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بگـــــــــــــــــــــــذارید 
همکارانتــــان بدانند کــه به آن ها 
نیــــــــــــــــــــــاز دارید

روزی از صاحب نظری پرسيدم راز جلب همكاری و 
همراهی مردم كدام است؟  پاسخ داد كه راز را می توان 
ــو به جايی  ــرد: »اين كار بی ت ــه ك ــه ای خالص در جمل

نمی رسد«.
و ادامه داد كه رهبران و مديران بزرگ نمی خواهند 
مردم به وجود آنان احساس نياز كنند، بلكه می خواهند 
ــاری آنان نياز دارند. رهبران  ــردم بدانند كه خود به ي م
آنگاه به بزرگی دست می يابند كه از نياز خويش به ياری 

مردم آگاه شوند.
روزی كه فهميدم همة كارها را نمی توان به تنهايی 
انجام داد گامی بزرگ در راه رشد فكری و توان رهبری 
خود برداشتم. هميشه آرمان و آرزويی با ايده های بسيار 
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و انرژی فراوان داشته ام، اما وقتی بار آرمان و آرزو آن قدر 
ــود كه نمی توان بر دوش كشيد، دو راه  ــنگين می ش س
پيش پای آدم باقی می ماند: يا آرمان و آرزو را رها كنی، 

يا كمك بگيری. من راه دوم را برگزيدم.
هر قدر هم در كار خود موفق باشيم، از مردم بی نياز 
ــكاران خود بگوييد كه  ــتيم. به همين دليل به هم نيس
نمی توانيد بار را بدون آن ها به منزل برسانيد. ویلسون، 
ــای جمهوری آمريكا، گفته است: »نه فقط  يكی از رؤس
ــتفاده  ــد از مغزها و آدم های باهوش اطراف خود اس باي
كنيم بلكه بايد اين نوع آدم ها را از هر كجا كه می توانيم 

قرض بگيريم«.
ــد؟ دست ها و  ــطح مغزها متوقف ش چرا بايد در س
ــتند. طلب ياری از ديگران  دل های مردم نيز مهم هس
باعث می شود كه احساس وجود كنند و بر خود ببالند.

آدمی نياز دارد که وجودش مورد نياز باشد
حتماً اتفاق افتاده است كه نشانی جايی را از كسی 
بپرسيد؟ در اين گونه مواقع، شيشه های ماشين را پايين 
ــيم: »می توانيد به من  ــری می پرس ــيم و از عاب می كش

بگوييد بازار ميوه كجاست؟«
ــت  ــی از كار خود دس ــه مردم دم ــاً هميش تقريب
ــك می كنند. حتی ممكن  ــند و اگر بتوانند كم می كش
ــير را تكرار كنند تا اطمينان يابند كه  است نشانی مس
ــی احساس كند چيزی  ــده ايم. وقتی كس متوجه آن ش
ــود.  ــما نمی دانيد، غرورش ارضا می ش را می داند كه ش
ــو لحظه ای - خبره  ــس می خواهد در امری - ول هر ك
باشد. همه وقتی كمك می كنند نوعی برتری احساس 
ــتری برای خود قائل می شوند. اين  می كنند و قدر بيش

نياز آدمی است كه ديگران به او نياز داشته باشند.

بدانيم که به مردم نياز داریم
اندرو کارنگی گفته است: »روزی كه بدانيم ديگران 
می توانند به ما كمك كنند تا كار خود را بهتر انجام دهيم 

گامی بلند در راه رشد و بالندگی خود برداشته ايم«.
شوربختانه بسياری از مردم به اين درجه از بينش 
ــن باورند كه يك تنه  ــند. بعضی ها بر اي و بلوغ نمی رس
می توانند كارهای بزرگ انجام دهند. سرنوشت هر كس 
به سرنوشت بسياری از مردم ديگر گره خورده است. ما 
همان آدمی نيستيم كه در اين سر كشتی نشسته بود و 
به جای اينكه كاری كند، خدا را شكر می كرد كه آن سر 
كشتی سوراخ شده است! ما به يكديگر نياز داريم و اگر 

اين را ندانيم گرفتار خواهيم شد.

انسان نياز دارد بداند که منشأ اثر بوده است
ــی به من می گويد كه افراد گروهم به  هر وقت كس

او كمك كرده اند، از او می خواهم اين موضوع را به خود 
افرادی كه كمكش كرده اند بگويد. چرا؟ چون انسان ها 
مايل اند بدانند كه كمكشان مؤثر بوده است. وارن بنيس، 
نويسندة كتاب های رهبری، می گويد: »مديران و رهبران 
خوب كاری می كنند كه ديگران احساس كنند در مركز 
ــية آن. هر كس بايد احساس  امور قرار دارند نه در حاش
كند وجود او برای سازمان نعمتی است. اگر چنين شود 
خودی می شوند و كارشان برايشان معنی پيدا می كند«.
مدير عامل يك بانك می گويد: »ما 68 هزار كارمند 
ــركتی به اين بزرگی، من نيستم كه كسب  داريم. در ش
و كار را می چرخانم. كار من اين است كه فضايی ايجاد 
كنم تا كارمندان زير بال يكديگر را بگيرند و آنچه را در 
قوه دارند به فعل آورند. اعتبار رهبری برای آنچه انجام 
شده است به من داده می شود، اما كارها را همكاران من 
انجام می دهند. اين مديرعامل همان نكته ای را می داند 
كه مديران و رهبران موفق می دانند و آن اين است كه: 
ــان ها نياز دارند بدانند كه در تحقق هدف ها سهمی  انس

بزرگ داشته اند.
ــران بگوييم  ــت كه به ديگ ــانة ضعف نيس اين نش
ــانة قدرت  ــا ارج و قرب قائليم. برعكس، نش برای آن ه
ــت. اگر بدانيم به كمك نياز داريم،  و اعتمادبه نفس اس
ــكيل گروهی  ــيم و در تش ارزش كار هر كس را بشناس
كارامد ديگران را به حساب بياوريم، همه برنده می شوند.
ــان داده است كه اگر آدم ها احساس  پژوهش ها نش
ــت، مؤثرتر و خالق تر  ــان احتياج هس كنند به وجودش
می شوند. مطالعاتی كه روی دوقلوهايی با ضريب هوشی 
ــان می دهد كه اگر آن دو  ــان انجام شده است نش يكس
در محيط های متفاوت قرار گيرند، عملكردشان متفاوت 
ــرد كه مورد  ــی در محيطی قرار گي ــود )مثاًل يك می ش
تشويق و تحسين باشد و بداند كه به وجود او نياز دارند 
و ديگری در محيطی قرار گيرد كه اين طور نباشد( كسی 
كه فكر كند به وجود او احتياج هست، عملكرد بهتری 

نشان می دهد: بنابراين:
 غروری را كه باعث می شود ثابت كنيد چنان َقَدر 
هستيد كه از ياری ديگران بی نيازيد، از سر به در كنيد.

 از خود بپرسيد چه كسی می تواند مرا ياری دهد 
تا كارها را بهتر از زمانی انجام دهم كه دست تنها هستم.

ــورت يا كمك  ــا خلوص نيت مش ــران ب  از ديگ
بخواهيد و به سخنانشان با دقت گوش دهيد.

ــود همراه می كنند،  ــانی كه ديگران را با خ  كس
ــتند كه كاری می كنند تا ديگران احساس  آن هايی هس

كنند در مركز امور هستند، نه در حاشية آن.
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