چگونه با شکست مواجه شویم؟
شناسیم.کسانیکهدرتجارت،تحصیلوزندگیبسیارخوبعملکردهاند.


یماافرادموفقزیادیرامی

همه
انداینقدرخوبعملکنند؟شایدهمخیلی


هاغبطهبخوریمکهآخرچطورتوانسته
بسیارپیشمیآیدکهبهآن

ینمیبینیم،

هاوبختسیاهخودماندانستهایم.چیزیکهمادرویتر

همهچیزرازیرسراقبالبلندآن
وقتها 

ست.مامحصولآمادهرامیبینیم.آنچهدرمسیرتولیداینمحصولبوده،


هادرزندگی
موفقیتوپیروزیآن
بارهاشکست،نقصانوناامیدیکهگریباناینافرادراهمگرفته،ازنظرماپنهاناست.افرادموفق،بیشاز
اند.یکنویسندهیمعروفوموفق،بارهاآثارینوشتهکه


چهفکرشراکنیمدرزندگیباشکستروبروشده

آن
دهنگرفتهتابهامروزرسیدهاست.امادراینحالت،یکفردموفق،

هیچانتشاراتیایمسئولیتچاپشرابرعه

چه حسیداشته؟ حتماً احساس وحشتناکی را دربارهی خودش تجربهکردهاست ،چنانکه این ناامیدی برای
تمامنوعبشرعمومیّتدارد.درهنگامشکستممکناستحسکنیمکهبهزانودرامدهایم،احساسگناهکنیم،

عیکنیمدربارهاشفکرنکنیموبهخودوعدهدهیم«بعداًکهحالمبهترشد،بهشفکرمیکنم!»وحتی

س
ممکناستتالشکنیماینشکسترامانندرازیمگوازدیگرانپنهانسازیم.حقیقتایناستکهشکست
خوردن،واقعاًدردناکاست! 
خب،احساسبدپسازشکستکهچیزیطبیعیوعمومیاست.مهم آن است که پس از شکست ،دوباره
ایمفکریبهحالچاقیمانبکنیموکمتر

به کار برگردیم و تالش کنیم .مثالًفرضکنیمکهتصمیمگرفته
مانبرداشتهایم.مهمایناستکهدوبارهتالش


ایمودستازکنترلغذای

بخوریم.پیشآمدهکهسستشده
ایعادتبهورزشکردنداریم،نتیجهیاین


طورحرفه

رعایتنماییم.اگرامروزبه
کنیمتارژیمغذاییمانرا 

ایموبازبهآنبازگشتهایم.یامثالًنوشتنرادرنظربگیریم.خیلی


پوشیکرده

استکهبارهاازاینبرنامهچشم
هستیمکهمیتوانیمحاال

قدرخوششانس 


برخیازمااین
وقنوشتنرادرخودحسکردهایم وحتی

ازماش
بنویسیم.خب البتههیچکدامازنویسندهها از اول در اینکار خیلی خوب نبودهاند!بارها شروع کردهاندو سعی
کردهاند مشکالت را برطرف کنند و بیشتر بخوانند .حاال در نظر بگیریم که چقدر پیش آمدهکه از خودمان
خشمگینشده باشیموکامالًناراضی.دراینحالت،دچارکمبودعالقهبهخودهستیم.اماآدمینمیتواندبا
دارشدهباشیم،شایدگاهی


باره،دوبارهشروعکنیم.اگربچه

ذاتادامهدهد،شایدحتیزودتردراین
کمبودحبّ
منپدر/مادرخوبیبرایبچهامنیستم!»ولیهمیشهراهیبرایجبرانهست،کافیاست

ازخودناامیدشویم«:
1

دوبارهتالشکنیم.خیلی مهم است که یادمان بماند ،با اینکه ممکن است این پروسه زمانبر باشد ،اما
اگر دوباره و دوباره تالش کنیم ،باالخره دری به موفقیت خواهیم گشود .
ولیرازموفقیتچیست؟یاسئوالبهتر :رازمواجههباشکستچیست؟جواب سادهاست :اصالً رازی وجود
فقطبایدمدامتالشکرد،همین!شایدبرایشروعتالشدوبارهپسازمواجههباشکست،اینراهها

ندارد! 
بتوانندمفیدباشند :
 -۱ذهن انعطافپذیرتری داشتهباشیم :وقتیمصّرانهدرپیاینهستیمکهبرنامهایرادنبالکنیم،یابه
مانپیشنمیروند،ممکناستاحساسناامیدیکنیموالبتهبهنظرمان


هدفیبرسیم،امااتفاقاتبابمیل
پذیرترداشتهباشیم،وبهاینفکرکنیمکه


است.امااگرذهنیانعطاف

مانخارجشده

چیزازتوان

برسدکههمه
«شاید نتوانم طبق نقشه پیش بروم ،ولی مهم نیست چون باالخره همهچیز عوض میشود!»دیگرتوقف
بارنمیآید.امیدمانراازدستندهیمچونقرارنیستهمیشهدرجابزنیم! 


مان،خیلیهمبهنظرفاجعه

موقتی
 -۲بپذیریم که هر تالش ،یک درس برایمان به همراه دارد :هرشکست،درنهانِخودخبریخوببه
اندیشیمراهیکهمیرویمجوابخواهدداد،کهالبتهیکاحتمالاست.امابه


همراهداد.پیشازشکست،می
کاربستنعملیآنشیوه،جوابنمیدهد.حاال چیزی میدانیم که پیشتر ،دربارهاش بیاطالع بودیم.این

وانیمبرنامهایتازهترتیبدهیم،راهیتازهرابیازماییموچیزیتازهبیاموزیم .

العادهنیست؟!حاالمیت


فوق
وقتیدرگیرودارانجامکاریهستیم،خوبمیدانیمکهممکناستیاشکستبخوریم،

 -۳کمک بخواهیم:
ویاآنکهراهیبهتربرایانجامکاربیابیم.دربسیاریازمواقع،یافتنراهیبهترسادهنیست.بهتر است در

راهحلراازآنهاجویاشویم.
این مواقع ،از اعضای خانواده یا دوستان قابلاعتمادمان کمک بخواهیم  .
ممکناستآنهاراهیسادهومشخصبشناسندوماراازخودمانمتعجبکنندکه«پسچرابهفکرخودم

نرسیدهبود؟!» یا شاید روشی متهورانه و خالقانه را پیشنهاد دهند .بههر حال ،دوستان خوب و خانوادهمان،

نمیگذارندکهبهتنهاییبادشواریشکستروبروشویم .

درحینتالشبرایرسیدنبههدفی،گاهذهنوجسمماننیازبه

 -۴به خودمان کمی استراحت دهیم :
کمیاستراحتدارد.بهتراستیکی،دوروز،یکهفتهویابیشترکاررارهاکنیم.نمیتوان زمان مشخصی
را برای استراحت ،در مواجهه با شرایط مختلف پیشنهاد داد .باید دید که چقدر ،برایمان کافی است.
ایتازهبهذهنمانآمدویاچیزیآموختیمکه


شایددرمدتاستراحت،ایده
بستگی به حس خودمان دارد!
مارادررسیدنبههدفنهایی،یاریخواهدداد! 
 -۵چراییِ اهمیت هدف را به خود یادآور شویم :تسلیم سادهترین راه است ،چرا که همواره انفعال
سادهترین کارِ ممکن بودهاست .اما تسلیم ،به این معنا نیز خواهد بود که ما چیزی مهم را از دست

خواهیم داد ،مثل شانس یاری دادن به کسی -در صورتیکه هدفی خودخواهانه را دنبال
2

نمیکردهایم .-در چنین شرایطی ،باید توان خود را بازیافت نماییم و راهش ،یادآوری این موضوع
است که چه چیزی باعث شد که اصالً وارد این مسیر شوم .همینیادآوری،قدرتیبهماخواهددادتا
دوباره تالش خود را آغاز کنیم .هرچه اهمیت این هدف بیشتر باشد ،آتش اشتیاق برای تالشدوباره ،تندتر
خواهدبود .
در راه رسیدن به هدف ،خواهیم دانست که ما افرادی کامل نیستیم .احساس گناهی که به هنگام
شکست داشتهایم ،متفاوت با احساس انسانهای دیگر در مواجهه با همین شرایط نیست .همهی ما
مانند هم هستیم .پس وقتی تجربیاتمان را در مواجهه با شکست با یکدیگر به اشتراک میگذاریم و
نیمهی پر لیوان را میبینیم ،در حقیقت روحیه و توانایی شروعِ دوباره را با هم شریک شدهایم .
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