
بدیهیات را جدی بگیریم
مهربانی، صبوری، ســعة صدر، همکاری 
و مودت، مشــورت و مشــارکت، صداقت، 
شــجاعت، وفا به عهد، مســئولیت پذیری، 
قانونمندی، اهل برنامه بودن، عالم بودن به 
کار، مهارت داشتن و هنرمند بودن، یادگیری 
مســتمر از تجربه های زیسته، تقواپیشگی، 
تــوکل به خداونــد متعال و قــس علیهذا، 
بیشتر از جنس اخالق همگانی، قرارداد های 
اجتماعی دینی، و توصیه ها و پیشنهادهای 
بدیهی و آشکار است و در مقابل، بی توجهی و 
جدی نگرفتن همین بدیهیات، ریشه و علت 

بسیاری از مشکالت و آسیب هاست.
متأســفانه بدیهیات در نظر بســیاری از 
افراد، اموری پیش پا افتاده و کم ارزش تلقی 
می شوند؛ در حالی که آنچه بدیهی به نظر 
می رسد و واضح و آشکار می نماید، مراحل 
»اما« و »اگرها« و آزمون و خطاها را پشت 
سر گذاشته و اکنون نسخه ای شفابخش و 
قابل اعتماد اســت. توجه به آن ها در عمل 
و بروزشــان در رفتارهای فردی و سازمانی، 
بدون شک بیشترین منافع را خواهد داشت.
از جمله بدیهیاتی که بدیهی تر می نماید، 
علم آمــوزی و به روز شــدن در فناوری ها و 
اطالعات و تأثیر آن در موفقیت های فردی 
و سازمانی اســت اما به بهانة وقت نداشتن 
و درگیــر روزمّرگــی بودن، ایــن فرمول 
مشکل گشــا را به بهانه های مختلف نادیده 
می انگاریم و می گوییم آن قدر گرفتاریم که 

وقت علم آموزی و حتی مطالعه هم نداریم.
گرفتاریــم، چون علم بــه کار نداریم و با 

فنون و هنر مدیریت آشنا و بر آن ها مسلط 
نیستیم. مصداق این نکته، این جملة یکی 
از دوستان اســت که »آن قدر گرفتارم که 
وقت ندارم به پدر و مادرم ســر بزنم«. به او 
گفتم: »چون به پدر و مادرت سر نمی زنی، 

گرفتاری!« 
حال بــه افراد و مدیرانی که از آموختن و 
توجه به بدیهیات به بهانة وقت نداشتن یا به 
دلیل تنبلی سرباز می زنند، عرض می کنم 
که »چون بدان ها )بدیهیات( توجه نداریم 

گرفتاریم.«
بلند شــوید دوری بزنیــد و از موقعیتی 
که در آن هســتید، قدری فاصله بگیرید تا 
متوجه شوید که بســیاری از گرفتاری ها، 
چالش ها و مسائلتان به سبب نپرداختن به 
همین بدیهیات است. بدیهیات زندگی تان 
را دسته بندی و سپس اولویت بندی کنید. 
به مهم ترین آن ها عمل کنید. آن گاه متوجه 
روشــنایی های پی درپی در زندگی فردی و 

سازمانی تان خواهید شد.
روی گشاده، دل مهربان، دست بخشنده، 
زبان نرم، پیشــی گرفتن در سالم، تشکر از 
محبت دیگران، پوزش از کار ناپسند، دقت 
در گوش دادن، صداقت در کالم و ... از جملة 
این بدیهیات است که عمل کردن به آن ها 
منوط به هیچ اعتباری نیســت و هزینه ای 
ندارد. عمل کردن به این بدیهیات به مثابة 
اشــاعة معروف هایی اســت که بسیاری از 
منکرها بــه برکت آن ها، یا از بین رفته و یا 

بسیار کم رنگ و بی فروغ شده اند.
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