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 های غلبه بر ترس از شکستروش 

 

  .یمبدان را "شکست" واقعی معنای که است الزم ابتدا شکست از ترس دالیل از آگاهی برای

 ها ارزش ، ها دیدگاه ما که ساده دلیل این به داریم، شکست از متفاوتی تعاریف ما ی همه

 کی ی تجربه تنها ، دیگری برای است ممکن نفر یک برای شکست. داریم متفاوت عقاید و

 .باشد مهم یادگیری

 واقع در شکست از ترس اما. ترسیم می شکست از ، موارد برخی در حداقل ما از بسیاری

 سمت به را ما توانند می که شود کارهایی در توقف موجب ترس که دهد می رخ زمانی

 .کنند هدایت هایمان هدف به دستیابی

 نتقادا والدین داشتن مثال، برای. شود مربوط مختلفی دالیل به است ممکن شکست از ترس

 ممداو طور به افراد این آنجاییکه از. است افراد اکثر برای دلیل یک کننده غیرحمایت و گر

 در را منفی احساسات این اند، داشته قرار منفی دیدگاه و انتقاد تاثیر تحت کودکی در

 .کنند می حمل خود با هم بزرگسالی

. باشد عامل یک تواند می نیز زندگی از ای مرحله در دردناک رویداد یک تجربه چنین هم

 و اید داشته دیگران حضور در مهم ارائه یک پیش سال چندین شما اینکه مثال، برای

 تناکوحش برایتان ای اندازه به تجربه این است ممکن. است بوده ضعیف بسیار عملکردتان

 ترس آن شما و. است کرده ایجاد را کارها دیگر در شکست از ترس شما در که است بوده

 .کنید می حمل خود با ها سال از پس االن، حتی را
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 شکست از ترس های نشانه

 

 :اید کرده تجربه را زیر های نشانه از برخی احتماال دارید شکست از ترس شما اگر

 

 .زا چالش های پروژه در شدن درگیر یا جدید چیزهای کردن امتحان از اجتناب و اکراه -

 پیگیری در شکست یا شدید اضطراب کارها، انداختن تعویق به ، مثال برای خود تخریب -

 ها هدف

 به من " مثال خودتان درباره منفی اظهارات کارگیری به و پایین نفس عزت و نفس به اعتماد -

 "نیستم خوب پیشرفت برای کافی اندازه

 ورط به و موفقیت با را آنها دانید می که کارهایی برای تالش به تمایل یعنی گرایی کمال -

 .رسانید خواهید پایان به کامل

 

 نگرش یک ، شکست

 

 عیس همیشه که افرادی. است غیرممکن تقریبا شکست تجربه بدون زندگی مسیر در حرکت

 .کنند نمی زندگی اصال آنها. رسند نمی جایی به معموال دارند، محتاطانه بسیار حرکت در

 گاهن آن به چگونه که ماست با اختیار کامل که است این شکست مورد در انگیز شگفت چیز

  .کنیم

 یا. انیمبد خود کفایتی بی و "دنیا پایان" منزله به را شکست که کنیم انتخاب توانیم می ما

 در که زمان هر. باشد تجربه کسب و یادگیری برای موقعیتی عنوان به شکست به نگاهمان

 آن زا که باشیم داشته توجه درسی به که کنیم انتخاب توانیم می خوریم می شکست چیزی

 .ایم آورده دست به تجربه
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 هک بیاموزیم و کنیم رشد که کنند می کمک ما به آنها. هستند بااهمیت بسیار ها درس این

 آنها هب که کنند می متوقف را ما زمانی تنها ها شکست. نکنیم تکرار را اشتباهاتمان چگونه

 .بدهیم اجازه

 :اند کرده تجربه را شکست که یمبش آشنا موفقی افراد با است خوب

 

  به کمک برای و بازگشت 1997 سال در اما شد اخراج اپل از 1986 سال در: جابز استیو -

 .داشت کلیدی بسیار نقش ، فون آی و پد آی مک، آی محصوالت تولید در کمپانی

  اخراج هاروارد دانشگاه از که بود تاجران ترین ثروتمند و ترین موفق از یکی: بوفت وارن -

 .شد

 .کرد رها را مدرسه که ها کمپانی بزرگترین از یک صاحب: برانسون ریچارد -

 

 بروز خود از را متفاوتی های واکنش و ایم شده مواجه شکست با مختلف های زمان در ما همه

 لبسکتبا بازی رویای شد، حذف تیم از که زمانی جردن مایکل اگر که کنید تصور. دهیم می

 نتوا نمی مدرسه بدون گفتند می که مردمی حرف به برانسون ریچارد اگر یا. کرد می رها را

 .داد می نشان توجه ، کرد کسب موفقیتی هیچ

 دست از بدهید، را کردنتان متوقف اجازه هایتان شکست به اگر که کنید فکر هایی فرصت به

  .داد خواهید

 موقعیت در هرگز که بیاموزد ما به خودمان درباره را چیزهایی تواند می شکست چنین هم

 قاومم چقدر که کنید کشف کند می کمک شما به شکست مثال. کنیم نمی کسب دیگر های

 تموفقی برای که دهد می انگیزه شما به چنین هم. کیست اعتمادتان مورد دوست و هستید

 .کنید تالش بعدی های

 زا آموختن و پذیرفتن. آیند می دست به شکست یک از پس ارزشمند های بینش معموال،

 .است زندگی در پیشرفت کلید ها بینش این
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 تهدیدهای مقابل در ما از محافظت برای است ذهن دفاعی واکنش شکست از ترس

 وحشی حیوانات مانند فیزیکی و عینی تهدید هر از مانمحافظت برای ما ذهن. «شدهدرک»

 هنگام کند،می محافظت ما از جنگل شیر برابر در که کارکردی همان. است شده طراحی

 کردنعمل مانعِ دهد،می نشان واکنش مانامن یدایره از شدنخارج و ریسک با رویارویی

 رد تهدید با مقابله برای ما مغز عملکرد که اینجاست نکته. کندمی محدود را ما و شودمی

 ترس. نیست خوب چندان «شدهدرک» مخاطرات و تهدیدها از فیزیکی تهدیدهای جداسازی

 هب مطلب این در! ندارد همراه به مثبتی نتایج همیشه که است دفاعی واکنشی شکست از

 .کنید مقابله شکست از ترس با چطور گوییممی شما

 

 بگذاریم کنار را خود ترس بتوانیم اینکه برای کاربردی نکاتی باشیم؛ شجاع چگونه

 

 هایتمرین و قواعد قالب در بود مادرزاد معلمی که ما ورزش مربی مدرسه، دوران در

 که را هاکی جدید حرکت یک بار، نخستین برای باید ما. دادمی زندگی درس ما به ورزشی،

 ،بدهیم نشان خودی خواستیممی که ما. کردیممی تمرین بود، دشوار هم هاایحرفه برای حتی

 در اما. دادیم انجام را حرکت بخوریم، زمین اینکه بدون و کردیم را مانتالش تمام احتیاط با

 زیرا ،بوده اشتباه ما کار او نظربه. بود او واکنش!« دیگه بار یه. »نبود راضی مربی کار پایان

 تالش کافی یاندازهبه یعنی نخوردیم زمین اگر و! دهیم انجام نقصبی را آن خواستیممی

 .خوردیم زمین ما یهمه بعد یدفعه. ایمنکرده

 

 و افتادیم نتیجه در کردیم، را کاراین ما و برویم هایمانتوانایی از فراتر که بود این هدف

 .شویممی مانپیشرفت متوجه اما خوریممی زمین هم هنوز زمان گذر با. شدیم زمین نقش

 ادرج واقعی شکست زیرا نداد، قرار تأثیرتحت را مانمربی شکست، از ما ترس کار، آغاز در

 .است نکردن پیشرفت و زدن

 

« 
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 مسیست عصبی هایمحرک آن، مرزهای از گذر برای تالش نیست؛ عبارت یک تنها «امن یدایره

 ار سیستم این یکنندهتحریک مرزهای ذاتی طوربه شما امن یدایره. کندمی فعال را تهدید

 بگیرید، آن از خروج به تصمیم وقتی. کنیدمی امنیت احساس دایره درون. کندمی تعیین

 هساخت برایش که کندمی را کاری همان تانذهن. کنیدمی دریافت تهدید با رویارویی هشدار

 دموار و هاناشناخته شده،درک هایریسک برابر در هشدار پیام با شما از حفاظت: است شده

 .ناآشنا

 

 شکست از ترس با مقابله

 

 از محافظت در بود، مانقبیله به محدود ما امن یدایره کههنگامی و تکامل روند در ما ذهن

 امنیت برای واقعی تهدیدهایی ها،ناشناخته و مخاطرات زمان، آن. کردمی عمل خوب تهدیدها

 با .کنندمی تهدید را ما احساسی امنیت بلکه فیزیکی امنیت نه مخاطرات امروزه. بودند ما

 و شویممی فلج شود،می سرازیر هایمانرگ در ترس است، یکسان هنوز ما واکنش حال این

 .کنیم فکر توانیمنمی

 

 بازتعریف را ترس محرک عوامل و هامرز ناچیز، مقدار به حتی تانامن یدایره گسترش با

 نکهای بدون ورزشی حرکت انجام با. کنیدمی پیدا تریبزرگ امن یدایره تدریجبه و کنیدمی

 ما که دانستمی مانمربی. کردیممی حرکت مانامن یدایره درون واقع در بخوریم، زمین

 مرزهای خریدیم، جان به را خوردنزمین کههنگامی! کرد نخواهیم رشد دایره این درون

 یتموفق معنایبه افتادن. شد تبدیل هدف به شکست واقع در. دادیم توسعه را مانآسایش

 را مانامن یدایره مرزهای بتوانیم تا کنیم، پیشرفت بتوانیم تا خوردیم زمین ما! بود

 .بدهیم گسترش

 

 .کنیم غلبه شکست از مانترس بر توانیممی که است گونهاین

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 6 

 

 

 کنید بازتعریف را شکست

 .نگیرید درس آن از که است شکست راستیبه هنگامی تنها شکست چه؟ یعنی شکست

 شکست بارها (Poke و Beacon یپروژه مانند) فیسبوک جمله از بسیاری بزرگ هایشرکت

 میان در معروف شعاری. است هایشانشکست آنها موفقیت دلیل حقیقت در. اندخورده

 رفتپیش ترسریع بخوری، شکست ترسریع اگر: »دارد وجود «ولی سیلیکون» های استارتاپ

 اینکه و هاستمحدودیت از نکردن گذر شکست، ترینبزرگ داندمی فیسبوک!« کنیمی

 دنیای در معروفی مثل. شودمی تدریجی مرگ دچار پذیری ریسک و کردن خلق تغییر، بدون

 :گویدمی بازاریابی و فروش

 

 .کندمی ترنزدیک «بله» پاسخ به گام یک را ما «نه» پاسخ هر

 

 باز آغوش با را ها«نه» پس. کنیممی فکر ما که نیست چیزیآن شکست هاوقت بیشتر

 و دشونمی تبدیل «بله» به روزی ها«نه. »کنید پیدا را پیشروی راه کنید سعی و بپذیرید

 .کنیدمی پیشرفت تردیدبی و تدریجبه شما

 

 بشناسید را ترستان شکست از ترس با مقابله برای

 

 رشدکردن و تغییر پذیری،ریسک جدید، چیزهای از هاآدم یهمه ترسید؟می چه از دقیقا

 نیم،کمی تصور را نتیجه بدترین ما که گیردمی ریشه آنجا از شکست از ترس. ترسندنمی

 راستیبه اما. هستیم شدنرد نگران شدتبه یا نقصبی ینتیجه خواهان غیرمنطقی شکلیبه

 کار و کسب شروع صورت در کنیدمی تصور چیست؟ بیفتد، است ممکن که اتفاقی بدترین

 از هم را تانعزیزان و دوستان آیا. داد خواهید دست از را چیزهمه آن شکست و جدید

 آغاز هب که نیرویی و ابتکار آیا بود؟ نخواهند کنارتان در دیگر تانخانواده آیا دهید؟می دست

 رود؟می بین از کرد، تانترغیب وکارکسب
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 دست از را چیزهمه ۸۰۰۲ سال اقتصادی بحران در وکارم،کسب اندازیراه از پس من خود

 رکود از پس کار بازار شرایط بدترین در هم آن بودم؛ بیکار و بدهکار شدتبه. دادم

 رد سرانجام اینکه تا برنداشتم تالش از دست شکست، این وجود با. ۰۳۹۰ یدهه اقتصادی

 ام تصورات بدترین واقع در خُب. شدم استخدام فروش سرپرست عنوانبه معتبر شرکتی

 .شوندنمی تبدیل واقعیت به هرگز

 

 بزنید کنار را ترس نفساعتمادبه با

 شکست یتماشا دنبالبه کسهیچ. کنندمی عمل نفس به اعتماد با که است کسانی کام به دنیا

. بود خواهد تانپشتیبان دنیا بردارید، گام اطمینان و نفساعتمادبه با اگر اما نیست شما

 هایفرهنگ البته. شوندمی آشکار مناسب هایفرصت و هازمینه و افتدمی خوبی اتفاقات

 ودخ نوی یایده از کسی وقتی کشورها برخی در. دارند موضوع این به متفاوتی نگاه مختلف،

 در .گویندمی آن بودن دسترس از خارج و ناممکن از دیگران کند،می صحبت وکارکسب برای

 رموردنظ فرد و حمایت ایده از تشویق و تحسین با معموال افراد دیگر، هایفرهنگ در مقابل،

 را دیگر هایروش و آشنایان و دوستان معرفی طریق از کمک او به و کنندمی تشویق را

 .دهندمی پیشنهاد

 

 بروید پیش گام به گام شکست از ترس با مقابله برای

 

 از یوقت. است روپیشِ چالش بزرگی و سختی بر تمرکز شکست از ترس دالیل از دیگر یکی

 ناپذیرفتح گویی که رسدمی پرابهت چنان نظرتانبه کنید،می نگاه اورست یقله به کوه پای

 حال این با. کنید اضافه هم را خشک و سخت محیط و درجه ۰۰ منفی سرمای طوفان، است؛

 مسیر آنها یهمه. اندکرده فتح را اورست یقله ایغیرحرفه کوهنوردان جمله از نفر صدها

 رسدب نظربه ایکلیشه شاید. قله سویبه گام نخستین برداشتن با: اندکرده آغاز جوریک را

 و رانندمی پیش را شما تدریجبه کوچک هایگام. شوندمی عادت به تبدیل ما رفتارهای اما

 .بود خواهد دسترس در هدف مدتی از پس
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 نکنید ترس به توجهی

 هایسوارموج. نکنید توجه تانترس به که است این شکست از ترس بر غلبه هایراه از یکی

 دارند، ویرانگر و سهمگین نیرویی که طبقه ۰ ساختمان بلندی به هاییموج سوی به ایحرفه

 که دهکننفلج ترس این با مقابله برای. است ناممکن هاموج این از نترسیدن. کنندمی شنا

 به کردننگاه از ایحرفه سوارهایموج نروند، هاموج این سمت به وقتهیچ شودمی باعث

 توانیممی کهدرحالی داریم؛ زیادی هایترس زندگی در ما. کنندمی اجتناب برخورد ینقطه

 .زدیمبد دیگر برخی از را ماننگاه باید کنیم، غلبه بهشان و شویم خیره برخی به مستقیما

 

 بکشید چالش به مختلف های زمینه در را خود شکست از ترس بر غلبه برای

 

 چالش به را خود هستید، آن در پیشرفت دنبالبه که ایدامنه از فراتر دیگر، هایزمینه در

 پرطرفدارند؟ قدراین استقامت دو و گل در دویدن گانه،سه ورزش چرا دانیدمی. بکشید

! حالجند مرده چند ببینند و بگذارند سر پشت را هایشانمحدودیت دارند دوست مردم چون

 دست خاص ایزمینه در تاناهداف به موفقیت با وقتی. رویدمی پیش و کنیدمی اراده شما

 یگرد هایینهزم در پشتکار و هامهارت همان کارگیریبه با توانیدمی شویدمی متوجه یافتید،

 با یدتوانمی فهمیدمی کنید، شرکت استقامت دو در توانیدمی بدانید وقتی. شوید موفق هم

 .بیایید بر هم دیگر متنوع کارهای از ایمجموعه یعهده از درست نگرشی و آموزش

 

 !ستیده االن که باشید جاییهمین دقیقا هم بعد سال که بترسید این از. نترسید شکست از

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 9 

 

 

 !نیست بیش ایافسانه نترس آدم

. ندبینمی دیگران که است چیزی این اما رسندمی نظربه انگیزشگفت و نترس موفق افراد

 موفقیت به زحمت و تالش تمرین، از ترکیبی با و بودند معمولی آغاز، در هم موفق هایآدم

 برای داریم باور زیرا کند،می محدود را ما از خیلی نترس هایآدم یافسانه. اندیافته دست

 نیست نترسیدن معنای به شجاعت. باشیم انگیزشگفت ذاتی طوربه و نترس باید بودن موفق

 خود ییعن نکشیم؛ دست کردنعمل از و شویم روروبه آنها با هایمان،ترس وجود با یعنی بلکه

 هاآن با سرانجام و بگیریم قرار هایمانترس با رویارویی موقعیت در بکشیم، چالش به را

 ام انسانی هایویژگی از یکی و ناپذیراجتناب طبیعی، انسانی هر برای ترس. شویم روروبه

 برخی اما کندنمی زندگی ترس بدون تمامیبه کسهیچ. ماست یهمه وجود در ترس. است

 .بگیرند آغوش در را شانترس اندگرفته یاد


