عنوان نوش��تار برایتان کمی عجیب و ناملموس جلوه اس��ت .ا ّما بد نیست
قیت در
بدانید ،هیچکسی نبوده است که بدون شکست به درجات باالی مو ّف ّ
رش��تهی خود (علمی ،هنری ،ورزشی و  ) ...رسیده باشد .نمیتوانید نقاش
مو ّفقی را پیدا کنید که در خلق یک اثر هنری چندین بار شکست نخورده
باشد .مخترع مطرحی را نمییابید که بدون هیچ شکستی به آنچه هدفش
بوده است ،رسیده باشد ...

شکست ؛
ابزارمو ّفقیّت
محمود امیربیگی – روانشناس

به راستی چه رازی در پس شکست انسان در دستیابی به
هدفش نهفته است ؟
هنگامي كه یک انس��ان مو ّفق به زمين ميافتد ،به س��رعت بلند میش��ود،
از شكس��ت خود درس ميگيرد ،طعم تلخ شکس��ت را از ياد ميبرد و قصد
میکند به سمت جايگاهي بلندتر حركتكند .اگر زندگي مشاهير بزرگ دنيا
موقعيتهاي بزرگ دست
متوجه ميشويد تمام كساني كه به
را به یاد آورید،
ّ
ّ
يافتهاند ،زير فشار ضربات شكست استخواني خرد كردهاند .هر كه در اين ح ِّد
موقعيت قرار گرفته باشد ،با مخالفتها ،نااميديها ،موانع و بدبياريهاي
از
ّ
فراواني رو به رو بوده اس��ت .شرح احوال و ماجراي زندگي انسانهاي بزرگ
را به قلم خود آنها بخوانيد تا دريابيد كه چگونه هر يك از اين افراد بارها و
بارها توانستهاند در برابر موانع و مشكالت سر خم نكنند.
ا ّما به راس��تی چه باید بکنیم تا از شکس��تها برای رس��یدن به اهدافمان
اس��تفاده کنیم و همانند بزرگان جهان آن را زمینهی رسیدن به آرمانها و
آرزوهایمان قرار دهیم؟
در گام نخس�ت باید اش�تباه خود را بپذیرید و آن را به گردن دیگران
مسئوليت آنرا قبول
نیاندازید .باید بپذيريد که مرتكب اش��تباه ش��دهايد و
ّ
مقصر قلمداد ك��ردن همه به غير از خودتان ،به ش��ما هيچ كمكي
كني��دّ .
نخواهد كرد و باعث خواهد شد كه حتي نتوانيد دليل پيش آمدن اشتباهتان
را بفهميد.
در گام دوم باید از تجرب ّیات درس عبرت بگیرید .در س��ال ا ّماده سازی
برای آزمون سراسری بايد حواستان باشد ،كه اگر اتّفاق ناگواري افتاد بتوانيد
به عقب برگرديد و همهی فاكتورها و عوامل اشتباه را بررسي کنید و بفهميد
ك��ه كدام قس��متها را بايد تغيير دهيد .از این رو توصیه میش��ود همواره
الیتهایی را که انجام میدهید در دفتر برنامه ریزی خود ثبت کنید .در
ف ّع ّ

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ دو

صورت نرسیدن به نتیجهی دلخواه میتوانید با مطالعهی دفتر برنامه ریزی
علل به نتیجه نرسیدن را پیدا کنید و با تغییر و ویرایش آن ،اشتباهات خود
را برطرف کنید .پس توصیهی اکید این است که از اشتباهات استقبال كنيد
و آنها را فرصتي براي اصالح خود و آينده بدانيد .از اين فرصت اس��تفاده
كنيد تا بتوانيد همه چيز را دوباره به حالت مثبت و دلخواهتان درآوريد.
در گام س�وم سعی کنید به اعصاب خود مس ّلط باشید .مطمئن باشید
قیت شما را میخواهند
اطرافیان شما ( پدر ،مادر ،خانواده ،معلّمها و  )...مو ّف ّ
و اگ��ر با این دی��د به قضیه نگاه کنید هیچگاه پس از شکس��تهای جزئی
صحبتهای تند احتمالی آنها ش��ما را آزرده خاطر نمیکند .پس همواره
یادتان باشد آنها تمام تالششان این است که شما به هدفتان دست پیدا
کنید ،از این رو در صورت چنین رویدادی دلگیر و دلسرد نشويد.
ت خود را اصالح كنيد .منظور این
در گام چهارم سعی کنید ش�خص ّي 
اس��ت که نباید بگذاريد شكستها شما را از نظر احساسي از پا درآورند .به
جاي آن س��عي كنيد كه به دنيا ثابت كنيد كه لياقت مو ّفقيت را داريد .به
غصه خوردن ،به آينده فكر كنيد .ببينيد كجاي كار ايراد داشته است.
جاي ّ
این را بدانيد كه شما لياقت دستیابی به هدفتان را داريد و فقط باید كمي
تغيير در خود ایجاد کنید .در ذهن خود ثبت کنید که همه چيز حتّي بهتر
از قبل خواهد ش��د .از این رو تواناييهايتان را بشناس��يد و اشكاالتتان را
اصالح كنيد.
در گام آخر باید بدانید شکستهای جزیی ،شکستهای بزرگ درپی
دارن�د .یعن��ی اگر از شکس��تهای ابتدایی خود درس نگیری��د و به آنها
توجهی کنید ،شکس��تهای بزرگتر و چه بسا غیرقابل جبران برایتان
بی ّ
رقم میخورد .از این رو هميش��ه به عواق��ب و نتايج كارهايتان فكر كنيد.
اجازه ندهید كه افكار بد در ذهنتان رش��د كنند .ممكن اس��ت انجام كاري
برايتان دشوار باشد ،ا ّما به اين فكر كنيد كه اگر آن كار را انجام ندهيد چه
عواقب و شكستهاي بزرگتري در انتظارتان خواهد بود .
بهیاد داشته باشید که براي گرفتن پاداشهاي بزرگ حتما بايد ريسكهاي
بزرگی را تجربه کنید .هميشه به ياد داشته باشيد كه مو ّفقترينها ،کسانی
نيس��تند كه بيخطرترين و امنترين راهها را انتخاب ميكنند ،بلکه كساني
هستند كه از اشتباهاتشان درس ميگيرند.

