
 

  چرا شكست براي دستيابي به موفقيت سودمند است؟

  .هاي بزرگ دست يابيد بايد بتوانيد شكست را نيز بپذيريدبراي اينكه بتوانيد به موفقيت

  پائولين استرم

مورد يا مشكلي كه شما براي آن نياز به درك . ترين موارد استترين پيروزي، پيروزي در سختشيرين
بايد آنچنان شوقي داشته باشيد . ها وچيزهاي از پيش آموخته شده داريدبا دانستهعميقي از درون آن و مبارزه 

كه هر چيزي را در عرصه نبرد بدون آگاهي از پيامدهاي آن به كار بگيريد تا در لحظه موعود مرگ يا زندگي 
  .حاصل تالشهاي دالورانه خود را ببينيد و اينكه آيا به حد كافي بوده است يا نه

كند چنانچه در كتابهاي تاريخي كمتر با موارد و شواهد بيان كننده شكست ت را تحسين نميجامعه شكس
. اندتنها موارد استثنا موارد شكستي هستند كه بعدها به جاي پايي براي پيروزي تبديل شده. شويدمواجه مي

اختراع او المپ برق ماندگارترين . چنين موردي به عنوان مثال در مورد اختراع توماس اديسون صادق است
گزارشگري . آزمايش شد 1000بود؛ اديسون قبل از دستيابي به اولين نمونه موفق اختراعش مجبور به انجام 

: آزمايش چه احساسي داشت؟ اديسون در پاسخ گفت 1000از توماس اديسون پرسيد كه شكست خوردن در 
  .»اي بودمرحله 1000عيبار شكست نخوردم بلكه اختراع المپ نوراني، اخترا 1000من «

در واقع در يك روند عادي زندگي . كنيمبر خالف اديسون بسياري از ما از مواجه شدن با شكست اجتناب مي
شويم، زمانيكه مرتكب اشتباهي مي. كنيمآنچنانكه روي عدم شكست تمركز داريم روي موفقيت تمركز نمي

  . كنيماهاتمان را از رزومه زندگي خود حذف ميكنيم از آنها چشم بپوشانيم و خطاها و اشتبسعي مي

به زمين  13ي آپولو مسئول كنترل پرواز ناسا آقاي جري باستيك درماموريت بازگرداني شاتل آسيب ديده
  .و اين گفته در يك لوح يادبود براي هميشه ثبت شده است »شكست يك انتخاب نيست«: گفت

شود فقيت در حركت هستند، شكست نه تنها انتخاب تلقي نميبراي بسياري از ما در جوامعي كه به سوي مو
ماجراجويي با : گويدي در اشتباه بودن ميكاترين اسكالز نويسنده. شودبلكه به نوعي ناكارآمدي محسوب مي

اين . كنيم غلط است در اشتباهيماين مشكل دروني ماست، ما راجع به چيزي كه فكر مي. خطر همراه است
ينكه نمادي از نقص فكري بشر است نشانگر اين است كه گنجايش آدمي در برابرخطا براي تفكرجداي از ا

   .ادراك آدمي امري بحراني و سخت است

  



 

  .زندگي بزرگترين معلم است

اندازيم، براي آنها ميل و شجاعت براي زمانيكه ما نگاه نزديكتري به افكار متفكران بزرگي درسراسر تاريخ مي
براي افرادي همچون آگوستين و . شكست به هيچ وجه يك تفكر غيرعادي نيستمرتكب شدن خطا و 

هاي ورزشي امروزه، شكست همچون ابزاري براي دستيابي به داروين تا افراد مستقل در تجارت و نخبه
هاي بزرگ و رالف هيث كمك سرپرست گروه رهبري سينرژي و نويسنده شكست. موفقيت بزرگ است

و مغلوب شدن بزرگترين آموزگاران زندگي هستند اما متاسفانه بيشتر مردم و شكست : گويدمقدس مي
  . خواهند اين تفكر را بپذيرندهاي متحد محافظه كار نميمخصوصاً فرهنگ

هاي موفق به جاي اينكه آدم .»قدرت ريسك كردن در خطا كردن و بزرگ فكر كردن است«: گويدهيث مي
ر پرواز كنند و همان انتخابهاي مطمئن را دوباره و دوباره تكرار كنند با اين همواره امن بازي كنند و زير رادا

هيچ . كنند كه اگر آنها هيچ موج و جرياني ايجاد نكنند هيچ توجهي را نيز جلب نخواهند كردتفكر عمل مي
كسي قادر به سرزنش آنها براي شكستهايشان نيست چرا كه همان افراد آن چيزهاي بزرگي كه در آن 

با اين وجود در اقتصاد ركودي و كساد امروزي، بعضي . كننداحتمال شكست وجود دارد را امتحان نمي
اي اخير مطابق مقاله. اي ندارندهايي كه امكان مواجه شدن با آن را دارند واهمهكارفرمايان ديگر از شكست

جارب آنهايي هستند كه تجربه ها دلخواهانه به دنبال جستجوي تاي، بسياري از كمپانيدر اقتصاد هفته
اند زيرا آنها نجات يافتگان شكست و پيروزي را دارند و پيروزمندانه از اين تجارب براي موفقيت استفاده كرده

تفكر غالب در شركتهاي مترقي همچون جنرال الكتريك و ويرجين . و سربازان كارآزموده شكست هستند
هاي بزرگ بسته دارد و شكست به سادگي يك به ريسك هاي بزرگآتالنتيك اينگونه است كه موفقيت

كنند بلكه از هايشان سوگواري نميها نه تنها براي شكستمديران اجرايي اين شركت. محصول فرعي است
سريعترين مسير براي رسيدن به موفقيت مسيري : گويدهيث مي. برندهاي آينده بهره ميآنها براي موفقيت
كارفرمايان و كارگران . سمت شكست حاصل از عدم ترس را نيز در بر داشته باشد گرايي بهاست كه همواره

هايشان را پيشرو براي انجام مناسب كارهايشان و براي اينكه موفق باشند و براي اينكه روحيه رقابت شركت
ها و ها و ايدهنامهآنها  مجبورند بر. هاي دورتر داشته باشندحفظ كنند، نياز دارند كه هر روز ديدي رو به آينده

 . ها و تكنولوژي و محصوالت خود را بدون ترس از شكست و تنبيه و سرزنش ارائه دهندها و توصيهسخنراني

  دستيابي يه استعدادها و انرژي دروني خود

در دستيابي به  پتانسيل و انرژي دروني خودتان در تمام ابعاد چه در غلبه كردن بر برخي از مشكالت و يا 
براي شكوفايي شخصيت و يا رسيدن به يك قد خيلي بلند و ممكن ساختن هر . زندگي يك روند صحت دارد



 

زمانيكه . چيز ناممكن، شما نبايد از شكست بترسيد بلكه بايد بزرگ فكر كنيد و خودتان را به جلو سوق دهيد
آنها . شوندپروا و پيشرو و نوآور در نظر ما متجلي ميانديشيم، افراد بيا چنين طرز تفكري ميبه افرادي ب

لزومي ندارد كه تنها براي پشت سر . پذيرندي پيش نياز موفقيت با آغوش باز ميشكست را به عنوان مرحله
ال از  چنين تفكري استفاده گذاشتن يك شيب تند و يا باال رفتن از قله اورست و يا درمان بيماري فلج اطف

زمانيكه پاداش پيروزي، بزرگ است پذيرش و به عهده گرفتن مشكالت، همچون كليد حل مسئله . كنيد
  .است

  » .ها را نيز بپذيريدبراي دستيابي به هر هدف با ارزشي شما بايد ريسك«: جان ماكسول دركتابش ميگويد

اش ثبت كرده است، ازجمله كند كه چندين ركورد در زندگيماكسول براي مثال به آمليا ايرهارت اشاره مي
هر چند كه پرواز نهايي او سر . اينكه او به عنوان اولين زن به تنهايي از فراز اقيانوس اطلس پرواز كرده است

انجام خوبي نداشت، ماكسول بر اين باور است كه ايرهارت خودش از خطر احتمالي با خبر بود اما انرژي و 
توصيه ايرهارت در مواجه شدن با ريسك ساده و سر راست . صرف شده در اين راه ارزشش را داشت پتانسيل

  ».تصميم بگيريد كه آيا هدف شما ارزش ريسك كردن دارد يا نه؟ اگر دارد پس ديگر نگران نباشيد«: بود

ورانه پرواز كنيد و توانيد در شب كوركالبته شما بايد مقدار خطر موجود را محاسبه كنيد چرا كه شما نمي
باكانه نيازمند آمادگي دستيابي به يك هدف و يا به كارگيري تالش بي. آرزوي بهترين پيامدها را داشته باشيد

  .ها و استعدادها استو تمرين و آگاهي از ميزان مهارت

  باك و شجاعسوق دادن تفكر ذهني به سوي تفكر بي

هاي خودتان اما زي و موفقيت عمل كردن در محدوده توانايييكي از بزرگترين رازهاي پيرو«: هيث ميگويد
اي شكست بخوريد يا پيروز شويد به ممكن است شما به طرز ناباورانه ».تان استخارج از محدوده راحتي

در . همين دليل هم است كه در اين راه پذيرش خطرات احتمالي و جرات و شجاعت ضروري و بايسته است
گيريد و در عين حال ها ياد ميحلي نقاط قوت و استعدادها و راهما بيشتر دربارههر صورت با اين روش ش

  .كنيدتوانايي خودتان را براي مشكالت بعدي تقويت مي

هايي براي سوق دادن به اما همواره راه. تواند خطرناك باشدرسد و البته مياين تفكر خطرناك به نظر مي
اي يك حالت نگرش مثبت را در ن نكته اين است كه به طرز هوشمندانهاولي. باك وجود داردسمت تفكري بي

هايي كه حاصل تجربه است را برخورد با هر چيزي صرف نظر از ماهيت آن حفظ كنيد و اينگونه شما درس
  .شويدگيريد و اينگونه رو به جلو سوق داده ميفرا مي



 

كند كه خودش اين رابطه به پدرش اشاره مي ماكسول در ».هيچ كسي ذاتاً مثبت نيست«: گويدماكسول مي
ابتدا يك : دهد كه چگونه پدرم نگرشش را عوض كردتوضيحات زير نشان مي. دانسترا فردي ذاتاً منفي مي

خواند و دوم، او هميشه مطالبي را مي. باشدكند نگرش مثبتي داشته ميانتخاب كرد، او هميشه سعي مي
ا تقويت كند؛ به عنوان مثال او همواره مطالبي راجع به قدرت افكار مثبت كند كه اين تفكر مثبت رگوش مي

كند؟ او اينگونه پاسخ شدم بنابراين يكبار از او پرسيدم چرا اينگونه عمل ميمن ابتدا متوجه نمي. خواندرا مي
  .انمام را هميشه پر نگه دارم تا بتوانم مثبت باقي بمپسر، من نياز دارم كه ظرفيت وجودي: داد

آنها را بستاييد و . كندالعمل افراد موفق در قبال اين مسائل را توصيه ميها و عكسهيث مطالعه شكست
شوند شكست خوردن امري طبيعي تالش آنها را درسازمان تحسين كنيد، به اين ترتيب همه افراد متوجه مي

واهم كرد، فالن كارمند خطاكار كه گويند، من صورتحسابم را دريافت خبنابراين كاركنان به خود مي. است
كرد شكست خورد و حاال نه تنها او به كار برگشته است بلكه صاحب ماشين اسپرت رئيس او را تحسين مي

  .صورتحساب ماهانه نشانگر اين امر است. توانم خطا كنم و به كار برگردممن مي. اي شده استفوق العاده

ي بشوم و ريسكي را به جان نخرم، ديگران متوجه خواهند شد و اگر من از خود راض: گويددرآخر هيث مي
شما بايد راههايي براي گذران . تر از من تالش خواهند كرد و سرانجام مرا از كار بيرون خواهند كردبيش

گيرد و آن را بهبود ايد از شما ميزندگيتان بيابيد؛ در غير اينصورت شخص ديگري  آنچه را كه شما پرورانده
  . شما يا بايد رو به جلو پيش رويد، يا اينكه بميريد. رسدهد و به نتايج رضايت بخشي ميدمي

 


