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 فصل اول

 نشان دادن

 

پُوینت   در وِست 1ی دانشگاهِ نظامیِ ایاالت ِمتحده گیرانه در این فصل، نویسنده ما را با رونِد پذیریشِ سخت 

(West Point)  شود. افراد بایدفرم معرفی از یکی از  کند. این فرایند، از سال اولِ دبیرستان آغاز میآشنا می

 اعضای کنگره یا یک سناتور داشته باشند و  نمرات باالیی در ارزیابی تناسب اندام کسب کنند. 

هزار و دویست نفر پذیرفته  کنند. از این تعداد، تنها  آموز، فرایند پذیرش را شروع میهزار دانش هر سال، چهارده

معروف است(، بیشتر آنها رد   "2هیوال"، که به شوند. در کمتر از دو ماه دوره آموزشی )در قالب هفت هفته می 

 شود. دقیقاً چرا اینطور است؟التحصیل می شوند. در انتها، تنها یک نفر از هر پنج نفر فارغمی 

کند. بر اساس ِاین امتیاز دقیقاً  براساس چندین فاکتور محاسبه می پُوینت، امتیازِ کلّیِ فردِ کاندید را وِست

شود. چیزی که واقعاً اهمیت دارد، نگرش افراد است.  توان دانست  چه کسی پذیرفته و چه کسی رد می نمی

،  کنند احتمال فارغ التحصیلیِ افرادی که باور دارند هرگز نباید تسیلم شد، نسبت به کسانی که اینطور فکر نمی 

 بیشتر است.  

ای  شان حسابی موفق شده بودند، مصاحبه برای درک ِبیشترِ مفهوم موفقیت، نویسنده با کسانی که در رشته

 پرسید:انجام داد. او یک سؤال اصلی می

 " چه چیزی در رسیدن شما به جایگاه برتر  کمک کرد؟"

ها ها برای تمام زمینه ل، باقی پاسخجویان همان رشته بودند؛ با این حاها مخصوص دانشاگرچه بعضی پاسخ

های شایع، تواناییِ ادامهِ مسیر در زمانِ مواجهه با شکست بود. افرادِ به شدت  سندیت داشت. یکی از پاسخ
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ها عاشق کارشان  کنند. بعالوه، آن موفق، پشتکار دارند و هرگز به تسیلم شدن به عنوان یک گزینه نگاه نمی 

 واد اولیه ساخته شده است، یعنی: اشتیاق و پشتکار.بودند. سرسختی از همین  م

، برای نشان دادنِ میزانِ  " مقیاِس سرسختی" پُوینت خواسته شد که از ، از دانشجویان وِست2004در سال 

سرسخت بودنشان استفاده کنند. در طی این فرایند، محققین متوجه شدند که امتیازِ سرسختی، و امتیازِ کلی  

 تباطی ندارد. عالوه بر این، سرسختی، کاری به استعداد ندارد. کاندیدها، بهم ار

دهد که استعداد، رتبه  ی آموزشیِ هیوال مردود شدند. این اتفاق نشان می آن سال، هفتادویک دانشجو در دوره

نیستند. تنها  یِ میزانِ احتمالِ موفقیت کننده هایِ رهبری یا تواناییِ ورزشی، تعیینبندی دانشگاهی، مهارت

 چیزی که اهمیت دارد، سرسختی ست. 

، سرسختی، هیچ ربطی به استعداد ندارد. او چند مثال  -همانطور که در باال گفته شد   –بر اساِس نظرِ نویسنده   

 کند: ارائه می 

با این حال    " 3المللی هجی کردن مسابقاتِ بین"ای بر موفقیت در با وجود اینکه هوش ِکالمی، نشانه •

 برد. رسختی ست که شرکت کنندگان را به جلو پیش میاین س 

و امتیاز   SATیِ آزمون (، نمره Ivy)4در یک گروهِ نمونه از دانشجویانِ کارشناسیِ ارشِد لیگ آیوی    •

باالیی داشته باشد، امتیازِ   SATسرسختی، ارتباط معکوسی با هم داشتند. یعنی، اگر دانشجو امتیاز 

 کسب کرده باشد، امتیاز ِسرسختیِ باالیی دارد.  SATامتیاز کمی در  سرسختیِ پایینی دارد و اگر
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