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 فن طرح األسئلة وكيفية اإلجابة عليها

 2016ديسمبر  11نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

منذ لحظات وجودنا األولى على هذه البسيطة فإننا نتلقى اإلجابات 
من غير أن يُسمح لنا بطرح األسئلة التي تؤرق عقولنا التي كانت 

تعج بهموم الدنيا، وعلى الرغم من ذلك غضة ذات يوم فغدت اليوم 
 فإنه من غير مسموح لنا أن نطرح األسئلة.

وعندما ذهبنا إلى المدرسة اعتقدنا أن األنظمة الدراسية والمدرسية 
سوف تتقبل أسئلتنا برحابة صدر، وأن أساتذتنا سوف يتركون لنا 

درسي فرصة لنطرح األسئلة التي تؤرقنا، ولكننا تفاجئنا أن النظام الم
 – كطلبة –والدراسي عادة ما يكون عكس ذلك، إذ أنه المطلوب منا 

 لطرح وقت يوجد فال طرحها، وليس األسئلة على اإلجابة نتقن أن
 حتى وال األسئلة طرح في بقدراتك األنظمة تلك تهتم وال األسئلة

 تعتبر الدراسية األنظمة تلك من بعض أن وحتى تنميها، أن تحاول
أن طرح األسئلة مضيعة للوقت وتهرب من أداء الواجبات وربما 
 تسعى إلى غلق تلك األفواه التي تطرح األسئلة ألنها مقلقة ومزعجة.
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وفي الحقيقة ربما يكون جزء من هذا الكالم صحيح، إذ تعودنا أن 
نطرح األسئلة على بعض أساتذتنا أثناء المرحلة الجامعية حتى 

لطويلة والمملة، حيث ينحرف الدكتور عن نتهرب من المحاضرات ا
المحاضرة األصلية إلى موضوع فرعي وينتهي الوقت وهو لم ينهي 

 المحاضرة، فقد كنا نسأل لمجرد إضاعة الوقت.

وإن كنا نؤمن بأهمية طرح األسئلة، إال إننا يجب أن نفرق بين 
 نوعيات األسئلة التي تُطرح، ومن هم األفراد الذين يطرحون األسئلة

وكيفية طرحها، وبناءً على ذلك فقد وجدنا أنه يمكن تقسيم 
 نوعيات طرح األسئلة ثالثة أقسام رئيسة، وهي:

أسئلة تُطرح ألن اإلجابة عليها مهمة؛ ألن الوصول إلى اإلجابة  .1
هو الهدف من طرح السؤال، لذلك ففي المؤسسات اإلدارية 

ل وفي االجتماعات دائمًا يفضل أن تطرح كل األسئلة حو
الموضوع المطروح، بهدف الوصول إلى حلول ناجعة أو أفكار 
خارج الصندوق، أما بالنسبة للطلبة أو األطفال فإنهم يطرحون 
بعض األسئلة ألنها تؤرقهم، فهي تدور في رؤوسهم وفي 

 نفوسهم، لذلك فهم يحتاجون إلى إجابات واضحة وصريحة.

نوعية من أسئلة تُطرح ألن السؤال في حد ذاته مهم؛ هذه ال .2
األسئلة تُطرح ليس من أجل الوصول إلى إجابات واضحة وإنما 
تُطرح من أجل أن هناك أبواب وعقول مغلقة تحتاج إلى أن تُفتح 
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حتى تُفكر وأن تصل إلى الحل الناجع. فنحن نسأل الطلبة ونحن 
نعرف اإلجابة، إال أن هدفنا من طرح السؤال هو فتح عقول 

عل المسؤول اإلداري وغيرهم الطالب للتفكير، وكذلك يف
الكثير، كما أن هناك العديد من الموظفين يطرحون مثل هذه 
األسئلة على المسؤول اإلداري ليس من أجل الوصول إلى 
إجابات محددة وواضحة ولكن حتى يقوم المسؤول اإلداري 

 بتغيير مساره إلى جهة أخرى ربما هو يسير في اتجاه خاطئ.
الطرح نفسها هي مهمة؛ حيث أن أسئلة تُطرح ألن عملية  .3

هناك فئة من الناس يشعر أنه موجود حينما يطرح األسئلة 
وربما الكثير من األسئلة، وليس مهًما بالنسبة له أن يحصل 
على إجابات، وإنما هو يستعرض نفسه وقدراته وعضالته، 
وكأنه يقول عندما يطرح تلك األسئلة أنا موجود ومؤثر وما 

راهم في االجتماعات وخاصة عند حضور إلى ذلك. وهؤالء ت
ووجود كبار المسؤولين، وكذلك العديد من الطلبة وربما 

 المشاغبين منهم.

وإن كنا ملزمين بالتواصل والتجاوب مع كل تلك النوعية من األسئلة، 
إال أن على المسؤول اإلداري والمعلمين في المدارس والجامعات أن 

اص الذين يطرحون األسئلة، يعرفوا ويتعرفوا على طبيعة األشخ
والغرض من طرحهم للسؤال، وخاصة في االجتماعات والمحادثات 
وما إلى ذلك، فال نترك الحبل على الغارب وال نكتم أنفاس من يطرح 
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السؤال، وخاصة بالنسبة لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، فمن 
فإن  األولى لمثل هؤالء أن نشجعهم على طرح السؤال تلو السؤال،

 ذلك يساعدهم في تنمية قدراتهم الكالمية والتفكيرية واإلبداعية.

 لذلك فنحن هنا أمام أمرين، وهما:

هل نترك للسائل الحبل على الغارب ليطرح كل أسئلته أيًا ما  •
 كانت وبأي هدف كان ؟ أم نسعى لتقنينها والتحكم فيها ؟

لة ؟ بل هل يمكننا أن ننمي قدرات أطفالنا وطالبنا لطرح األسئ •
 ونساعدهم على طرح األسئلة حول المعضالت التي تؤرقهم ؟

أعتقد وفي رأيّ المتواضع أنه لو استطعنا أن نجيب على السؤال 
الثاني فإننا تلقائيًا سوف نجني أناس يحسنون إلقاء األسئلة من 
غير أن يتعمدوا اإلخالل أو تضيع الوقت، وذلك ألنهم يشعرون 

تلقى القبول من أي طرف كان، سواء من دائمًا أن أسئلتهم سوف 
 الوالدين أو المعلمين، أو حتى المسؤولين اإلداريين في األعمال.

 لماذا: وهي فهمها، يصعب مشكلة هناك أن – نعتقد أيضًا –ولكننا 
 لماذا ؟ األسئلة طرح من – إداريين وكمسؤولين الكبار نحن – نخاف
خاف من أسئلة تالميذنا ؟ ن لماذا ؟ أبناءنا أسئلة من كوالدين نخاف

لماذا نتهرب في بعض األحيان ليس من اإلجابة على األسئلة وإنما 
من سماع السؤال في حد ذاته ؟ لماذا نخاف مواجهة األسئلة بصورة 

 عامة ؟
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ألننا نخاف، بسبب أن جيل اآلباء منعنا من طرح األسئلة، ربما ألنهم 
لإلجابات، عندئذ توقفنا  ال يملكون اإلجابات أو الوسيلة التي توصلنا

عن طرح األسئلة، وعندما أتى أوالدنا إلى الدنيا وبدئوا في طرح 
األسئلة أوقفناهم بل ومنعناهم عن ذلك خوفًا من مواجهتهم 
ومواجهة بعض الحقائق التي كانت تعتبر مقدسة والتي ال يجب 
تجاوزها. حينئذ بدأت السلسلة تتشكل، والمنع يستمر، وال نعرف 

 اب التي تدعونا لالستمرار.األسب

واآلن من يعلق الجرس لكسر هذه السلسلة، ويبيح طرح األسئلة أيًا 
 ما كانت ؟

الدكتور ستيفن  "اسراب النمل وأسرار التعاون"يقول صاحب كتاب 
تمتلك قلة منا مهارة طرح األسئلة الصحيحة التي "جميس جويس 

جميًعا عبر رحلتنا  كنا نتقنها صغارًا ونسيناها كبارًا، فقد تعلمنا
 – زلنا وما –المدرسية والجامعية أيضًا أن نتذكر اإلجابات فقط، وكنا 

 مسبقًا، المحددة األسئلة من لمجموعات إجابات توليد على نركز
 أسئلة بصياغة كثيرًا نهتم نكن ولم(. االختبار) نسميه ما وهذا
 سيما ال – تاريخها مدى على البشرية تقدم أن مع مغزى، وذات جيدة

 كانوا أناس من إال يأت لم –االختراقات واالختراعات العلمية 
 وأثيرة، كثيرة إجابات عن والبحث المثيرة، األسئلة بطرح شغوفين

 .وجاهزة معلبة بإجابات االكتفاء من بدالً
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عن فكرة االرتحال مع الضوء والسفر بنفس  "آينشتاين"فسؤال 
ات في القرن العشرين، سرعته قاده إلى واحد من أعظم االكتشاف

وهي النظرية النسبية. ولهذا فإن وضع االفتراضات الصحيحة يؤثر 
بشكل مباشر على مرونتنا وبقاءنا وتفوقنا. كما يعتبر طرح األسئلة 
الذكية خطوة مهمة لمراجعة افتراضاتنا المبدئية وقدراتنا الفردية، 

ه الصحيح فاألسئلة تعيد توجيه فضولنا وتركيز طاقاتنا في االتجا
 . أ. هـ."لتحقيق التفاعل الجماعي

ولم يكن آينشتاين إال واحد من بين المئات بل اآلالف من المخترعين 
والمكتشفين الذين خلدهم التاريخ بسبب طرح األسئلة البسيطة 
والتي تحولت مع مرور الوقت إلى اكتشافات واختراعات أذهلت 

 الدنيا.

 وكيف تكون اإلجابة عليها ؟ ترى كيف يمكن أن نطرح األسئلة ؟

 وما زال للحديث بقية.

 

 

 

 


