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تواند بـه   مي دكنتغيير  ات تا زندگي بدهرا تغيير  تسؤاالتچگونه خواندن كتاب 
مهم هستند كمك كند تا زندگي بهتري داشته باشـيد؟   ناتشما و كساني كه براي

ارزش در ر دارم هنگام خواندن اين كتاب باكليدي است كه اصرا سؤالاين يك 
ابـزار   در سيسـتم  اسـت؛ عـالي   ييها  ايده سرشار از اين كتاب. نظر داشته باشيد

و مطمـئن بـراي   نامد، يـك روش جديـد    ي ميسؤالكه آن را تفكر آدامز ماريل 
  .ة ما بگذاردر زندگي همبمثبتي  تأثيرتواند  مي معرفي شده است كه فكركردن

شـما نيـز    ترديـد  بـي . انـد  كمك كـرده به من هاي اين كتاب  ايدهبسياري از 
و  هـا  ، مهارتها  روش همچنين. يافتخواهيد  يي براي كمك به خودتانها  ايده

. دهـد  ارائـه مـي   ،كار محل يادر خانه  ،يسؤالتفكر  ةابزارهايي براي اجراي ساد
ـ  يريتوانيم با تمركز بر يادگ دهد كه چطور مي نشان مي نخست ماريل جـاي  ه ب

دانم اين كليد  به عنوان يك بودايي، مي. و كارآمدتر باشيم ترثرؤم ،كردن قضاوت
  .زندگي شادتر و مولدتر است كي

و نتيجـه اعمـال    فكـر و در تبـه   دهي جهت پرسشگري را درقدرت  ماريل
تـوانيم بـا طراحـي     مـي بـه ايـن معنـا كـه     . دكنـ  مـي نشـان  خاطرن به ما آ نتايج

. بگـذاريم  تـأثير بـراي رسـيدن بـه هـدف، روي آينـده       سـؤاالت قدرتمندترين 
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بـراي   ييهـا  ديـدگاه  هـا  آن كننـد؛  نيز به همين شيوه عمـل مـي  راهنمايان بزرگ 
 پرسشـگري را ماريل براي مدرسـان و راهنمايـان ابـزار    . آفرينند مي نو اي آينده

  . موريتشان را بهينه و كامل كنندأبيند تا م تدارك مي
ارد كه اين كتاب پرفروش شده است، زيرا در زنـدگي كسـاني كـه    تعجبي ند
 ن بـا خـانواده و دوستانشـان بـه    با تيمشان و همراهانشان و همچنـي مطالب آن را 

داستاني كه در مقدمـة كتـاب   . ايجاد كرده استتفاوت بسياري  ،اشتراك گذاشتند
بـا  نوشت كـه   گان به ماريلخوانند ي ازيك .كند چيز را روشن مي همه است، آمده
كه از شـركتش در   دست يافته يچنان موفقيتبه كتاب اين هاي  روشاز گيري  بهره
بسـياري از مربيـان از   به همـين دليـل   . است ياد شده 1ژورنالوال استريت  ةمجل

  . ندكن نيز معرفي ميو كتاب را به ديگر مربيان  برند بهره ميي سؤالهاي تفكر  روش
كنم نتـايج بهتـري    راهنمايان موفق كمك مي به به عنوان مربي اجرايي، ،من

مربيـان  . شود مي »انتقال نتيجه«نام ه به دست بياورند كه شامل آموزش روشي ب
شـان را بـراي   توانايي هـا  آن. ندباشبراي تغيير آينده  ييها ايدهبه دنبال آموزند  مي

ايـن  ماريل . كنند تقويت ميپيشنهادات  از »تقدير«كردن و  بدون قضاوت شنيدن
ايـن بـراي تمـام مربيـان، رهبـران و مـديران       . نامد مي »شنيدن آموزشي«كار را 

  .واجب است
خط آموزند كه به جاده تمركز كنند نه به  ي مسابقه ميها نبه رانندگان ماشي

خوانيـد، بـه جـاده توجـه كنيـد كـه بـاالترين         زماني كه اين كتاب را مي. پايان
بهتـر منجـر    ةكه بـه آينـد   هايي فكر كنيد شپرس و به ،دهد تان را نشان ميقابليت
 ،تصـور كـنم  توانم  ترين احتمال مثبتي كه مي بزرگ« :مانند هايي ، پرسششود مي

  »چيست؟
                                                      
1. Wall Street Journal 



 9  گفتار پيش  

و  هـا  فصـل . كنـد  تر از ويرايش اول مطلب ارائه مي ويرايش دوم كتاب بيش
را تغيير  تسؤاالتكتاب . كند تر مي يافتني دستتر و  را عمليمطالب  ،ابزار جديد

آن را خيلـي جـدي   . ماست ةمعرفتي عالي براي هم ،كند ات تغيير تا زندگي بده
بهترين روش براي دريافت . كار شويد  هو دست ب ها را باال بزنيد آستين. بگيريد
  !چيز آن را تمرين كنيد اين است كه همهترين نتيجه،  بيش

  !زندگي خوب است
  مارشال گلداسميت                                                                 

  




