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چگونه عملکرد خودتان را افزایش دهید؟
نویسنده: جان سی. مکسول تهیه مطلب: تیم مدیرسبز

و  عملکرد  نتیجه  در  و  کنید  شکوفا  را  خودتان  پنهان  استعدادهای  می خواهید  اگر 
توانمندی های خودتان را افزایش دهید؛ نخست باید تغییری سازنده را در اندیشه هایتان 
به وجود آورید. به  هر حال، اگر فقط بکوشید اندیشه های خودتان را تغییر دهید و از 
تغییر دادن عملکردتان غافل شوید؛ پس، بی تردید در زمینه  شکوفاسازی استعدادها و 
توانایی های واقعی وجودتان کوتاهی خواهید کرد. برای افزایش دادن کارایی خودتان، 

بهتر است این سه اقدام مهم را انجام دهید:

گذشته  در  که  نکنید  محدود  کارهایی  دادن  انجام  به  فقط  را  خودتان   .1
انجامشان داده اید؛ بکوشید انجام   دادن کارهایی را شروع کنید که می توانید 

یا بهتر است آن ها را انجام دهید
نخستین گام به  سوی موفقیت این است: بکوشید هر چه بیشتر در انجام  دادن همان 
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کاری مهارت یابید که می دانید آن را چگونه انجام دهید. هر چه بیشتر بکوشید همان 
کاری را انجام دهید که در انجام  دادن آن مهارت دارید؛ بیشتر و بیشتر به کارهایی 
ارزشمند پی می برید که می توانید آن ها را انجام دهید. وقتی چنین اتفاقی می افتد؛ 
ادامه  انجام  دادن همان کاری  به  آیا  این باره تصمیم گیری کنید.  شما می توانید در 
انجام دهید و کارهای  یا می کوشید پرشی  انجامش داده اید  می دهید که همیشه 
جدید را بیازمایید؟ انجام  دادن کارهایی جدید به نوآوری و کشف هایی جدید منجر 
می شود. در میان این اکتشافات به کارهایی پی می برید که بهتر است آن ها را طبق 
برنامه ای منظم انجام دهید؛ به رشد کردن و شکوفاسازی هر چه بیشتر توانایی های 
واقعی و راستین تان ادامه خواهید داد. اگر این کارها را انجام ندهید؛ پس همچنان 

درجا می زنید و ثابت باقی می مانید.

2. خودتان را فقط به انجام دادن وظایفتان محدود نکنید؛ بکوشید از انجام  
دادن وظایفتان فراتر روید

بسیاری از ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به  سادگی برای به  موقع حاضر شدن 
انسان ها در محیط کارشان، بی توجه به میزان همکاری آنان، به آنان حقوق و پاداش 
پرداخت می شود. درست به همین دلیل، بسیاری از انسان ها فکر می کنند، فقط با 

انجام دادن وظایفشان، عملکردی خوب و موثر دارند.

چنین شیوه ای به شکوفاسازی توانایی های پنهان انسان ها یا گسترش یافتن توانمندی 
آنان نمی انجامد. هر انسانی برای این منظور باید بسیار فراتر از وظایفش عمل کند.

نقطه   در  باید  که  می گوید  الکتریک،  جنرال  شرکت  پیشین  مدیرعامل  ولش،  جک 
اوج قرار بگیریم. اگر می خواهید خودتان را متمایز کنید، در کانون توجه و تمرکز قرار 
بگیرید و از نظر شغلی پیشرفت کنید؛ باید کارهایی را فراتر از وظایفتان انجام دهید 
و به انسانی بهتر و شایسته تر از حد معمول و انتظار دیگران تبدیل شوید. شما باید 
در کل از سطح معمول فراتر روید. برای این منظور باید بیش از آنچه دیگران از شما 
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تقاضا می کنند، خودتان از خودتان تقاضا کنید؛ بیش از آنچه دیگران از شما انتظار 
دارند، خودتان از خودتان انتظار داشته باشید؛ بیش از آنچه دیگران باورتان دارند، 
خودتان بکوشید خودتان را باور کنید؛ در مقایسه با آنچه دیگران تصور می کنند باید 
با آنچه دیگران  را به ثمر برسانید؛ در مقایسه  انجام دهید، کارهایی بیشتر و بهتر 
تصور می کنند باید ببخشید، بخشش هایی بیشتر و ارزنده تر را در کارنامه  زندگی تان 
ثبت کنید؛ در مقایسه با آنچه دیگران تصور می کنند باید در زمینه  یاری رساندن به 

هم نوعانتان گام بردارید، تالش هایی بیشتر را در این زمینه به  ثمر برسانید.

انجام  دادن کارهایی فراتر از انتظار دیگران، عالوه بر اینکه شما را از همکارانتان متمایز 
می کند، مزیت هایی دیگر را نیز برایتان به ارمغان می آورد زیرا سبب می شود شهرتی 
بی نظیر را به دلیل عملکرد خوب و موثرتان به  دست آورید. این ویژگی در واقع سبب 
می شود به متمایز بودن عادت کنید. این تمایزها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر 
بیشتر  توانایی های وجودتان هر چه  بودن مداوم سبب می شود  می شوند. متمایز 

شکوفا شوند و توانمندی تان هر چه بیشتر افزایش یابد.

3. کارهای مهم و ارزشمند را فقط به  صورت گاه  و بی گاه انجام ندهید؛ انجام  
دادن هر روزه  این کارها را شروع کنید

نقاشی  بزرگ  بوم  یک  همچون  »زندگی  باشید:  شنیده  را  جمله  این  تاکنون  شاید 
است و شما باید، تا می توانید، همه  رنگ ها را روی آن بپاشید.« من معنی و مفهوم 
به  توصیه ای  نمی کنم چنین  فکر  اما  دارم؛  را دوست  آن  روحیه بخشی  و  این جمله 
راستی توصیه ای خوب و مناسب باشد، مگر اینکه خواستار به وجود آوردن آشفتگی 
شاهکار  یک  زندگی تان  از  بکوشید  که  است  این  بهتر  اندیشه   باشید.  بی نظمی  و 
بیافرینید. در این صورت وقتی می خواهید رنگی را روی بوم نقاشی تان به کار ببرید 
را  رنگتان  و  باشید  داشته  نظر  در  را  شفاف  هدفی  کنید،  عمل  اندیشمندانه  باید 

آگاهانه و سنجیده انتخاب کنید. 
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شاید چنین سوالی برای شما مطرح شود: چگونه می توانم چنین کاری را انجام دهم؟ 
برای این منظور، کافی است بکوشید هر روز کارهایی مهم و ارزشمند را انجام دهید.

هنری دیوید ثورو، نویسنده و فیلسوف، چنین نوشت:

»اگر انسان با اطمینان در مسیر رویاهای ارزشمندش پیشروی کند و بکوشد به گونه ای 
زندگی کند که آن را در تصورش پرورانده است با موفقیتی غیرمنتظره روبه رو خواهد 
شد که دستیابی به آن به  طور معمول، در طی آن دوره  زمانی، کمابیش غیرممکن به 
نظر می رسد. او از حد و مرزهایی ناپدید عبور خواهد کرد. قانون هایی جدید، جهانی 
و شگفت انگیزتر در وجود او و در محیط پیرامونش به جریان می افتند و او مجوزی را 

برای رفتن به حیطه  ای واالتر از هستی به دست می آورد.«
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