ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﮐُﺸﺪ

ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺤﺚ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺠﺎع و ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.
اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﻦ روزﻫﺎ از واژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪای را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺰرﮔﺎن و ﮔﺮگ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن«
در ﺷﻤﺎره  ۵ﺷﺒﮑﻪ ،ﺣﺪود ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ آذر  ۱۳۷۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آن را ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوز ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻄﺤﯽ
وﺳﯿﻊ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
  ...و دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻮل در اﻋﻤﺎق دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﭘﺪر دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﭼﯿﺰی در آب دره ﻫﺴﺖ آﯾﺎ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن درﻣﯽآﯾﺪ دره اﯾﺴﺎر ،ﻫﻤﺰاد آﻟﻤﺎﻧﯽ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﺎﯾﻮان ﮔﻠﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮگ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ روی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮندر  ۲۰۰ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺒﺤﺚ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺠﺎع و ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.

ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ...

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد؛ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮوش و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ در ﺑﺤﺚ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در ﻋﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ،داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮدﯾﺖﻃﻠﺒﯽ ،ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ورود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی و اﺳﺘﻘﺒﺎل از زﯾﺎن و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.

ﺧﻄﺮ ...
ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺪهﭘﺮدازی ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺟﺮای اﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ در ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن و ﺷﮑﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی در ذات ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪای ﻧﻮ ﯾﺎ
روش ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺪارد
و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب راﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺴﯽ از آن ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻢ در ﻓﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﺮد و ﻫﻢ در اﺟﺮا.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻮد درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻄﺮ را در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .زﯾﺮا آنﻫﺎ در راهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه و ﺧﻄﺮات آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﺴﺖ ...
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآﻣﺪه اﻣﺎ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ آن
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اوﻟﯿﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎ و ﻧﯿﺰ رﻗﺒﺎ ،آﺷﻔﺘﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و  ...ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرتآپ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
دارﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ .ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ آن را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ.

ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دو راه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:

ﺷﮑﺴﺖ در ﺷﮑﺴﺖ ...
ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن رﻗﺒﺎ ،ﺑﺎزار ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﺮﮐﺎ و ...ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ؛ ﻧﺎﻟﻪ
ﺳﺮﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺣﻮاﻟﻪ دﻫﯿﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮردهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ در آزﻣﻮن
ﺳﺨﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد درﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از آن
زاوﯾﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺎدات ﻣﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﺎر دﺳﺘﻤﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﻦ آدﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﻫﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﯾﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهام ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪام ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،ردﭘﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی
ﻣﺎ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن ﮐﻤﺎلﭘﺮﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ
وﮐﺎر را اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺪهای را اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرش را ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب او را راﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮدای
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ او را از رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﯽدارد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽای در ﮐﺴﺐوﮐﺎرش
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﻮر ﺳﺎده در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن در
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رواﺑﻂ و ﺷﻐﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ داده ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻋﻠﺖﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﺪه ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎرﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﻠﺖﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺟﻤﻠﻪای از اﺑﺮام ﻣﺰﻟﻮ را ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم :آن ﭼﻪ ﻣﺮا ﻧﮑُﺸﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﮑﺴﺖ ...
راه دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺷﮑﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺠﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ و
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﻢ ،ﭘﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﻤﺎم آن ﻧﻮد درﺻﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد رﻗﺒﺎی ﮔﺮدنﮐﻠﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ،ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،اﺿﻄﺮاب ،وﺳﻮاس و رﻓﺘﺎر اﺟﺒﺎری ،اﻓﺴﺮدهﺧﻮﯾﯽ ،ﺑﯽﻗﺮاری و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری را ﺑﻪ راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را
درﮔﯿﺮ آن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﯿﺰان واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ؛ ﻣﯿﺰان
ﺗﺤﻤﻞ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻟﺠﺒﺎزی ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﮐﺮدن و ﭘﺬﯾﺮش
ﺷﮑﺴﺖ را دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺮ اداﻣﻪ راه ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﺖﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽای آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﺷﻮار و وﻗﺖﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮد آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺮاﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  MMPIﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎ را از ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎﯾﻤﺎن آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ و ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ دراﻧﺪازﯾﻢ.
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