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15 دلیل عمده شکست و ناکامی
نویسنده: ناپلئون هیل- کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید 

و  می کنند  تالش  صمیمانه  که  است  مردانی  و  زنان  وجود  زندگی،  تراژدی  بزرگ ترین 
شکست می خورند. شمار این عده در مقایسه با افراد موفق بسیار بیشتر است.

در این مقاله درباره 15 علت شکست و ناکامی با شما سخن گفته می شود.

1. نداشتن هدف مشخص در زندگی
راستایی  که  کسانی  و  نمی کنند  دنبال  زندگی  در  را  مشخصی  هدف  که  کسانی  برای 
برای حرکت ندارند شانس موفقیت چندانی وجود ندارد. از هر 100 نفری که با آن ها 
گفت وگو کردم 98 نفر فاقد این برنامه بودند. هدفی نداشته و احتماال این مهم ترین 

علت ناکامی آن ها بود.
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2. نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی
کسانی که به پیشرفت و ترقی بی عالقه اند و آن هایی که مایل نیستند بهای ترقی و 

پیشرفت را بپردازند، شانسی برای موفقیت ندارند.

3. تحصیالت ناکافی
تحصیل ناکافی مشکل فلج کننده ای است اما می توان این کمبود را به سهولت نسبی 
خودآموز  یا  خودساخته  تحصیل کرده ها  که  است  کرده  ثابت  تجربه  نمود.  برطرف 
مدرک  یک  از  بیش  به  تحصیل کرده ها  شمار  در  قرارگرفتن  برای  می شوند.  شناخته 
دانشگاهی نیاز است. آموزش دیده کسی است که می تواند خواسته هایش را بدون 
دربر  را  تنها مسئله دانش  برآورده سازد. تحصیل  خدشه دار ساختن حقوق دیگران 
نمی گیرد بلکه مشمول دانشی می شود که به صورت موثر مورد استفاده قرار می گیرد. 
به اشخاص به خاطر آنچه می دانند حقوق نمی دهند. اشخاص با توجه به کاری که با 

این علم و دانش خود می کنند دستمزد می گیرند.

4. نداشتن نظم و ترتیب
نظم و ترتیب ناشی از کنترل خویشتن است، معنایش این است که بتوان کیفیت 
منفی خود را کنترل کرد. قبل از اینکه بتوانید شرایط را کنترل کنید باید ابتدا خود را 
کنترل کنید. تسلط بر خویشتن دشوارترین کاری است که هرکس می تواند بکند. اگر 
بر خود مسلط نباشید، این »خود« بر شما مسلط می شود. اگر در برابر آینه ای بایستید 

می توانید در آن بهترین دوست یا بدترین دشمن خود را ببینید.

5. تنبلی و مسامحه
مسامحه و امروز و فردا کردن یکی از علل مهم شکست و ناکامی است. این کیفیت 
به  گونه ای در همه وجود دارد؛ در کمین ایستاده تا موفقیت را از اشخاص برباید. 
اغلب ما در زندگی از آن رو شکست می خوریم زیرا در انتظار رسیدن »زمان مناسب« 
هستیم. بهانه سازی می کنیم که برای انجام کار مورد نظرمان باید تا فراهم آمدن زمان 
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مناسب صبر کنیم. صبر نکنید و منتظر نمانید زیرا زمان مناسب هرگز از راه نمی رسد. 
از همین جایی که هستید شروع کنید و از ابزاری که در اختیار دارید استفاده کنید. 

وقتی دست به کار شدید ابزار بهتری پیدا می کنید.

6. نداشتن مداومت و پشتکار
اغلب ما آغازگرهای خوبی هستیم اما تمام کننده های خوبی نیستیم. از آن گذشته 
بسیاری از اشخاص با مشاهده نخستین نشانه های شکست و ناکامی دست از کار 
می کشند و این در حالی است که جایگزینی برای مداومت و پشتکار وجود ندارد. 
از پیش روی خود برمی دارد. مشکل را خسته  را  کسی که مداومت می کند مشکل 
را محو  ناکامی  و  مداومت شکست  و  پشتکار  برود.  و  بگیرد  را  راه خود  تا  می کند 

می کنند.

7. شخصیت منفی
کسی که با دید منفی به اشخاص و امور نگاه می کند شانسی برای موفقیت ندارد. 
از تالش های  ناشی  نیز  اعمال قدرت حاصل می شود و قدرت  و  کاربرد  با  موفقیت 

تعاونی سایرین است. شخصیت منفی همکاری را جلب نمی کند.

8. نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری
اشخاص موفق به راحتی تصمیم می گیرند. اشخاصی که در تصمیم گیری عمل می کنند 
ناموفق ها هستند.  اغلب در شمار  و مرتب در تصمیمات خود تجدیدنظر می کنند 
آن ها  از  یکی  برادران دوقلو هستند. هر جا  تردید در تصمیم گیری و مسامحه کاری 
وجود داشته باشد، به  احتمال  زیاد دیگری هم وجود دارد. این زوج را نابود کنید و 

اجازه ندهید که شما را به شکست و ناکامی سوق دهند.
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9. احتیاط بیش  از اندازه
کسی که به دلیل احتیاط بیش  از اندازه دست به کار نمی شود، به اجبار پس مانده ها 
اندازه  همان  به  اندازه  از  بیش   احتیاط  می برد.  نصیب  را  دیگران  باقیمانده های  و 
بی احتیاطی بد است. باید در برابر این دو افراط  و تفریط ایستاد. زندگی پر از فرصت های 

مناسب است.

10. انتخاب همکاران اشتباه
این یکی از دالیل عمده شکست در فعالیت های اقتصادی است. هنگام ارائه خدمات 
از  که  الهام بخش  کارفرمایی  شود.  انتخاب  مناسبی  بسیار  کارفرمای  باید  شخصی 
فراست الزم برخوردار باشد. کسی را برای همکاری انتخاب کنید که ارزش همکاری را 

داشته باشد.

11. انتخاب شغل نامناسب
موفق شدن در کاری که آن را دوست ندارید امکان پذیر نیست. مهم ترین قدم در 
ارائه و فروش خدمات شخصی، انتخاب حرفه ای است که بتوانید با تمام وجود به 

آن بپردازید.

12. فعالیت های غیرمتمرکز
همه کاره و هیچ کاره نمونه ای است که آن را زیاد شنیده ایم. به جای پرداختن به انواع 

و اقسام فعالیت ها، همه تالش خود را روی یک هدف قطعی متمرکز سازید.

13. داشتن دلگرمی
بدون دلگرمی نمی توان دیگران را مجاب کرد. از آن گذشته اشتیاق و دلگرمی سرایت 

می کند و کسی که از آن بهره مند است با استقبال دیگران روبه رو می شود.
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14. ناتوانی در همکاری با دیگران
خیلی ها، از آن جهت که نمی توانند با دیگران همکاری کنند فرصت های مناسب زندگی 
خود را از دست می دهند. ناتوانی در همکاری با دیگران مشکلی است که در هیچ 

حرفه ای قابل  قبول نیست.

15. نداشتن صداقت
چیزی که بتوان آن را جایگزین صداقت کرد وجود ندارد. ممکن است کسی تحت 
تاثیر شرایط موقتا صداقتش را کنار بگذارد؛ اما کسی که به عمد صداقتش را کنار 
از دست می دهد و بعید  را  اعتبار و اشتهارش  یا زود  می گذارد، شانسی ندارد دیر 

نیست که در این میان آزادی او بر باد رود.
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