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 بین شکست و پیروزیفاوت ت

 

 ،کنیممی که تالشی رغمعلی اوقات گاهی. شویممی روروبه هاییچالش با زندگی در ما یهمه

 کار ایانپ شکست که بسپاریم خاطربه را این باید اما. مانیممی ناکام و خوریممی بسته درِ به

 آیا اما ،«است پیروزی یمقدمه شکست» که ایدشنیده را معروف یجمله این حتما. نیست

 یدانم کودکی، در مانافتادن اولین با بود قرار اگر اید؟کرده فکر آن واقعی معنای به حالتابه

 شیواکن چه باید ناکامی، با مواجهه در اما. برویم راه توانستیمنمی حتی امروز کنیم، خالی را

 وزیپیر برای ایزمینه به را شکست آن تواندمی شکست به مناسب واکنش بدهیم؟ نشان

 با. مانکارمندان از یکی اشتباه خواه و باشد خودمان شکست برابر در خواه: کند بدل بعدی

 .کنید پیدا بازتری دید پیروزی، و شکست مفهوم یدرباره تا باشید همراه ما

 

 

 شما هک همانی. آیدمی دستبه بقیه از ترسخت که است موفقیتی همان پیروزی ترینشیرین

 میدان در که باشید آماده و بجنگید توان تمام با کنید، رجوع تاندرون به کندمی وادار را

 واهدخ کافی تانتالش بدانید آخر یلحظه تا اینکه بدون همآن کنید، ازخودگذشتگی مبارزه،

 هایکتاب در معموال هاشکست و دهدنمی پاداش شما به شکست خاطربه جامعه،. نه یا بود

 .شوندنمی ثبت تاریخی

 

 وند،شمی تبدیل بعدی هایموفقیت برای ایمقدمه به که هستند هاییشکست آن استثناها

 کهآن از قبل گفتمی بود، برق المپ او اختراع ترینیادماندنیبه که ادیسون توماس مثال

 گزارشگری. بود خورده شکست بار ۰۱۱۱ کند، درست برق المپ از موفقی ینمونه بتواند

 من: »داد پاسخ ادیسون «داشت؟ احساسی چه خوردنشکست بار ۰۱۱۱: »پرسید او از

 «.بود ایمرحله۰۱۱۱ اختراعی برق، المپ بلکه نخوردم، شکست بار ۰۱۱۱
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 روی قدرآن ما درواقع،. گریزانیم هم شکست تصور از حتی ما از بسیاری ادیسون، برخالف

 وسطمت زندگی به و بگیریم هدف را موفقیت توانیمنمی که کنیممی تمرکز نخوردنشکست

 را مانخطاهای و غلط هایبینیپیش و کنیممی مالیماست را ماناشتباهات ما. شویممی قانع

 طی در ناسا پرواز یکنندهکنترل باستیک،. سی جری. کنیممی اصالح ایسلیقه طوربه

 این و «نیست هاگزینه از یکی شکست: »گفت زمین به دیدهآسیب ۰۱آپولو برگرداندن

 یجامعه در مردم از بسیاری برای. است شده حک عمومی اذهان در امروز تا عبارت

 قصن نوعی بلکه شود،نمی مطرح هاگزینه از یکی عنوانبه تنهانه شکست ما، مدارموفقیت

 طاخ یحاشیه در ماجراهایی کردن؛ اشتباه کتاب ینویسنده شولز، کاترین. آیدمی حساببه

 خطا درمورد ما فکر طرز کنیم،می اشتباه آنها درمورد که چیزهایی یهمه میان در: »گویدمی

 را کردناشتباه درستِ معنای که است این ما اصلی اشتباه. چیزهاست دیگر از ترمهم

 عفض ینشانه وجههیچبه و است ضروری انسان ادراک برای کردناشتباه ظرفیت. دانیمنمی

 «.نیست فکری

 

 است زندگی معلم ترینبزرگ شکست

 

 برای آمادگی بینیممی اندازیم،می تریدقیق نگاه تاریخ بزرگ متفکران به وقتی

 شکست شاخص، هایچهره برای. نیست غیرعادی یا جدید تفکری وجههیچبه خوردنشکست

 نداروی گوستین، مانند افرادی از: است بزرگ[ های]موفقیت به رسیدن در قدرتمند ابزاری

 گروه ارشد شریک هیث، رالف. ورزش و تجارت یحوزه سرشناس افراد تا گرفته فروید و

 قدرت شکست؛ گرفتنجشن ینویسنده و (Synergy Leadership Group) سینرجی رهبری

 ترینبزرگ شکست، و اشتباه: »گویدمی فکرکردن بزرگ و کردناشتباه کردن،ریسک

 خواهندنمی کارمحافظه هایشرکت ویژهبه و مردم اکثر متأسفانه اما اند،زندگی هایمعلم

 همان و نکنند ریسک کنند، احتیاط گیرندمی تصمیم درعوض آنها. کنند فکر آن درمورد
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 راگ که است این آنها باور. کنند تکرار رهاوبارهابا را مطمئن هایانتخاب

 و] کنندنمی جلب خود به را کسی توجه نشوند، مرتکب اشتباهی

  کسهیچ[. افتندنمی هم دردسر به درنتیجه

 

 

 

 مهمی کار هیچ سراغبه معموال چون کرد، نخواهد سرزنش را آنها شانشکست خاطربه

 «.باشد داشته پیروزی یا شکست احتمال که روندنمی

 

 شکست از دیگر کارفرمایان، برخی رکود، یدوره از پس اقتصادِ در امروزه حالبااین

 کاری یهفته یمجله در تازگیبه که ایمقاله بهباتوجه. کنندمی استقبال آن از و ترسندنمی

(BusinessWeek) در که هستند افرادی دنبالبه عمدا هاشرکت از بسیاری شد، منتشر 

 با که کسانی معتقدند چون موفقیت، هم و باشد داشته وجود شکست هم شان،سوابق

 فردیهمنحصرب پشتکار و تجربه اند،دربردهبه سالم جان نبردها از و اندشده روروبه مشکالت

 .دارند

 

 .دندار جایی آن در شکست از ترس که است نگرشی داشتن موفقیت، برای راه ترینسریع

 هیث رالف

 و کورنینگ الکتریک، جنرال اینتوییت، مانند پیشرویی هایشرکت در غالب فکری مکتب

 فقط ،شکست و است وابسته بزرگ ریسک به بزرگ موفقیت که است این آتالنتیک، ویرجین

 ماتم شاناشتباهات برای هایی،سازمان چنین مدیرانِ. است متداول و جانبی محصولی

: گویدمی هیث. کنندمی تبدیل آینده دستاوردهای به را آنها درعوض، بلکه گیرند،نمی

. اردند جایی آن در شکست از ترس که است نگرشی داشتن موفقیت، برای راه ترینسریع»

 و شوند موفق و دهند انجام درست را کارشان اینکه برای هاسازمان کارمندانِ و مدیران

 .کنند ریسک روز هر که بگیرند یاد باید دارند، نگه رقابت یعرصه در را شانهایشرکت
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 محصوالت، ها،فناوری ها،توصیه ها،سخنرانی ها،برنامه ها،ایده باید آنها

 تمام و دهند ارائه حساس و پرریسک هایحسابصورت و هادهیجهت

 «.مجازات یا ردشدن شکست، از ترس هرگونه بدون بکنند، ترس بدون باید را کارها این

 

 

 

 

 تانوجودی پتاسیل به دستیابی

 

 هایچالش برخی بر غلبه در خواه: است صادق نیز شخصی هایخواسته درمورد امر همین

 هترینِب آنکه برای. زندگی هایجنبه تمام در وجودی کامل پتانسیل به دستیابی یا باشد خاص

 ایدنب سازید، ممکن را هاغیرممکن و کنید پیدا دست رفیع هایموقعیت به و باشید خودتان

 طرز این اب افرادی وقتی. کنید تالش سخت و کنید فکر بزرگ باید بلکه بترسید، شکست از

 آنها. یمافتمی مکتشفان و مخترعان پیشگام، و ماجراجو اشخاص یاد به کنیم،می تصور را فکر

 رفتنکارگبه برای نیستید مجبور شما اما. بینندمی موفقیت برای ضروری گامی را شکست

 فلج یا کنید فتح را اورست یقله یا بروید راه طناب روی خودتان، زندگی در فکر طرز این

 .کنید درمان را اطفال

 

 اب مقابله رمز احتمالی شکست از استقبال دارد، بزرگی هایپاداش موفقیتی که هنگامی

 هب چه و دهید تغییر را تانزندگی جدید، کاری شروع با بخواهید چه: است مختلف هایچالش

. سی جان. کنید اعتماد دیگری شخص به ترعمیق ایرابطه ایجاد برای دهید اجازه خودتان

 کریس باید ارزشمندی هدف هر به دستیابی برای: »گویدمی سخنران و نویسنده مکسوِل،

 از مثالی هب موفقیت هایپله به اشتباهات تبدیل پیروز؛ افتادگان نامبه کتابش در او.« کنید

 ثبت رکورد چندین عمرش طول در خلبان این. کندمی اشاره ارهارتِ آملیا ای،افسانه خلبان

 فراز بر که بود زنی خلبان اولین اینکه ازجمله زد، دست فردیمنحصربه کارهای به و کرد

 .کرد پرواز نفرهتک اطلس، اقیانوس
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 مکسوِل بازنگشت، هرگز دیگر و نبود یُمنخوش آخرش پرواز اگرچه

 باخبر آن ارزشمند بالقوه پاداش و کار این ریسک از او است معتقد

 هدف که بگیرید تصمیم باید: بود واضح و ساده ریسک، درمورد ارهارت یتوصیه: »بود

 . نه یا دارد را ریسک آن ارزش موردنظرتان

 

 

 

 شدهحساب باید پذیرید،می که هاییریسک البته .«نباشید نگران دیگر دارد، را ارزشش اگر

 دستیابی. باشید داشته را نتیجه بهترین انتظار و بزنید دریا به دل بستهچشم نباید باشند؛

 زا آگاهی و تمرین سازی،آماده نیازمند تان،تالش حداکثر کارگرفتنبه حداقل یا اهداف به

 .است تاناستعدادهای و هامهارت

 

 باکانهبی فکری طرز به کردنعادت

 

 از بیرون اما تانقدرت یمنطقه داخل در کردنعمل موفقیت، بزرگ بسیار اسرار از یکی

 .است تانامن یناحیه

 هیث رالف

 تانقدرت یمنطقه داخل در کردنعمل موفقیت، بزرگ بسیار اسرار از یکی: »گویدمی هیث

 بزرگی شکست با است ممکن اگرچه صورت، این در.« است تانامن یناحیه از خارج اما

 شجاعت و ریسک دلیل، همین به. دارد وجود هم العادهفوق موفقیتی احتمال شوید، روروبه

 و قوت نقاط از زمانی هر از بیشتر رویکردی، چنین با صورت، هر در. اندضروری دو هر زیاد،

. کرد خواهید تقویت بعدی چالش برای را تاناراده و شد خواهید مطلع تانعزم و استعدادها

 یبرا هاییراه اما. باشد طوراین است ممکن که بگوییم باید آید،می خطرناک نظرتانبه اگر

 .دارد وجود باکانهبی طرزفکر این به کردنعادت

 

 باشید داشته مثبت نگرشی
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 تا باشید داشته مثبت نگرشی آگاهانه، که است این قدم اولین

 درس هاتجربه از بتوانید شوید،می مواجه آن با آنچه از نظرصرف

 ورطبه همه: »گویدمی مکسوِل. دهید ادامه تانپیشرفت به دشوار، شرایط در حتی و بگیرید

 گونهنای پدرم: »بود گرامنفی ذاتا که کندمی معرفی فردی را پدرش او.« نیستند مثبت ذاتی

 «.دکن انتخاب را مثبت نگرش دائما گرفت تصمیم هرچیز، از پیش: داد تغییر را دیدگاهش

 

 

 انگیزشی مطالب به دادنگوش و مطالعه

 

 البیمط چنین و کردند،می تقویت را نگرش آن که دادمی گوش مطالبی به دائما بعد یمرحله در

 رد من. کرد مطالعه را مثبت تفکر قدرت کتاب بار چند او مثال،عنوانبه کرد،می مطالعه را

: ادد پاسخ. کندمی را کار این چرا پرسیدم او از بار یک و نشدم کارش این دلیل متوجه ابتدا

 یثه.« بمانم مثبت بتوانم تا کنم تغذیه مثبت چیزهای با را ذهنم دائما باید من پسرم،»

 هاشکست این به آنان هایواکنش آن، متعاقب و موفق افرادِ هایشکست که کندمی توصیه

 اداشپ آنها به. »کنید تکرار دیگران برای را آنها تان،تجاری و کاری محیط در و کنید مطالعه را

 دنخورشکست بدانند همه تا کنید تحسین را شانهایتالش سازمان، کل مقابل در و دهید

 ار کارشان کردن،اشتباه با که رسندمی باور این به کارمندان صورت، این در. ندارد ایرادی

 شوم مغرور من اگر: »کندمی حفظ را اشانگیزه فکر، طرز این با هیث.« داد نخواهند دست از

 بهتری هایتالش زمان، مروربه و شود موضوع این متوجه کسی است ممکن نکنم، ریسک و

 پیداکردن به باید شما. گذارندمی کنار کار از مرا صورت، این در دهد؛ انجام من بهنسبت

 نتادستاوردهای و شودمی پیدا کسی وگرنه دهید ادامه تانزندگی یاداره برای بهتر هایراه

 جزبه ندارید راهی هیچ. بردمی سود آنها از و دهدمی بهبود را آنها آورد،میدر تانچنگ از را

 «.دهید ادامه پیشرفت به آنکه

 

 .امخورده شکست شوم، موفق آنکه از بیشتر بسیار من

 گودین سِت

 success.com :منبع


