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 اولفصل 

 

چرا باید بپرسیم چرا؟   

 

چرا   شود.سوالی که در کل کتاب استفاده می  ؟" چرا "شودبا این سوال ساده شروع میاولین قسمت کتاب 

-ی کارهایی که انجام میدر همه ( Martin Luther King)" گر کینمارتین لوتِ" بسیاری از افراد همچون 

  توانند به موفقیت دست یابند. مارتین لوتر کینگ، میزان نمیکه دیگران به آن  ؟ در حالیشدند موفق می  ادند،د

تجربیات او   این است که، است. ولی موضوع جالب بسیاری از مردم به اشتراک گذاشتهتجربیاتی داشته که با 

-راهنماییراهنمایی کند و مردم به  کینگ توانست مردم را    وجود، این   نبود. با  "فردبهمنحصر"نظیر و  همیشه بی

  " لپِاَ"کامپیوترهای گفت ایمان داشتند. مثال دیگر، ه او می ک سپردند و به هر آنچههای او گوش می

(Apple.است) ی  شخصی نیست، ولی این کمپانی کلیه  هایی کامپیوترا وجود اینکه اپل پیشگام کارخانهب

 کند. دارد و مدیریت می  در دستصنعت کامپیوتر را 

داد مدیریت کند و  که انجام میکاری را ؟ چرا کینگ توانست چرا این اتفاق افتاده استکه سوال این است

 ل انقدر موفق است؟پِچرا اَ

این   آید پیش میاولین چیزی که  افتد؟شود چه اتفاقی میمی  که در یک شرکت فردی ایده پردازامیهنگ 

کار بیشتری انجام    کنند. آنها دوست دارند انرژی و انگیزه می  "افزایش"احساس    "درون خود   "است که افراد در

دریافت کرده نه به دلیل  ای ا هم انجام دهند. وقتی کسی ایدهرو ر ِبروند و کار پیش    " جلوتریک قدم "دهند، 
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های احتمالی  مشکالت و حتی آسیب  ، ل درد و سختییزه است، آمادگی تحمانگ و با  پرداز وقتی شخصی ایده

تر  بینو خوش   ی قویتر از دیگران دارد اانگیزه و اراده  پرداز، فرد ایده  داشت.جود بیاید را خواهد که ممکن است به و

شوند. وفاداری  گیرند، وفادار میافراد ایده می   همچنین وقتی شود.  د به خصوص وقتی با چالش روبرو میبوخواهد 

و نه فقط   -موفقیتی پایدار است - ران و کارمندان وفادار به معنای بسیار مهم است. داشتن مشتریان، همکا

 دارد. بلکه توسعه و گسترش آن را در پی بقای شرکت 

 


