
 باشيم؟ عيار تمام چگونه يك تمام كننده

رسد ممكن است با نيات و اهداف خوب پوشيده شده باشد اما مسير شكست حتماً همين طور جاده اي كه به جهنم مي
 است.

ها آغازگرهاي خوبي هستند كساني كه در پي موفقيت هستند و ايده هاي خوبي براي محقق كردن به همكارانت نگاه كن، اكثر آن
  كنند يا حداقل فقط قصد دارند آن كار را به پاياني موفقيت آميز برسانند.ها مشتاقانه آغاز به كار ميآن دارند. آن

شود. تنبلي و كم كاري شروع رود و پروژه هاي ديگري هم به كار اضافه ميه انرژي تحليل ميرا افتد. در ميانهناگهان اتفاقي مي
  پيوندند.ها يكي پس از ديگري به ابديت ميرسد و متأسفانه پروژهشود و كار سر زمان مقرر به انجام نميمي

سرانجام در زندگي شخصي و هاي خوب اما بياين داستان برايتان آشناست؟ شايد هم خيلي آشناست؟ اگر خودت را به خاطر شروع
 به را كارهايشان خودشان توانستندمي مردم كني بدان كه درگير مشكلي بسيار عام هستي! به هر حال اگر همهشغلي مالمت مي

  .بود نشده مطرح هرگز تبديل به يك فروشنده الن ديويد برسانند انجام
 پرده اخير مطالعات. كند حفظ را اشانگيزه آن انتهاي تا پروژه يك ابتداي از بتواند كه كسي يعني خوب يك تمام كننده

  .است كرده ارائه كار مدت طول در آن حفظ براي خوبي هايحل راه و است برداشته انگيزه حفظ دشواري داليل از
كنند كه اين فكر مياند كه وقتي افراد در پي اهدافشان هستند به شناسان دانشگاه شيكاگو به اين نتيجه رسيدهاين تحقيقات روان در

 حفظ براي تفكر اند يا چه اندازه از مسير را در پيش رو دارند. افراد اكثراً از اين دو شيوهتا به حال چه اندازه از مسير را طي كرده
. دارد رو پيش ديگر مايل چند يا و است پيموده را مايل چندين كه كندمي فكر اين به ماراتن كنند. يك دوندهتفاده مياس انگيزه
 وزن به تا كند كم بايد ديگر كيلوي چند يا و است كرده كم حال به تا كيلو چند كه كندمي فكر اين به است گرفته رژيم كه كسي
  .برسد نظرش مورد

ظر كارآمد و مناسبند. اما تمركز بيش از حد بر آن چه انجام شده است بيشتر منجر به تمايل به پايان دادن به كار هر دو راه به ن
  .آن شود تا ادامهمي

ايم حس كنيم كه چقدر پيشرفت داشتهاين دانشمندان معتقدند وقتي در حال انجام كاري هستيم و دائم به اين فكر مي
  كنيم.آيد و شروع به كم كاري و سستي ميما به وجود مي نابهنگامي از تكامل كار در

درصد از مواد  ٥٢شدند با گفتن اينكه به عنوان مثال در يك تحقيق مشاهده شد كه دانشجوياني كه براي يك امتحان مهم آماده مي
درصد از حجم مواد امتحاني را پشت  ٤٨وييم بگ اينكه تا آوردند دست به مطالعه ادامه براي بيشتري اند انگيزهامتحاني را هنوز نخوانده

  اند.سر گذاشته
 رفتار را شيوه اين. كنيم ايجاد تعادل هاآن انجام در و برسيم اهدافمان خواهيم پيشرفت كنيم بايد در آن واحد به همهوقتي مي
  ردن آماده نيست.خو براي كدام هيچ اما است اجاق روي غذا قابلمه چندين. نامندمي خوب آغازگر يك كالسيك

رود. اين مسئله در شود بلكه باال ميبرعكس اگر به اين فكر كنيم كه چقدر از مسير باقي مانده است نه تنها انگيزمان سركوب نمي
غز م وقتي. كنندمي فكر باشند بايد كه جايي و هستند كه جايي بين ها ناخودآگاه به فاصلهارتباط مستقيم با طرز كار مغز است. انسان

كند: توجه، تالش، راه كار بهتر و كسب آگاهي كند و از منابعش استفاده ميانسان فاصله را درك كند براي كم كردن آن اقدام مي
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كه آمده اي رضايتت  كند كه بايد كاري انجام شود. با فكر كردن به راهياين اختالف بين جايي كه هستيم و بايد باشيم گوشزد مي
  .شودنمي ايجاد اي انگيزه راه شود اما براي ادامهحاصل مي

  .نيستند متشكر خودشان از كار كنند و به خاطر انجام نصفه و نيمهتمام كننده هاي تمام عيار خودشان را بر هدف متمركز مي



كنند كه نگاهشان را از پاداش پايان نانشان ياد آوري ميها به كارككنند آنمديران موفق و بزرگ تمام كننده هاي خوبي تربيت مي
گيرند. ترغيب و تشويق مهم است اما براي حفظ كار بر نگيرند و هرگز براي كاري كه هنوز نيمه تمام است جايزه اي در نظر نمي

  مال به پايان رسيده باشد.ك و تمام پروژه كه كنيد موكول زماني به را گزاري سپاس و پاداش اعطاي مراسم كارمندان انگيزه
 


