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NLP  آکادمیک –چیست؟ NLP 

ها به زندگی در انسان های کشف دالیل این همه تفاوت در نوع نگاهسالگی که نخستین جرقه ۱۵از حدود 

گذرد، هرگز به این اندازه احساس آزادی و سال از آن زمان می ۲۴ذهنم زده شد، تا امروز که 

 .امرهایی نداشته

NLP  ه راحتی پاسخ سواالت فراوان خود در مورد سیستم ای را به سوی من گشود تا بپنجره

هر چقدر بیشتر آموختم، بیشتر با عمق این اقیانوس پهناور و  .ریزی ذهن و رفتار را پیدا کنمبرنامه

، رسالت و ماموریت اصلی خود در جهان هستی را NLP هایآرام آشنا شدم و زمانی که با آموزش

انگیز خود در مطالعه، تحقیق و تدریس این علم شگفتیافتم، بیش از پیش متوجه عشق سوزان 

 .گشتم

 :من مهدی عرب زاده مدرس دوره های تخصصی ان ال پی، قصد دارم تا در این مقاله به شما بگویم

 ان ال پی چیست و دقیقاً چه میکند؟

 اشتباه است؟ nlp چرا واژه متعارف برنامه ریزی عصبی کالمی برای

 میر ناخودآگاه وجود دارد؟و ض nlp چه ارتباطی میان

 تاریخچه ان ال پی چیست؟

 شامل چه موضوعاتی می باشد؟ NLP آموزش

 کدامند؟ nlp فرض هایپیش

https://academicnlp.com/what-is-nlp/
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 اساس شکل گیری و ماهیت ان ال پی چیست؟

 چه مواردی می باشد؟ nlp دالیل قدرتمندی

 چه بوده است؟ nlp نقش افراد برجسته در پیدایش

 .لطفاً با من همراه باشید . … د؟ وسایت های معتبر ان ال پی کدامن

 nlp چیست؟ 

 رفتار، افکار، توان با استفاده از آنها،تمرینات و تکنیکهایی است که می ای از اصول، مهارتها،مجموعه ان ال پی

لم ان جود آورد. عوهیجانات و باورهای انسانها را مورد تحلیل قرار داد و تغییرات دلخواه را در آنها به  عادتها،

 .کنندالگوهای رفتاری ما را تعیین می های شکل گرفته در ذهن،ال پی بر این باور است که برنامه ریزی

دهد که اد میبه ما کمک می کند تا هم مسائل حال حاضر خود را حل کنیم، هم به ما ی nlp بر این اساس 

طور از حداکثر ظرفیت چم و هم اینکه ریزی کنیچگونه ذهنمان را برای موقعیت های دشوار پیش رو برنامه

 . مغز خود برای رشد و پیشرفت استفاده کنیم

دهد که افراد موفق ان ال پی ساختارهای نفوذ به ذهن، تغییر و عمل را در می یابد و به ما یاد می

 اندچگونه از این ساختارها استفاده کرده

  

NLP  مخفف چیست؟ 
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nlp مخفف سه واژه Neuro Linguistic Programming ریزی عصبی زبانی به معنای برنامه

ها، باورها و هیجانات امروز ما باشد. بر این اساس، تمامی افکار، رفتارها، عادتمی

سیستم  گانه و دراست که به واسطه دریافت اطالعات از طریق حواس پنج هاییریزیبرنامه حاصل

 .ما شکل گرفته است عصبی

اند. بر فرض اگر ما شخصی هستیم قابل فهم برای ذهن تفسیر شده زبان سط یکضمن آنکه این اطالعات تو

ها به خاطر شویم، این حالتروز به یکباره دچار ترس و دلشوره میکه در ساعت مشخصی از شبانه

 .ر گذشته و در سیستم عصبی ما ایجاد شده استریزیهایی است که دبرنامه

اند و دقیقا در همان مادر، ما را تنها گذاشته و از خانه خارج شده مثال وقتی کودک بودیم، یک روز پدر و

، در همان  اشیمببدون اینکه آگاه  حاال امروز و. ایمساعت برق منزل هم رفته است و ما دچار ترس شده

 .شویمساعت مشخص )همان ساعتی که توسط ذهن، تفسیر به نگرانی شده است(، دچار ترس و دلشوره می

ه با روشهایی کتنها یک مثال است و در همین زمینه ممکن است عوامل متعددی نقش داشته باشند البته این 

 شویمآموزد، متوجه آنها میبه ما می nlp که

 ریزی عصبی کالمی؟هریزی عصبی زبانی یا برنامبرنامه

حفظ اصالت   ،همواره بر آن تاکید دارم NLP های مختلف آموزشها و دورهیک از مواردی که در کارگاه

تواند به می توجهی به استانداردهای جهانی تعریف شده در هر دانشی،باشد. به نظر من بیمی  nlp دانش

المللی و همچنین نوعی خیانت به بزرگان آن علم، جامعه دانشگاهی و مجامع علمی بین

 .اشندبیادگیرندگانی باشد که مشتاقانه به دنبال کسب اطالعات اصیل و آکادمیک می

برداری بدون اینکه خود به جستجوی منابع گاهی بسیاری از مدرسان، حتی ناخواسته و بدلیل عادت غلط کپی

 .گردندیک علم می باعث انحراف در محتوای استاندارد  اصلی یک دانش روند،

ات از ه کربه فارسی، ب NLP نیز این چنین است. به عنوان مثال در ترجمه واژه nlp متاسفانه در مورد

ریزی عصبی که ترجمه صحیح، برنامهدر حالی شودریزی عصبی کالمی استفاده میعبارت غلط برنامه

 .و این دو عبارت کامال با هم متفاوتند باشدزبانی می

که لیست   NLP های معتبرکنم حتما به سایتلطفا پادکست آموزشی زیر را گوش دهید و البته توصیه می

 :ه آورده شده است نیز، سری بزنیدآنها در انتهای مقال
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 NLP کند؟دقیقا چه می 

ریزی شده هستیم، اما در عین حال درست است که ما موجوداتی برنامه "ت: این اس NLP العادهنکته فوق

 .” باشیمریزی مجدد نیز میقابل برنامه

انگیز خود، ای شگفتهه توسط روشها، تمرینات و تکنیککدهد این است انجام می NLP کاری که علم

کند و همین جایگزینی باعث تغییر هایی موثر و کارآمد جایگزین میهای غلط گذشته را با برنامهبرنامه

 !اما این همه ماجرا نیست گردد،رفتارها، باورها و احساسات منفی به رفتارها، باورها و احساسات مثبت می

Nlp  های جهت کسب موفقیت ه واسطه آنها، ذهن خود را درآموزد که بهمچنین مهارتهایی را به ما می

 .هایی که شاید اصال از قبل در ذهن ما وجود نداشته باشندریزی کنیم، برنامهدلخواهمان برنامه

  

NLP  و ضمیرناخودآگاه 
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 .باشدمی“ ضمیر ناخودآگاه“ های ذهن به نامریزی در وجود ما برعهده قسمتی از فعالیتمسوولیت برنامه

غیرارادی ذهن  به طور خالصه، تمامی اطالعات دریافتی از حواس پنجگانه، در ضمیرناخودآگاه یا همان بخش

 همان دهد و نتیجه این پردازش،گیرند. سپس ضمیرناخودآگاه، کار پردازش این اطالعات را انجام میجای می

 .ها و احساسات امروز ماسترفتارها، باورها، عادت

 :پیشنهاد میکنم این سه مقاله تکمیلی را نیز در همین رابطه بخوانید

 

 انگیز ذهن(ضمیر ناخودآگاه چیست؟ )گنجینه شگفت

  NLPکشف بزرگ

 کند؟ریزی میضمیر ناخودآگاه چگونه ما را برنامه

 nlp آموزش

تمرینات و  ها، رویکردها،ا، مهارتشامل یادگیری اصول، روشه nlp آموزش براساس آنچه گفته شد،

باشد که باعث اصالح الگوهای غلط ذهنی و همچنین ساخت الگوهای جدید و کاربردی می nlp هایتکنیک

 .شوندای ما میمتناسب با نیازهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه

های فرا گرفته شده را تبدیل به دهد که چگونه مهارتان ال پی به ما یاد میضمن اینکه علم 

، قادر هایی پایدار در زندگی خود سازیم تا در نهایت و با مدیریت افکار، رفتار و هیجانات خودعادت

  .به کنترل صحیح زندگی باشیم

به ما  NLP .پردازدن میپائولو کوئیلو در کتاب کیمیاگر به اهمیت افسانه شخصی و لزوم تحقق آ

ت گوید که ناکامی در تحقق بخشیدن به افسانه شخصی، به علت افکار، باورها و رفتارهای نادرسمی

 ما در حال حاضر است

 

https://academicnlp.com/what-is-unconsciousmind/
https://academicnlp.com/what-is-unconsciousmind/
https://academicnlp.com/what-is-unconsciousmind/
https://academicnlp.com/what-is-unconsciousmind/
https://academicnlp.com/what-is-unconsciousmind/
https://academicnlp.com/great-discovery-nlp/
https://academicnlp.com/programmind/
https://academicnlp.com/nlp-learn/
https://academicnlp.com/nlp-learn/
https://academicnlp.com/nlp-exercises/
https://academicnlp.com/nlp-exercises/
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 چیست؟ NLP تاریخچه

 

 .گذاری شدپایه جان گریندر و رد بندلرریچا میالدی، توسط ۱۹۷۰ان ال پی در اواسط دهه 

این دو در حالی در دانشگاه سانتاکروز کالیفرنیا با هم آشنا شدند که بندلر در آنجا دانشجو بود و گریندر استاد 

های گشتالت درمانی بود و از آنجا نوشتهش دستجوان زبان شناسی دانشگاه. در آن زمان ریچارد مشغول ویرای

که شخص با استعداد و خوش ذوقی بود، ساختار آن چیزی را که هر درمانگر برای پدید آوردن تغییری 

گرفت، به سرعت شناسایی نمود. ساختاری که تا آن زمان، درمانگران خود از آن آمیز در پیش میموفقیت

 .مطلع نبودند

بر شالوده آن استوار  nlp پایه همین تجربه اولیه یک فرایند اساسی را پدید آوردند که بندلر و گریندر بر

 سازیمدل :است

فریتز  مردم شناس انگلیسی، گوری بیتسونگری بر این اساس بندلر و گریندر به مدل برداری از نوابغی چون

نابغه روان  میلتون اریکسون خانواده درمانگر مشهور آن زمان و ویرجینیا ساتیر بنیانگذار گشتالت تراپی، پرلز

 .درمانی و بنیانگذار هیپنوتیزم اریکسونی پرداختند

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls
https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satir
https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_H._Erickson
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 چیست؟ NLP مدل برداری در

در ابتدا به مدل برداری از افراد موفق پرداخت. اینکه چگونه این افراد توانسته   nlp همانطور که گفته شد،

های چشمگیری دست یابند. نتایج این ای خود به موفقیتبودند در زندگی شخصی، خانوادگی و حرفه

ارزشها و به طور کلی چارچوب موفقیت این نوابغ  رفتاری، باورها، باعث شناسایی ساختارهای فکری، مطالعات،

 .گردید

 

بندلر و گریندر، تصمیم گرفتند این ساختارهای شناسایی شده را به افراد عادی انتقال دهند تا آنها  پس از آن،

 !العاده بودنتیجه فوق .به نتایج مشابهی دست یابند د با استفاده از همین الگوها،نیز بتوانن

ها مانند مدیریت، های خود را در سایر زمینههمین مساله باعث شد که بندلر و گریندر تصمیم بگیرند یافته

تایج حاصل شده باز هم ن .قرار دهند استفاده مورد نیز …فروش و  ورزش، سیاست، آموزش، ارتباطات،

 !آور بودحیرت
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بسیار  (NLP) ریزی عصبی زبانیدر جهان صنعتی با شعار کاهش هزینه و افزایش کیفیت، برنامه

 ساده سریع و کارآمد اثر می کند

  

 (!زندگی من را متحول کرد ۸و  ۱موارد ) NLP هایپیش فرض

داری کرد، از آنها الگوبر NLP که مجموعه باورهای قدرتمندی هستند که نوابغ موفقی nlp پیش فرضهای

خط فکری و  NLP هایپیش فرض  تر بگویم،در وجود خود نهادینه کرده بودند. اگر بخواهم به زبان ساده

 . دهندهای موفق را به ما نشان میسبک زندگی انسان

غییرات رفتاری وقتی هرکدام از ما این پیشفرضها را به عنوان یک باور قوی در خود جا بیندازیم، متوجه ت

ها در زندگی فرضتوانم بگویم که استفاده از این پیششویم. به جرات میای در زندگی خود میالعادهفوق

نظیری را بر جای گذاشت و شاید مهمترین دلیلی که باعث تغییر مسیر من به سمت شخصی من اثرات بی

در وجودم شکل  nlp هایپیش فرض گشت، تحولی بود که به واسطه نهادینه کردن NLP آموزش تخصصی

 .گرفت

https://academicnlp.com/presuppositions/
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 :عبارتند از NLP فرضهایبرخی از مهمترین پیش

 روی، به ترکستان است!(نقشه، سرزمین نیست )این ره که تو می -۱

ایم، تصمیماتی را یی که در گذشته داشتههاگوید که هرکدام از ما براساس یادگیریفرض به ما میاین پیش

اما واقعیت چیز  رسیم،ریزی کنیم حتما به اهدافمان میکنیم که اگر خوب برنامهگیریم و گمان میمی

 .دیگری است

NLP  رساند. زیرا ممکن است دهد که الزاما داشتن نقشه مشخص، ما را به هدف موردنظر نمیبه ما نشان می

 اند، از اساس اشتباه باشند. ضمن آنکه براساس این پیشفرضف را شکل دادهباورهایی که این هد

NLP،  های دهد، شاید برای دیگری جواب ندهد، زیرا او هم دارای دیدگاهای که برای ما جواب مینقشه

 . باشدمنحصر به خود می

  

 هر رفتاری دارای منظوری مفید و مثبت است. )امان از ضمیرناخودآگاه!( -۲
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اریم، به فرض ان ال پی اشاره به این نکته دارد که تمامی رفتارها و عادتهایی که در حال حاضر دن پیشای

حتی اگر ما آن رفتار را  ست که در ضمیر ناخودآگاه ما وجود دارد،اهای مفید و مثبتی خاطر نیت

وفق نشده، به دلیل کشد و بارها تصمیم به ترک آن گرفته است ولی ممثال کسی که سیگار می .نپسندیم

 .باشدیک منظور مفید از لحاظ ناخودآگاه می

 

شود و حاال مثال در کودکی این باور در وجودش شکل گرفته که سیگار باعث احساس قدرت یا استقالل می

دهد. زیرا ضمیر کند، ضمیر ناخودآگاه به او اجازه چنین کاری را نمیهرچقدر هم برای ترک سیگار تالش می

کند تا این منظور مفید و مثبت )البته از نظر خود( را حفظ گاه بسیار قدرتمند است و هرکاری میناخودآ

به کشف منظورهای مفید و متقاعدسازی ضمیرناخودآگاه در جهت  NLP هایتکنیک .کند

 .کنندتغییرات موردنظر ما، کمک بسیاری می

 :پیشنهاد میکنم این مقاله را نیز بخوانید

 

NLP و منظورهای مفید و مثبت ضمیر ناخودآگاه  

https://academicnlp.com/useful-things-in-the-subconscious-mind/
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 .برای رسیدن به هدف، ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه باید همسو باشند -۳

کند که ما توسط قدرت اندیشه و اراده )ضمیر خودآگاه( اشاره به این موضوع می NLP فرضاین پیش

کنیم، اما برای موفقیت حتما باید ضمیرناخودآگاه یا گیریم و به سمت هدف خود حرکت میتصمیمی را می

و  شویمانگیزگی میهمان بخش احساسی وجودمان هم با این تصمیم موافق باشد وگرنه پس از مدتی دچار بی

 .کنیمهدف را رها می

 

 

 :زیر را گوش دهید پادکست آموزشی برای اینکه بیشتر متوجه این موضوع شوید، لطفا

 بیسکویت شکالتی و تربچه خورها

  

https://academicnlp.com/nlp-training-podcasts/
https://academicnlp.com/nlp-training-podcasts/
https://academicnlp.com/nlp-training-podcasts/
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 .حل در همه افراد به اندازه کافی وجود داردمنابع راه -۴

مهارت،  ریشه همه تغییرات هر شخص، در وجود خود اوست. تجربه، دانش، NLP فرضبراساس این پیش

 با شدن مواجه زمان در و موقع به توانندمی که دهندمی شکل را نامحدودی منابع همگی …ها و آموخته

 .رار گیرندق استفاده مورد مشکالت،

 

 ند.که الزم باشد، قابل دسترسی هست این منابع گرانبها در بخش ناخودآگاه ذهن جای دارند و هرزمان

توانیم به هدفی برسیم، ممکن است دیگران وقتی نمی . ، ما خود مسوول رفتارهایمان هستیم NLPاز دیدگاه

که مسوول اصلی امساعد جلوه دهیم، در حالیرا سرزنش کنیم و آنها را مقصر بدانیم و یا حتی شرایط را ن

 .خودمان هستیم

های خود پی ها و ظرفیتکنند تا از یک طرف به تواناییدر این زمینه کمک می NLP ها و تمریناتتکنیک 

 . ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنیمببریم و از طرف دیگر از این توانمندی

NLP  تواند بر ما اثر بگذارد، مگر اینکه خودمان بخواهیمیکس نمبر این اعتقاد است که هیچ. 
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 های جسمی، ذهنی است(از دردها و بیماری %۸۵ذهن و جسم بر یکدیگر اثرگذارند. )ریشه  -۵

هستند. وقتی از  بر این نکته تاکید دارد که ذهن و جسم کامال به هم پیوسته و مرتبط NLP فرضاین پیش

م به هم م و مثال شاید دچار سرماخوردگی شده باشیم، از لحاظ ذهنی هلحاظ جسمی اوضاع خوبی نداری

 .ریزیممی

 

هایی ها و مواردی از این دست، در زمانپرتیها، حواسها، استرساگر دقت کنید بسیاری از نگرانی

 .آیندکه خسته هستیم بیشتر به سراغمان می

های بیماری %۸۵ریشه بیش از   است کهامروزه ثابت شده . گذاردذهن هم کامال بر جسم اثر می

 .هاستبخاطر مسائل ذهنی انسان جسمی

های بسیار زیادی برای تقویت همزمان سالمت جسمانی و سالمت روانی وجود تکنیک NLP در

 .دارد تا این هماهنگی میان جسم و ذهن برقرار گردد
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 استعداد ربطی ندارد!( توانید. )موفقیت بهاگر کسی کاری را انجام داد، شما هم می -۶

ستعداد، نقش امتوجه شد که  NLP ست. مان الگوبرداری از افراد موفق ا، ه NLPفرضمنظور از این پیش

نظر خود از افراد موفق در همان و اگر یک فرد معمولی بتواند در زمینه مورد چندانی در موفقیت افراد ندارد

 .ها دست پیدا کندن موفقیتتواند به همازمینه الگوبرداری کند، او هم می

 

باشد، دارای انگیز میکه یکی از موضوعات مهم در این علم شگفت NLP برداری درمبحث مدل

 .گیردبه صورت گسترده مورد توجه قرار می NLP هایهای متعددی است که در آموزشبخش

  

 پذیر باشید. )مرغت، یه پا نداشته باشه!(در زندگی انعطاف -۷
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، یعنی اگر از یک سیدن به یک هدفهای مختلف و متنوع برای رحلذیری یعنی داشتن راهپانعطاف

میان تمام  رسی، بیش از اندازه اصرار نکن! راهت را تغییر بده. این باوری بسیار قدرتمند درراه به مقصد نمی

 .پذیر بودهای زندگی باید انعطافها است که در همه جنبهایحرفه فوق

 .ال پی: در زندگی انعطاف پذیر باشید پیشفرض ان

ل خود را در یک ، اگر شما در حال حاضر تنها یک منبع درآمد دارید یا همه پوNLP فرضبراساس این پیش

 .پذیری نیستیداید، فرد انعطافگذاری کردهزمینه سرمایه

ورشکستگی شدید  اگر دچار از کجا معلوم، شاید نتوانستید به هر دلیلی کار فعلی خود را ادامه دهید، اصال

 ! ها را داخل یک سبد نگذارمرغهمه تخم  کنید؟آنگاه چه می

های پذیری باید در تمام قسمتحتما برای خود زمانی را اختصاص دهید و به این موضوع بیندیشید. انعطاف

 .شود رعایت … رمترقبه وکار، اتخاذ تصمیمات غیوزندگی از روابط میان زوجین تا تربیت فرزندان، کسب

  

 شکست وجود ندارد و هرچیزی یک تجربه است. )راز طالیی نوابغ( -۸

شوم. برای اینکه این زده میرسم، به شدت هیجانفرض میوقتی به این پیش NLP هایدر کالس

ام. در سخت ترین لحظات زندگی، این را با بند بند وجودم و بارها و بارها تجربه کرده NLP فرضپیش

 .بخش برای من عمل کردفرض به مانند فانوسی نجاتپیش

ای ارزشمند در مسیر تواند به عنوان تجربهباید باور کنید که شکست، هرگز وجود ندارد و هر عدم موفقیتی می

 .رشد تلقی شود

ادیسون، هنری فورد، سرهنگ ساندرز، مایکل  قی مانندکنم که حتما زندگینامه افراد موفپیشنهاد می

 تبدیل قوی یباورهای به خود وجود در را شکست به نسبت آنها هایدیدگاه و کنید مطالعه را …و  جردن

 .کنید
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 ! مساله اصلی شکست نیست، مساله اصلی زمان تسلیم شدنه 

 :پیشنهاد ویژه

 

  NLP هایفرضز پیشهای آموزشی مرتبط با هر یک اشنیدن پادکست

 کنیم فیلم آموزشی زیر را ببینیدپیشنهاد می

https://academicnlp.com/presuppositions/
https://academicnlp.com/presuppositions/
https://academicnlp.com/product/whatisnlp/
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 NLP تاثیرات اصلی بر پیدایش

 NLP دارای یک تاریخچه فکری و مبنای فلسفی است. پدیدآوردندگان NLPهای مختلفی را در ، رشته

 .گذاری کنندرا پایه NLP کنار هم جمع کردند تا

 

 گراییویلیام جیمز و عمل

گرایی مشهور است. یمز یک فیلسوف و روانشناس آمریکایی بود که به خاطر مطرح کردن نظریه عملویلیام ج

باشد  شناسانی بود که درباره تجربه ذهنی زمان در مقابل آنچه زمان باید به خودی خوداو یکی از اولین روان

ست. در مدتی که زمان داشته ابا خط  NLP صحبت کرد، و آثار او احتماال بیشترین تاثیر را بر نحوه برخورد

های های ذهنی از بیرون، به عنوان دادهنوشت، بیشتر مطالعات روانشناسی به پدیدهجیمز آثار خود را می

های عینی که کرد، نه به عنوان دادهکردند. جیمز به تجربه از درون نگاه میگیری، نگاه میعملی قابل اندازه

گیری شوند بلکه به عنوان آنچه از طریق بودن درون یک تجربه ونی اندازهگر بیرتوانند توسط یک مشاهدهمی

 .. او یکی از پیشگامان اعتبار تجربه ذهنی استتوان آن را درک کردمی

 

 آلفرد کورزیبسکی و معناشناسی کلی

کردن  گذاری کرد که آن را معناشناسی کلی نامید تا راهی پیدا کند برای صحبتای را پایهکورزیبسکی رشته

کنیم، در یک ستفاده میدرباره فرایند دنیای دائما در حال تغییر بدون اینکه آن را به وسیله زبانی که از آن ا

 .ساختار ثابت منجمد کند

نقشه نشان “استفاده کرد. او همچنین جمله ” زبانی-عصبی“از عبارت  ۱۹۳۳او اولین کسی بود که در سال 

ای که مفهمومش این است که نقشه )زبان( همان چیزی ع کرد، جملهرا ابدا” دهنده همان سرزمین نیست

کنند یکسان ای که آن را معرفی مینیست که نقشه از روی آن کشیده شده است )تجربه(. کلمات با تجربه

کنند. کلمات بسیار محدودتر از خود تجربه هستند و اشتباه نیستند. کلمات فقط ساختار تجربه را مشخص می

تواند به درد و سرخوردگی منجر شود. کورزیبسکی چند مورد تمایز در زبان ایجاد کرد و در ن دو میگرفتن ای

سازیم و سپس آن هایی از واقعیت میمورد تمایز نقشه/ سرزمین )اینکه چگونه ما با استفاده از زبان خود نقشه



P a g e  18 | 26 

تواند درست باشد، بلکه هیچگاه نمی گیریم( مفصل توضیح داد. نقشهنقشه را به عنوان خود واقعیت در نظر می

 .است NLP فقط کمابیش مفید است. آثار کورزیبسکی یکی ازمبناهای مدل زبان در

ا مطرح کردند که مضمون آثار کورزیبسکی توسط جورج لکاف و مارک جانسون ادامه پیدا کرد. آنها این ایده ر

توانیم درباره اینکه هرچیزی دقیقا چگونه نمیوقت کنند. ما هیچها به صورت استعاره صحبت میتمام زبان

هایی توانیم درباره اینکه آن چیز شبیه چه چیزی است صحبت کنیم. استعارهاست صحبت کنیم، بلکه فقط می

دهند. )درجمله ترین جمالت، تفکر ما را در مسیر خاصی جهت میکنیم، حتی در سادهکه از آنها استفاده می

گونه مسیری در افتد استفاده شده است. هیچای توصیف آنچه برای تفکر ما اتفاق میبر” مسیر“آخر استعاره 

های جدید جذابی را درباره اینکه ما ها، راهدنیای بیرون در مورد تفکر ما وجود ندارد.( برداشت لغوی از استعاره

ستیم، پیش روی ما قرار قادر به انجام چه چیزی ه کنیم و در نتیجهکنیم و جهان را درک میچگونه فکر می

 .آن به دست آورد معموال از زبان برداشت لغوی دارد تا سرنخی برای فرایند فکری پشت ان ال پی .دهدمی

 

 کارل راجرز و درمان مخاطب محور

ود را به آنها است. او زبان مخاطبان خ” درمان مخاطب محور“کارل راجرز بنیانگذار و مشهورترین طرفدار 

ای غیرقضاوتی داد تا باورها و پیش فرضهای خود را به شیوهو با این کار به آنها امکان میکرد منعکس می

شان دست پیدا کنند. گوش دادن و تفکر غیرقضاوتی در حل برای مشکلبررسی کنند و به نوعی درک و راه

ا مخاطبانش ز ببه درمان، نقش اساسی دارند. گریندر و بندلر ویدیوهای ضبط شده کارل راجر NLP رویکرد

 .کردندرا بررسی می

 

 (TAاریک برن و تحلیل رفتار متقابل )

را منتشر کرد. این کتاب این ایده قدرتمند را مطرح کرد که ” هابازی“کتاب  ۱۹۶۴اریک برن در سال 

دهند. او سه کنند و واکنش نشان میاست که به طور متفاوتی فکر می” هاییقسمت“شخصیت افراد دارای 

 .نامید” والد“و ” کودک“، ”بالغ“ت اصلی را قسم

کند، اما نه آنگونه که برن های شخصیت را از برن گرفته و استفاده فراوانی از آن میاستعاره قسمت ان ال پی 

شود، های مختلف تقسیم نمیها یک استعاره است. هیچ کس در واقع به قسمتکرد. قسمتاز آن استفاده می

ند برای رسیدگی به مشکالت و تصمیمات دشوار مفید باشد زیرا افراد معموال احساس توااما این ایده می
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کرده است. گریندر و بندلر ویدیوهای ضبط شده اریک ” تکه تکه“کنند که تمایالت و عواطف متضاد آنها را می

 .کردندبرن در حال انجام روان درمانی را بررسی می

  

 TOTE االنتر مدلکارل پریبرام، جورج میلر و یوجین گ

” ها و ساختار رفتاربرنامه“را درکتاب خود با عنوان  TOTE کارل پریبرام، جورج میلر و یوجین گاالنتر مدل

دهد که ما چگونه برای رسیدن به اهدافمان منتشر شد، مطرح کردند. این مدل توضیح می ۱۹۶۰که در سال 

دهیم. این مدل جایگزین مدل کنیم و واکنش نشان می، عمل می”پیش خورد“با استفاده از اصول بازخورد و 

، ما برای کاهش تفاوت بین حالت کنونی و حالت مطلوب TOTE پاسخ شد. در مدل -عمل ساده محرک

مورد  NLP دهیم تا زمانی که تفاوت از بین برود. این مدل هنوز درکنیم. ما به عمل کردن ادامه میعمل می

 عنوان به و گرددمی بر ستمسی به عمل یک  ک مدل سایبرنتیک است، یعنی نتایجگیرد زیرا یاستفاده قرار می

 زمان یک در ما که دکر مطرح را ایده این همچنین میلر جورج. گیردمی قرار استفاده مورد بعدی عمل مبنای

نیم و کن توجه میآچه ما به آن. کنیم رسیدگی تجربه از بخش ”دو منفی یا مثبت هفت“ به توانیممی فقط

 .گذاردماند تاثیر میفهمیم و در یادمان میکنیم، بر میزان آنچه میمان را منظم میاینکه چگونه تجربه

ریش )فریتز( گذاشتند عبارتند از گرگوری بیتسون، فرد NLP چهار نفری که بیشترین تاثیر را بر پیدایش

 .پرلز، میلتون اریکسون و ویرجینا ساتیر

 

 (1910-1980گرگوری بیتسون )

کند: قوم شناسی، های مختلف اشاره میم شناس انگلیسی بود، اما آثار او به رشتهگرگوری بیتسون یک مرد

او وقت خود را صرف مطالعه روی مردم  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰شناسی و سایبرنتیک. در طول دهه پزشکی، روانروان

به آمریکا  ۱۹۴۹بالی و گینه نو کرد. او با مارگارت مید، که مردم شناس فرهنگی بود ازدواج کرد و در سال 

مهاجرت کرد. در آنجا او مدتی به عنوان یک قوم شناس در سازمان سربازان در پالو آلتو واقع در کالیفرنیا کار 

کرد. در آنجا او با جی هالی و جان ویکلند همکار شد که آنها بعدها با همکاری پاول واتزالویک پیشگام 

 .دهایی شدند که به رشته درمان کوتاه مدت تبدیل شایده

بود و در این زمینه  ۱۹۵۰ها در دهه بیتسون یکی از اعضای موسس کنفرانسی میسی در زمینه نظریه سیستم

ها کرد. آثار های شایانی به روانپزشکی، سایبرنتیکس و نظریه سیستمبا وارن مک کالچ همکاری کرد. او کمک
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دهد و اگرچه ریچارد تشکیل می را NLP شناسی سایبرنتیک و مردم شناسی، ، مبنای فکریاو در معرفت

 ۱۹۷۰برداری نکردند، هنگامی که در اوایل دهه بندلر و جان گریندر هیچگاه به طور رسمی از بیتسون مدل

در سانتاکروز با او همسایه بودند، گفتگوهای زیادی با او داشتند. روش تفکر بیتسون و تمایزهایی که او ایجاد 

 .های ارتباط داشتندبرداری مهارتو ریچارد به مدل کرد، تاثیر عمیقی بر رویکرد جان

 

 (1893-1970فریتز پرلز )
 

ها کرد و شروع به راین رشته را  ۱۹۴۰فریتز پرلز ابتدا در زمینه روانکاوی آموزش دیده بود، امّا در دهه  

ر د ۱۹۶۰های خود کرد که بعدها با عنوان گشتالت درمانی شناخته شد. او در اوایل دهه یدهریزی اطرح

درمانی فقط نباید کمک به افراد برای سازگاری با کالیفرنیا سکونت داشت. ایده اصلی او این بود که هدف روان

ه سازی ذهن و عواطف ای برای رشد شخصی و روشی برای یکپارچزندگی در جامعه باشد، بلکه باید وسیله

برند. او یکی از اولین بباشد. پرلز اعتقاد داشت که افراد باید به غریزه خود اعتماد کنند و از تجربه خود لذت 

ای( را در درمان به کار برد. او همچنین های معرف )دیداری، شنیداری و المسهدرمانگرانی بود که ایده سیستم

ت که یکی از اهداف درمان این است که این ده قرار داد. او اعتقاد داشهای شخصیت را مورد استفامدل قسمت

 .ها به طور هماهنگ در کنار هم زندگی کنندقسمت

 

 

 )1988-1916ویرجینیا ساتیر )

 

ها کار ها و بی خانمانآنجا با الکلیویرجینیا ساتیر کار خود به عنوان درمانگر در شیکاگو آغاز کرد و در 

کرد. او در اوایل او یکی از اولین درمانگرانی بود که با کل خانواده در یک جلسه کار می ۱۹۵۱کرد. در سال می

به کالیفرنیا مهاجرت کرد و همراه با دان جکسون و جولز ریسکین موسسه تحقیقات ذهنی را در  ۱۹۶۰دهه 

ای را با آنها آغاز کرد. جان و ریچارد را مالقات کرد و همکاری گسترده ۱۹۷۲در سال پالو آلتو تاسیس کرد. او 

ویرجینیا ساتیر بر وابستگی متقابل افراد به یکدیگر و تعادل بین رشد شخصی و احترام به نیازهای دیگران 

 .کردتأکید می

و احترام به نیازهای دیگران متمرکز شده بود. ویرجینیا همچنین از مدل  عزت نفس کارهای او بر افزایش

حواس “، ”تسلی دهنده“، ”سرزنش کننده“ها استفاده کرد و یک مدل با چهارنوع شخصیتی ارائه داد: قسمت

کرد اما نه به روش سیستماتیکی که جان و استفاده می NLP او از سواالت”. کنندهمحاسبه“و ” کنندهپرت

کرد تا کرد و تالش میاستفاده می NLP های معرفگذاری کردند. او همچنین از مدل سیستمچارد بنیانری

 .شان از طریق تمام حواس سوق دهدهایی برای مشکلحلمخاطبان خود را به سوی تجربه راه

https://academicnlp.com/what-is-nlp/
https://academicnlp.com/what-is-nlp/
https://academicnlp.com/product/enhance-self-esteem-with-nlp-techniques/
https://academicnlp.com/product/enhance-self-esteem-with-nlp-techniques/
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 (1980-1901میلتون اریکسون )

های پزشکی و شتهداشته است. او در ابتدا در ر NLP میلتون اریکسون احتماال بیشترین تاثیر را بر پیدایش

لج اطفال دچار شده بود. بعدها فسالگی به شدت به بیماری ۱۸رغم اینکه در سن روانشناسی تحصیل کرد علی

ا در پیش گرفت و و شغل روانپزشکی راین بیماری باعث شد که او مجبور به استفاده از صندلی چرخدار شود. ا

رغم خصومت زیادی که از جانب حرفه روانپزشکی دریافت درمانی هیپنوتیزم کرد علیشروع به بررسی نقش

کرد. در آنجا  کرده بود. او ده سال آخر عمر خود را در فونیکس واقع در آریزونا صرف هیپنوتیزم درمانی

 .آمدندبه دیدن او می درمانگران و روانشناسان از سراسر دنیا

تواند مدل خوبی در زمینه درمان برای مطالعه توسط جان و گرگوری بیتسون پیشنهاد کرد که میلتون می

کرد، او را نگاه ر میریچارد باشد، بنابراین آنها مدتی در خانه او در فونیکس مستقر شدند و هنگامی که او کا

های کنیکالگوهای ت“ا در کتاب دو جلدی خود با عنوان دادند. آنههایش گوش میکردند و به حرفمی

از زبان برای القای  بخشی از مهارت قابل توجه او را در زمینه استفاده” هیپنوتیزمی دکتر میلتون اچ.اریکسون

 .برداری کردندخلسه مدل

تی درباره اینکه آنها نهایاریکسون بیشترین احترام را برای منحصر به فرد بودن هر فرد قائل بود و کنجکاوی بی

کرد و از هیچ های کلی روانشناسی را تایید نمیچگونه قادر به انجام کارهای خود بودند داشت. او نظریه

داد که خودش روش درمانش را دیکته کند. کرد، بلکه به مخاطب اجازه میرویکرد سیستماتیکی استفاده نمی

داد که گفته های او را به و مبهم او به مخاطب اجازه می زادگیرانه هیپنوتیزم درمانی او و زبان آروش آسان

نام او را به همراه  گونه ای که بیشترین معنی را برای او داشته باشد تعبیر کند. این روش هیپنوتیزم درمانی

 .ریس می شودبا عنوان میلتون مدل تد NLP دارد )هیپنوتیزم درمانی اریکسونی( و الگوهای زبانی او در

 ؟چیست NLP گیری تکنیکهایشکل اساس

بردند، پایه و ای برای معالجه بیماران خود به کار میمدل برداری از فنون و روشهایی که درمانگران فوق حرفه

گردید، اما این تازه شروع کار بود. علم ان ال پی خود را تنها به   NLP هایگیری تکنیکاساس شکل

چگونگی نفوذ  مدلسازی محدود نکرد و رفته رفته به صورت بسیار گسترده به مطالعه چگونگی عملکرد ذهن،

ی مذاکرات و بسیار نحوه یادگیری صحیح، مهارتهای برقراری ارتباط موثر، تغییر الگوهای رفتاری، بر دیگران،

از زمینه های دیگر پرداخت و روز به روز تکنیکها، فنون و مهارتهای بیشتری را کشف و در اختیار عالقمندان 

 .به تغییر قرار داد
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بلکه با تغییر در روش  شود،ای از تمرینات و تکنیکها محدود نمیتنها به مجموعه  NLP با این حال علم

 .های نوینی را در مسیر پیشرفت به کار گیریمشیوه ای خالقانه،شود تا با روحیهتفکر، باعث می

به شما این توانایی را میدهند تا خالقانه با  NLP موضوع مهم این است که الگوها و تکنیکهای
 .ها دست و پنجه نرم کنیدهای دشوار و بحرانموقعیت

 

 ؟چیست NLP کاربردی ماهیت

در چارچوب  NLP ، کاربردی و عملی بودن آن است. فنون و مهارتهایNLP یکی از ویژگیهای مهم علم

 .شوند که کامال جنبه عملی دارندتکنیک ها و تمرینهایی بیان می

محدود به بیان و توصیف مفاهیم و اصول نیست. بلکه به دنبال چگونگی  PNL آموزش های ،به همین دلیل

 .باشداجرای تکنیکها و مهارتها می

https://academicnlp.com/NLPLEARNING/
https://academicnlp.com/NLPLEARNING/
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شوند. امروزه علم برنامه ریزی و به صورت عملی اجرا می PNL دوره های باین فنون و تکنیکها در قال

باشد و هر روز به تعداد ، با سرعت چشمگیری در جهان در حال رشد و گسترش می(NLP) عصبی زبانی

 .گرددافزوده می NLP عالقمندان به تغییر و بهبود مهارتهای فردی با آموزشهای

هم در دنیا نیز از تکنیک های ان ال پی در ا و سازمانهای دولتی و غیردولتی مهبسیاری از شرکت عالوه بر این،

 .کنندهای نیروی انسانی خود در سطوح مختلف، استفاده میجهت افزایش توانمندی

  

 nlp و بسیاری از دانشجویان« دانستن»شود تا تاکید می« انجام دادن»در ان ال پی بیشتر بر 

 .بندند آن را به کار میآیند که عمالً هنگامی به درک آن نایل می

  

 ؟چیست NLP اهداف 

 :ان ال پی در مجموع به دنبال رسیدن به دو هدف به صورت همزمان است

 یرسیدن به نتیجه مطلوب در مقطعی خاص و دسترسی به هدفهای بلند مدت در طول زندگ

ندگی تبدیل ، این دانش را به ابزاری موثر در رسیدن به اهداف زNLP به همین دلیل روشها و فنون علم

 .کنندمی

  

 جوییپلی محکم از جنس صرفه NLP دالیل قدرتمندی

تر ها نسبت به گذشته، کامال متفاوت شده است. نیازها متنوعک زندگیدانیم که این روزها سبهمه ما می

صمیمات تاند و در نتیجه ما مجبوریم که برای رفع این نیازها، با سرعت بیشتری حرکت کنیم. تعداد شده

 .مهمی هم که در مقاطع مختلف زندگی باید بگیریم، افزایش یافته است

همه اینها یعنی امکان تنش، تالطم، سردرگمی، کمبود وقت، ترس و انواع هیجانات مخرب، روز به 

بنابراین ما به ابزاری نیاز داریم که با توجه به شرایط زندگی حال حاضر از یک  .روز در حال افزایش است

دقیقا همان  NLP و ها گرددجویی در وقت، انرژی و هزینهاز طرف دیگر باعث صرفه  طرف موثر عمل کند و

 .ابزاری است که جامعه جهانی امروز به آن نیاز دارد

https://academicnlp.com/specialized-courses-nlp/
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 ؟گرددجویی میباعث صرفه ان ال پی چگونه

های ها و مشاورهها، کارگاهساله من در برگزاری سمینارها، دوره ۹این مورد سخن بسیار است، اما تجربه  در

باشند که می nlp دهد که سه دلیل زیر از مهمترین عوامل قدرتمندی، نشان میnlp های علممتعدد با آموزه

 :شوندجویی در وقت، انرژی وهزینه ها میبه طور محسوسی باعث صرفه

  

 … رود وبه سراغ اصل مطلب می ان ال پی  -1

درصدی یعنی همان مرکز  ۹۵، بر روی ضمیرناخودآگاه nlp هایها و آموزشتمامی تمرینات، تکنیک

پردازی نیست و مستقیما به سراغ گنجینه به دنبال نصیحت و حاشیه Nlp .گذارندریزی اثر میبرنامه

علم  ،nlp برای همین است که به .رود که محل حافظه بلندمدت ماستانگیز ذهن میشگفت

 .شودگفته می غییرات سریع و پایدارت
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 .پذیر استبسیار انعطاف ان ال پی -2

نفر  ۱۰در  برای حل یک مشکل یکسان “ :وجود دارد nlp به نقل از میلتون اریکسون در یک عبارت معروف

 .” راهکار بلد باشی ۱۰متفاوت، باید 

های مختلف، استفاده کرده و مشاوره هاد صدها بار از همین مورد در کالستوانم بگویم که شایبه جرات می

توان در موارد مختلف استفاده نمود، به می nlp کنم که از هر تکنیکباشم. دائما به دانشجویانم تاکید می

 .شرط آنکه در اجرای آن تکنیک از تسلط کافی برخوردار باشیم

ام دهل استفاده نموبارها و در حین جلسه مشاوره، از ترکیب دو یا چند تکنیک برای رفع یک مشک

 .باشدمی nlp پذیری باالی علمو این به دلیل انعطاف و نتیجه گرفته ام

  

 .حل متمرکز است و نه مشکلبر روی راهان ال پی  -3
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بال حل مساله دن ان ال پی به  .” به دنبال تجسس در زندگی دیگران نیست“ :اگر بخواهم خیلی راحت بگویم

 .دهدریزی شده ذهن انجام میر الگوهای برنامهرود و این کار را با تغییر دمی

  NLP کند و فقط به دنبال ارائه راهکارهای الزم و کارآمد زند و آنها را قضاوت نمیبه دیگران برچسب نمی

 . است

  

 :پیشنهاد میکنم این مقاله را نیز بخوانید و فیلم آموزشی مربوطه را ببینید
 

   NLP سه دلیل قدرتمندی

  

 

 NLP های معتبرسایت

http://www.steveandreas.com 

https://www.nlpacademy.co.uk 

https://inlpcenter.org 

https://globalnlptraining.com 

https://www.nlpcoaching.com 

https://nlp-secrets.com 

http://www.nlpu.com/NLPU.html 

 

 nlp نویسنده: مهدی عرب زاده مدرس

 NLP منبع: آکادمیک

https://academicnlp.com/power-nlp/
https://academicnlp.com/power-nlp/
http://www.steveandreas.com/
https://www.nlpacademy.co.uk/
https://inlpcenter.org/
https://globalnlptraining.com/
https://www.nlpcoaching.com/
https://nlp-secrets.com/
http://www.nlpu.com/NLPU.html

