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ایه درمان استرس و فرسودگی شغلی بر پ
NLP

رفتبایدچونکهبگویدتراهخودمپرسهیچونهراهدرپایتو

رفتارتغییربرایقدماولین.کندمیآغازراتغییرخودشازابتداشخص
گاهآآنوجودوشغلیفرسودگیبحرانبهکارکنانکههمین.ستآگاهی
.شودتواندآغازمیبعدیهایقدموشدهشناسائیدشمنشوند

ی،هیجانهوشافزایشها،واقعیتبهنسبتفرددیدارتقاخودشناسی،
مههازواحساسیودرونیموانعرفعارتباطات،بهبودشخصیت،تعدیل
باعثروانیبهداشتکلیبطوروبنفساعتمادونفسعزتبهبودمهمتر
باراواسازگاریمیزانوشدهشخصارتباطاتوعملکردورفتاردرتغییر

.دهدمیافزایششرایط



NLP
برنامه ریزی عصبی کالمی

یابی همه افراد می توانند با تقلید از الگوهای برتر، به موفقیت و کام»
.«های مشابه دست پیدا کنند

زارساستشرایطبامقابلهبرایافراددرونیظرفیتبهبردنپیدانش

.استاجتماعیوخانوادگیشغلی،فردی،زندگیدر

شغلی،فرسودگیشدنمطرحباهمزمان1970دههاواخردردانشاین
عتسربهوآمدبوجودگریندرژانوباندلرریچاردهایتالشبراساس

.ستاکالمیعصبیریزیبرنامهعبارتمخففپیالان.کردپیدابسط



NLP
برنامه ریزی عصبی کالمی

یمکمکفردبهسریعخیلیکهداردوجودهاییتکنیکدانش،ایندر
بههنتیجدرکردهپیداسوقزیرراهکارهایسمتبهباشدقادرکهکند

:شودخارجبحراناینازبتواندفردیصورت
انگیزهایجاد–
بینانهواقعادراکوفردحدازبیشتوقعاتکاهش–
بیرونیعواملرفعمتعاقباًوکارمحیطوخانوادهدرارتباطاتبهبود–
نشاطحسایجادوروحیهشکوفائی–
خودمدیریتواحساساتبرتسلطدرهیجانیهوشافزایش–
خویشتندرستجایگاهشناختوخودشناسی–
ترپائینسطوحوهمکارانومدیریتباشخصسازگاریتوانارتقاء–
باالگذاریتاثیرتواناییوشخصیتتعدیل–
بنفساعتمادونفسعزتبهبود–
کارهابندیاولویتوریزیبرنامهبرایمطلوبتواناییکسب–
زمانمدیریت–



.«ما همیشه آن قابلیت را داریم تا تبدیل به انسانی قدرتمند و موفق شویم»

:  محورهای اصلی ان ال پی برای رشد فردی
oذهن
o  جسم
o عملکرد و آگاهی
oمعنویت

شابعادهمهدررامازندگیتواندمیکهاستقدرتمندیبسیاردانش
اوت،متفنتایجوکندمتحولبخواهیمماکهایزمینههردرودهدتغییر

.بگذارداختیارماندرراایشایستهوقدرتمند

NLP
برنامه ریزی عصبی کالمی  

.تراه دستیابی به قدرت ها و منابع درونی بی نهایت انسان هاس



NLP
برنامه ریزی عصبی کالمی

،هستپیالانانگیزشگفتتاثیرگذاریموجبکهویژگیبهترین
.ستجزئیوکوچکعناصربهعملکردتبدیلدرآنقابلیت

مثال کارمند موفق
الگوسازیبرایپیالانتمرکزاصلیمحورچهار

.کنیممیبرقراردیگرانباکهایرابطهکیفیت-1

.شودمیمانصیبعملکردهرواسطهبهکهاینتیجهنوع-2
.یمدارمختلفموقعیتهایدرکبرایخودپنجگانهحواسازکهایاستفادهکیفیت-3
.تغییراتپذیرشبرایپذیریانعطافقدرتپرورش-4

لگوسازیاساختارتعریفوتحلیلمبنایپذیریانعطافوحواس،نتایج،روابطیعنیمحور،4این
.باشدمیپیالاندرعملکرد،مدلسازیو



NLPساختار و مفاهیم 
برای درک معجزه ان ال پی

oندهستموضوعیهرمورددرماقضاوتوارزشیابیمرجعفرضهاپیش:فرضهاپیش.

.فرضهاستپیشبازسازیوطراحیعلمپی،الان

oشوندمیباوربهتبدیلبیاوریم،ایمانآنهاصحتبهکهفرضهاییپیش:باور.

oنقاطایم،داشتهزندگیکیفیتازکهدرکینوعبهوابستهماگذشتهتجربیات:خاطرات

قراراستفادهموردجدیدتجربیاتارزشیابیوگذاریانطباقبرایکههستندمرجعی

.گیرندمی

oارزشگذاریبرایماارزیابیوگیریاندازهمعیارهایضدارزشهایاارزشها:ارزشها
.هستندمفاهیم

oگویندمیعادترارفتاریتکرارپذیرومشخصمسیرهای:عادتها.

درراایکنندهتعیینونیرومندبسیارنظامتشکیلماعادتهایوارزشها،خاطرات،باورها
میرتعبیذهنفرماندهیوکنترلمرکزبعنوانرانظاماینماکهدهندمیذهنساختار

.کنیم



oگیریتجهآگاهتمرکز.ناخودآگاهتمرکزوآگاهانهتمرکز.استنوعدوبرتمرکز:تمرکز
ودباشمیخاصموضوعیکرویبرفردآگاهیابزارهایوامکاناتتمامشدنبسیجو

ازتقلمسدرکیباذهنناخودآگاهوسیعپهنهکهافتدمیاتفاقزمانیناخودآگاهتمرکز
.نمایدمیخاصموضوعیبهمعطوفراپردازشهایشوفرآیندهافرد،آگاهیوشعور

.استآگاهانهتمرکزازموثرتروقدرتمندترناخودآگاهتمرکزمعموالً

oنشانکهیشخصیتورفتاریتیپهایوژستهایاحرکاتازعبارتندنشانگرها:نشانگرها
.باشندمیفرداستفادهموردذهنیفرآیندهایدهنده

oرفتاروظاهرکیفیتدردقتوصحیحمشاهدهمهارتهایافزایشبا:دقیقمشاهده
.دادارائهاورفتارمفهومازداریجهتومشخصتحلیلتوانمیافراد،

oظاهرجزئیشاخصهایتفکیکوفردیکرفتارجزئیاتمشاهده:جزئیاتسنجش
وافکارورفتارمناسبودقیقتحلیلبهایشایستهکمکتواندمیاوعملکرد

.باشدداشتهرااواحساسات

NLPساختار و مفاهیم 
برای درک معجزه ان ال پی



oومختلفکیفیتهایازخویشپنجگانهحواسازاستفادهدرافراد:حواسکیفیت

برازاشکلگفتار،نوعبیان،ابزارازاستفادهطرزوکیفیت.برخوردارندمتفاوتی

لف،مختهایمقولهباارتباطدرجسمیواکنشهاینوعوشنیدنکیفیتاحساسات،

.باشدمیفردتحلیلبرایپیالاندرمهمیاطالعات

oخاصموضوعیکبهنسبتفردنگرشونگاهنوعازاستعبارتدیدگاه:دیدگاه.

oزاویهازنگرشمهارتوتوانایییعنیادراکیموقعیتتغییر:ادراکیموقعیتهایتغییر

.واحدموضوعیکازاستنباطدرکدگرگونیوفعلیحالتازمتفاوتای

oابت،ثشخصیتیواکنشیکبروزمفهومبهشدنشرطییاسازیشرطی:سازیشرطی

.استناخودآگاهطوربهخاصمحرکیبهنسبت

NLPساختار و مفاهیم 
برای درک معجزه ان ال پی



oتاوسوجودحیاتیپردازشهایکلیهاجرایاصلیمرکزانسانذهن:ناخودآگاهضمیر.
نهپهوآگاهیمحدودتروکوچکتربسیارالیه؛شدهتشکیلالیهدوازانسانذهن

.اوناخودآگاهنامحدودووسیع
oوفرآیندهامدلسازیبرایمفهومیذهنیافزارهاینرم:ذهنیافزارهاینرم

.شوندمیمحسوبذهنیپردازشهای

oدرذهنی،پردازشهایشدنجاریوشدنبالفعلازعبارتستشخصیت:شخصیت

ذهنیواکنشهایخروجیفردهرشخصیت.انسانوجودبیرونیودرونینمادهای

.باشدمیاحساساتورفتارافکار،بعدسهشاملواوست

oازشدهگیریجهتوهدفدارموثر،برداریبهرهفرآیندخالقتجسم:خالقتجسم

.شودمیمحسوبموثرونیرومندتصویریکدهایخلقمنظوربهتجسمموتور

NLPساختار و مفاهیم 
برای درک معجزه ان ال پی



NLPتکنیک های 

تجربینظمسازهمدلپیالانهایتکنیکمنطق

،اساتاحس،ارزشهاوباورهاازعبارتندعنصرپنجاین:ماذهنیپردازشهایدرعنصرپنج

رانیبیروهایالیهآخرعنصردوودرونیعناصرجزءاولعنصرسه.نتایجورفتار،افکار

.دهندمیتشکیل

درنگرشهاوتکنیکهاتحلیلها،ازبسیاریمبنایتجربینظمسازهیعنیالگواینومدلاین

.استپیالان



NLPمنطق تکنیک های 
منطقیسطوحیانرولوژیکسطوحپیالانهایتکنیکمنطق

رااننظرشموردتغییراتاعمالوتاثیرگذاریامکانجایگاهپنجوسطحپنجدرانسانها
.دارند
ولترالوصسهلوسادهسطحایندرتغییراتاعمال.زندگیستپیرامونمحیطاول،سطح
.است
نیمکسعیآگاهانهدخالتبابایدسطحایندر.ماسترفتارکیفیتوشکلدوم،سطح

.دهیمتغییررارفتارکمیتوکیفیت
یمبتوانبایدسطحایندرتغییراتایجادبرای.ماستتوانمندیهایسطحسوم،سطح

وستندهیادگیریقابلوبیرونیکامالًمهارتهااینازبعضی.دهیمارتقاءراخودمهارتهای
.کنیماستخراجخوددرونازبایدهمرامهارتهاازبسیاری

راتیتغییسراغرفتنیعنیسطحایندرتغییر.ارزشهاستوباورهامنطقهچهارم،سطح
.باورهاوارزشهانظامدرساختاریوایریشه

خودماهیتوهویتازشناختیچهاینکه.ماستانسانیهویتسطحپنجم،سطحسرانجام
میچهآنازوکردیمتعریفچطورکنیم،میدرکچطورمی شناسیم،چطورراخودداریم،

.استکنندهتعیینومهمبسیارداریم،انتظاریچهوخواهیم



NLPمنطق تکنیک های 

نظورمبهپیشرفتهروشیاصطالحدرجدید،کدپیالان:جدیدکدپیالاناستراتژی

:ازعبارتندآنمراحلواستفرددرونیقوایومنابعاستخراجواحیاء

درونیآرامشایجاد-1
ناخودآگاهضمیرریزیبرنامه-2
ذهنریاضیتاییدازنیازبیالهامیوتعبدیکردنعملی-3
دیدگاهتغییرونامطلوبادراکیموقعیتازخروجمهارت-4
زندگیازموثرتروبرتردرککیفیترویبرتمرکز-5
شدهتحمیلادراکیوذهنیفیلترهایموانعازعبور-6
تعریفاتدامنهبهبخشیدنوسعت-7

گروهت،استحلیلقابلگروهسهدرانسانهارفتارروشاینبراساس:دیسنیاستراتژی

.منتقدسومگروهوواقعگردومگروهپرداز،خیالاول



NLPتکنیک های 

دازشپرودریافتارتباطیفرآینددرافرادکهاستآنبیانگرمدلاین:متازبانیمدل

.نمایندمیاستفادهتعمیموتحریفحذف،فیلترهایازمعموالًاطالعات

اهمیتاشمنگرشزاویهمفاهیم،وموضوعاتدرکبرای:ادراکیموقعیتهایتغییرتکنیک

شماگاهننوعبهشدیدیوابستگیواقعیتیکدرککیفیتدیگربیانبه.داردبسیاری

متفاوتامالًکبرداشتهایییگانه،حقیقتیازتوانندمیمختلفافرادوداشتهموضوعآنبه

.باشندداشته

میشگیهسنتیوثابتقالبهایموثرتر،درکبرایتکنیکایندر:قالبتغییرتکنیک

برایراجدیدیپردازشآگاهانهوکردهترکراموضوعیکبهنسبتذهنیپردازش

.دهیممیانجامموضوعهمانازموثرتردرک



NLPتکنیک های 

دید،شبزرگفرآیندیکدرگیروقتیکهکندمیبیانتکنیکاین:جانکینگتکنیک

رویلطتسوتحلیلبرایشماوکردهسردرگمتانوگیجاشگستردهابعادکهموضوعی

کنترللقابتاکنیدتقسیمترجزئیوکوچکتربخشهایبهراآناید،شدهمشکلدچارآن

.شودتر

فردر،موثبسیارونیرومندروشاینازاستفادهبا:سازیشرطییاانکودینگتکنیک

مییشرطاصطالحبهوکردهمرتبطخاصمحرکیباراخویشقدرتمندوبرترواکنشهای

واکنشهایتحریکبرایمطمئنوسریعراهینیازموردمواقعدرروشاینباوسازد

.دارداختیاردررامناسب

.غروب جمعه ها دلمان می گیرد، چون به مرور زمان نسبت به این موقعیت زمانی شرطی شده ایم



NLPتکنیک های 

تمرکزودمتفاوتنهمباپنجگانهحواسازاستفادهکیفیتدرافراد:حواسترجیحتکنیک

کیفیتشناختوتحلیلبا.باشدمیحواسسایرازبیشترحواسبرخیازآنهااستفاده

ناختشاینپایهبروبردپیایشانارتباطیکانالهایبهتوانمیافراددرحواسترجیح

.کردطراحیرافردهربه مخصوصکارآمدتر،وموثرترارتباطیبرقراریفرآیند

درونیدگرگازاستفادهباپیشرفته،روشایندر:هراسسریعدرمانیاسوئیچتکنیک

رفعهبکارآمدوسریعتکنیکهاییباتوانمیواقعیتیکازفردیکذهنیدرککیفیت

.پرداختهراسواضطرابنظیرناهنجاراحساسات

رمنظوبهراآیندهدرکاریانجامفردفرآیندایندر:آیندهدربرداشتنگامتکنیک

.نمایدمیتصورشفافودقیقطوربهاحتمالینتایجارزیابی





بهترین ها 

را برایتان آرزو 

.می کنم


