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 فصل  اول 

 سه قانونِ عملکرد

 

ها در تالش برای انجام کاری باشند، اعمال سه قانونِ عملکرد، اصولی است جهانی که هرزمان انسان

شود. اگر بتوانید این قوانین را بهتر بشناسید و در به کارگیری آنها مهارت بیشتری داشته باشید، می 

 توانید سطح کلی عملکرد خود را به طرز چشمگیری باال برده و ارتقا دهید. می 

 

 ی درک اوضاع مرتبط است چگونگیِ عملکرد مردم با نحوه  .1

های بسیاری در مورد رفتار انسان وجود دارد، اما  یات و کتابکنید، چیست؟ نظردلیل انجام کاری که می 

دهید، به این دلیل است که به شما حسِ کامل بودن  واقعیت ساده اینست که هروقت کاری انجام می 

دهید. ادراک شما هم  اید پاسخ میهایی که از اوضاع درک کرده دهد. شما همیشه و مدام به واقعیت می 

 شود.گیرد و هم شامل دورنمایی که از آینده دارید، می گذشته در بر می  دیدگاهتان را نسبت به 

 دهیم. خورد، کارهایی انجام می همه ما با توجه به اینکه شرایط برایمان چگونه رقم می 

گوید که همیشه بین رفتارهای شما و چگونگیِ وقوع شرایط برایتان، یک ارتباطِ  قانون اول عملکرد می 

 عمیق وجود دارد. 
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دهد، دشوار  ی یک نفر دیگر برای کاری که انجام می به همین خاطر است که گاهی اوقات درک انگیزه 

است. تا زمانی که شما واقعا وارد دنیای افراد دیگر نشوید و جهان را از نگاهِ آنها نبینید، ممکن است  

فهمید اتفاقات برای افراد دیگر چگونه به وقوع  . به محض اینکه می رفتارهایشان غیرمنطقی بنظر برسد 

 رود، دلیل رفتارهایشان را درک خواهید کرد. پیوندند، بیشتر از آنچه احتمال می می 

 

 توجه داشته باشید که چگونگیِ وقوع یک اتفاق برای ما، ترکیبی از دو عامل مختلف است:

همانا بیانگر این است که چرا مسائل به این شکلِ االن  -ی نزدیک دیدگاه شما نسبت به گذشته  •

 هستند.

که دقیقا تمام رفتارها و اقدامات فعلی شما به سمت   -ی نزدیکبینی شما نسبت به آیندهپیش •

 آن در حرکتند.

 

شود، با  ها در پیش گرفته می ها و سازمان دف ایجاد تغییر در شرکتهایی که به هورزی اکثر خالقیت 

ها، خارج از کنترل  فهمند که مشکالتِ پیش روی این شرکت شوند چون مردم این را می شکست مواجه می 

ورزی با هدف ایجاد تغییر، به جای اینکه به دستاوردی ارزشمند برسد، باعث  آنهاست. بنابراین، خالقیت 

 رود:شود که به ترتیب زیر پیش می ای ایجاد می شود. به این ترتیب، چرخه یط موجود می تشدیِد شرا

 کنند که آن را برطرف کنند. بینند و سعی می افراد مشکلی را در شرکت می - 1
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 هرچه افراد بیشتر فشار بیاورند، مشکل پایدارتر خواهد شد. - 2

 شود. کمتر می شوند و در نتیجه تالششانهمه ناامید و مایوس می  - 3

 شود.به جای بهتر شدنِ اوضاع، مشکل بدتر می  - 4

 

. همانطور که در تالش هستید و با  "ماند بر هرچه مقاومت کنید، بیشتر باقی می "اصلِ کار همینجاست: 

پردازید. راه،  کنید، اغلب دارید به تقویت مشکلی در سازمانتان می های شرکت دست و پنجه نرم می چالش

و اینست که توجه داشته باشید آنچه در حال حاضر شما را در جایتان نگه داشته، برداشتِ  حرکت به جل 

باشد. این دیدگاه و برداشت را تغییر دهید تا بتوانید تمام مشکالت را  شما از چگونگیِ وقوع شرایط می 

 برطرف کنید.

 


