ٍ
ثـوان...
في
لكي ي�ستطيع الإن�سان �أداء دور فاعل
وم�ؤثر� ،سواء يف احلياة االجتماعية �أو
املهنية ،عليه الإحاطة ببع�ض قواعد
و�آداب التوا�صل مع الآخرين .قد
ي�ستطيع الفرد و�ضع �أف�ضل اخلطط
وحتديد �أهدافه بدقة وترتيب الأولويات
التي حتقق هذه الأهداف ،ولكن يف النهاية ال ميكن �أن يتم الإجناز �إال مبعاونة
الآخرين ،وهنا تربز �أهمية التوا�صل والتفاعل الب َّناء مع املحيطني بنا .ولهذا
يجب علينا حت�سني قدراتنا على التوا�صل وتبادل املعلومات ب�سهولة وو�ضوح
ومبختلف الو�سائل حتى نعزز عالقتنا مع املحيط الذي نعي�ش فيه مما ي�ساهم
يف حتقيق �أهدافنا ب�صورة �أكرث كفاءة .
واليقت�صر مفهوم التوا�صل على الكالم واحلديث مع الآخرين ،بل الأهم هو
الطريقة التي يتم بها �إي�صال الفكرة واملعلومة ،فهناك حكمة �شهرية تقول
“اليهم ماذا قلت ،بل الأهم كيف كنت تبدو حني قلته” وهنا جتدر الإ�شارة
�إلى الأهمية التي متثلها بع�ض العوامل يف عملية التوا�صل ،مثل لغة اجل�سد
وو�ضعيته ونربة ال�صوت ،وكلها عوامل تك�شف عن احلالة الذهنية يف حلظة
معينة و ُت َك ِّون االنطباع الذي نر�سله �إلى الآخرين.
بني يديكم دفعة جديدة من مبادرة كتاب يف دقائق ،ت�سلط ال�ضوء بطريقة
مبا�شرة وغري مبا�شرة على ثقافة فن التوا�صل ،حيث ي�ستعر�ض امللخ�ص
الأول طريقة توا�صل مبتكرة يف احلياة املهنية ،حيث يرى امل�ؤلف �أن التوا�صل
ب�أ�سلوب طرح الأ�سئلة قادر على حتفيز املوظفني وت�شجيعهم على طرح حلول
مبتكرة ترتقي ب�أداء عمل امل�ؤ�س�سة ككل .ولكي ينجح هذا الأ�سلوب يف التوا�صل
يتوجب على القادة من مديرين ور�ؤ�ساء �أق�سام �إتقان فن طرح الأ�سئلة،
فالكيف هنا �أهم من الكم ،حيث �إن الأ�سئلة املنا�سبة وامللهمة من �ش�أنها �أن
ت�شجع الطرف الأخر على تقدمي �إجابات ب َّناءة قادرة على تطوير بيئة عمل
حمفزة.
�أما ملخ�ص الكتاب الثاين فيتناول جزئية مهمة يف التوا�صل مع الأخرين،
وهي �إدارة الوقت وترتيب الأولويات .يناق�ش الكتاب �ضرورة التوا�صل عرب
التحكم يف اختياراتنا وعدم االجنراف وراء تنفيذ �أجندات وخطط الآخرين،
وذلك عرب حتديد الأولويات واكت�ساب مهارة فرز ما هو جوهري و�أ�سا�سي عما
هو هام�شي و�أقل �أهمية.
ويتحدث �آخر ملخ�صات الدفعة اجلديدة من مبادرة كتاب يف دقائق ب�صورة
مبا�شرة عن التوا�صل الهادئ يف حياتنا االجتماعية .وي�ؤكد الكتاب على �أن
التوا�صل ال�سلمي قائم على جتنب النمط الهجومي واالنتقادي و�إطالق
منهج
ِ
الأحكام واتباع �أ�سلوب توا�صل يعزز قيم االحرتام ومراعاة الآخرين.
والبد �أن نتذكر دائم ًا �أن التوا�صل عملية متبادلة بني طرفني �أو �أكرث ،مما
يعني �أن الإن�صات اجليد هو جزء ال يتجز أ� من �أي عملية توا�صل ناجحة.

جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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الأ�سئلة:
ق َّوة الطرح ال تفا�صيل ال�شرح
املعلومات ِّ
بكل
ا�ستنباط
للأ�سئلة دو ٌر بار ٌز يف
ِ
ِ
�أ�شكالها� ،إ َّال �أنَّ دو َرها ال ينتهي عند هذا احلدِّ .
فللأ�سئلة طبيع ٌة ُملهم ٌة ُيدركها القادة اال�ستثنائيون
الذين يجيدون طرحها ب�شكل ي�ؤهِّ لهم لت�شجيع العمل
اجلماعي ،وحتفيز الإبداع والتفكري خارج ال�صندوق،
و�شحذ طاقات مر�ؤو�سيهم ،ومتتني العالقات التي
تربطهم مبن حولهم .وت�شري �أحدث الدرا�سات
املمزوجة بخربات �أجنح امل� َّؤ�س�سات �إلى اعتبار
الأ�سئلة حم ِّرك الع�صر و�أداة القائد الناجح الذي ال
يكتفي بتقدمي الإجابات َّ
ملوظفيه على طبق من ذهب،
يداعب ف�ضو َلهم ويح ِّفز تفكريهم كي ُينتجوا
و� مَّإنا
ُ
حلو ًال مبتكر ًة ترتقي ب�أدائهم وبامل� َّؤ�س�سة ككل .مثل
املنا�سب كي َي�س�ألوا
هذا القائد يه ِّيئ ملر�ؤو�سيه املُناخ
َ
و ُي�س�ألوا.
هناك الكثري من القادة الذين مُيطرون َّ
موظفيهم
بوابل من الأ�سئلة طوال الوقت؛ ولكن الت�أثري ينب ُع من
ٍ
الكيف ال من ال َكم .فمثلما هناك �أ�سئلة مُلهِ مة هناك
�أي�ض ًا �أ�سئل ٌة مث ِّبط ٌة كتلك التي حتمل التهديد والوعيد
�أو �إلقاء اللوم مثل �س�ؤال“ :من �صاحب هذه الفكرة
ال�سخيفة؟” ومن َّثم فلي�ست امل�شكلة هي �أنَّ القادة
ال َيطرحون ما يكفي من الأ�سئلة و� مَّإنا �أن يطرحوا
الأ�سئلة “املنا�سبة” وبطريقة ت�شجع الطرف الآخر
على تقدمي �إجابات �شافية ووافية .ولذا من املهم
وعادات الإ�صغاء
�أن ُنتقنَ فنَّ طرح الأ�سئلة املُلهم ِة
ِ
عمل حم ِّفز ًة ور� ُأ�س مالها
الب َّنــاء ونخلقَ ِ
بيئات ٍ
“الأ�سئلة”.

�أ�سئلة العظمــــاء
كثري ًا ما يبد�أ الطريق �إلى العظمة بخلق بيئات عمل تقوم على طرح الأ�سئلة ال تقدمي
الإجابات .رمبا كان تقد ُمي احللول والإجابات كافي ًا للنجاح فيما م�ضى� .أ َّما الآن؛ ف�إن
طرح الأ�سئلة اجلوهرية هم من ي�صنعون امل�ستقبل .فالأ�سئل ُة الرائع ُة تقود
من ُيتقنون َ
�إلى حياة رائعة .فالعظماء يطرحون دائم ًا �أف�ضل الأ�سئلة ولذا فهم من يح�صلون على
�أف�ضل الإجابات .يقول “�آين�شتني”“ :لكي نتعلم من الأم�س ونعي�ش احلا�ضر ونتطلع �إلى
امل�ستقبل علينا �أال نتوقف عن الت�سا�ؤل”.

غرق “تايتنيك”:
�إهمال �أم ف�شل يف ال�س�ؤال؟
بعد غرق ال�سفينة العمالقة “تايتنيك” ،طفت على
�سطح املحيط الأطل�سي �أ�سئل ٌة كثرية .فكيف ل�سفينة زعم
م�ص ِّنعوها ب�أ َّنها غري قابلة للغرق �أن يبتلعها املحيط بهذه
َ
ال�سهولة؟! �أثبتت التحقيقات �أنَّ
املخاوف راودت العديدَ
من امل�س�ؤولني عن ال�سفينة حول �إمكانية وقوع ما ال حتمد
عقباه� ،إال �أنَّ �أي ًا منهم مل يجر�ؤ على �أن ي�س�أل ،خوف ًا من
�أن يتهم بالغباء .فقد تلقَّى قباطن ُة ال�سفينة الكث َري من
التقارير التي تفي ُد بوجود جبال اجلليد يف طريقهم،
لكنهم مل ي�أبهوا ومل “ي�س�ألوا” ومل يطلبوا الإحداثيات.
ليطلب مزيد ًا
فماذا لو متتع �أحدهم باجلر�أة والف�ضول
َ
من املعلومات عن جبال اجلليد العمالقــة التي كانت
تنتظرهم! فكثري ًا ما ي�ؤدي طرح �س�ؤال واحد �إلى �إنقاذ
الآالف.

املزايا امل� َّؤ�س�سية للبيئة الت�سا�ؤليـــة
ُّ
احلث على التعلُّم :ت�ش ِّكل الأ�سئل ُة البني َة التحتي َة لتعليم الأفراد
u
وال ِفرق وامل� َّؤ�س�سات .ففي كل �س� ٍؤال فر�ص ٌة ذهبي ٌة لتعلُّم اجلديد
واملفيد .فالتعلُّم احلقيقي ينتج عن الت�أ ُّمل العميق والذي ال يتحقق �إال
عرب �أ�سئلة خ َّالقة وملهمة.
 uحت�سني م�ستويات اتخاذ القرارات ِّ
وحل امل�شكالت :ت�سهم
الأ�سئلة يف �إ�شاعة التفاهم بني الأفراد ليعبرِّ ك ُّل طرف عن وجهة نظره
وي�ستوعب وجهة نظر الطرف الآخر .وبالتايل تتمتع امل� َّؤ�س�سات
بحرية
َ
التي يقودها مديرون ف�ضوليون ومت�سائلون مبيزة القرارات املدرو�سة
واحلكيمة واحلا�سمة.
التغي :كثري ًا ما تُقا َبل الأفكا ُر اجلديد ُة بالرف�ض يف
 uمواكبة رُّ
البيئات التي تفتقر �إلى ثقافة طرح الأ�سئلة؛ لأنها تبدو وك�أنها تت�ضارب
مع ال�سيا�سات القائمة .يف حني ي�ؤدي دمج َّ
املوظفني يف عملية البحث
عن �إجابات �إلى ا�ستيعابهم واحت�ضانهم للتغيري ِّ
بكل �أ�شكاله.
همم َّ
ُ
 uحتفيز َّ
املوظفني
املوظفني:
ت�شحذ الأ�سئل ُة املنا�سب ُة َ
وت�شحنُ طاقا ِتهم؛ �إذ تخلقُ ُمناخ ًا داعم ًا لل�صدق وال�شفافية .وعادة
ما يتجاوب َّ
املوظفون مع الأ�سئلة الب َّناءة أل َّنها تعك�س تقدير ًا �ضمني ًا
لآرائهم و�أفكارهم؛ وبالتايل ف�إنَّ الأ�سئلة ُ
تنقل َّ
املوظفني من “التواكل”
�إلى املبادرة و“الت�سا�ؤل”.
 uفرق عمل متما�سكة :تتمت ُع ُ
فرق العمل الف َّعالة بخربات متن ِّوعة
ذات معرفة وطاقة خالقة و�إبداع .ولن ي�ستطيع القائد توظيف كل هذه
ت�صبح
الإمكانات �إال برت�سيخ ثقافة ال�س�ؤال بني �أع�ضاء الفريق �إلى �أن
َ
فع ًال يومي ًا وتلقائي ًا يف ِّ
كل مناق�شاتهم واجتماعاتهم.
كتاب في دقائق
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م� ِّؤ�شرات الثقافة الت�سا�ؤلية
تتمتَّع الثقافة الت�سا�ؤلية بخم�سة م� ِّؤ�شرات رئي�سية ،فالعاملون يف ظل هذه الثقافات:
 uال يخجلون من قول“ :ال �أعرف”.
 uال يكتفون بتلقي الأ�سئلة ،و� مَّإنا يطرحونها ويتداولونها على ِّ
كل امل�ستويات.
املهارات و َّمت ِكنهم من طرح الأ�سئلة ب�شكل �إيجابي وب َّناء.
ُ uتدربهم الأ�سئل ُة على
ِ
 uير ِّكزون على الأ�سئلة الب َّناءة ويتج َّنبون الأ�سئلة اله َّدامة.
َ uيحر�صون على طرح �أ�سئل ٍة �صريح ٍة مثل حر�صهم على تلقي �إجابات �صحيحة.

دعــوة للم�صـــارحـــة
يجب �أن نعرتف ب�إحجامنا املتعمد عن طرح الأ�سئلة؛ فاالعرتاف
بامل�شكلة هو �أول خطوات احلل .ولكن ينبغي �أو ًال �أن َ
ال�سبب
نعرف
َ
اخل ِّفي ورا َء هذا الإحجام .ومن خالل �س�ؤال قادة كثريين حول
العامل تن َّوعت �إجاباتهم كما يلي:
أحج ُم عن طرح الأ�سئلة بدواف َع غريزي ٍة حلماية نف�سي من
ِ �u
ال�صادمة �أو الإجابات املُ�ض ِّللة.
الردود َّ
 uال ي�سعفني وقتي لطرح الأ�سئلة؛ ف�أنا دائم ًا يف عجلة من
�أمري.
 uال �أملك مهارة �إلقاء ال�س�ؤال املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
 uحتول ثقافتنا امل� َّؤ�س�سية دون تبادل الآراء بني َّ
املوظفني
بع�ضهم وبع�ض ،وبني َّ
املوظفني وقادتهم ،وحتى بني القادة
و�أقرانهم.
فاخلوف وال�ضغوط و�ضعف املهارات هي الأ�سباب الكامنة وراء
الإحجام عن الت�سا�ؤل ،وعدم القدرة على خلق التفاعل يف بيئات
العمل احلذرة واملنكم�شة وغري املنتع�شة .ولذا من ال�ضروري �أن
ي�ستوعب القادة تلك الق َّو َة اال�ستثنائي َة التي تتم َّت ُع بها الكلمات
َ
حينما ي�صوغونها على �شكل ت�سا�ؤالت .فالكلمات هي النوافذ
التي ينبغي �أن َّ
يطل منها اجلميع على �أفكارنا وقيمنا ور�ؤانا.
أعتزم حتقي َقه �أو
فقبل طرح �أي �س�ؤال ا�س�أل نف�سك“ :ما الذي � ُ
�إدرا َكه من هذا ال�س�ؤال؟” هل لل�س�ؤال قيم ٌة جوهري ٌة يف تكثيف
العظيم �س�ؤا ًال
الرتكيز وتعميق التفكري؟ .فعندما َيطرح القائ ُد
ُ
كبري ًا ف�إنه ير�سل �أتباعه يف “رحلة فكرية” وا�ستك�شافية للبحث
عن الإجابات .ف�إما �أن تكونَ الأ�سئلة �إيجابي ًة ومثمرة� ،أو �سلبي ًة
فانتق �أ�سئلتك كي ال ت�صدمك الإجابات.
ومن ِّفرةِ .
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الأ�سئلة ما بني البنَّاء والهدم
تر ِّكز الأ�سئلة اله َّدامة على �أ�سباب الف�شل فتث ُري ردود الأفعال
طرف يف تربئة نف�سه
الدفاعية والعدائية؛ حيث َي�شرع ك ُّل ٍ
و�إلقاء اللوم على الطرف الآخر .ومن هذه الأ�سئلة:
 uملاذا مل تلتزم باجلدول الزمني املح َّدد؟
 uمن منكم مل ي ُق ْم بدوره؟
� uأال ت�ستطيع التفك َري بطريقة �أف�ضل؟
مثل هذه الأ�سئلة ت�سلب َّ
املوظفني القدرة على تو�ضيح موقفهم،
وجتعلهم يبدون جزء ًا من امل�شكلة ال م�صدر ًا للحل.
�أما الأ�سئلة الب َّناءة فتحفز تفكري و�إبداع َّ
املوظفني وترتكهم
يكت�شفون م�شكال ِتهم ب�أنف�سهم و ُيبدعون لها حلو َلهم اخلا�صة.
القادة املُلهمون ُيحجمون عن تقدمي ال ُن�صح بطريق ٍة تلقيني ٍة
ومبا�شرة و َيطرحون �أ�سئل ًة تمُ ِّكن املوظفني من ا�ستنباط
�إجاباتهم ب�أنف�سهم .وهذه مناذج للأ�سئلة احلافزة:
�ضن �أنت
 uكيف ترى م�شروعنا بعد ما بذلته من ٍ
جهد ُم ٍ
وفريقك؟
 uكيف ميكنني �أن �أ�ساعدكم يف زيادة وترية و�سرعة �أدائكم؟
 uما ت�ص ُّورك للم�شروع عند انتهائه؟
 uما نوع وم�ستوى الدعم الذي حتتاجونه لتحقيق املركز الأول؟

�أمناط الأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة

�أمناط الأ�سئلة الف َّعالة
الأ�سئلة الف َّعالة هي التي ت�ستدعي الإجابات املن�شودة وتقيم
عالق ًة �إيجابي ًة بني ال�سائل وامل�س�ؤول .وتنق�سم هذه الأ�سئلة �إلى
منطني هما:
 ال ُأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة.
 وال ُأ�سئلة ذات النهايات املغلقة.
املجيب قدر ًا كبري ًا من
 uمتنح الأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة
َ
احلرية يف �صياغة �إجاباته وحت ُّثه على الت أ� ُّمل العميق والبحث
وتعمق الفهم .وعاد ًة
عن احللول .هذه الأ�سئلة تو ِّلد ال�صدق ِّ
ما تبد�أ هذه الأ�سئلة بـ“ :لمِ َ ” �أو “ملاذا” �أو “كيف” �أو ببع�ض
املقدمات مثل “ما ر�أيك يف..؟”
� uأ َّما الأ�سئلة ذات النهايات املغلقة فتبحث عن �إجابات
اخليارات لينتقي
حم َّددة – بنعم �أو ال – و حتدِّ د للمجيب
ِ
من بينها .تبد أ� هذه الأ�سئل ُة بـ “ماذا” �أو “ما” �أو “متى”
�أو “كم” ،وقد ت�ستعلم عن موافقة الطرف الآخر من عدمها
ومنها:
 كم عدد من �سيت�أ َّثرون بهذا القرار؟ هل توافق على هذا؟ -هل ميكننا االجتماع ال�ساع َة العا�شر َة �صباح ًا؟

 uالأ�سئلة اال�ستك�شافية :تفتح �آفاق ًا جديد ًة وتدفع العقل
لينتهج طرق ًا غري مطروقة ت�ؤدي �إلى اكت�شافات مبتكرة ،مثل:
َ
“هل �سبق لك �أن فكرت يف...؟”
 uالأ�سئلة العاطفية :تدعو للإف�صاح عن امل�شاعر حول
ق�ضية معينة ،مثل“ :ما �شعورك بعد التحاقك بوظيفتك؟”
 uالأ�سئلة الت�أ ُّملية :حت ِّفز على التع ُّمق والتحليل ،مثل:
“�أخربتني �أ َّنك تعاين من التوتُّر م� َّؤخر ًا ،فما ال�سبب يا ترى؟”
َ
الطرف الآخ َر �إلى حتليل
 uالأ�سئلة اال�ستعالمية :تدعو
ق�ضي ٍة ما وتتخ َّللها ُ
ف�سر،
بع�ض
الكلمات مثلِ :
ِ
“�صف ،ا�شرحِّ ،
ِّ
و�ضح” ،ومن �أمثلتها“ :هل لديك تف�سري ملا حدث؟”.
 uالأ�سئلة املنع�شة :تتح َّدى االفرتا�ضات وامل�س َّلمات ،مثل:
“ملاذا ن�ؤدي هذا العمل بهذه الطريقة؟”
َ
والروابط بني القرارات
الت
ال�ص ِ
 uالأ�سئلة الرابطة :ت�صنع ِّ
ُ
�سيحدث لو ق َّدمنا املوعدَ �أ�سبوع ًا؟”
والنتائج ،مثل“ :ماذا

فن طرح الأ�سئلة
ُّ
ب�شكل غ ِري الئق رغم ُح�سن
نطرح الأ�سئل َة ٍ
كثري ًا ما ُ
نوايانا .وهناك الكثري من العوامل التي تتح َّكم يف ا�ستيعاب
املتلقي لأ�سئلتنا كالعقلية ال�سائدة واملكان والزمان
وال�سياق .وهي عوام ُل يجب �أن َ
ن�ضعها يف ُح�سباننا
ونحن نلقي ب�أ�سئلتنا.

 - 1العقلية ال�سائدة :املنتقد يف مواجهة املتع ِّلم
تتحكم توجهاتنا الذهنية يف ت�ص ُّرفاتنا وتفاعلنا مع الآخرين .وميكننا يف هذا ال�سياق �أن نف ِّر َق بني نوعني من الت َّوجهات العقلية ال�سائدة
وهما :عقلية الناقد وعقلية املتع ِّلم.
مييل من يتمتَّعون بعقلية املتع ِّلم �إلى التفا�ؤل وفتح �آفاقٍ جديدة وتوف ِري موار َد مالئمة .ولذا حت ُكم املرون ُة ت�ص ُّرفاتهم وينزَ عون �إلى تكوين
عالقات فوز ِّ
لكل الأطراف .وتت�سم الأ�سئلة التي يطرحها ه�ؤالء بال�صدق وال�صراحة؛ فهم ي�س�ألون ليعرفوا ال ليت�ص َّيدوا �أو يختربوا �أو يلوموا.
يطرحها املديرون املتع ِّلمون:
وهذه �أمثلة للأ�سئلة التي ميكن �أن َ
 uكيف ميكننا �أن ن�ستفيدَ من هذا الأمر؟
 uما الفر�ص اجلديدة التي يتيحها لنا هذا؟
كتاب في دقائق

4

�أما املديرون امل َنتـ ِقدون فري ِّكزون على املا�ضي وما �شابه من �أخطاء ،ال بهدف التعلُّم منها ،ولكن بهدف ت�أنيب مر�ؤو�سيهم .فهم يبحثون عمن
العالقات العدائي ِة التي يك�سب فيها ٌ
طرف ويخ�س ُر فيها �آخر .كما مييلون �إلى
يحملونه م�س�ؤولية �إخفاقهم .الأ�سئلة ُالتي يطرحونها تدعم
ِ
ِّ
اال�ستخفاف ب�إجابات َّ
موظفيهم وك�أنهم يعرفونها م�سبق ًا وهذه �أمثل ٌة لأ�سئلة املنتقدين:
 uملاذا ال تفهم ما �أقوله لك؟
 uمن الذي ارتكب هذا اخلط أ� الفادح؟

كيف تتبنَّى عقلية املتع ِّلم
من ال�صعب �أن نتخ َّل�ص متام ًا من عقلية املنتقد يف ِّ
ظل ال�ضغوط
التي نتع َّر ُ�ض لها يف بيئات العمل .فحني تخرج الأمور عن
م�سارها على القائد �أن يتح َّمل امل�س�ؤولي َة و�أن يكت�شف :ما حدث
وملاذا وكيف .ولكن يجب التمييز بني دور القائد يف اكت�شاف
“الفعل” وبني البحث عن “الفاعل” .فكيف تطرح �أ�سئلتك
املُلهم َة بعقلي ِة املُتع ِّلم؟
حتكم على �أفكارهم وم�شاعرهم.
 uتفاعل مع الآخرين قبل �أن َ
 uتعامل مع املواقف بعقلية املبتدىء وك�أنك ُ
تلهث ورا َء املعرف ِة –
مهما طالت �سنوات خربتك.
نب دور امل�ستك�شف.
 uال ت�ضع نف�سك يف ب�ؤرة االهتمام بل ت َّ
حلول مقنعة للجميع وغ ِري مربح ٍة لطرف دون الآخر.
 uابحث عن ٍ
 uت�سامح مع نف�سك ومع الآخرين.
 uال تخجل من تكرار طرح ال�س�ؤال حتَّى تت�أ َّكد من فهمك للموقف.
 uتق َّبل التغيري والتح�سني امل�ستمر َ
و�ضعه على ر�أ�س �أولوياتك.

 - 2ال�س�ؤال املنا�سب يف الوقت املنا�سب

متحم ٌ�س للم�شروع اجلديد” وميكنك �أن مت ِّهد
تقول “كم �أنا ِّ
اخلروج بها من
لأ�سئلتك بالإف�صاح عن النتائج التي تتو َّقع
َ
احلديث �أو اللقاء مثل:
ال�سبب احلقي ِّقي الكامنَ وراء هذه امل�شكلة
�“ uأمت َّنى �أن �أفهمَ
َ
التي نتع َّر ُ�ض لها الآن”
“ uكم �أو ُّد �أن تكتم َل ر�ؤيتي َ
أفعال ال ُعمالء جتا َه
حول ردود � ِ
املنتج اجلديد”
ً
ً
ُ
يت�ضح هدف املحادثة اطرح �س�ؤاال مبا�شرا بكل ثقة
ومبج َّرد �أن َ
وو�ضوح.

� - 5إلقاء ال�س�ؤال
حني تطرح ال�س�ؤال ر ِّكز على املتلقي حتى ال ت�شتِّت تفكريك
بني الإن�صات لإجابته والتفكري فيما تنوي طرحه من �أ�سئلة
الحقة .كن على م�سافة منا�سبة من حمدِّ ثك وال تبالغ يف
ثابت واجعله
ب�صر ٍّي ٍ
االقرتاب �أو االبتعاد .حافظ على توا�صل ِ
ي�شعر بف�ضولك وحما�سك ملعرفة و�سماع املزيد با�ستخدام
لدي علم بذلك” �أو “�أخربين
عبارات مثل “حق ًا؟ مل يكن َّ
بكل ما تعرف حول هذا الأمر؛ ماذا حدث بعد ذلك؟”

طرح ال�س�ؤال املنا�سب يف الوقت املنا�سب فنٌّ ال ُيتقنه اجلميع.
تعجلت طرح الأ�سئلة �أثناء العمل على م�شروع ما ،فقد ال
ف�إذا َّ
تتلقى ما ُ
إجابات �أو معلومات دقيقة .و�إن ت� َّأخرتَ
تن�شده من � ٍ
فر�ص نادرة للتعلُّم ف� ً
ضال عن معاناة
يف طرحها فربمَّ ا تفوتك ٌ
أم�س احلاجة لتوجيهك ون�صحك.
فريقك �أثناء غيابك وهم يف � ِّ

� - 3إذابة اجلليد
ا�ست َ
تذيب اجلليد
َهل حدي َثك ببع�ض الأ�سئلة الودِّية الب�سيطة كي َ
قنوات التوا�صل مثل “هل هذا وقتٌ منا�سب للحديث �أم
وتفتح ِ
َ
نتحدث الحق ًا؟” وقد ت�ساعدك بع�ض الأ�سئلة ذات النهايات
ت�شجع الطرف الآخر
املفتوحة مثل “كيف كان يومك؟” يف �أن ِّ
ليبوح مبا يدو ُر يف َخلده.
وتتيح له املجال َ
على بدء احلوار َ

 - 4التمهيد لل�س�ؤال وتهيئة ال�سياق املنا�سب
هذه اخلطوة تعتمد عليك ال على الطرف الآخر .ابد�أ بك�شف
ب�شكل عام بالرتكيز على مو�ضوع بعينه ك�أن
بع�ض املعلومات عنك ٍ
5
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الإ�صغاء ...فن
هناك العدي ُد من الو�سائل التي ميكنك �أن تبرَ هن من
خاللها على �شغفك باملعرفة وحر�صك على الإ�صغاء ملا
يقوله حمدثك ومنها:
 uتو َّقف قلي ًال بعد االنتهاء من طرح ال�س�ؤال حتى يتم َّكن
املُ�ستمع من التفكري والت�أ ُّم ــل و�صياغة الإجابة املنا�سبة.

 uمبج َّرد �أن تنتهي من طرح ال�س�ؤال ا�صمت وا�ستمع
لإجابته بانتباه.
 uا�ستخدم الإمياءات التي ت�ؤك ُد تركيزك و�إ�صغا َءك
املتعمق ومتابعتَك لتط ُّور احلديث .وال تُغفل �أهمية
ِّ
وتعبريات الوجه التي
التوا�صل الب�ش ِّري ولغ ِة اجل�سد،
ِ
يقي �أو عدم مباالتك.
�إ َّما �أن َ
تعك�س ف�ضولك احل ِّق َ
ُ
الطرف الآخر من �إجابتــه ميكنك �أن
 uبعد �أن ينتهي
تطرح بع�ض الأ�سئلة اال�ستي�ضاحية التي ت�ؤ ِّكد فهمك
َ
الكامل.
 uكن �صبور ًا َم ْهما قال و� َ
أطال وال تقاطعه حتى ينتهي.

 uاربط بني الأ�سئلة والقيم واملمار�سات امل� َّؤ�س�سية:
ت�ستطي ُع من خالل طرح اال�سئل ِة �أن تدي َر حوار ًا م�ستمر ًا ومثمر ًا
مع مر�ؤو�سيك حول القيم ال�سائدة يف امل� َّؤ�س�سة .فعلى �سبيل املثال
ميكنك �أن ت�س�ألهم“ :هل تعزِّ ز قيم امل� َّؤ�س�سة ثقافة الت�سا�ؤل؟ �إن
كانت كذلك ،فهل ف َّكرنا يوم ًا يف �أن ُنف ِّعل هذه الثقافة على �أر�ض
الواقع ونبد أ� يف تداول الأ�سئلة كو�سيلة ف َّعالة للتوا�صل؟ و�إن مل تكن
تدعمها ،فهل تعتقدون �أنَّ ب�إمكاننا �أن نعيدَ النظر يف هذه القيم،
أ�ساليب مبتكر ٍة
تتيح لنا العمل ب� َ
قيم جديدة ُ
�أم �أننا بحاجة �إلى ٍ
تدعم ثقاف َة الت�سا�ؤل؟ ي� ِّؤ�س�س مث ُل هذا احلوار ال�ستيعاب مفهوم
ُ
و�أهداف الأ�سئلة وي�ساع ُد على ت َّبني هذه الثقافة.
َ
املتاحة لطرح الأ�سئلة :وهذه بع�ض
الفر�ص
 uاغتنم
َ
املواقف التي ميكنك ا�ستثمارها يف طرح الأ�سئلة
 uجل�سات الع�صف الذهني حلل امل�شكالت.
 uاالجتماعات اخلا�صة بالتخطيط وو�ضع ال�سيناريوهات.
 uجل�سات تقييم الأداء.
 uجل�سات تقدمي َّ
املوظفني اجلدد والتعريف بهم.
 uاجتماعات فريق العمل.
 uاالجتماعات العادية واملنتظمة مع َّ
املوظفني.
 uكافئ املبادرين و�أعرب عن امتنانك العتناقهم ثقافة
مواطن القو ِة يف
الت�سا�ؤل :القادة الناجحون ُين ِّقبون عن ِ
َّ
موظفيهم و َيثنون عليها ك َّلما �أتيحت لهم الفر�صة .ويف مثل هذه
ن�صيب من
البيئات يكون لكل املحاوالت حتى ما يبوء منها بالف�شل
ٌ
الثناء والتقدير ،باعتبار املحاولة �شرف ًا يف حدِّ ذاتها ودلي ًال على
�شغف �صاحبها بالتعلُّم والتق ُّدم.

ثقافة الت�سا�ؤل
تكمن مه َّمة القائد اال�ستثنائي يف تغيري الثقافة امل� َّؤ�س ِ�سية
من ثقاف ٍة قائم ٍة على تقدمي الإجابات� ،إلى �أخرى قائم ٍة على
الت�سا�ؤالت .امل� َّؤ�س�ساتُ الناجح ُة تعزِّ ز ثقاف َة الت�سا�ؤل باعتبارها
� َ
أدوات التوا�صل والتفاعل .ولكن يبقى ال�س� ُؤال :كيف مُيكن
أف�ضل � ِ
للقائد �أن ي َّر ِ�سخ مثل هذه الثقافة؟
ِ
 uكن قدوة يحتذى بها :ال يكون القائد قدو ًة َّ
ملوظفيه من
خالل طرح الأ�سئلة فقط ،بل بالتعبري عن ا�ستعداده للتعلُّم وتق ُّبله
للتغيري .ب�إمكانك �أن حت ِّول َّ
فر�ص للتعلُّم
أ�شكال
ِ
التفاعل �إلى ٍ
كل � ِ
من خالل طرح الأ�سئلة والبحث اجلماعي عن الإجابات .كما
�أنَّ ممار�س َة التعلُّم على ر� ِأ�س العمل والبحث عن �إجابات وحلول
�سمات القائد الناجح،
مبتكرة وطرح الأ�سئلة املُلهمة تُع ُّد ُّكلها من ِ
لأنها َ�سرعان ما تنتقل �إلى مر�ؤو�سيه وحت ِّفزهم على �أن ينتهجوا
نهجه.

القوة الكامنة يف الأ�سئلة
يحوي ك ُّل �س�ؤال يطرحه القائد بني ط َّيا ِته فر�ص ًة ا�ستثنائي ًة
للتفكري يف امل�ستق ِبل و�إزاحة العراقيل التي تحَ ول بني الفريق وبني
الإبداع واالبتكار .للأٌ�سئلة قو ٌة كامن ٌة تبثُّ الثق َة وحتثُّ على تعلُّم
اجلديد وابتكار املفيد .من �ش�أن هذه القوة �أن ترتقي ِّ
بكل ع�ض ٍو
لي�صبح �شخ�ص ًا �أف�ضل على امل�ستوى الإن�ساين واملهني
يف الفريق
َ
ُ
و�سنحاول فيما يلي
في�ساهم يف رق ِّيها ومن َّثم يف تقدُّم املجتمع.
ُ
َ
اكت�شاف ت�أثري ثقاف ِة وقو ِة الت�سا�ؤالت يف بع�ض املجاالت.
كتاب في دقائق
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�أ�سئلة التخطيط الناجح
يجتمع القادة مبر�ؤو�سيهم ب�شكل دوري ملناق�شة الأهداف
واخلطط وامل�شروعات واملوارد واملخاوف �أي�ض ًا� .إال �أنَّ هذه
وت�صبح
االجتماعات كثري ًا ما تُخفق يف حتقيق النتائج املرج َّوة
ُ
م�ضيع ًة للوقت ،وحني يتعلقُ الأم ُر بالتخطيط وو�ضع الأهداف،
مُيكنك كقائد �أن تعتمدَ على الأمناط التالية من الأ�سئلة:

الأ�سئلة ُتع ِّمق الت�أ ُّم َل والتع ُّلم
يت�ض َّمن الت أ� ُّمل العديد من العمليات التي ت�شمل التذ ُّكر والتفكري
َ
وتعميق
وربط الأجزاء وجتميع ال�صورة وح�ش َد الأفكا ِر املبعرثة
الفهم .وللت�أ ُّم ِل فائد ٌة عظيم ٌة يف عملية التعلُّم حني ُ
يدرك الأفرا ُد
املا�س َة ِّ
لتخطي حاجز الأفكار واملعتقدات التي عفى عليها
حاج َتهم َّ
الزمن،
فكري
ِ
واالفرتا�ضات امل�س َّل َم بها ،والتعاطي مع العالمَ ِ مبنظو ٍر ٍ
جديد وخ َّالق� .أي �أنَّ الأ�سئلة التي ُّ
مفتاح
حتث على الت أ� ُّمل هي ُ
ما ُن�سميه بالتعلُّم امل�ستمر .وك َّلما كانت �أ�سئلتنا للموظفني باعث ًة
على الت�أ ُّمل اجلوهري والأ�صيل ،ازداد ا�ستيعا ُبهم خلبايا �أنف�سهم
إف�صاح عنها ومن َّثم فه ُمنا لهم ولدوافعهم .فعلى �سبيل املثال،
وال ُ
العقل على الت�أ ُّمل والتعلُّم والتط ُّور:
ُت�سهم الأ�سئل ُة التالية يف حتفيز ِ
أ�ساليب التعلُّم بالن�سبة �إليك؟
 uما �أف�ض ٌل � ِ
ا�ستطعت �أن ترتقي ب�أدائك املهني؟
 uكيف
َ
فر�ص التط ُّور امله ِّني الأك ُرث تعقيد ًا التي تع َّر�ضت لها؟
 uما ُ
الفر�ص حتدي ًا بالن�سبة �إليك؟
 uملاذا �ش َّكـ َلت هذه
ُ

َ
العمل والإبداع
الأ�سئلة تحُ َ ف ُِّـز
تحُ ِّول الأ�سئل ُة ال َ
واالحتماالت �إلى ثوابت
أقوال �إلى �أفعال
ِ
َ
واخلطط �إلى حقائق �إذ هي تنتقل بنا من احلا�ضر �إلى
تتج�سد من خاللها الأحال ُم
امل�ستقبل .فالأ�سئل ُة هي الأدا ُة التي َّ
احلما�س ويتك َّثف الرتكيز
على �أر�ض الواقع .فبها ي�شتع ُل
ُ
وتتوحد اجلهود ،وذلك هو جوهر
ويتع َّمق الفكر و ُت�شحذ القوى َّ
تر�سخ ثقة الأفراد بقدرتهم على
التم ُّيز والإبداع .كما �أنها ِّ
حتطيم قيود الروتني واخرتاق حواجز الإبداع واالبتكار الذي
َّ
يتمخ ُ�ض عن ميز ٍة تناف�سي ٍة للفرد وامل�ؤ�س�سة على حد �سواء.
وهذه بع�ض الأ�سئلة التي من �ش�أنها �أن ُت�شعل فتي َل الإبداع:
 uما البدائ ُل املتاح ُة �أما َمنا والتي ميكنك توفريها؟
 uما مزايا وعيوب هذا االقرتاح؟
� uأي الأدوار �ست�ضطلع بها وما املوع ُد النهائي للت�سليم؟
 uما اخلياراتُ املتاح ُة �أمامنا  -الآن  -للتغيري والتطوير؟
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 uما الذي نهدف �إلى حتقيقه فع ًال؟
 uمن بني كل هذه الأهداف الكثرية �أيها �أكرث واقعي ًة وقابلي ًة
للتنفيذ على �أر�ض الواقع؟
 uما املوارد التي تنق�صنا؟
 uما نوع الدعم الذي حتتاجونه؟
وفيما يتع َّلق مبتابعة التق ُّدم نحو الأهداف ميكنك �أن ت َ
ُ�شعل
احلما�س يف نفو�س َّ
موظفيك من خالل هذه الأ�سئلة:
َ
 uهل ما زلتم ملتزمني بامل�سار املح َّدد؟
 uهل لديكم ك ُّل ما حتتاجون �إليه من بيانات ومعلومات
و�أدوات؟
 uهل يف النتائج والتقارير ما ي�ستدعي التو ُّقف عنده
ومناق�شته و�إعادة النظر فيه؟
ُ
مثل هذه الأ�سئلة تبقي �أع َني التنفيذيني م�سلط ًة على الأهداف،
وتذ ِّكرهم مبا هو متو َّقع منهم .كما تعترب هذه الأ�سئل ُة فر�ص ًة
ذهبي ًة الكت�شاف امل�شكالت و�إزالة العقبات وجت ُّنب الأزمات
املحتملة قبل فوات الأوان.

الأ�سئلة ت�شحن اجتماعات فرق العمل
تفتقر معظم اجتماعات العمل الر�سمية واملنتظمة �إلى احلما�س
والطاقة املطلوبني .ف�إذا جل�س �أع�ضا ُء فري ِقك َ
حول طاولة االجتماعات
وبدا على وجوههم امللل ،ف�إنه ميكنك �إثار ُة انتباههم و�شحنُ طاقاتهم
حتديات
بطرح الأ�سئلة احلافزة .فالأ�سئل ُة – ال �سيما تلك التي تطرح
ٍ
جديد ًة – تو ِّلد الطاقة واحليوية يف �أع�ضاء الفريق ،بح ِّثهم على
الإ�صغاء وطرح الآراء وتبادل وجهات النظر والبحث عن حلول م�شرتكة.
طرحها يف بداية االجتماعات:
وهذه بع�ض الأ�سئلة التي ميكنك ُ
 uما الإجراءات التي نتفق جميع ًا �أنه علينا ُ
اتخاذها فور ًا؟
 uما املطلوب حتى َ
ن�صل �إلى نقط ِة اتفاقٍ والتقاءٍ بد ًال من الإفراط يف
اجلدل َ
داخل دائر ٍة مغلقة؟
 uماذا علينا �أن نفعل كي ت�صبح اجتماعاتُنا ذات جدوى و�أعمالنا
ذات معنى؟

االجتماعات العك�سية
هناك العديد من الآليات التي ت�ؤهِّ لك لتحقيق اال�ستفادة
االجتماعات والتخلُّ�ص من طبيعتها التقليدية
الق�صوى من
ِ
التي تث ُري ال�ضج َر يف نفو�س الب�شر .وهذه بع�ض الآليات:
 uال تفر�ض فكرتك وتر ِّوج لها ،بل على العك�س؛ � حِأت
َّ
ملوظفيك فر�ص َة تو�ضيح الأ�سباب التي يرون �أنها قد حتول دون
جناعتها وفاعليتها .ا�ستمع للآراء املختلفة حتَّى يعبرِّ َ ك ُّل فر ًد
عن �شكوكه وتخ ُّوفاته – �إن وجدت .فبهذه الطريقة يتح َّو ُل
الإطا ُر الذي تقدِّ م من خالله فكرتك من الإكراه والإجبار �إلى
املناق�شة واالعتبار وحرية االختيار.
التحدث ،وا�س�أل ك ًال
 uامنح جمي َع امل�شاركني احلقَّ يف
ُّ
منهم عن ر�أيه وموقفه اخلا�ص من الق�ضية ِّ
حمل النقا�ش،
ُ
واخلروج ب�أف�ضل احللول.
حتى يتِّم
الو�صول �إلى اتفاقٍ
ُ

الأ�سئلة و�إدارة ال�صراعات
ال�صراعاتُ َ
�صح َي ٌة
داخل فرق العمل ويف �إدارة امل�شروعات ظاهر ٌة ِّ
ومتو َّقع ٌة بطبيعة احلال لأنها جز ٌء ال يتج َّز أ� من العمل اجلماعي .فال
عجب �أن يرى ك ُّل ع�ضو من �أع�ضاء الفريق مو�ضوع ًا ما؛ َ
وفق ر�ؤيته
َ
ووجهة نظره اخلا�صة ومن هنا ين�ش�أ �صرا ُع الأفكار� .إال �أنَّ ال�صرا َع
اختالف مدمر� ،إذا ما حت َّول من الكيا�سة �إلى
املثم َر قد ينقلب �إلى
ٍ
ال�سيا�سة ،وتخ َّللته املناف�سة حول ال�شكليات وال�سلطات واملكاف�آت.
ال�صراعات بفاعلية
فما الأ�سئلة التي ميكنك توظفيها كي تدي َر هذه
ِ
وبطريقة �إيجابية؟
 uكيف ميكننا �أن ِّ
أ�سباب االختالف يف
ن�شخ�ص هذا ال�صراع و� َ
وجهات النظر؟
ُ
طرف منا وملاذا؟
 uما
الهدف الذي ي�سعى �إليه ك ُّل ٍ
ُ
 uما نقاط االهتمام والتوافق و�أين ت ْك ُمن امل�صلح ُة امل�شرتكة؟
َ
احللول ون�ض َع
 uكيف ميكننا �أن نو ِّلد
اخليارات التي تعترب يف حدِّ
ِ
ذاتها بداي ًة ملواجهة الأزمة و�إنهاء ال�صراع؟
 uكيف ميكننا �أن َ
نختلف بطريق ٍة مه َّذبة ونتحاو َر بلغ ٍة م�ؤدبة؟

فال�سعي نحو الفهم – على
فرق بني الفهم واملوافقة.
ُ
ِّ u
العك�س من ال�سعي نحو ك�سب موافقة اجلميع  -يعني �أن نرى
العا َمل من وجهة نظر الآخر ،الأمر الذي يو ِّلد الثق َة ِّ
ويوطد
العالقة مع جميع الأطراف فتظهر حلو ٌل جديد ٌة مل تكن
ممكن ًة من قبل.
كتاب في دقائق
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 uمرحلة ت�شخي�ص امل�شكلة :تخ ِّول الأ�سئل ُة التي ت�ستف�سر عن
“الكيفية” لأع�ضاء الفريق �صياغ َة نظري ٍة جتريبية م ؤ� َّقتة ل�شرح �أو
تو�ضيح �أو حماول ِة ِّ
حل امل�شكلة مثل“ :كيف يت�شابه �أو يختلف هذا
املوقف عن املواقف التي تع َّر�ضنا لها من قبل؟” �أو “كيف ميكننا
خمتلف هذه املرة؟” �أو “كيف مُيكننا
�أن نتعامل مع امل�شكلة ب�شكل
ٍ
�أن َّ
نتدخل قبل �أن يتفا َق َم املوقف؟”.
 uمرحلة التنفيذ :وهنا تربز �أهمية الأ�سئلة “التنفيذية”
التي ت�ستف�سر عن “املاهية العملية” حيث يبد�أ �أع�ضا ُء الفريق
يف و�صف وحتديد ال�سلوكيات املطلوبة واال�ستنباط وتبادل
اال�ستنتاجات مثل“ :ماذا علينا �أن نفعل الآن؟” �أو “ما الآثا ُر التي
�سيرت ُكها هذا الت�ص ُّرف وكيف �ست�ؤ ِّثر م�ستقب ًال؟”

الأ�سئلة ُّ
وحل امل�شكالت
ُ
عمل
حتتاج
احللول املبتكر ُة للم�شكالت ولإدارة الأزمات ِ
بيئات ٍ
حم ِّفز ٍة للأ�سئلة على اختالف �أنواعها ،مبا يف ذلك الأ�سئل ُة التي
قد تعت ُرب َ�س ْطحي ًة �أو غ َري �ضرورية .فمن املهم عند مواجهة
امل�شكالت املتكررة �أن نر ِّكز  -بداي ًة  -على �آليات �إنتاج الأ�سئلة
يف حدِّ ذاتها ال على جودتها ومدى كفاءتها .وك َّلما انخرط
كل مراحل ِّ
جلادة يف ِّ
الأفرا ُد يف تبادل الأ�سئلة ا َّ
حل امل�شكالت
فيما بينهم حققوا �شيئ ًا من الر�ضـا والقبول اجلماعي للحلول
واال�سرتاتيجيات التي َّ
تتمخ ُ�ض عنها الأ�سئل ُة املطروحة.
املراحل الأرب َع التالي َة ِّ
َ
حلل امل�شكالت وتواكبها
وتُ�صاحب الأ�سئل ُة
خطوة بخطوة:
 uمرحلة حتديد امل�شكلة :تعترب الأ�سئلة التي ت�ستف�سر عن
تتيح لأع�ضاء
“املاهية” من �أهم الأ�سئلة يف هذه املرحلة لأنها ُ
�شامل للموقف ،ومن َّثم
الفريق جمع املعلومات وو�ضع
ٍ
تو�صيف ٍ
ت�ؤهِّ لهم لإدراك جوهر امل�شكلة وم�س ِّبباتها وت�ؤطرها ب�شكل يتفقُ
عليه اجلميع .فعلى �سبيل املثال ميكن هنا طرح �س�ؤال“ :ما
أهم فيما يتع َّلق مب�شكلة...؟”
العن�ص ُر ال ُ
 uمرحلة حتليل امل�شكلة :يف هذه املرحلة يعلو �ش�أنُ الأ�سئلة
“التعليلية” التي ت�ستف�سر عن الأ�سباب والدوافع اخل ِّفية مثل:
“ملاذا يعت ُرب هذ ا الأمر مهم ًا بهذا القدر؟” �أو “ملاذا �سار الأمر
على هذا النحو من وجهة نظرك؟” �أو “لمِ َ َ�ش ُعرتَ بذلك؟”
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الأ�سئلة ومترير التغيري
يف كثري من الأحيان يجد َّ
املوظفون �أنف�سهم عالقني يف
َ�ش َر ِك ال�سيا�سات امل� َّؤ�س�سية العقيمة .وهنا ي�أتي دو ُرنا
كقادة يف تقييم هذه ال�سيا�سات من وقت �إلى �آخر ،لتطوير
اجليد منها و�إزاحة املعيق و�شق الطريق .ولي�س �إلى ذلك
الثوابت امل� َّؤ�س�سي َة
ري من طرح الأ�سئلة التي تخت ُرب
َ
�سبي ٌل خ ٌ
اخلا�ص َة بالهياكل التنظيمية واال�سرتاتيجيات والقيم
والعمليات ،وغ ِريها من العنا�صر التي ت�صو ٌغ الثقاف َة
امل� َّؤ�س�سي َة ب�شكل عام ويف هذه احلالة ال غنى عن ر�ؤية
جديدة ومبتكرة ت�ؤهِّ ل القادة َّ
واملوظفني ال�ستيعاب واغتنام
ميزات تناف�سي ٍة مت ِّكنهم من
الفر�ص املح ِّلقة ،واكت�ساب
ٍ
اال�ستمرار واملواكبة .وهناك جمموع ٌة من الأ�سئلة امل�شرتكة
التي �أجمعت عليها مئات امل� َّؤ�س�سات التي خ�ضعت للتغيري
ال�شامل والناجح .وتلك الأ�سئلة من �ش�أنها �أن تتنقل بالقادة
من املا�ضي الغابر �إلى امل�ستقبل الزاهر:

 �أ�سئلة حلفز امل� َّؤ�س�سة على اعتناق التغيري: uما الر�ؤية التي نرغب يف تنفيذها وتتط َّلب تغيري ًا جذري ًا
من جانبنا؟
ـلهم الآخرين لتحقيق نتائج ا�ستثنائية؟
 uكيف ن�ستطيع �أن ُن َ
 uما الهياكل والنظم والعملياتُ الالزمة لتمرير التغيري؟
 �أ�سئلة لبدء العمل على التغيري: uما �أب�سط اخلطوات الالزمة خللق قوة �إيجابية دافعة
ال�ستمرار عملية التغيري؟
يحتاجها الأفراد كي يتجاوبوا
 uما املق ِّومات والإمكانات التي
ُ
بفاعلية مع التغيري؟
إحداث التغيري النف�سي
 uما العنا�ص ُر التي
يحتاجها الأفراد ل ِ
ُ
وال�سلوكي؟
 �أ�سئلة للمحافظة على التغيري بعد متريره بهدفتطويره:
 uما الذي علينا عمله كي ن�ستَّمِ َر يف التطلُّع �إلى امل�ستقبل
وممار�س ِة التح�سني امل�ستمر؟
نر�سخ هذا التغيري يف النظم والأنظمة والهياكل
 uكيف ِّ
الر�سمية مل� َّؤ�س�ستنا؟
التزام الأفراد
أ�ساليب التحفيز والتقدير التي ت�ضمنُ
 uما � ُ
َ
بال�سلوكيات اجلديدة امل�صاحبة للتغيري؟

ان�ضم �إلى ركب القادة “املت�سائلني”
هناك مقول ٌة م�شهور ٌة معناها �أن “الإن�سان هو ثمرة تفكريه
وتوجهاته و�أن ما يفكر فيه يكونه” .ويف هذا ال�سياق وبعد
ُّ
ي�صبح
�أن ت�أ َّملنا الق َّوة اال�ستثنائية للأ�سئلة فمن املنطقي �أن
َ
“الإن�سانُ ثمر َة �أ�سئلته” فالفارق بني القائد واملدير �أنَّ الأ َّول
يبتك ُر �أ�سئل ًة خ َّالقة وملهم ًة يف حني تقت�ص ُر مه َّم ُة الآخر
على الإجابة عما ُيطرح من الأ�سئلة فح�سب .القياد ُة بطرح
الأ�سئلة هي الع�صا ال�سحري ُة للقادة الناجحني وامل ؤ� ِّثرين؛
ف�أن َ
تعرف كيف ومتى و�أين ولمِ َ تطرح �أ�سئلتك؛ كفي ٌل بتوطيد
عالقاتك َّ
مبوظفيك وخلق فرق عمل متما�سكة ومتناغمة وتهيئة
ودعم التغيري
ثقافة م� َّؤ�س�سية قوامها الت أ� ُّمل والتعلُّم امل�ستم ُر ُ
اال�سرتاتيجي .فالقاد ُة الف�ضوليون واملت�سائلون هم امل�ستقبليون
إجابات التي يحتاجونها ولهذا فهم
الذين ي�ستخرجون ال ِ
القادرون على حتفيز التفكري والإبداع لدى َّ
موظفيهم ،وهم
الذين يقودون ال َ
بقدرات
الفر�ص ويتمتعون
أ�سواق وي�صنعون
ٍ
َ
تناف�سي ٍة مت ِّيزهم ع َّمن �سواهم .ه�ؤالء القاد ُة ي� ًّؤ�س�سون لبيئات
عمل �أك َرث حتفيز ًا على ال�صعيدين الإن�ساين واملهني .وعندما
وترت�سخ يف عادات
تَ�سو ُد الثقاف ُة الت�سا�ؤلية يف امل� َّؤ�س�سة،
َّ
و�سلوكيات العاملني ،ف�إ َّنهم يتغيرِّ ون �إيجابي ًا  -من الداخل �إلى
اخلارج  -فيفوزون

المؤلف:
مايكل ماركارت :أستاذ تطوير الموارد البشرية ومدير برنامج تدريب القيادات في جامعة جورج
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“طرح الأ�سئلة ال�صعبة
وال�صحيحة يقود �إلى نتائج
�سهلة ومريحة؛
فالذين يطرحون �أقوى
الأ�سئلة� ،سيح�صلون على
�أب�سط الإجابات”

مايكل ماركارت

