
u ا�ستخدم االإياءات التي توؤكُد تركيزك واإ�سغاَءك 

ق ومتابعَتك لتطوُّر احلديث.  وال ُتغفل اأهمية  املتعمِّ
ي ولغِة اجل�سد، وتعبرياِت الوجه التي  التوا�سل الب�سرِّ

يقَي اأو عدم مباالتك. ا اأن تعك�َس ف�سولك احلقِّ اإمَّ
u بعد اأن ينتهي الطرُف االآخر من اإجابتــه يكنك اأن 

د فهمك  تطرَح بع�س االأ�سئلة اال�ستي�ساحية التي توؤكِّ
الكامل.

u كن �سبورًا َمْهما قال واأطاَل وال تقاطعه حتى ينتهي.

ثقافة الت�سا�ؤل

�ِسية  ة القائد اال�ستثنائي يف تغيري الثقافة املوؤ�سَّ تكمن مهمَّ
من ثقافٍة قائمٍة على تقدمي االإجابات، اإلى اأخرى قائمٍة على 

ز ثقافَة الت�ساوؤل باعتبارها  �ساُت الناجحُة تعزِّ الت�ساوؤالت.  املوؤ�سَّ
اأف�سَل اأدواِت التوا�سل والتفاعل.  ولكن يبقى ال�سوؤاُل:  كيف ُيكن 

�ِسخ مثل هذه الثقافة؟ للقائِد اأن يرَّ

فيه من  u كن قد�ة يحتذى بها:  ال يكون القائد قدوًة ملوظَّ

خلل طرح االأ�سئلة فقط، بل بالتعبري عن ا�ستعداده للتعلُّم وتقبُّله 
ل كلَّ اأ�سكاِل التفاعِل اإلى فر�ٍس للتعلُّم  للتغيري.  باإمكانك اأن حتوِّ

من خلل طرح االأ�سئلة والبحث اجلماعي عن االإجابات.  كما 
اأنَّ ممار�سَة التعلُّم على راأ�ِس العمل والبحث عن اإجابات وحلول 

لها من �سماِت القائد الناجح،  مبتكرة وطرح االأ�سئلة املُلهمة ُتعدُّ كُّ
زهم على اأن ينتهجوا  الأنها �َسرعان ما تنتقل اإلى مروؤو�سيه وحتفِّ

نهجه.

�سية:   u اربط بني الأ�سئلة �القيم �املمار�سات املوؤ�سَّ
ت�ستطيُع من خلل طرح اال�سئلِة اأن تديَر حوارًا م�ستمرًا ومثمرًا 

�سة.  فعلى �سبيل املثال  مع مروؤو�سيك حول القيم ال�سائدة يف املوؤ�سَّ
�سة ثقافة الت�ساوؤل؟  اإن  ز قيم املوؤ�سَّ يكنك اأن ت�ساألهم:  “هل تعزِّ
ل هذه الثقافة على اأر�س  رنا يومًا يف اأن ُنفعِّ كانت كذلك، فهل فكَّ

الة للتوا�سل؟  واإن مل تكن  الواقع ونبداأ يف تداول االأ�سئلة كو�سيلة فعَّ
تدعمها، فهل تعتقدون اأنَّ باإمكاننا اأن نعيَد النظر يف هذه القيم، 

اأم اأننا بحاجة اإلى قيٍم جديدة تتيُح لنا العمل باأ�ساليَب مبتكرٍة 
�س مثُل هذا احلوار ال�ستيعاب مفهوم  تدعُم ثقافَة الت�ساوؤل؟  يوؤ�سِّ

ني هذه الثقافة. واأهداف االأ�سئلة وي�ساعُد على تبَّ

u اغتنم الفر�َص املتاحَة لطرح الأ�سئلة:  وهذه بع�س 
املواقف التي يكنك ا�ستثمارها يف طرح االأ�سئلة

u جل�سات الع�سف الذهني حلل امل�سكلت.

u االجتماعات اخلا�سة بالتخطيط وو�سع ال�سيناريوهات.
u جل�سات تقييم االأداء.

فني اجلدد والتعريف بهم. u جل�سات تقدمي املوظَّ

u اجتماعات فريق العمل.
فني. u االجتماعات العادية واملنتظمة مع املوظَّ

u كافئ املبادرين �اأعرب عن امتنانك لعتناقهم ثقافة 

بون عن مواِطن القوِة يف  الت�سا�ؤل: القادة الناجحون ُينقِّ
فيهم وَيثنون عليها كلَّما اأتيحت لهم الفر�سة.  ويف مثل هذه  موظَّ

البيئات يكون لكل املحاوالت حتى ما يبوء منها بالف�سل ن�سيٌب من 
الثناء والتقدير، باعتبار املحاولة �سرفًا يف حدِّ ذاتها ودليًل على 

م. �سغف �ساحبها بالتعلُّم والتقدُّ

القوة الكامنة يف الأ�سئلة

اِته فر�سًة ا�ستثنائيًة  يحوي كلُّ �سوؤال يطرحه القائد بني طيَّ
للتفكري يف امل�ستقِبل واإزاحة العراقيل التي حَتول بني الفريق وبني 
االإبداع واالبتكار.  للأٌ�سئلة قوٌة كامنٌة تبثُّ الثقَة وحتثُّ على تعلُّم 
اجلديد وابتكار املفيد.  من �ساأن هذه القوة اأن ترتقي بكلِّ ع�سٍو 
يف الفريق لي�سبَح �سخ�سًا اأف�سل على امل�ستوى االإن�ساين واملهني 
م املجتمع.  و�سنحاوُل فيما يلي  ها ومن ثمَّ يف تقدُّ في�ساهُم يف رقيِّ

اكت�ساَف تاأثري ثقافِة وقوِة الت�ساوؤالت يف بع�س املجاالت.
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َل �التعلُّم ق التاأمُّ الأ�سئلة ُتعمِّ

ر والتفكري  ل العديد من العمليات التي ت�سمل التذكُّ ن التاأمُّ يت�سمَّ
وربط االأجزاء وجتميع ال�سورة وح�سَد االأفكاِر املبعرثة وتعميَق 

ِل فائدٌة عظيمٌة يف عملية التعلُّم حني يدرُك االأفراُد  الفهم.  وللتاأمُّ
ي حاجز االأفكار واملعتقدات التي عفى عليها  َة لتخطِّ حاجَتهم املا�سَّ

الزمن، واالفرتا�ساِت امل�سلََّم بها، والتعاطي مع العامَلِ مبنظوٍر فكرٍي 
ل هي مفتاُح  ق.  اأي اأنَّ االأ�سئلة التي حتثُّ على التاأمُّ جديد وخلَّ

ما ُن�سميه بالتعلُّم امل�ستمر.  وكلَّما كانت اأ�سئلتنا للموظفني باعثًة 
ل اجلوهري واالأ�سيل، ازداد ا�ستيعاُبهم خلبايا اأنف�سهم  على التاأمُّ

واالإف�ساُح عنها ومن ثمَّ فهُمنا لهم ولدوافعهم.  فعلى �سبيل املثال، 
ل والتعلُّم والتطوُّر: ُت�سهم االأ�سئلُة التالية يف حتفيز العقِل على التاأمُّ

u ما اأف�سٌل اأ�ساليِب التعلُّم بالن�سبة اإليك؟

u كيف ا�ستطعَت اأن ترتقي باأدائك املهني؟

�ست لها؟ ي االأكرُث تعقيدًا التي تعرَّ u ما فر�ُس التطوُّر املهنِّ

ـَلت هذه الفر�ُس حتديًا بالن�سبة اإليك؟ u ملاذا �سكَّ

ـُز العمَل �الإبداع فِّ الأ�سئلة حُتَ

ل االأ�سئلُة االأقواَل اإلى اأفعال واالحتماالِت اإلى ثوابت  حُتوِّ
واخلطَط اإلى حقائق اإذ هي تنتقل بنا من احلا�سر اإلى 

د من خللها االأحلُم  امل�ستقبل.  فاالأ�سئلُة هي االأداُة التي تتج�سَّ
على اأر�س الواقع.  فبها ي�ستعُل احلما�ُس ويتكثَّف الرتكيز 

د اجلهود، وذلك هو جوهر  ق الفكر وُت�سحذ القوى وتتوحَّ ويتعمَّ
خ ثقة االأفراد بقدرتهم على  التميُّز واالإبداع.  كما اأنها تر�سِّ

حتطيم قيود الروتني واخرتاق حواجز االإبداع واالبتكار الذي 
�ُس عن ميزٍة تناف�سيٍة للفرد واملوؤ�س�سة على حد �سواء.   يتمخَّ

وهذه بع�س االأ�سئلة التي من �ساأنها اأن ُت�سعل فتيَل االإبداع:
u ما البدائُل املتاحُة اأماَمنا والتي يكنك توفريها؟

u ما مزايا وعيوب هذا االقرتاح؟

u اأي االأدوار �ست�سطلع بها وما املوعُد النهائي للت�سليم؟
u ما اخلياراُت املتاحُة اأمامنا - االآن - للتغيري والتطوير؟

اأ�سئلة التخطيط الناجح

يجتمع القادة مبروؤو�سيهم ب�سكل دوري ملناق�سة االأهداف 
واخلطط وامل�سروعات واملوارد واملخاوف اأي�سًا.  اإال اأنَّ هذه 

ة وت�سبُح  االجتماعات كثريًا ما ُتخفق يف حتقيق النتائج املرجوَّ
م�سيعًة للوقت، وحني يتعلُق االأمُر بالتخطيط وو�سع االأهداف، 

ُيكنك كقائد اأن تعتمَد على االأناط التالية من االأ�سئلة:

u ما الذي نهدف اإلى حتقيقه فعًل؟

u من بني كل هذه االأهداف الكثرية اأيها اأكرث واقعيًة وقابليًة 

للتنفيذ على اأر�س الواقع؟
u ما املوارد التي تنق�سنا؟

u ما نوع الدعم الذي حتتاجونه؟

م نحو االأهداف يكنك اأن ُت�سعَل  وفيما يتعلَّق مبتابعة التقدُّ
فيك من خلل هذه االأ�سئلة: احلما�َس يف نفو�س موظَّ

د؟ u هل ما زلتم ملتزمني بامل�سار املحدَّ

u هل لديكم كلُّ ما حتتاجون اإليه من بيانات ومعلومات 

واأدوات؟
u هل يف النتائج والتقارير ما ي�ستدعي التوقُّف عنده 

ومناق�سته واإعادة النظر فيه؟

مثُل هذه االأ�سئلة تبقي اأعنَي التنفيذيني م�سلطًة على االأهداف، 
ع منهم.  كما تعترب هذه االأ�سئلُة فر�سًة  رهم مبا هو متوقَّ وتذكِّ

ذهبيًة الكت�ساف امل�سكلت واإزالة العقبات وجتنُّب االأزمات 
املحتملة قبل فوات االأوان.
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الأ�سئلة ت�سحن اجتماعات فرق العمل

تفتقر معظم اجتماعات العمل الر�سمية واملنتظمة اإلى احلما�س 
والطاقة املطلوبني.  فاإذا جل�س اأع�ساُء فريِقك حوَل طاولة االجتماعات 

وبدا على وجوههم امللل، فاإنه يكنك اإثارُة انتباههم و�سحُن طاقاتهم 
بطرح االأ�سئلة احلافزة.  فاالأ�سئلُة – ال �سيما تلك التي تطرح حتدياٍت 

جديدًة – تولِّد الطاقة واحليوية يف اأع�ساء الفريق، بحثِّهم على 
االإ�سغاء وطرح االآراء وتبادل وجهات النظر والبحث عن حلول م�سرتكة.  

وهذه بع�س االأ�سئلة التي يكنك طرُحها يف بداية االجتماعات:

u ما االإجراءات التي نتفق جميعًا اأنه علينا اتخاُذها فورًا؟

u ما املطلوب حتى ن�سَل اإلى نقطِة اتفاٍق والتقاٍء بداًل من االإفراط يف 

اجلدل داخَل دائرٍة مغلقة؟ 
u ماذا علينا اأن نفعل كي ت�سبح اجتماعاُتنا ذات جدوى واأعمالنا 

ذات معنى؟

الجتماعات العك�سية

لك لتحقيق اال�ستفادة  هناك العديد من االآليات التي توؤهِّ
الق�سوى من االجتماعاِت والتخلُّ�س من طبيعتها التقليدية 

التي تثرُي ال�سجَر يف نفو�س الب�سر.  وهذه بع�س االآليات:

ج لها، بل على العك�س؛ اأِت  u ل تفر�ص فكرتك �تر�ِّ

فيك فر�سَة تو�سيح االأ�سباب التي يرون اأنها قد حتول دون  ملوظَّ
َ كلُّ فرًد  جناعتها وفاعليتها. ا�ستمع للآراء املختلفة حتَّى يعربِّ

ُل  عن �سكوكه وتخوُّفاته – اإن وجدت.  فبهذه الطريقة يتحوَّ
م من خلله فكرتك من االإكراه واالإجبار اإلى  االإطاُر الذي تقدِّ

املناق�سة واالعتبار وحرية االختيار.

ث، وا�ساأل كًل  u امنح جميَع امل�ساركني احلقَّ يف التحدُّ

منهم عن راأيه وموقفه اخلا�س من الق�سية حملِّ النقا�س، 
حتى يتِّم الو�سوُل اإلى اتفاٍق واخلروُج باأف�سل احللول.

ق بني الفهم �املوافقة.  فال�سعُي نحو الفهم – على  u فرِّ

العك�س من ال�سعي نحو ك�سب موافقة اجلميع - يعني اأن نرى 
د  العامَل من وجهة نظر االآخر، االأمر الذي يولِّد الثقَة ويوطِّ

العلقة مع جميع االأطراف فتظهر حلوٌل جديدٌة مل تكن 
ممكنًة من قبل.

الأ�سئلة �اإدارة ال�سراعات

َيٌة  ال�سراعاُت داخَل فرق العمل ويف اإدارة امل�سروعات ظاهرٌة �سحِّ
اأ من العمل اجلماعي.  فل  عٌة بطبيعة احلال الأنها جزٌء ال يتجزَّ ومتوقَّ

عجَب اأن يرى كلُّ ع�سو من اأع�ساء الفريق مو�سوعًا ما؛ وفَق روؤيته 
ووجهة نظره اخلا�سة ومن هنا ين�ساأ �سراُع االأفكار.  اإال اأنَّ ال�سراَع 
ل من الكيا�سة اإلى  املثمَر قد ينقلب اإلى اختلٍف مدمر، اإذا ما حتوَّ
ال�سيا�سة، وتخلَّلته املناف�سة حول ال�سكليات وال�سلطات واملكافاآت.  

فما االأ�سئلة التي يكنك توظفيها كي تديَر هذه ال�سراعاِت بفاعلية 
وبطريقة اإيجابية؟

�س هذا ال�سراع واأ�سباَب االختلف يف  u كيف يكننا اأن ن�سخِّ

وجهات النظر؟
u ما الهدُف الذي ي�سعى اإليه كلُّ طرٍف منا وملاذا؟

u ما نقاُط االهتمام والتوافق واأين تْكُمن امل�سلحُة امل�سرتكة؟

u كيف يكننا اأن نولِّد احللوَل ون�سَع اخلياراِت التي تعترب يف حدِّ 

ذاتها بدايًة ملواجهة االأزمة واإنهاء ال�سراع؟
بة ونتحاوَر بلغٍة موؤدبة؟ u كيف يكننا اأن نختلَف بطريقٍة مهذَّ



ل االأ�سئلُة التي ت�ستف�سر عن  u مرحلة ت�سخي�ص امل�سكلة:  تخوِّ

تة ل�سرح اأو  “الكيفية” الأع�ساء الفريق �سياغَة نظريٍة جتريبية موؤقَّ
تو�سيح اأو حماولِة حلِّ امل�سكلة مثل: “كيف يت�سابه اأو يختلف هذا 

�سنا لها من قبل؟”  اأو “كيف يكننا  املوقف عن املواقف التي تعرَّ
اأن نتعامل مع امل�سكلة ب�سكل خمتلٍف هذه املرة؟”  اأو “كيف ُيكننا 

ل قبل اأن يتفاَقَم املوقف؟”. اأن نتدخَّ

u مرحلة التنفيذ:  وهنا تربز اأهمية االأ�سئلة “التنفيذية” 

التي ت�ستف�سر عن “املاهية العملية” حيث يبداأ اأع�ساُء الفريق 
يف و�سف وحتديد ال�سلوكيات املطلوبة واال�ستنباط وتبادل 

اال�ستنتاجات مثل: “ماذا علينا اأن نفعل االآن؟”  اأو “ما االآثاُر التي 
ر م�ستقبًل؟” ف وكيف �ستوؤثِّ �سيرتُكها هذا الت�سرُّ
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الأ�سئلة �حلُّ امل�سكالت

حتتاج احللوُل املبتكرُة للم�سكلت والإدارة االأزمات بيئاِت عمٍل 
زٍة للأ�سئلة على اختلف اأنواعها، مبا يف ذلك االأ�سئلُة التي  حمفِّ

قد تعترُب �َسْطحيًة اأو غرَي �سرورية.  فمن املهم عند مواجهة 
ز - بدايًة - على اآليات اإنتاج االأ�سئلة  امل�سكلت املتكررة اأن نركِّ

يف حدِّ ذاتها ال على جودتها ومدى كفاءتها.  وكلَّما انخرط 
ادة يف كلِّ مراحل حلِّ امل�سكلت  االأفراُد يف تبادل االأ�سئلة اجلَّ
فيما بينهم حققوا �سيئًا من الر�سـا والقبول اجلماعي للحلول 

�ُس عنها االأ�سئلُة املطروحة.   واال�سرتاتيجيات التي تتمخَّ
وُت�ساحب االأ�سئلُة املراحَل االأربَع التاليَة حللِّ امل�سكلت وتواكبها 

خطوة بخطوة:

u مرحلة حتديد امل�سكلة:  تعترب االأ�سئلة التي ت�ستف�سر عن 

الأع�ساء  تتيُح  الأنها  املرحلة  هذه  يف  االأ�سئلة  اأهم  “املاهية” من 
الفريق جمع املعلومات وو�سع تو�سيٍف �سامٍل للموقف، ومن ثمَّ 

باتها وتوؤطرها ب�سكل يتفُق  لهم الإدراك جوهر امل�سكلة وم�سبِّ توؤهِّ
عليه اجلميع.  فعلى �سبيل املثال يكن هنا طرح �سوؤال: “ما 

العن�سُر االأهُم فيما يتعلَّق مب�سكلة...؟”

u مرحلة حتليل امل�سكلة:  يف هذه املرحلة يعلو �ساأُن االأ�سئلة 

مثل:   ية  اخلفِّ والدوافع  االأ�سباب  عن  ت�ستف�سر  “التعليلية” التي 
“ملاذا يعترُب هذ ا االأمر مهمًا بهذا القدر؟”  اأو “ملاذا �سار االأمر 

على هذا النحو من وجهة نظرك؟”  اأو “مِلَ �َسُعرَت بذلك؟”

الأ�سئلة �مترير التغيي

فون اأنف�سهم عالقني يف  يف كثري من االأحيان يجد املوظَّ
�سية العقيمة.  وهنا ياأتي دوُرنا  �َسَرِك ال�سيا�سات املوؤ�سَّ

كقادة يف تقييم هذه ال�سيا�سات من وقت اإلى اآخر، لتطوير 
اجليد منها واإزاحة املعيق و�سق الطريق.  ولي�س اإلى ذلك 

�سيَة  �سبيٌل خرٌي من طرح االأ�سئلة التي تخترُب الثوابَت املوؤ�سَّ
اخلا�سَة بالهياكل التنظيمية واال�سرتاتيجيات والقيم 
والعمليات، وغرِيها من العنا�سر التي ت�سوٌغ الثقافَة 

�سيَة ب�سكل عام  ويف هذه احلالة ال غنى عن روؤية  املوؤ�سَّ
فني ال�ستيعاب واغتنام  ل القادة واملوظَّ جديدة ومبتكرة توؤهِّ

نهم من  الفر�س املحلِّقة، واكت�ساب ميزاٍت تناف�سيٍة متكِّ
اال�ستمرار واملواكبة.  وهناك جمموعٌة من االأ�سئلة امل�سرتكة 

�سات التي خ�سعت للتغيري  التي اأجمعت عليها مئات املوؤ�سَّ
ال�سامل والناجح.  وتلك االأ�سئلة من �ساأنها اأن تتنقل بالقادة 

من املا�سي الغابر اإلى امل�ستقبل الزاهر:



�سة على اعتناق التغيي: - اأ�سئلة حلفز املوؤ�سَّ
u ما الروؤية التي نرغب يف تنفيذها وتتطلَّب تغيريًا جذريًا 

من جانبنا؟
u كيف ن�ستطيع اأن ُنـلهَم االآخرين لتحقيق نتائج ا�ستثنائية؟

u ما الهياكل والنظم والعملياُت اللزمة لتمرير التغيري؟

- اأ�سئلة لبدء العمل على التغيي:
u ما اأب�سط اخلطوات اللزمة خللق قوة اإيجابية دافعة 

ال�ستمرار عملية التغيري؟
مات واالإمكانات التي يحتاُجها االأفراد كي يتجاوبوا  u ما املقوِّ

بفاعلية مع التغيري؟
u ما العنا�سُر التي يحتاُجها االأفراد الإحداِث التغيري النف�سي 

وال�سلوكي؟

- اأ�سئلة للمحافظة على التغيي بعد متريره بهدف 
تطويره:

u ما الذي علينا عمله كي ن�ستَِّمَر يف التطلُّع اإلى امل�ستقبل 

وممار�سِة التح�سني امل�ستمر؟
خ هذا التغيري يف النظم واالأنظمة والهياكل  u كيف نر�سِّ

�ستنا؟ الر�سمية ملوؤ�سَّ
u ما اأ�ساليُب التحفيز والتقدير التي ت�سمُن التزاَم االأفراد 

بال�سلوكيات اجلديدة امل�ساحبة للتغيري؟

1. A More Beautiful Question
   The Power Of Inquiry To Spark Breakthrough Ideas. 
   By: Warren Berger. 2014 

2. Power Questions
    Build Relationships, Win New Business, and Influence Others. 
    By: Andrew Sobel & Jerold Panas. 2012 

3. Lead Positive
    What Highly Effective Leaders See, Say, and Do. 
    By: Kathryn D. Cramer. 2014 
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   المؤلف:
مايكل ماركارت:  أستاذ تطوير الموارد البشرية ومدير برنامج تدريب القيادات في جامعة جورج 

واشنطن.

كتب مشابهة:

ان�سم اإلى ركب القادة “املت�سائلني”

هناك مقولٌة م�سهورٌة معناها اأن “االإن�سان هو ثمرة تفكريه 
هاته واأن ما يفكر فيه يكونه”.  ويف هذا ال�سياق وبعد  وتوجُّ

ة اال�ستثنائية للأ�سئلة فمن املنطقي اأن ي�سبَح  لنا القوَّ اأن تاأمَّ
ل  االأوَّ اأنَّ  واملدير  القائد  بني  اأ�سئلته”  فالفارق  ثمرَة  “االإن�ساُن 

ُة االآخر  قة وملهمًة يف حني تقت�سُر مهمَّ يبتكُر اأ�سئلًة خلَّ
على االإجابة عما ُيطرح من االأ�سئلة فح�سب.  القيادُة بطرح 

رين؛  االأ�سئلة هي الع�سا ال�سحريُة للقادة الناجحني واملوؤثِّ
فاأن تعرَف كيف ومتى واأين ومِلَ تطرح اأ�سئلتك؛ كفيٌل بتوطيد 

فيك وخلق فرق عمل متما�سكة ومتناغمة وتهيئة  علقاتك مبوظَّ
ل والتعلُّم امل�ستمُر ودعُم التغيري  �سية قوامها التاأمُّ ثقافة موؤ�سَّ

اال�سرتاتيجي.  فالقادُة الف�سوليون واملت�سائلون هم امل�ستقبليون 
الذين ي�ستخرجون االإجاباِت التي يحتاجونها ولهذا فهم 

فيهم، وهم  القادرون على حتفيز التفكري واالإبداع لدى موظَّ
الذين يقودون االأ�سواَق وي�سنعون الفر�َس ويتمتعون بقدراٍت 

�سون لبيئات  ن �سواهم.  هوؤالء القادُة يوؤ�ًسّ تناف�سيٍة متيِّزهم عمَّ
عمل اأكرَث حتفيزًا على ال�سعيدين االإن�ساين واملهني.  وعندما 

خ يف عادات  �سة، وترت�سَّ َت�سوُد الثقافُة الت�ساوؤلية يف املوؤ�سَّ
ون اإيجابيًا - من الداخل اإلى  و�سلوكيات العاملني، فاإنَّهم يتغريِّ

اخلارج - فيفوزون



ال�صعبة  الأ�صئلة  “طرح 
وال�صحيحة يقود اإلى نتائج 

�صهلة ومريحة؛ 
فالذين يطرحون اأقوى 

الأ�صئلة، �صيح�صلون على 
اأب�صط الإجابات”

مايكل ماركارت


