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  اضطراب، اعتماد به نفس، تکنیک ،ان ال پیواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باال بردن اعتماد به نفس در همه  تحقیق بررسییی تاریر آمشز   ان ال پی  برنامه ری ع عیییبی کالمی بر کاهط اضییطراب  هدف 

یا استرس هستند .اگر همه انسانها به درک رسیده باشند بر مسائل زندگی مسلط باشند. اما از حس  کسانی که فاقد اعتماد به نفس  

را کامل کنند .ممکن اسخ انسانهایی را دیده باشید که در  ندرت می تشانند رشید شییییخ خشد   اعتماد به نفس برخشردار نباشیند به 

ظاهر مشفق به نظر می رسند ، لی اعتماد به نفس آنها پشسته اع بسیار شکننده دارد .در  اقع آنها کشدکانی آسیب پذیرند، که به دلیل 

د البته با تکنیکهاع ان ال پی د باره میتشانن هماد به نفس هسیییتند. ک،دچار کمبشد اعت نعدم اطمینان نسیییبخ به محبخ  الدین شیییا

اعتماد به نفس   اقعی پیدا کنند .بعضیی ا قات نداشیتن مهارتهاع خاب به اضیطراب منمر می ششد پس نداشتن اعتماد به نفس      

 خ.درمان اس هاع ان ال پی قابل رابطه تنگاتنگی باهم دارند که غلبه بر اضطراب نی  با تکنیک باضطرا

 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                          31تا  10، صفحه از 1041، بهار1ه، شمار3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 15  ب...        آذر سادات خادم                                   آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی )ان ال پی (بر کاهش اضطرا تاثیر مدیریت و

 

 مقدمه -1

زمان اسییتفاده کنید تا اعتماد به  هاع ان ال پی در هر مکان   دراین مقاله سیعی شییده اسیخ که چگشنه از تکنیک  

بیشاهم در مشرد اعتماد به نفس تشضیییب بدهم،   بر اضییطراب خشد غلبه پیدا کنید.اگر  نفس شییما اف ایط پیدا کند  

با تکنیکهاع ان ال پی اعتماد به نفس خشدرا باال ببریم.   هبپرسیید. چه طشرع امکان پذیر اسخ ک  نشیاید از خشدتا 

 اقعیخ این اسیخ که همه ما تشاناییهاع الزم را در در ن خشد داریم فقط باید با ر داشته باشیم  به در ن خشدمشن  

ک یتمرک  داشییته باشیییم .اگر همه ما داراع خلق   خشع خشب بشدیم دیگر نیازع به ان ال پی نداشییتیم .ما اگر در

جنبه از زندگی خشدبا اعتماد به نفس باشییم معنایط این نیسخ که در جنبه دیگر داراع اعتماد به نفس هستیم .بنا  

 خ  اس دیگر را از دسیخ یابی به اعتماد به نفس باز میدارد پپاسیآ آن احساسات شما   دبراین چه چی ع شیما   افرا 

بی اعتمادع به خشد   افسیردگی می ششد که همگی   اضیطراب  -این به مقدار زیاد شیامل مشیکالتی مانند ترس   

اعتماد به نفس شییمارا متشقم می کند پس کمبشد اعتماد به نفس عامل تشییدید  سشییمارا گمراه می کند   احسییا

که ان ال پی انمام می دهد، احساس بازدارنده را که عامل باز دارنده تشانایی هاع شما  هکننده اضطراب اسخ   آنچ

به شیما کمک می کند تا بتشانید به احسیاسیات دلیشاه خشد برسید.به همین علخ ابتدا به     کند   هسیخ را پیدا می 

شضیب به ت باین علم از چه زمانی بنیان گذارع شد  در مشرد اعتماد به نفس  اقعی   کاذ هتعریم ان ال پی   اینک

حث به مب ندر پایا هایی ارائه شده اسخ. در مشرد باال بردن اعتماد به نفس با ان ال پی راهکار نپرداختم .  همچنی

 اختیاب داده شده اسخ.   سغلبه بر استر

Nlp؟چیست 

   میالدع در دانشییگاه کالیفرنیا در سییانتاکر ز د  دانشییمش به نام هاع ریچارد بندلردانشییمشع ریاضیییات 07دردهه

 ام دهند .مشفق عیر خشد انم  جان گریندر دانشمشع زبان شناسی تیمیم گرفتند تحقیقاتی ر ع افراد ر انشناسی

آنها تحقیقات خشدرا ر ع سییه نفر از افراد مشفق انمام دادند که عبارت بشدند از  یر جینیا سییتیر بنیانگذار سیییسییتم 

 س ازپ، فریت  پرل  گشیییتالخ درمانگر  میلتشن اریکسیییشن بنیان گذار علم هیپنش تراپی  ردرمان گدرمانی  خانشاده 

 خاصشان دانستند.   رفتارعمشفقیخ آنهارا ر   ها  الگشهاع فکرع ،احساسی  خخشد علتحقیقات 

با در زمینه که غال خ  شناخبدن این سه نفر را آنالی  کنند   این تحقیقات  ن  زبااین د  دانشمش سعی کردند کالم 

 براع شر ع علم ان ال پی شد .   اساسیزبان شناسی بشد پایه 

 براع  طی جلسات مشترک میمم شدند تا نامی براع این علم بیابند ، ل تحقیق مستمرسیا  از د  بعد گریندر ربندل

 از این د  دانشمش به چاپ رسید. بد  کتاا لین بار 1۷0۱نیستین بار ،در سال

منحیر به همان فرد خاب اسخ .که  مسائلا لین مشضشعی که آنها بررسی کردند ،این بشد که درک هر انسانی از 

 گرفته اسخ. نشاتز کانالهاع ترجیحی خشد این فرد این تفا تها ا
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 متا را پرل  به علم ان ال پی اضافه کرد ند. مدلساختار کالم را ستیر 1۷0۱در سال  

میدل متا مدل زبانشیییناختی اسیییخ که در تکنیکهاع  ان ال پی ،در باره طرز تفکر میاطب در علشم ارتباطات به  

 اطالعاتی به ما می دهد .

نی  پس از تحقیقاتی که ر ع هنرمندان ،مدیران ،فر شیندگان ،  جامعه شناسان ، انمام شد دیدگاه   1۷0۷در سیال  

 هیپنشتراپی مدل میلتشن را به علم ان ال پی اضافه کردند .

ان ال پی سییعی کرد در مسیییرهاع درمان ،کشچینو،علشم ارتباطات ،تکنیکهاع مدیریخ  ...از ر شییهاع میتلفی   

 هیپنشتراپی ،خانشاده درمانی ،گشتالخ تراپی استفاده کند .درمانی ، همچشن ر ان

متعدد تیمیم گرفتند اصطالح ان ال پی را که تر کیبی از سه کلمه  ت  جلسا جان پس از تحقیقات  بالخره ریچارد

 اسخ براع این علم انتیاب کنند .

 NLP( neuro)(Lingugistic)(programing)چرا اصطالح ان ال پی انتیاب شد 

 N_Neuro:بعی

آنها کلمه عییب را انتیاب کردند چشن با رشیان براین بشد که سیستم عیبی در عملکردها  عکس العمل هاع ما   

پیرامشن خشدرا درک   آن را در ذهن خشد آگاه   نا خشدآگاه  مسیییائلنقط  یژه اع دارد.میا با پن  حس خشد دنیا    

 خشد پرداز  می کنیم .

ر تییالت   کارکرد ذهن   ر ان ما نقط  یژهاع دارد .تعامالت ما با دنیاع اطراف عال ه براین سیستم عیبی ما د

 عیبی اسخ . دستگاهحرکات بدن   انطباق ما با محیط ،تحخ کنترل مغ  

تر  چگی ، انطباق پذیرع   انتقال الک ریک پا، پیچیدگیفشق العاده همچشن  خیشصیاتدسیتگاه عییبی انسان با   

 هدایخ کند . ارفتارها رتشاند  شیمیایی می

 L_linguisticزبان 

 .خانسانها سزبان مهمترین پل ارتباطی بین 

  اندیشییه ها ،عادات ،ارز  ها   هنمار  ها افکارزبان نشعی اب ار اجتماعی سییاده اسییخ که افراد تمربیات ،اند خته 

 . ،بدان  سیله انتقال می دهند ن  کالهاع اجتماعی فرهنگی خشد را به صشرت خرد 

 در مطالعات اجتماعی   فرهنگی ،زبان اب ارع براع برقرارع ارتباط اجتماعی محسشب میششد .
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 راعب  در  اقع زبان از نیاز هاع مهم تمام جشامع انسانی که از طریق آن اعضاع جامعه می تشانند به صشرت نا گ یر

تباطی از مهمترین  یژیگی هاع انسیییان برقرار کنند  که چنین ار تعاملرفع نییازهیاع همیدیگر ،با یکدیگر رابطه    

 هاسخ .

زبان براع همه نیازهاع جسیمانی گرفته  تا آرز  هاع ر حی به کار برده می شیشد .زبان به انسان اجازه می دهد تا   

فرهنو را بیا فریند .تمربه ها را انباشخ کند  شیشه هاع رفتارع یکسان را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد .افکار 

 خشد آگاه  نا خشد آگاه ما به صشرت کالمی  غیر کالمی به دیگران منتقل می ششد . تاحساسا  

 p_programingبرنامه ری ع :

برنامه ری ع در باره تشالی   سلسله مراتب رفتارهاع ما  این که چگشنه در راستاع یک هدف اقدام می کنیم ،بحث 

مدل سیازع ،تغییر سیطشح عییب شیناسی  آمشزشی صشرت می     می کند این فرایند از طریق  به کار گیرع کالم ،

 گیرد .

ما بعد از تشلد به  اسیطه تکرار یک عملکرد  یا تشسیط تمربیاتی  که در طشل سیال ها به دسخ می آ ریم .به طشر    

خشد کیار ،بیه طریقی در ذهن نیا خشد آگاه ،برنامه ری ع می شیییشیم .به طشرع که کارها  رفتارهاع ما در آینده به    

شرت منظم   تکرارع انمام می ششد .از این ر  بنیان گذاران این علم از کلمه برنامه ری ع استفاده کردند.بنابراین ص

 )19۷1_پرفسشرعمرایی(نقط کالم  سیستم عیبی در زندگی ر ز مره بسیار چشمگیر اسخ. 

 اعتماد به نفس واقعی به دست آورید

 آنچه که شما کشف خواهید کرد

 نفس کذب  نشعی اعتماد به نفس  اقعی  جشد دارد نشعی اعتماد به 

 .انسانهایی که در نظر شما اعتماد به نفس هستند،شاید فقط در زمینه شغلی اعتماد به نفس داشته باشند 

  اعتماد به نفس  اقعی از یک سییناریش به سییناریش دیگر ،آن هم با همان سییطب خشد با رع   خشد آگاهی

 داشته اید ، قابل انتقال اسخ .یکسانی  که در سناریشع نیسخ 

ما در زمینه کارع حقیقتابه صییدها انسییان گشناگشن بر مییشریم که در سییناریشع معینی اعتماد به نفس دارند.اما   

 زمانیکه پاع به یک قلمر  نا آشنا می گذارند اعتماد به نفسشان کاهط می یابد.

ا خشدتان راحخ باشید که بتشانیدد به قلمر  نا آشنایی پ اعتماد به نفس  اقعی به معناع آن اسخ که به قدر کافی با

بگذارید . در آنما نی  به تال  خشد ادامه دهید  بتشانیداعتماد به نفس خشدرا از یک سییناریش به به سناریشع بعدع 

 نتعمیم دهید. قتی شما اعتماد به نفس ندارید ظاهراخشدرا از همه چی هاع پیط ر ع خشدپنهان می سازید  در عی

حال در صدد یافتن راهی هستید که احساس بهترع نسبخ به خشد پیدا کنید شما براع آن که احساسات خشدرا د ر 
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نگه دارید،سیییعی خشاهید نمشد  ضیییعیتی را که درآن قرار دارید ،کنترل کنید در نتیمه این الگش با این ر ند ادامه 

 ( عشض کنید . bring iton)"شانستن ت"میابد.اعتماد به نفس  اقعی آن اسخ که بار حیه نیر مند

 ترس غیر منطقی از شکست

باز می داردپشاید  ضعیخ هاع  نبنابراین چه چی ع اسیخ که شیمارا از یافتن اعتماد به نفس مشرد جسیتمشع تا   

فرا انی  جشد داشیته باشند که شما در آنما اعتماد به نفس نداشته باشید اما همه این  ضعیتها  جه مشترک دارند   

مه آن هاریشیه در ترس دارند ترسی که با تشان مشفق شدن شما مرتبط اسخ این ریشها شاید دیرینه باشند   تا  ه

عمق ضیمیر نا خشد آگاه شیما رخنه کرده باشید  به همین علخ اسخ که احساس اعتماد به نفس پایین اغلب غیر    

از عهده انمام دادن کارع بر می آیید اما منطقی به نظر می رسید ساده می تشانید به خشدتان بگشیید که به خشبی  

  قتی احساس ترس یا اضطراب به شما غلبه میکند هیچ مقدار دلیل تراشی شمارا نمات نیشاهد داد.

 بازع مقایسه کردن خشد با دیگران می تشاند فقدان اعتمادبه نفس شمارا د چندان کند .

ما کند. ذهن شفقدان اعتماد به نفس را تشدید می مقایسیه کردن خشدتان با افراد دیگر شییشه مرسیشمی اسیخ که    

بسته به این که شما انسان مثبخ یا منفی اندیط هستید ،ظرفیخ آن را دارد که مقایسه هاع سطب باال )مثبخ (یا 

مقایسییه هاع سییطب پایین )منفی (انمام دهد .آنچه که شییما مشییاهده می کنید  نحشه اع که شییما خشدتان را با  

 می کنید فقط در تییل شما  جشد دارد    اقعی نیسخ ]می تشان گفخ [نشعی تشهم اسخ.دیگران مقایسه 

 پنهان سازی فقدان اعتماد به نفس 

 خجالت واضطراب

انسییان ها سیییخ تال  می کنند تا فقدان اعتما به نفس خشدرا پنهان سییازند .آنها بعضییی مشاقع این کار را عمدا 

 فرایند نا خشد آگاهنه عمیق تر ناشی میششد .انمام می دهند  بعضی مشاقع هم از یک 

اگر شما شبیه بسیارع از انسان ها دچار کمبشد اعتماد به نفس شده اید احتمال دارد با آن مسأله به یکی د شیشه به 

مقابله پرداخته اید .نیسیخ ،پس از اینکه تیشر کرده اید که چه قدر کار پیط ر ع شما دششار یا غیر ممکن اسخ  

 ینکه پیامد منفی آن را پیط بینی کرده اید ،احتماال یکی از د  راهبرد  زیر را بر گژیده اید . پس از ا

 براع این که احساس اعتماد به نفس پیدا کنید .احتماال راهبردهاع ساختگی مانند _1

  شیک لباس پششیدن 

 از حفظ کردن اطالعات با هدف تحخ تاریر قرار دادن مردم 

  پر حرفی کردن به منظشر جلشگیرع از سکشت هاع آزار دهنده را امتحان کرده اید 

انسیان هاع فاقد اعتماد به نفس معمشال یک نشع رفتار ع دارند که به آن خش گرفته اند   براع شان به  

شیییکیل ییک عادات معمشل در می آید که می تشانند از آن براع محافظخ خشد در هر مشقعیخ الزم  .    

 اده کنند.استف

انسییان هایی که از راهبردهاع سییاختگی اسییتفاده می کنند تا ر ع اعتماد به نفس پایین خش سییرپش   

گذارند اغلب نمایط هاع خشبی از خشد به اجرا می گذارند اما در الیه زیرین یک نشع احسییاس تششیط 
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د  یک  ضییعیخ  نگرانی جریان دارد شییما به دنبال راه هایی هسییتید که به احسییاس خشب دسییخ یابی

خششی  لذت بیط مشقتی براع خشد ایماد کنید ...)اما(....این نشع احساسات خشب به هیچ  جه به اعتماد 

 به نفس مرتبط نمباشند  عمدا با احساس رضایتمندع   آسشدگی مرتبط اند 

 taking comfortکه ایماد  قفه یابه طفره رفتن) "منحرف سیییاختن  افکیار دیگران  "راهبرد _۲

break. مرسشم اسخ  آنها عبارتند از ) 

 شکالت خشردن 

 )... مرتب کردن)ر ع می   یا اشیاع پیرامشن 

 پرداختن به کار ر تین  عادع مانند سیگار کشیدن،یا استفاده از مشاد میدر 

 قتی شیماعمال احسیاس کنید که اعتماد به نفسیتان پایین اسیخ ،شمابه دنبال راههایی میگردید که به شما     

ب بدهند  نشعی   ضیعیخ لذت بیط مشقتی در شما ایماد کنندشما همیشه می تشانید در زمینه  احسیاس خش 

مرتب کردن اشیییاور ع می  خشد اطش کشیییدن لباس هایتان یا شییسییتن ظر ف مشفق عمل کنید اما احسییاس 

تمندع  رضایخشبی که با اینها به دسخ می آ رید از هیچ نظر ربطی به اعتماد به نفس ندارند  عمدا با احساس  

 آسشده خاطرساختن شمامرتبط اند.این قبیل فعالیتها هرگ  اعتماد به نفس را اف ایط نمی دهند.بر عکس این 

قبیل فعالیتها  در  اقع مانع برخشرد شیما با  ضیعیخ هایی که باعث اعتماد به نفس پایین  در شییما می ششند   

رفخ در نتیمه احساس قدیمی در شما ادامه می هرگ  از بین نیشاهد "ریشه اع  اصلی ^،می گردند  مشکل 

 یابند .

این اسیخ که شما در نتیمه  آن  از  ضعیخ هاع معینی اجتناب می  رزید  عال ه بر آن  "طفره رفتن "پیامد 

 باعث می ششد که حتی احساس بدترع به شما دسخ بدهد.

شما به تمربیات خشد نسبخ میدهید نحشه احساس کردن شما در باره خشدتان  به می ان عشاطم مثبخ یا منفی 

 ،بستگی خشاهد داشخ.

فقدان اعتماد به نفس تشهمی اسخ که شما آن را به  اسطه پیشند عاطفی یا خاطره اع که شما از یک ر یداد 

 دارید زنده نگه میدارید .

ر دهیم آن ها تغییما نمی تشانیم اتفاقات گذشیییته را تغییر دهیم  اما می تشانیم تییالت یا تشهماتمان در باره 

.احساسات منفی از قبیل  سرخشردگی ،اضطراب ،عیبانیخ راه بر اندیشه عقالنی را مسد د می سازند.در نتیمه 

،در  ضعیتی که پیط ر ع شما قرار دارد، نحشه احساس شما از نحشه عملکردتان الشیخ  بیشترع پیدا می کند 

ما کمک خشاهند کرد که به ذهن عقالنی یا منطقی راه .از طرف دیگر ، قتی احساسات شما مثبخ باشند به ش

پیدا کنید  به شما انگی ه می دهند که در زمینه )هر مقشله که باشد (پیشرفخ  حاصل کنند  به شما کمک می 

 کنند که رفتارع مناسب را انتیاب کنید .
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 ایجاد توهم از نوع مثبت آن : تمرین

بنابراین زمان آن رسیده اسخ که تشهمات منفی را که به شما احساس منفی می دهند،را کنار بگذارید  تشهمی 

ایماد کنید که به شیما احسیاسیات مثبخ  گرم بدهند  کارع کنند که شیما نسیبخ به خشد احساس خشبی به      

 از تفکرات مثبخ آگاه ششید  دسخ آ رید..این فرایند اعم از مثبخ یا منفی آن یکی اسخ اما زمان آن رسیده

 قضاوت نکنید کنجکاو باشید و

اگر شییمادرباره دیگران قضییا ت کنید احتماال در مشرد خشدتان قضییا ت می کنید .در عشض آنکه در باره دیگران   

قضا ت کنید .حس کنمکا ع خشدرا براع تشجه کردن به چی  هاع دیگر)انسان ها اشیاو(بپر رانید.شما هرچه ز دتر 

ز قضا ت کردن در باره دیگران بردارید به همان می ان به ) انسانها  چی  هاع دیگر...( تشجه بیشترع خشاهید دسخ ا

 کرد  ر ند احساس بهتر کردن را آغاز خشاهید کرد .

گام نیسخ حشاستان را ر ع یک  ضعیخ تاریر گذار که قرار اسخ در آیندهبراع شما اتفاق افتد متمرک سازید .اینک 

تی بیندیشید که مشجب می ششد که به شما احساس خشب بدهد.این  ضعیخ می تشاند یک میاحبه ،یک به  ضیعی 

امتحان ، یک مالقات ،یا یک قرار دندانپ شییکی )در آینده( باشیید .چند دقیقه اع  قخ بگذارید   آن را در ذهن خشد 

 تمسم نمایید.

 سمخ خشد نگاه می کنید ،تیشر کنید که شما در قالبمرحله د م :این که باسیتید یا راسخ بنشنید  همانطشر که به  

یک فرد با اعتماد به نفس چگشنه به نظر می آیید ،تشجه کنید که چگشنه ایسیییتاده اید  افراد دیگر چگشنه به شیییما 

  اکنط نشان میدهند .

د را در ذهن خش گام سییشم :این تیییشر را به یک فیلم )در ذهن خشد( مبدل کنید در حالی که لبیند به لب دارید ،آن

ادامه دهید  به یک پایان مشفقیخ آمی  برسانید.تشهم خشدرا  اقعا شبیه  زندگی سازید .رنو  ر شنی  کنتراسخ این 

 فیلم در نی) ذهنی( را اف ایط دهید.

گام چهارم :حاال تشجهتان از خشتان د ر سیازید به انسیانهاع دیگر در این  ضعیخ معطشف سازید . به خشد بگشیید   

باره خشدتان نیسیخ )چشن این کار نشعی  سیشاس فکرع خشاهد بشد ( تنها سیهمی اسخ که شما در این  ضعیخ    در

 دارید .

گام پنمم :حاال این تییل خشدرا ن دیکتر آ رید   همانطشر که کار می کنید احسیاسیات مثبخ در حال رشد را حس   

 ع بدن شما سرایخ می کند .میکنید .اجازه دهید این احساس مثبخ ساخته ششد  به تمام اعضا

ید تا چه اندازه آمادگی دار ه: حاال با لحن صدایی که حاکی از اعتماد به نفس اسخ به خشدتان بگشیید کمگام شیشی  

 که در آن لحظه    ضعیخ ) میاحبه آزمشن ....(فرا برسد .
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شد[یک نشع احسییاس مثبخ  آرام باشییید آنچه که شییما انمام دادید ایماد نشعی تشهم مثبخ اسییخ ]آنهم تشجه به خ

 انگی ه بیشیییی به  جشد می آ رد .این تمرین را چند بارع در طشل چند ر ز انمام دهید تا به داشیییتن  این عادت 

 کنید. این احساس به تدری  به یک فرایند خشد کار تشلید کننده رفتار )تشام با (اعتماد به نفس مبدل خشاهد شد .

 عبارت انگیزه بخش ان ال پی 

 یک قلمرو ] دربر دارنده همه جزئیات [ آن قلمرو نیست . نقشه

  اگر شما بیشاهید با اتشمبیل از از نقطه الم به نقطه ب  برسید میتشانید از نقشه ) شهر ( استفاده کنید  یا

می تشانید در سیستم مسیر یاباتشمبیل خشد کد پستی )منطقه مشرد نظر ( را  ارد کنید تابه شما نشان دهد 

از چه مسییر )مناسیبی (اسیتفاده کنیداما نقشیه شیهر همانند) مسیر هاع  اقعی در(شهر نیسخ       که شیما 

 ضعیخ ترافیک عملیات جاده سازع ،مسیرهاع انحرافی ،دید  همه تمربیات دیگرع را که شما در مشرد 

یک مسییرخشاهی دا  ترا نشیان نمی دهد.به طشر مشابه ، معانی  که شما به تمربیات خشد نسبخ می   

دهیدتنها تفاسیر شما هستند با این حال شما شاید به گشنه اع عمل کنید که این قلمر  ع  اقعی اسخ   

 با ر کنید که نقشه اسخ .

 . هر فرد منحیر به فردع  یک قلمر یی دارد که ما از قرار معلشم آن را  اقعیخ می نامیم 

 د از :نقشه شییی شما ،  اقعیخ شما از فیلتر گذراندن هر تمربه منفر

 تمربیات گذشته تان 

 نخاطرات گذشته تا

 با ر هاع گذشته تان 

 ارز  هاع گذشته تان 

 زبان گذشته تان حاصل می ششد 

 آیا زمان آن نرسیده که نقشه خشد را ر ز آمد کنید .

 خود آگاهی عامل مهم دستیابی به اعتماد به نفس است 

تغییرات  اقعی اسیییتفاده کنید تغییراتی که در همه کارهایی که  بنا براین شیییما می تشانید از این آگاهی براع ایماد

 انمام می دهید به شما احساس اعتماد به نفس به مراتب بیشترع خشاهد بیشید.

ع را  که می کنید با  یک ران ال پی میگشید شییما مسییذشل ذهن خشد  در نتیمه پیامدهاع خشد می باشییید .هر کا 

 مشجب جذب اندیشه هاع مشابه دیگر می ششد  به رفتار شما منتهی میششد .اندیشه آغاز می ششد .این اندیشه 
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باقبشل مسذشلیخ در قبال نحشه فکر کردن تان  می تشانید کنتر ل رفتار خشدرا به دسخ بگیرید .اگر شما می خشاهید 

کنید باید  ا آغازبا اعتماد به نفس باشیییید باید با اعتماد به نفس فکر کنید .شیییما براع آنکه متفا ت اندیشییییدن ر 

 (را بپذیرید .  personal damageمسعشلیخ براع تحشل فردع را)

 خودتان را باور داشته باشید

 ال  همه د ران ب گترین بازیکن بسکتب_شما باید از خشدتان متشقع باشید تا بتشانید از پس کارها برآیید.مایکل جردن 

ما مبدل شده اند اع با ر ها می تشانند مارا محد د کنند  یا  همه داراع با ر هایی هسیتیم که به شیشه تفکر معمشل 

به ما کمک کنند بسته به این که ما چگشنه این با رها را در خشد کشم کنیم .با رهاع باز دارنده بیشی از ر ز مره 

اع [ هرا تشیکیل می دهند  گر تغییرشیان ندهیم به مبنایی براع عادت به اجتناب کردن از سناریش هاع ]مشقعیخ   

با ر به گشنه اع اسخ که پس از شکل گیرع ا  ششاهد   ادله  عدشیشار  ناخششایند مبدل می ششند ماهییخ هر نش 

د را رد میکند .شما براع آنکه تیمیم بگیری  اع را در حمایخ   پشتیبانی از خشد جذب می کند   هر نکته متضاد 

 .یرند تغییر دهید میبایستی ارز  هاع خشد را کند  کا  کنیدکه آن با ر هایی که برسر اعتماد به نفس شما قرار میگ

 به عبارت دیگر آنچه را که  اقعا د سخ دارید که بتشانید به دسخ بیا رید به قدر کافی براع شما اهمیخ داردپ

حذف کردن با ر منفی   آفریدن یک نشع تشهم قدرت بیط تر جدید پیرامشن چی  هایی که براع شما مهم هستند 

 .خ.د اف ایط اعتماد به نفس شماسکلی

 نکته انگیزه بخش  ان ال پی 

 با ر شما هر چه باشد از آن دفاع خشاهید کرد

    میاهییخ هرنشع با ر این اسیییخ که  قتی آن را می پذیرید از قرار معلشم به دفاع از خشد می پردازید  به

مساله به یک نسبخ در مشرد مذهب ،  دنبال ششاهد  ادله اع می گردد که از حقانیخ  ا  دفاع کند .این 

 معنشیخ با رهایی که در باره خشدتان   تشانمندع هایتان دارید کار برد دارد .

  در نتیمه شییما اطمینان حاصییل خشاهید کرد که قطعا نمی توانید بنا براین اگر شییما معتقد باشییید که

دا خمالتی هستید ششاهد زیادع پیخشاهید کردکه هرگ  مشفق نشیشید .اگر معتقد باشید که ترسش  ب دل   

خشاهید کرد که آن را زنده  پا برجا نگه دارید .اگر شییما معتقد باشییید که جک تنبل اسییخ  خشدتان را   

 متقاعد خشاهید کرد که این مشضشع  اقعیخ دارد .

  در نتیمه به دنبال راه هایی خشاهید گشییخ که مشفق شییشید می توانید اما اگر شییما معتقد باشییید که

نابراین ،چرا نباید از این فرایند عالی براع دفاع کردن از با رهاع قدرت بیط  اعتماد سیییاز اسیییتفاده .ب

ا خیلی  این با ر شم _منشط به آنکه به آن با ر داشیته باشید _کنیدپشیما میتشانید این کاررا انمام دهید  
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ند هایتان دارید ،آغاز می ک ز د ر ند تغییر دادن نحشه احساسی را نسبخ به خشدتان  نسبخ به تشانمندع

. 

ا به تعامل با دیگران بپردازید  این مطلب را ب_از با رهاع قدرت بیط استفاده کنید _به خشدتان با ر داشته باشید 

  بر اعتماد به نفستان بیف ایید._لحن صداع خشدتان بگشیید 

 نال ی دهید با زبان بدن خشد سیگشما نمی تشانید با دیگران ارتباط نداشته باشید شما هر کار که انمام م

 هایی )به پیرامشن خشد ارسا ل میکنید که دییران آنرا تفسیر خشاهند کرد .

   شییما ناگ یر  ضییعیخ ذهنی خشدرا از طریق بدن ، تنفس لحن صییدا، سییخ ها  انقباض عضییالنی ) به

 دیگران( انتقال می دهید  از این کار گری ع نیسخ .

 که شیص با اعتماد به نفس ترع ششید.شاید ارسال سیگنال هایی را که  از آنما که شما تیمیم گرفتید

 نشان می دهند شما فرد با اعتماد به نفس هستیتد ،تمرین خشبی در این زمینه باشد .

   کار خشدرا با  ضیعیخ ذهنی آغاز کنید  از  ضعیخ ذهنی  جسمی )بدنی ( خشد به گشنه اع استفاده کنید

 نفس را در در ن شما خلق کند . که یک نشع احساس اعتماد به

  تنها بینط فردع  منحیییر به فرد شییمادر مشرد آنچه با ردارید  اقعی  _هیچ  اقعیخ عینی   جشد ندارد

  حقیقی اسخ .

  در آنما  جشد ندارد  فقط در ذهن شیماسخ شاید خبر نا  " اقعا "آنچه در آنما  جشد دارد "بیان اع نکته

 خششایند ع باشد .

  آنچه را که  "در باره آن اندیشییییدن هر فردع در ر ع کره زمین در ذهن خشد   در مشرد امااین گشنه

می سازد بنابراین ،بعضی از این افراد بد بین معتقدند که که  اقعیخ سبب می ششد ^ اقعیخ می پندارند 

بدترین نتیمه ها حاصییل شییشد  خش  بین ها معتقدند که  اقعیخ مشجب می شییشد که بهترین نتای    

 اصل ششد .ح

 نط فقط بی _کدام یک درسخ می گشیند پغلط  درستی  جشد ندارد ،چشن هیچ  اقعیخ عینی  جشد ندارد

 شما در باره آن  جشد دارد .

    بنابراین این مشضیشع را باید خبر خش  تلقی کرد ،چشن به شما حق انتیاب می دهد که تیمیم بگیرید

 آن داشته باشید . دنیا را چگشنه مشاهده کنید  چه با رع درباره

 . از نتای  شفاف  قدرت تییل خشد استفاده کنید  قدرع چی  هاع خشب  ارد زندگی خشد سازید 

 : هدف 

  هدف در باالترین سطب قرار دارد براع مثال هدف از هستی من چیسخپ آنچه که شما به دسخ خشاهید

 آ رد  نتیمه این دستیابی چه خشاهد بشدپ

  به این هدف چه نقط را در پیط خشاهید گرفخ پشما براع دسخ یابی _هشیخ 
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  قدر ع  قخ بگذارید چی هایی که براع شما اهمیخ دارند  با ر به تشانمندع خشدتان  _ارز  ها  با رها

 براع دستیابی به آن را مکتشب کنید.

  ابی یشیماباید چه کارع انمام دهید که خشدتان را به آن سطب از سرعتی برسانید که براع دست  _قابلیخ

 به هدفتان الزم اسخ پ

  رفتار شییما براع اینکه به هدفتان دسییخ یابید فکر میکنید که چه چی هایی را متفا ت با )گذشییته انمام

 خشاهید دادپ

 پس از دستیابی به اهدافتان محیط شما چه قدر متفا ت خشاهد بشد پ_محیط 

 . گذشته شما پتانسیل شمانیسخ 

    براع شیما مهیا ساخته اسخ .آینده شما نی  به تشانمندع شما   گذشیته شیما فرصیخ هاع فشق العاده اع

بسیتگی دارد که هم مشفقیتتان را ممکن سازید  هم در حیطه هاع نیازمند به منابع داخلی  بیشتر ،تغییر  

 (1۷۷۱_پات هاچینسشن  _ایماد کنید .)دیشید مشلدن

 تکنیک دو صندلی وکسب اعتماد به نفس 

 جمالت منفی :

 عتماد ندارم .من به خشدم ا 

 . من به کائنات اعتماد نمی کنم 

 . من به احساسات شهشدم اعتمادع ندارم 

 کند خ  مراقب خمی ترسم که قدرت برترع  جشد نداشته باشد تا از من حمای     

 همگام ششم. می ترسم باقدرت  کائنات در نم 

 می ترسم از کنترل فردع دسخ بکشم  تسلیم نیر ع برتر ششم.

 ل بنشیینید  جمله هایی که با ر شمادر مشرد اعتماد به نفس دارد را به خاطر بیا رید احساسی  ر ع صیندلی ا 

 که از این با ر دارید را ببینید !مطمعنا حس خشبی نیسخ .

 این جمله را تکرار کنید من تشرا میبینم تش به من تعلق دارع .

ز این حس نا خششایند خدا حافظی مقدس کنید حتما براع شیما پیامی دارد تال  کنید پیام را دریافخ کنید !ا 

 !چند نفس عمیق بکشید   براع نشستن ر ع صندلی د م آرمانی آماده ششید !

بدن خشد را به حالتی در بیا رید که اعتماد به نفس را در تمام بدنتان  خ   ضییعی در ع صییندلی د م بنشییینی 

 تداعی کند  جمالت پایین را با با ر کامل چندین بار تکرار کنید .
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 جمالت تاکیدی مثبت 

 .من به خشدم اعتماد میکنم 

 . من به قدرت کاعنات اعتماد میکنم 

 من به قدرت برتر در نم اعتماد میکنم .

کنید .مطمذنا احسییاس قدرت  سجمالت کمی به خشد فرصییخ دهید !حس خشدرا ببینید   احسییا بعداز تکرار 

احسیاس را به خاطر بسپارید  یک اسم به آن بدهید مثال شهامخ یا شماعخ   ن، جشد شیمارا فرا می گیرد. ای 

ه با ر اعتماد ب از مدتی تکرار د،این حیالیخ را چنیدین بار در ر ز یه مدت چند ر ز یا چند هفته تکرار کنید !بع   

 نفس در ذهن شما برنامه ری ع می ششد  انگاه شما یک اب ار جدید در نی به دسخ آ رده اید.

با تشضییحات   تمرینات ارائه شده متشجه میششیم در هر شرایط   مشقعیتی حق انتیاب داریم .انتیاب ماندن  

 یا انتیاب سییاختن آیندهاع الهام  در گذشییته ،چسییبیدن به با رها ،عادت هاع محد د کننده پشسیییده قدیمی

با ر هاع منفی  عبشر از خط قرم  هاع من نمی تشان من بی ارزشییم ،من نا  ربا تغیی ن  ر شیی دبیط   جدی

 امیدم  ...

 انتیاب ما  قتی براساس قدرت با ر باشد دیگر نیازع به راضی کردن  تایید دیگران نداریم.

دیدگاههاع ما  اقعیتهاع زندگی مارا به  جشد  ندگی شکل می دهند  اع ما دیدگاههاع ما را نسبخ به زهبا ر 

.بدبیتی   خششبیتی د   اقعیخ هستند  لی اینکه کدام یک انتیاب ماسخ ،بستگی به نشع انتیاب  د.می آ رن

ریم که فرا میگی سبنابراین باید آسییب هاع حاصیل از با ر هاع گذشته را بررسی کنیم   سپ  د.دید گاه ما دار

این دیدگاه در راه تبدیل شدن به بهترین انسان ممکن ،از ما  براع آمشختن اسخ   خر یداد ارتباط   فرصهر 

 حمایخ می کند ، به این ترتیب در مشقعیتهاع نا امید کننده ،امکانات جدیدع را شناسایی میکنیم.

دع را در در ن ما انتشار می یک زندگی شاد  خالق از ر یا ها سرچشمه میگیرد  این ر یاها ،شا داساس   بنیا

دهند  میل  انگی ه مارا نسیبخ به زندگی اف ایط می دهند   ما متشجه می ششیم زندگی یک مشککل نیسخ  

 که مدام در حال در گیرع  تضاد باشیم ،بلکه یک هدیه اسخ.که باید از آن لذت ببریم.

 حتی تیشر رسیدن به این ر یاها انر ع حیات در ما ایماد میکند.

 ییا هیاع میا اهداف مارا به  جشد می آ رند که باعث به  جشد آمدن با ر هاع مثبخ ،ارز  هاع باال ع ت    ر

 (.19۷۷، نفس ،شهامخ  قدرت می ششد ).سهیال دادخشاه

 غلبه بر اضطراب 
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اضییطراب یکی از شییایعترین بیماریها در جهان امر ز مییییشصییا در دنیاع صیینعخ اسییخ .آن را از مهمترین 

عیییبی   ر انی به حسییاب آ رده  نی  آن را منشییاع بسیییارع از عیییبیتها  ناراحتی ها ذکر کرده  اختالالت 

(.به نظر میرسید که در این عییر به اصیطالح تمدن ،مشیکالت انسان ر  به ازدیاد بشده       1۷1۷، اند.)قاعمی

خ   دچار اضیییطراب نا آرامی هاع اجتماعی رها کرده اسییی جنو زندگی را به میاطره انداخته ا را در اند ه  

( اضطراب می تشاند در در ن فرد به طشر تثبیخ باقی بماند   باعث تاریرات منفی ۲77۲_میکند )صیادق زاده  

بسیارع در فرد گردد از جمله کاهط اعتماد به نفس که از ز ایاع زندگی می تشاند در در ن فرد باعث کاهط 

ترل گردد می تشاند فرد را به رشییید  ترقی برسیییاند کیارایی ارتبیاطی فرد بیا دیگران گردد  بر عکس اگر کن   

.اضیطراب  اعتماد به نفس همشاره به هم مربشط بشده اسخ.اعتماد به نفس در طی سال ها پر ر  می یابد    

شفقیخ یکی م از تفکر مثبخ  مثر  تمارب مشفقیخ آمی  حاصل می ششد .ارتباط مستقیم بین اعتماد به نفس  

ها در منابع ر انشییناسییی مربشط به عملکرد عالی اسییخ .حال اگر فردع بتشاند اعتماد به  از پایدار ترترین یافته

نفسیط را باال ببرد می ان اضیطرابط کم می ششد .یکی از  یژع گیهایی که  رزشکاران را از سایرین متمای    

  داده می ( امر زه علشمی آمشز۲770ی، مسیب می سیازد، اعتماد به نفس یا خشد با ریسیخ ) اعظ مشسشع    

شیشد که بتشاند در کاهط اضطراب   باال بردن اعتماد به نفس در دیگران  از جمله در  رز شکاران مشرر  اقع  

 یکی از از مشارد آمشز  ارتباط مشرر با) ان ال پی( می باشد . ششد

رد داشته معلمان یا آمشز  دهندگان در طشل فرایند آمشزشیی خشد با ر   هاع متعددع از ارائه مطالب برخش 

اند. ان ال پی نی  در این راستا مباحث خاصی در در زمینه آمشزشی    فرایند یادگیرع مطرح میکند  به دانط 

آمشزان کمک بسییار مشرر در زمینه شیناخخ  هدف هاع آمشزشی    ارتباطی میتلم همچنین کار برد ارتباط   

 (1۷۷7به نقل از اسماعیلی 1۷۱1، )دیمیکد.مشرر خشاهد دا

یرع فنشن  تکنیکها زمانی در افراد مشرر  اقع میششند  که یاد گیرنده از لحاظ جسمی   ذهنی   احساسی یادگ

براع آن مهارت خاب ، آمادگی پیدا کرده باشید .اعتماد به نفس  رزشیی در یادگیرع مهارتهاع  رزشی حائ    

راب ذیر اسخ  می تشانند بر اضطامکان پ خاهمیخ اسخ .دانط آمشزان باید با ر کنند که بهبشد   پیشرف لکما

،احسیییاس خشد کم بینی  عدم کفایخ خشد فایق آیند  به تدری  بر احسیییاس اطمینان   اعتماد به نفس خشد 

 هبر اینکه در ایران ر ع  رزشکاران محد د کار شده اسخ   با تشج ه( .با تشج1۷۷9ی، بیافریند )پشیا نفر   عین

ع کاهط  رزشکاران  باال بردن اعتماد به نفس  آنان همراه داشته باشد به م ایایی که میتشاند آمشز  آن برا

این امر را محقق امرع  ضر رع دانسته تشجه کردن به آن میتشاند دانط آمشزان را در امر ارتقاع  رز  هاع 

تیمی ارر بیط بنماید.همچنین نتیمه خاب آن به بهتر شیدن تیم هاع رشیته هاع  رزشی  باال رفتن سطب   

مسابقات تیمی کششر  در نهایخ در سطب بین المللی ششد)ان ال پی( یا برنامه عیبی کالمی به معناع  کیفی

تحربه هاع ما در زندگی از طریق سیستم عیبی   پن  حس  برنامه ری ع در سییسیتم عیبی کالمی ماسخ.  

در ذهن     برگرداندن آن به مغ مان راه می یابد  به پرداز  این تمربه حسی المسه، بشیایی، شنشایی، بینایی،

 (۲719، نا خشد آگاه   نا خشد آگاه می پردازد ) ی  به نقل از ملکشتی

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                          31تا  10، صفحه از 1041، بهار1ه، شمار3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 27  ب...        آذر سادات خادم                                   آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی )ان ال پی (بر کاهش اضطرا تاثیر مدیریت و

 

بیط )زبانی این عبارت حاکی از این اسییخ که ما از زبان اسییتفاده می کنیم تا به تفکرات   رفتار هاع خشد  

اشییاره دارد که از آنها  براع  دسییتشر دهیم ،با دیگران ارتباط برقرار نماید بیط برنامه ری ع ( نی  به شیییشه 

 سازماندهی  اندیشه ها   عملکرد خشد استفاده کرده تا در نهایخ به نتایمی دسخ یابیم .

 ،راه هاع زیر هستند : ممشررترین راه ها براع غلبه بر اضطراب هاع غیر ضر رع   ناسال

   را بکنید متشجه خشاهید شیید صریحاًبا کدام با ر ها درسیخ می کنید .اگر این کار   اببنید این اضیطرابها ر -1

خشدتان  بعد خیلی محکم از"پ_نیسخ اگر  حافتضا"  "پ_حشتناک نیسخ که  "تلشیحاً به خشدتان می گشیید 

ا بی شک بعضی از تمربه هاع فعال کننده ،ن "افتضاح اسخ کهپ آیا  اقعاً"چرا  حشتناک اسخ کهپ "بپرسیید  

چشن اگر هستند پ حمی تشانید رابخ کنید  حشتناک   افتضا خششیایند ،آزار دهنده  بد بیارع هسیتند ،اما  اقعاً  

اید نیسخ که اگر چنین اتفاقی بیفتد خیلی بد می ششد ش نصادق باشید منظشر شما از به کار بردن این الفاظ آ

 این اسخ که کامال بد یا صد در صد بد هستند .که اصال نباید رخ بدهند خشب این چه طشر پ ننظشر تام

درا می تشانید )الم( ضعیخ خش _را تهدید میکند .براع مثال سشار ماشین زپرتی هستید   قتی خطرع شیما _۲

ذیرید سم بار بدانید.)یعنی بپ)براع مثال از ماشیین  پیاده ششید(یا)ب( آن خطر را یکی از حقایق تا دعشض کنی

مییشاهید زندگی خشبی داشته باشید باید قدرع خطر کنید (اگر می تشانید خطر را به حد اقل برسانید حتما  راگ

پرهی  از آن بیشیتر از ضرر مشاجهه شدن  با آن اسخ .خطر مشرد   راگر نمی تشانید   ضیر  ااین کار را بکنید. ام

سییخ  پا ب نید.چی ع که اجتناب ناپذیر اسییخ اجتناب نا پذیر اسییخ   نگرانی  نظر را بپذیرید هرچه قدر هم د

 سشدع ندارد .)صفیه تقی زاده( 

اگر قرار اسییخ اتفاقی بیفتد   نمی تشانید جلشع آنرا بگیرید احتمال  قشع آن را بسیینمید   به شییکل  اقع  _9

کان  جشد دارد که فردا جنو جهانی ببینیانهیاع ببنیید  قشع آن چه قدر به شیییما لطمه خشاهد زد .اگر این ام   

دیگرع رخ بدهد ، لی چه قدر احتمال دارد پاگر این اتفاق افتاد ،آیا حتما ناقص یا کشییته می شییشید پاگر قرار 

 سال بعد مردن فاجعه بارتر اسخ پ خاسخ بمیرید از مردن در رختیشاب با بیس

استفاده کنید ..نیسخ باید اضطراب را که با   لبهتر اسیخ براع غلبه بر اضطراب اغراق آمی  ،از فکر   عم _۲

  آن هارا زیر سشال ببرید .سپس خشدرا ممبشر کنید دبا رهاع نا معقشل ایماد میکنید به جنو این با ر ها بر ی

 کارع که بی جهخ از آن می ترسید را انمام دهید   دائما علیه ترستان عمل کنید . 

اقدام کنید  بیشتر فاجعه سازع خشد ساخته خشد را زیر سشال ببرید  هرچه علیه ترس هاع نا معقشل خشد بیشتر

 ،کمتر  حشخ خشاهید کرد .

اکثر اضیطراب ها به این  برمیگردند که می ترسییم در حضیشر دیگران اشیتباه کنیم ،دیگران با ما دشمن     _۱

 دم تاییدشیما ،ترس شدید ع "عینی "پشیخ ترس هاع   دمردم را از دسیخ بدهیم .فرض کنی  خشیشند   محب 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                          31تا  10، صفحه از 1041، بهار1ه، شمار3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 28  ب...        آذر سادات خادم                                   آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی )ان ال پی (بر کاهش اضطرا تاثیر مدیریت و

 

 "نهفته اسییخ .با نشییان دادن این نکته به خشدتان اگر چه تایید نشییدن از طرف دیگران ضییرر دارد ، لی یک

 مبارزه کنید . نخشد ساخته اسخ با  حشخ تا" حشخ 

خشدتان را متقاعد کنید که نگرانی ،ا ضییاع را بدتر می کند .به جاع آن که به خشدتان بگشیید چه افتضییاح _۱

نا خششییایند افتاد ،بگشیید اگر یکسییره نگران این اتفاق افتضییاح باشییم خیلی احمقانه اسییخ  این  فالن اتفاق 

 نگرانی ج  نا کامی براع من چی ع ندارد . لی خشدتان را بابخ این نگرانی بی جهخ سرزنط نکنید .

ما بشب شدر مشرد چی هایرمهم اغراق نکنید همان طشر که اپیکتتشس قرن ها پیط گفته اسییخ فنمان مح_0

شما که خیلی شیرین هستند یک ر ز می میرند .منظشر  هفنمانی اسیخ که به آن عالقه مندید حتی زن   بچ 

تی خشب چه اهمی"را دنبال کنید  به خشدتان بگشیید   "چه اهمیتی دارد  "میا این نیسیییخ که نگر  تدافعی 

 هن بهتر اسییخ از فنمان   زن   بچام بمیرند پکی اهمیخ می دهد پچش هدارد که فنمانم بشییکند یا زن   بچ

بد ن بچه زندگی پشچ   تشخالی خشاهد شییید ..در مشرد  اع خشد مراقبیخ کنید این تنها فنمان دنیا اسیییخ. ی 

را در برابر احتمال از دسیخ دادن آنها بی جهخ آسیب پذیر کرده اید .یادتان   نارزشیمندع آنها اغراق   خشدتا 

ببرید دلیل نمی شیشد  قتی آن را از دسخ می دهید فاجعه بسازید شما  باشید این که اگر از چی ع خیلی لذت  

خشد لذت ببرید  مراقب آنها باشییید.در عین حال اگر یک دفعه آنهارا از دسییخ دادید   همیتشانید از فنمان   بچ

 براع آنها سیشگشارع کنید  لی از آن میییبخ نسازید .این فقدان اگر خیلی ب رب باشد ، فقط شمارا از چی ع  

که خیلی به آن تمایل  خیلی د سییخ داشییته اید محر م میکند .نه این که شییمارا از خشدتان محر م می کند 

.مگر آن که خشدتان را با با چی هایی د سیخ دارید یکی بدانید  به همین دلیل ، قتی آنهارا از دسخ می دهید  

 به شدت ناراحخ ششید .

شییمارا رفع کند براع مثال  قتی نگران سییقشط   س  اسییابی پایه  سپرت کردن حشاس میتشاند مشقتا تر_1

مع را کم کنید. اگر از صحبخ کردن در ج نهشاپیما هسیتید با تمرک  بر ر ع فیلم یا کتاب میتشانید  حشیخ تا  

 د.میتشانید ترستان را فر  بنشانی نبه جاع تمرک  ر ع میاطبان تا نمیترسید ،با تمرک  بر ر ع صحبخ تا

ر چه زمانی اگ دکاهنده اضطراب این اسخ که ریشه هاع ترس هاع فعلی خشدرا بیابید   ببینییکی از فنشن _۷

هستند .شما در کشدکی از خیلی چی ها می ترسیدید ،ازجمله  سبشده اند   لی حاال بی پایه   اسیا  ه اقع بدبینان

این را به خشد بفهمانید به  از تیاریکی یا دعشا با کردن با ب رگترها  لی  نا سیییالمتی حاال ب رب شیییده اید !  

 خشدتان رابخ کنید میتشانید از خیلی چی هایی که در کشدکی می ترسیده اید، نترسید.

اگر هنشز اضیطراب دارید خمالخ نکشید ،حاال هرچه قدر مسیره باشند ،بی شک غلط اسخ منظشرم این  _17

 هااع مسیره کند .البته غلط   اشتباسخ که اشتباه اسخ که آدم ب رگسالی مثل شما خشد  را قربانی ترس ه

شد باشند ،خیلی بد می ششد  لی ناب راز شما متنفّ نبه خاطر  حشخ تا مبه معناع ممرم  ملعشن نیسخ. اگر مرد

نمی شیشید .قبشل کنید که ترس شما بی جهخ اسخ   بی ر  در بایستی با نگرانی هاع ابلهانه خشد بمنگید    
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چرا خشدتان را مضیییطرب کرده اید از  قخ  انر ع خشد می تشانید بهتر   لی ییک دقیقیه بیه خشدتان بگشیید   

 استفاده کنید !

برگشخ تعمب نکنید  نصرف نظر از این که با اضطراب خشد چه قدر خشب  می جنگید،ااگر اضطراب تا__11

.شاید به راحتی از آنچه قبال می ترسیده اید بترسید . لی مهم آن اسخ که دیگر همیشه از آن نمی ترسید .اگر 

از صیحبخ کردن در جمع می ترسییده اید .حاال میتشانید به راحتی براع جمع صحبخ کنید .هنشز این احتمال   

شیشد .پس اگر د باره ترس برشما حاکم شد ،خیلی   هسیخ که گاهی ا قات ترس از سیینرانی بر شیما حاکم   

 راحخ بپذیرید که ترستان برگشته ،د باره علیه آن اقدام کنید .به این ترتیب ترس خشدرا رفع کنید .

باشیید آدم ها فانی هسییتند  محد دیخ هاع مشییییییی دارند  نمی تشانند به طشر کامل بر ترس ها     نیادتا

کنند    زندگی نبرد بی پایانی اسخ علیه نگرانی هاع نا معقشل ،اگر در این هاع بی اساس خشد غلبه  باضطرا

لبرت چی  دیگرع می خشاهیدپ) آ. خالب ششید ننبرد هششمند باشید تقریبا همیشه میتشانید از نگرانی هاع تا

 (1۷1۱، رابرت هاربر، آلیس

 ان ال پی وراه های غلبه بر استرس 

ذیر   د سخ شدن با استرس می باشد . قتی متشجه ششیم که استرس یک ا لین نکته براع کاهط اسیترس  ، پ 

هشدار از سمخ ضمیر نا خشدآگاه اسخ ،آن  قخ خیلی راحتتر میتشانیم آن را کنترل کنیم .در بسیارع از مشاقع همین 

میششد  یپذیر  بد ن حتی پی بردن به اصیل پیام نا خشد آگاه ،به عنشان یک گام مهم براع غلبه بر اسیترس  تلق  

 د..در این حالخ ضمیر نا خشدآگاه با خیال راحتترع به ما در کاهط استرس کمک خشاهد کر

 چگونه استرس نداشته باشیم 

 قتی متشجه می شیشیم که اسیترس به می ان طبیعی اتفاقا براع ما مفید می باشید،دیگر طرح این سشال ا لیه را از    

هاع .در  اقع تکنیکد. جشد ندارد که اسیترس طبیعی نداشته باش مشفقی  هدف   یعنی هیچ انسیان با د. دسیخ میده 

 که در ادامه به آن می پردازیم .د.مقابله غیر طبیعی میباش رفع   غلبه بر استرس با ان ال پی

 راهکار براع کاهط استرس با تکنیکهاع ان ال پی 9

 هرر ز حداقل یک بار تکنیک ریلکسیشن را انمام دهید _1

 باز نگرع کنید .اهداف خشد را _۲

یکی از اقداماتی که در درمان اسییترس   اضییطراب بسیییار عالی عمل می کند ،باز نگرع در اهداف تعیین شییده    

میباشید.ان ال پی تاکید میکند که به دلیل ال ام   هماهنگی میان ضیمیر خشد آگاه  نا خشد آگاه در مسیر هدف ،باز   

 رخشردار اسخ.براع انمام این کار مراحل زیرا انمام دهید :نگرع اهداف از اهمیخ  یژهاع در کاهط استرس ب
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 زمان هاع باز نگرع را از قبل مشیص سازید.

 در مکانی آرام  ،سشاالت زیر را از خشد بپرسید : در مشعد مقرر  

 آیا با کارهایی که انمام می دهم ،در حال ن دیک شدن به هدفم هستم یا د ر شدن از آن پ 

 براع دستیابی به این هدف  برخشردارم پچه منابع جدیدع را باید تعیین کنم پآیا از منابع کافی 

 آیا در حال حاضر این هدف مانند گذشته براع من ا لشیخ دارد پ

 خانشاده   سالمتی سازگار اسخ پ، احترام، آیا این هدف کامال با ارزشهاع مهمی چشن صداقخ

 به آن ها عمل کنید. ارهاع مناسب را یاد داشخ  پس از پاسآ به سشاالت باال در صشرت ل  م، راهک 

 پر نده هاع باز ذهنی خشدرا ببندید.

 یکی از اقدامات مهم براع کاهط اضطراب  با  ان ال پی بستن پر نده هاع ذهنی می باشد.

   هنشز هیچ کارع براع آن  این پر نده ها شامل افکار   برنامه هایی هستند که در ذهن ما انباشته شدند

  انمام نداده ایم.براع این منظشر مراحل زیرا انمام دهید: ها

 .تمام افکار   برنامه هاع خشدرا در قالب جمالتی ساده یادداشخ کنید 

   یادداشخ کنید. براع بررسی هر کدام باتشجه به درجه اهمیخ ، زمانی تقریبی مشیص 

 ا الشیخ بندع کنید.به یاد داشخ هاع خشد نگاه کنید  بر اساس زمان هاع مشیص ،آن هار 

  را ربخ کنید .سیییایر  برنامه ری یهاع الزم را انمام دهید   آنها، را دارند17ت1براع برگه هاع که الشیخ

 بسشزانید. را سریعا پاره کنید   برگه ها

در نتیمه مدیریخ اسییترس کمک قابل تشجهی خشاهد  این کارها به خالی شییدن ذهن از افکار   پر نده باز ذهنی  

 .)مهدع عرب زاده( کرد 

 مراجع

 پرفسور رضا عمرایی  nlpموفقیت با تکنیکهای 

پات _دیوید مولدن  molden_Davidاعتماد به نفس خودرا افزایش دهید . nlpچگونهه بها تکنیکههای قهدرتمند     

 محمد علی شیخ علیان _هاچینسون .مترجمان محبوبه زرین پر 

تاثیر آموزش برنامه ریزی عصهبی کالمی ان ال پی بر کاهش اضهطراب صهفتی وافزایش اعتماد به نفس ورزشی    

  (صفیه تقی زاده)ورزشکاران دختر رشته های تیمی. 

 آلمان( INو انجمن  nlp تکنیک دوصندلی .)سهیال دادخواه مستر ترینر بین المللی

 مترجم مهرداد فیروز بخت   Harper Rebert Allun. رابرت ای . هارپر –زندگی عاقالنه آلبرت الیس 

 )مهدی عرب زاده_)گوگل  nlpراه های غلبه بر استرس با تکنیهای 
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