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استعداد هرگز كافي نیست ...
(قسمت آخر)
در شماره پیش ،به برخي از ویژگيهایي که در کنار

تمرین کردهاید ميتوانید بازي کنید .افراد موفق براي

درون ما نظم ذهني القا ميکند که در رویارویي با

استعداد ،ميتوانند شما را به سمت موفقیت هدایت

تمرین و نظم در آن ،ارزش ویژهاي قائلند و همه توان

موقعیتهاي دشوار ،بسیار مفید خواهد بود .براي تمرین

کنند و استعداد شما را به حداکثر برسانند ،اشاره

خود را بهکار ميگیرند تا قادر باشند در باالترین سطح

مؤثر به پنج عنصر و منبع محرك نیاز دارید:

کردیم؛ ویژگيهایي چون خودباوري ،عالقه نشان دادن

ممکن عمل کنند و عملکردي بهتر از آنچه از آنها انتظار

الف -یك معلم و مربي که در پیدا کردن بینش قوي به

به کار ،داشتن ابتکارعمل ،تمرکز بر موضوع و آمادگي

ميرود داشته باشند.

شما کمك کند؛

انجام کار .در این شماره نیز به معرفي و شرح سایر
ویژگيهاي الزم براي موفقیت ميپردازیم:
 -6تمرین و تكرار
تمرین و تکرار ميتواند استعدادهاي
شما را شکوفا و قوي کند .در
عرصه زندگي ،همانند
میدان ورزش ،به
همان
که

اندازه

هیچ کس با استعداد باال به دنیا نیامده
است؛ بنابراین ،براي بهتر بودن
و خوب شدن در هر چیزي
باید تمرین کنید و
مهارت بیشترکسب
کنید .تمرین
مرتب ،در

ب  -یك خواست و میل دروني قوي تا تالشتان را
بیشتر کند؛
ج  -یك هدف و مقصد روشن تا در جهت آن گام
بردارید؛
د -یك ظرفیت باال براي انجام بهینه کار و تالش در
جهت رسیدن به هدف؛
هـ -و باالخره ،در اختیار داشتن ابزار ،تجهیزات و منابع
انرژي.
بنابراین ،براي بهتر شدن و بسیار خوب بودن در
تمرین ،متعهد شوید که هر روز ،کمي بیشتر از روز
قبل تالش کنید ،وقت بیشتري براي انجام تمرین
بیشتر صرف کنید ،پشتکارتان را افزایش
دهید ،بیشتر از گذشته کمك بگیرید و
توصیه افراد موفق را بهکار ببندید،
براي تغییر بیشتر آماده باشید
و به طور جدي آن را
دنبال

کنید.

با

اندکي تغییر،
شما

مـي تو ا نـید
مشکالت خود را
حل کنید ،شرایط خود
را بهبود ببخشید و کارهاي
مفید و متفاوت انجام دهید .تمرین
و تکرار ،شما را از دیگران برتر ميسازد و
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زیر نظر دارند .به جاي پرش بلند ،قدمهاي کوچك،

هدف یادگیري ،صرفاً دانستن نیست ،بلکه بهتر عمل

ولي منظم بردارید ،پیوسته در جهت بهتر شدن حرکت

کردن است؛ به عبارت بهتر ،به چیزي که ميدانید عمل

 -7پشتکار

کنید و عملکرد شجاعانه خود را ادامه دهید؛ بدین

کنید ،به دنبال اشتباهات خود بگردید و در ارتباط با

پشتکار ،یعني تمام کردن کاري که شروع کردهاید.

ترتیب ،افقهاي بیشتر و وسیعتري به روي شما گشوده

کارهایي که انجام دادهاید ،خود را ارزیابي کنید ،به

این برتري ،برایتان به یك عادت تبدیل ميشود.

استعداد داشتن یك چیز است و به پایان رساندن کار ،خواهد شد.

دنبال راههایي براي بهتر انجام دادن کارها باشید و از

چیزي دیگر است .مهم نیست که چقدر با استعداد

جرأت نوعي دانش است که نحوه مواجهه با سختي

راههاي جدید و تازه براي انجام آن استفاده کنید.

هستید ،مهم این است که تا وقتي پشتکار نداشته

و پیش رفتن در چنین شرایطي را به شما ميآموزد.

ج -در هر فرصتي به یادگیري بپردازید و در صورت

باشید ،نميتوانید کارهاي بزرگ را انجام دهید و به

چیزي که انجام آن ميتواند غیر ممکن به نظر برسد،

امکان ،براي آن برنامهریزي کنید .با خواندن کتاب،

موفقیتهاي بزرگ دست یابید.

اغلب با داشتن جرأت ،ممکن ميشود .در هر کاري که

بازدید از مکانهایي که شما را تحت تأثیر قرار ميدهند

پشتکار اجازه نميدهد که خسته و دلسرد شوید و کار

انجام ميدهید ،به شهامت نیاز دارید .از لحظه اي که

یا وقت گذراندن با افرادي که شما را براي رشد کردن

را متوقف کنید؛ حتي اگر همه نشانهها مطلوب به نظر

تصمیم ميگیرید مسیري را آغاز کنید ،همواره ممکن

به چالش ميکشند ،خود را در معرض ایدههاي تازه قرار

نرسند .پشتکار ،یك نوع سرمایه گذاري در آینده است.

است که یك محرك منفي و اخاللگر و مزاحم ،شروع به

دهید و چیزي را که یاد ميگیرید در کاري که انجام

دشمنان پشتکار را برخي افکار مزاحم و اندیشههاي
ِ

مخالف خواني کند تا شما را از ادامه مسیر بازدارد ،و یا با

ميدهید ،به کار برید و با کساني که فکر شما را به

عافیت طلب مثل :تسلیم شدن با اولین سختي ،این تفکر

مشکالت و سختيهایي مواجه شوید که شما را وسوسه

چالش ميکشند ،طرح دوستي بریزید.
د -چیزهایي را که یاد

که زندگي باید راحت
تالش
قبل
روز
از
بیشتر
كمي
روز،
هر
كه
شويد
متعهد
تمرين،
در
بودن
خوب
بسیار
و
شدن
بهتر
براي
گرفتهاید به کار گیرید
باشد ،انعطافپذیري بیش
از حد ،مقصد پنداري كنید ،وقت بیشتري براي انجام تمرين بیشتر صرف كنید ،پشتکارتان را افزايش دهید ،بیشتر از گذشته (با نوشتن لیست تعدادي
موفقیت و دست از کار كمك بگیريد و توصیه افراد موفق را بهكار ببنديد ،براي تغییر بیشتر آماده باشید و به طور جدي آن از کارهایي که باید انجام
دهید و به شما کمك
کشیدن تشکیل ميدهند.
را دنبال كنید
ميکنند تا از چیزي که

براي تقویت و افزایش
پشتکار ،سعي کنید که یك هدف قوي و ارزشمند را

کنند از تصمیم خود منصرف شوید؛ اما جرأت و شهامت

یاد گرفتهاید ،استفاده کنید) و زمان اندکي را به دنبال

براي خود تعریف و با تمرکز و سرسختي آن را دنبال

و همت واالي شما ،به شدت با این نیروهاي مزاحم به

نمایید ،بهانهگیري را کنار بگذارید و تالش کنید که

مبارزه برخاسته و به شما اجازه انصراف از پیمودن مسیر

کردن ایدههاي جدید خود اختصاص دهید.
هـ دائماً از خودتان بپرسید« :آیا من واقعاً آماده یادگیري

کمي استقامت به خرج دهید ،همچنان که یك قهرمان،

تعیین شده را نميدهد.

هستم؟» و ایدهها و راههاي جدید براي انجام کارها را

تا دقیقه آخر استقامت ميکند و ميجنگد؛ چون
موفقیت دقیقاً بعد از نقطهاي قرار دارد که دیگران قانع

 -9آمادگي يادگیري

کنید و آنها را در عمل به کار برید.

شدهاند.

به زبان ساده ،آمادگي براي یادگیري ،به معناي میل

آهن از استفاده نشدن زنگ ميزند .آب راکد کیفیتش

و اشتیاق براي یادگیري و رشد است ،و آمادگي براي

را از را دست ميدهد و در هواي سرد منجمد میشود.

 -8جرأت

گوش دادن و آموختن و تالش براي به کاربردن ایدههاي

بیحرکتی هم به همین صورت ،نیروی ذهن را ضعیف

جرأت ،وسیلهاي براي آزمایش استعداد شماست و
چیزي نیست که صرفاً در میدان جنگ به آن نیاز پیدا

جدید است .اگر فکر کنید که درحال حاضر همه چیز

میکند.

را ميدانید ،رشد شما متوقف ميشود .افراد موفق و

یك برنده ،حتی زمانی که از جانب دیگران متخصص در

کنید .شما نميتوانید هیچ کار بزرگي انجام دهید ،مگر

مشتاق یادگیري ،حتي پس از کسب مجموعهاي از

نظر گرفته شود ،میداند که هنوز چقدر باید یاد بگیرد،

اینکه جرأت امتحان کردن آن را داشته باشید .بدون

موفقیتها ،باز هم سؤاالت تازه مطرح ميکنند .آنها

ولي یك بازنده ،قبل از اینکه به اندازه کافی آموخته

جرأت ،هرگز از منطقه امن زندگي خود خارج نميشوید

غرورشان را حین یادگیري کنار ميگذارند و به عنوان

باشد تا بداند که چقدر کم میداند ،میخواهد که از

و طبیعي است که انتظار موفقیت هم نباید داشته

یك یادگیرنده ،مادامالعمر در تکاپو و تالش زیاد در

سوي دیگران ،یك فرد متخصص در نظر گرفته شود.

باشید .موفقیت فقط زماني به شما لبخند ميزند که

جست و جوي فرصتهاي جدید آموزشي هستند

براي رسیدن به اهداف بزرگ برنامهریزي کنید و جرأت

و پيگیرانه سعي ميکنند که بیشترین بهره را از

 -1۰شخصیت

و جسارت خود را در این مسیر ،در معرض امتحان و

آموختههایشان ببرند.

یك فرد با استعداد میتواند به روی صحنه برود ،ولی

آزمایش قرار دهید.

براي کسب آمادگي بیشتر:

برای ماندن در آنجا به شخصیت نیاز دارد .یك شخصیت

بپذیرید .همچنین براي جذب ایدههاي جدید تالش

اگر دوست دارید که جرأت بیشتري پیدا کنید ،باید

الف -در وهله اول سعي کنید که یك شنونده خوب

قوی ،فرد را از میانبرهایی که میتوانند او را از خط

بدانید که سر منشأ آن در درون شماست و نباید دنبال

باشید؛ چرا که اگر به جاي حرف زدن ،گوش کنید،

خارج کنند باز میدارد .شخصیت ،جلوه بیرونی چیزی

منبع آن در بیرون باشید .جرأت همیشه از درون

همیشه در میان حجم زیادي از اطالعات مفید قرار

است که در درون یك فرد وجود دارد .استعداد شاید

ميآید .بر چیزي که باور دارید ،استوار باشید و در همه

ميگیرید.

یك هدیه باشد ،ولی شخصیت واقعی از این هدیه

حال اینگونه باشید؛ نه فقط زماني که دیگران شما را

ب -فرایند یادگیري را خوب درك کنید و بدانید که

محافظت میکند.
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از جهات مختلفی انسانها مانند کوه یخي هستندکه

آنچه اکنون هستیم ،نتیجه سالها خویشتنداری ماست.

برای ایجاد بیشتر این روابط امن و محکم:

فقط  15درصد آن قابل دیدن است و  85درصد دیگر

انسانها در حرفهایشان شبیه هم هستند .تنها

الف ـ مهمترین افراد زندگیتان را مشخص کنید که

این کوه یخي در زیر آب قرار دارد .شخصیت انسان در

تفاوتشان در اعمالشان است .افراد با شخصیت ،صرف

چه کساني هستند :آنهایی که بیشترین وقت را با شما

قسمتی قرار دارد که زیر آب است و در واقع در چهار

نظر از موقعیت خود ،کاری را که درست است ،انجام

میگذرانند یا آنهایی که برای افکارشان ارزش قائل

عنصر مشخص زیر نمایان میشود:

میدهند.

هستید؟
ب ـ بررسي کنید که آیا این افراد شما را در جهت مسیر

 خویشتنداری در انجام کاری که میدانید درستاست؛

 -11روابط

درست حرکت ميدهند یا اینکه انرژي عصبي شما را

 -ارزشها و اصول اساسی شما که با آنها زندگی

هیچ چیز بیش از روابط مهمی که در زندگیتان برقرار

ميگیرند.

میکنید؛

میکنید ،بر توانایی شما در به کارگیری استعدادهایتان

ج ـ اگر فهمیدید که دوستانتان واقعاً شما را پر بار

 -احساس شما درباره هویت شخصی؛

تأثیر نمیگذارد .اگر خود را در میان افرادی قرار دهید

نميکنند ،پس دست به کار شوید و دوستان جدید

 سطح شما در یکپارچهکردن و تنظیم اعمال با
ارزشها.

و بهتري پیدا کنید .اینجا
روابطی كه با ديگران برقرار میكنید ،میتوانند شما را بسازند يا بشکنند .آنها میتوانند به شما
انرژی دهند و شما را نیرومند كنند يا اينکه آن انرژی را كه میتواند شما را به جلو براند ،بگیرند .اگر

روابط بهتر و مثبتتر،
آنقدر سرتان را شلوغ
ميکند که حتي متوجه

شخصیت ،بنیاد چیزی را
تان
شخصی
روابط
شويد
مطمئن
كه
است
الزم
كنید،
می
ريزی
برنامه
زيادی
چیزهای
به
رسیدن
برای
نميشوید که دیگر با
میگذارد که استعدادها و
ارزشهايی را به زندگیتان اضافه میكنند و بهترين عملکرد شما را نمايان میسازند
دوستان قدیميتان وقت
زندگی شما بعدها آن را
خواهند ساخت .شخصیت،

نميگذرانید.

تصمیماتی را که در طول

یك دوست واقعي ،نقاط

زندگي خود گرفتهاید و روابطتان را با دیگران در طول

که شما را تشویق میکنند ،استعدادهایتان اوج خواهد

ضعف شما را ميداند ،ولي تنها نقاط قوتتان را به شما

عمر منعکس میکند .شخصیت ،یك انتخاب است ،و

گرفت ،ولی اگر با افرادی وقت بگذرانید که انرژی شما

نشان ميدهد ،ترسهاي شما را احساس ميکند ،ولي

اگر شخصیت بهتری میخواهید ،میتوانید و باید آن را

را میگیرند ،استعدادهای شما پژمرده خواهد شد .روابط
شما مستقیماً بر استعدادهایتان تأثیر میگذارند.

ایمان شما را قوي ميکند ،اضطراب شما را ميبیند،
ولي روحیه شما را قوي ميکند ،ناتوانيهاي شما را

برای بهتر و عمیقتر کردن شخصیت:

روابطی که با دیگران برقرار میکنید ،میتوانند شما

تشخیص ميدهد ،ولي بر امکانات شما تأکید ميکند.

 -در سختیها تسلیم نشوید و حتی وقتی که اوضاع

را بسازند یا بشکنند .آنها میتوانند به شما انرژی

زندگي خیلي طوالنيتر از آن است که آن را با افرادي

سخت میشود ،بایستید .قویترین شخصیتها در

دهند و شما را نیرومند کنند یا اینکه آن انرژی را که

بگذرانید که شما را به مسیر اشتباه ميکشند ،و خیلي

شدیدترین طوفانها ساخته شدهاند ،نه در آرامش.

میتواند شما را به جلو براند ،بگیرند .اگر برای رسیدن

کوتاهتر از آن است که با دیگران سپري نشود .روابط

 -همیشه کار درست را انجام دهید .اگر بتوانید به جای

به چیزهای زیادی برنامهریزی میکنید ،الزم است

شما ،شما را تعریف ميکنند و بر استعدادتان تأثیر

چیزی که به مصلحت است ،چیزی را که درست است،

که مطمئن شوید روابط شخصیتان ارزشهایی را به

ميگذارند؛ پس آن را هوشمندانه انتخاب کنید و به

انجام دهید ،شخصت خود را خواهید ساخت.

زندگیتان اضافه میکنند و بهترین عملکرد شما را

خاطر بسپارید که در نهایت ،انتخابهاي شما ،شما را

 -کنترل زندگیتان را به دست بگیرید و به جای اینکه

نمایان میسازند.
روابط نوعاً در چهار مرحله پیش میروند:

ميسازند.

تصمیمي مجبور کردهاند ،مسؤولیت تصمیمات خود را

 -روابط سطحی که فقط یکدیگر را میشناسید؛

1۲ـ مسؤولیت

بپذیرید .افراد ضعیف ،شرایط خود را مقصر میدانند ،در

 -روابط ساخته شده که بر پایه برخوردهای تکرار شونده

قبول مسؤولیت ،استعدادهاي شما را قوي ميکند و آنها

حالی که افراد قوی ،مسؤولیت قبول کرده و در نتیجه

است؛

را به ارتفاعهاي جدیدي ميبرد و استقامتتان را افزایش

رو به جلو حرکت میکنند.

 -روابط امن که به هم اعتماد دارید؛

ميدهد .اگر واقعاً مشتاق موفقیت هستید ،راههاي

شخصیت ،مجموع انتخابهای هر روز ماست؛ همچنان

 -روابط محکم که تالش میکنید و یکدیگر را باال

عملي براي افزایش مسؤولیتهاي خود پیدا کنید .انجام

که شخصیت امروز ما نتیجه انتخابهای دیروز ماست و

میکشید.

این کار ،شما را به باال و رو به جلو سوق ميدهد.

شخصیت فردای ما ،نتیجه انتخابهای امروز ما خواهد

شما به طور ایده آل میخواهید که روابط امن و محکم

در کل ،جامعه به استعداد ،بیش از حد بها ميدهد و به

بود .برای تغییر شخصیت خود ،انتخابهایتان را تغییر

بیشتری را به عنوان راهی برای رشد استعدادهایتان

اهمیت مسؤولیت ،کمتر از حد .این موضوع مایه تأسف

دهید .آنچه به آن فکر میکنید ،آنچه انتخاب میکنید،

ایجاد کنید .این نوع از روابط ،صفات بسیار مفیدی

است؛ زیرا داشتن احساس مسؤولیت قوي ،در حقیقت،

و آنچه انجام میدهید ،چیزی است که به آن تبدیل

دارند:

زیربنایي براي موفقیت واقعي افراد فراهم ميکند.

خواهید شد.

● سطحی از لذت متقابل وجود دارد؛

مسؤولیت ،اگر به درستي اداره شود ،معموالً به ایجاد

پرورش دهید.

باور کنید چیزهایی یا کساني شما را به انجام کار یا

آنچه که ما در موقعیتهای بزرگ انجام میدهیم ● ،به یکدیگر احترام میگذارید و به هم اعتماد دارید؛
احتماالً به چیزی که اکنون هستیم بستگی دارد ،و ● تعداد زیادی تجربه مشترك دارید.

مسؤولیت بیشتري در آینده منجر ميشود .در طول
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زماني که مسؤولیتي را به عهده دارید ،اعتبار شما

كار گروهي
13ـ ِ

نميتوان آن را درك کرد.

ابتدا محك خورده و سپس بیشتر ميشود .اگر شما

صرف نظر از اینکه چقدر با استعداد هستید ،باید بدانید

در آخر ،براي اینکه گروهي با عملکرد باال براي خود

ميخواهید که مردم به شما اعتماد کنند ،مسؤولیتي به

که همواره شکافهایي بین شایستگيها و توانایيهایي

بسازید:

عهده بگیرید و آن را صادقانه انجام دهید.

شما وجود دارد .بهترین راه براي پر کردن این شکافها،

الف ـ این حقیقت را بپذیرید که براي دستیابي به یك

براي اینکه بیشتر مسؤولیتپذیر شوید:

آن است که با افرادي شریك شوید که در آن زمینهها

چیز قابل توجه ،به یك تیم نیاز دارید .شما نميتوانید به

الف ـ از جایي که اکنون هستید ،شروع کنید و از امروز،

قوي هستند .براي کسب یك چیز شگفتانگیز ،همیشه

تنهایي به هدف بزرگي برسید ،و تا وقتي که این عقیده

خود را به عملکرد مسؤوالنهتر پایبند کنید.

به یك کا ِر گروهي نیاز دارید.

را به صورت کامل قبول نکنید ،نميتوانید گروه خود را

ب ـ دوستان خود را هوشمندانه انتخاب کنید؛ زیرا اگر

گروه ،نه تنها به افراد اجازه ميدهد که بیشتر از آن

به سطح بعدي عملکرد ببرید.

همه وقتتان را صرف گرد آمدن با افراد بيمسؤولیت

چیزي که ميتوانستند به تنهایي به دست آورند ،دست

کنید ،برایتان سخت خواهد بود که مسؤوالنه عمل

ب ـ در رویاهاي خود یك گروه تشکیل دهید و به جاي

یابند ،بلکه در خود یك اثر ترکیبي دارد که بيشباهت

کنید.

اینکه سعي کنید همه کارها را خودتان انجام دهید،

به سود نیست .یك گروه از افراد که با هم براي دستیابي

ج ـ دیگران را سرزنش نکنید و به جاي آن ،براي دیدن

به هدف یکساني کار ميکنند ،ميتوانند کارهاي بزرگي

سرچشمه همه مشکالتتان ،به آینه نگاه کنید ،به دنبال

را انجام دهند.

مقصر نباشید و شانههایتان را باال بگیرید و س ِر کار خود
بروید.

کلید مزایاي گروهها این است که:

د ـ درسهاي اصلي مسؤولیت را یاد بگیرید:

الف ـ گروه ،کاري را که باید انجام شود ،به واحدهاي

ـ براي کسب موفقیت معنيدار باید در درجه اول
خویشتنداري را تمرین کنید؛
ـ هر چه را شروع کردید به پایان برسانید؛
ـ وقتي بقیه به شما وابستهاند ،هیچگاه به آنها اجازه
ندهید که عقب بیفتند؛
ـ از دیگران انتظار نداشته باشید که قدم پیش بگذارند
و به جاي شما مسؤولیت چیزي یا انجام کاري را بر
عهده بگیرند.
هـ ـ تصمیمات سخت بگیرید و پاي هر تصمیمي که

قابل کنترل تقسیم ميکند .وقتي که تعداد زیادي از
افراد مختلف سهم خود را انجام دهند ،تأثیر جمعي آن
بينظیر است.
ب ـ گروهها تأثیر ضعفهاي فرد را به حداقل و
پتانسیلهاي آنها را به حداکثر ميرسانند.
ج ـ گروهها چشم اندازهاي مضاعفي از چگونه دست
یافتن به هدف مشخصي را فراهم ميکنند و این راههاي
مختلف ،احتمال موفقیت را افزایش ميدهد.

گرفتهاید بایستید؛ خواه جهنم باشد ،خواه بهشت،

د ـ استعداد یك فرد استثنایي ،ممکن است که یك یا

و براي هر چیزي که در زمان مسؤولیت شما اتفاق

دو بازي را براي گروه ببرد ،ولي براي قهرماني ،به یك

ميافتد ،پاسخگو باشید.

گروه محکم نیاز دارید.

و ـ به مردم خدمت کنید؛ چرا که هر وقت چیزي را

هـ ـ تیمها به افراد اجازه ميدهند که روي پیروزي کلي،

ببخشید رشد خواهید کرد.

و نه فقط عملکرد شخصي ،تمرکز کنند .گروههاي بزرگ

تمرین مسؤولیتپذیري ،کارهاي بزرگي براي شما

وقتي به وجود ميآیند که همه اعضایشان به جاي تکیه

ميکند .استعداد شما را قوي ميکند ،مهارتهاي شما

کردن بر مزایاي محدود خود ،بر مبناي چیزي که براي

را مترقي ميکند و فرصتهاي شما را افزایش ميدهد.

گروه بهتر است ،تصمیمگیري کنند.

این تمرین در طول روز ،کیفیت زندگي شما را بهبود

و ـ تعلق داشتن به یك گروه بزرگ ،نوعي احساس

ميبخشد و کمك ميکند که شب بهتر بخوابید ،و

اجتماع ایجاد ميکند که سطح اعتماد را باال ميبرد.

زندگي اطرافیانتان را نیز بهتر ميکند .اگر ميخواهید

ز ـ هنگامي که اعضاي گروه براي ارزش دادن به چیزي

که زندگيتان یك داستان باشکوه باشد ،پس این

که دیگران انجام ميدهند ،کار ميکنند ،آنها خود به

نکته را بدانید که شما نویسنده آن هستید و هر روز
شانس آن را دارید که صفحه جدیدي از این داستان را
بنویسید و این صفحات را با مسؤولیتپذیري در قبال
خود و دیگران ،پر کنید .اگر این کار را انجام دهید ،در
پایان ناامید نخواهید بود.

خود ،به خودشان هم بها ميدهند .روي هم رفته،
گروهها جذابیت و مزایاي آشکاري را پیشنهاد ميدهند
و عجیب نیست که بیشتر افراد بسیار با استعداد ،عضو
بودن در یك گروه پویا را به کار فردي ترجیح ميدهند.
تیمها یك اثر افزایشي دارند که به صورتهاي دیگر

تصور کنید که به عنوان بخشي از یك گروه بزرگ موفق
هستید .اینکه شما خود را به عنوان رهبر گروه تصور
کنید یا نه ،تا وقتي که شما را از درگیر شدن در کار
تیمي باز ندارد ،مهم نیست .فکر کنید که چقدر هر
روز ،رفتن به سر کار لذت بخش خواهد بود .اگر برایتان
امکانپذیر است ،افراد دیگري را پیدا کنید تا بتوانید
احساسات و نگرشهاي خود را با آنها در میان بگذارید.
ج ـ براي رشد گروه خود تالش کنید؛ یعني افراد
درستي را انتخاب کنید و روي گسترش مهارتها و
شایستگيهاي آنها کار کنید .هر کاري که ميتوانید
براي کمك به رشد و گسترش توانایيهاي اعضاي گروه
خود انجام دهید .این عمل ،کاري است که همیشه
همه مدیران بزرگ تاریخ انجام دادهاند .این مدیران،
نه تنها روي بهتر شدن خودشان تمرکز ميکنند ،بلکه
به اعضاي گروهشان نیز رشد شخصیتي یکساني را القا
ميکنند.
د ـ امتیاز هر میزان موفقیتي را که به آن دست یافتید،
به گروه خود اختصاص دهید؛ زیرا در واقع این موقعیت،
جایي است که امتیاز به آن تعلق دارد .مدیران بزرگ
ميدانند که همه افراد مهم هستند ،و مردم زماني
بهترین عملکرد را دارند که سهمشان به وضوح تصدیق
شده باشد .وقتي که کارها اشتباه پیش ميروند ،بیشتر
از اندازه واقعي تقصیر را به عهده بگیرید ،و وقتي که
همه چیزي خوب پیش ميرود ،همه امتیاز را به بقیه
بدهید .همه به خاطر این شهامت ،شما را دوست
خواهند داشت.
فرد با استعداد که عضوي از یك گروه است ،به چیزي
بیشتر از آنچه روزي به تنهایي ميتوانست دست پیدا
کند ،دست ميیابد.

