
 

 برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی 

 

ای مبتنی بر آموزش المللی در حوزۀ روانکاوی، دورهآوا زیر نظر و با همکاری اساتید مجرب بینمرکز خدمات روانشناختی هم

درمان شخصی و درمانگری تحت نظارت، طراحی کرده است. واحدهای درسی سه وجهی درمان تحلیلی شامل آموزش نظری، 

های معاصر را های مطرح روز و تکنیکاند، نظریهکه به دو گروه واحدهای اصلی و واحدهای مکمل تقسیم بندی شده

های ی با نظریهدهند. گزینش دانشجو از طریق مصاحبه و ضمن بررسی سابقۀ تحصیلی، سابقۀ کار بالینی، آشنایپوشش می

شود و دروس هر سال در دو ترم شود. سال تحصیلی از مهرماه هر سال آغاز میتحلیلی و اشتیاق به فراگیری انجام می

 شوند. تابستان ارائه می -زمستان، و بهار -پاییز

  سال اول

 الف( دروس نظری 

اند که در ذهن دانشجو ریزی شدههدف برنامهدروس سال یک متمرکز بر مبانی و کلیات درمان تحلیلی هستند و با این 

رود دانشجویان در پایان سال اول، بطور های بعد ایجاد کنند. انتظار میچارچوبی برای یادگیری موضوعات پیشرفته در سال

 مقدماتی با مفاهیم اصلی، نگرش تحلیلی و شیوۀ درمان آشنایی پیدا کرده باشند. 

 

 ترم اول  -سال اول

 

 پایه رواندرمانی تحلیلیمفاهیم 

 بر این اساسشود. برای شروع به یاگیری هر علمی، آموختن نکات اساسی و مهم آن، بخش لاینفک آموزش محسوب می

شود. آغاز می تحلیلی درمانیروانپایه در مفاهیم وا با درسی با عنوان آسالۀ آموزش روانکاوی در موسسه همسه ۀبرنام

روانکاوی است؛ تلاش بر این است که هر مبحث  ۀدانشجوهای سال اول با مفاهیم اصلی نظری کردن هدف این دوره آشنا

آغاز  فرویداجتماعی -فرهنگی ۀروانکاوی، دوره را با پیشین ۀبه تفصیل مطالعه شود. با در نظر گرفتن مسیر رشدی نظری

ن نظریه تاثیر گذاشته است. سپس مبحث گیری ایکه چطور این تاریخچه در شکلخواهیم پرداخت خواهیم کرد و به این 

های سیستم ناخودآگاه درمقابل مباحث قبلی ویژگیدر ادامۀ . بررسی خواهیم کرد را های ساختاری و توپوگرافیکنظریه

. برای درک دو مدل فکری خواهند شدمطرح  فرویدو مرکزی بودن این مفاهیم در نظریۀ  خواهد شد سیستم خودآگاه معرفی

. مفاهیمی چون فانتزی خواهیم دادیند فکری اولیه و ثانویه را نیز مد نظر قرار ا، تعریف و کارکرد فر فرویدوسط شده تمطرح

ناخودآگاه و واقعیت روانی نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت تا دانشجویان با عملکرد دنیای روانی آشنا شوند. تعارض، 

نظریه هستند که در این دوره پوشش داده خواهند شد. در آخر هم نظری  گیری مصالحه نیز از دیگر عناصر ایننشانه و شکل

این  ۀهای دفاعی را بررسی خواهیم کرد. طبیعتا در طول مطالعاندازیم و بعد از آن موضوع مکانیزمبه مفهوم سرکوبی می

 .های بالینی نیز جهت فهم بیشتر استفاده خواهیم کردمفاهیم از مثال

 



 

 : اهداف آموزشی

 و تعاریف دقیق و کاربرد کلمات تخصصی این  شوندمیروانکاوی آشنا  ۀدانشجویان با مفاهیم اصلی نظریدر این دوره

 . گیرندحیطه را فرا می

 که این مفاهیم  بندیامیو اهمیت این نکته را در گیرند یاد میچگونگی تحول این مفاهیم در طول زمان  دربارۀدانشجویان

 .دارند بیرون آمده و ریشه درتغییر و تحولات رشدی و بالینیاز دل کار بالینی 

 شوندمیآشنا  است کار روانکاوی ۀلازم که دانشجویان در انتهای این دوره با مشخصات ذهن تحلیلی. 

 

  1فرآیند تحلیل 

خاص خود را  دارد و درمانگر  یهایژگیو  یلیتحل یدرماناست. روان ینیبر کار بال یمقدمات یدانش ۀدوره ارائ نیهدف ا

 نیپرداخت که ا میخواه یمهم یدوره به ابعاد عمل نی. در طول اکندیم تیفعال یخاص یو عمل یدر چارچوب نظر  یلیتحل

 یموضوع دو دوره به آن اختصاص داده شده و در طول دو ترم متوال نیا تیاهم لی. به دلکندیم فینوع از درمان را تعر 

 م؟یدرمان را چگونه آغاز کن ندیپرداخت که فرا میخواه نیاول به ا ۀشد. در طول ده جلسخواهد   سیدر سال اول و دوم، تدر 

مفهوم، قلب و  نیو چرا ا ستیچ ”یلیتحل کردیرو “منظورمان از  م؟یشیاند یداتیبه چه تمه ماریکار لازم است با ب یدر ابتدا

 فیآن تعر  یبرا یو چه چارچوب ستیچ یلیتحل تیدارد؟ موقع ییهایژگیچه و  یلیتحل ۀرابط سازد؟یرا م هینظر  نیاساس ا

چون  یگر یمهم د میبه مفاه لیتفصبه هانیبر اعلاوه کند؟یحراست م یدرمان یچگونه از مرزها یلیشده است؟ درمانگر تحل

 پرداخت. میخواه زین یدرمان ریو تداب یدرماناتحاد  ،یلزبان همد

 

 : یآموزش اهداف

  کسب خواهند کرد. یآگاه یلیکار تحل یاصل میمفاه ۀدربار  انیدانشجو 

 آماده خواهند شد. ینیکار بال یبرا انیدوره دانشجو  نیبا گذراندن ا 

  دهند. وندیپ ینیشده را با کار بالخوانده یهاهیخواهند توانست نظر  انیدانشجو 

 

  1د ینظریه فرو 

پرداخت و آنچه در  شیاهایرو  لیکشف ذهن و روان انسان، به تحل یبرا یتجرب یساختن ابزار  یبه جا ،یپدر روانکاو د،یفرو 

ابداع کرد به  زیبرانگ بحث یروش یلیخودتحل نیا ۀجیقرار داد، درنت یرا مورد بررس کردیم ییروزمره خودنما یها و رفتارهاُجک

. کشف شوندیمحسوب م ینورز و درد روان ۀشیر  ،یمیقد یاو خاطرات و تروماه ناخودآگاه یکه در آن آرزوها ینام روانکاو

گزارش  لیهنرمندانه نوشته و به تفص یبود که با قلم مارانشیخود و ب یزندگ ۀخچیمفصل تار  یهایحاصل بررس دیفرو 

خودشان  یاز آن برا شیکه تا پ ییهاداستان کردند،یم تیروا یتداع قیرازآلود خود را از طر  یهااو داستان مارانیشده است. ب

 یآرزوها–و خاطرات و آرزوها  لاتیپنهان تما یایدن مارانشیو ب دیبود که فرو  قیطر  نی. از اشدیناشناخته محسوب م زین



 

 نیا یاصل ۀسرچشم -آن ۀگسترد یدر معنا -یجنس یایرا کشف کردند. دن -یار یهش ۀخارج از دسترس تجرب ۀشدسرکوب

 شرفتیمقاومت نشان داده و مانع از پ یاکتشافروش خود نیدر ا مارانشیکه ب افتیدر  دیفرو  ر،یبود. در طول مس هایتداع

 ییهای. انتقال دشوار دیشکل گرفت که آن را انتقال نام مارانشیاو و ب نیاز مقاومت ب یدی. به خصوص نوع شدشوندیکار م

 نیمداخله در ا یبرا ژهیو  داتیو داشتن تمه قیقد یهایو بررس قاتیتحق ازمندیکه ن کردیم جادیهر دو طرف ا یبرا یجد

صحبت  قیدر مورد ذهن و کشف آن از طر  هادهیا نیچگونه ا میکه نشان ده میدوره در تلاش نیدر ا بیترتنیابود. به طیشرا

 هینظر  ۀدربار  دیفرو  اتنظر  یدوره با هدف معرف نیمنجر شده است. ا هینظر  نیا یر یگبه شکل یزندگ ۀکردن و گفتن قص

اول  ۀآن، در دو ترم و در سال اول و دوم ارائه خواهد شد. در دور  تیاهم لیشده است و به دل یطراح یروانکاو کیو تکن

 دیجد یمقدمات یهایاست و سخنران 1917-1915یهاسال نیب نیدر دانشگاه و  دیفرو  یهایسخنران یهمچون سر  یموضوعات

در  لیدل نی. به همرسدیکار م یعمل ۀنوبت به مرحل ،ینظر  میمفاه یکرد. بعد از بررس میواهبحث خ 1933منتشرشده در 

شروع  یچگونگ رینظ یموضوعات ۀمورد توجه قرار خواهند گرفت و دربار  یروانکاو کیتکن ۀنیاو در زم یهادهیا یترم بعد

بحث  مارانیدر کار با ب یبا موضوع ساخت و بازساز  اهفصل و ارتباط آنوآوردن، تکرار کردن و حل ادیبه  یمعنا ،یروانکاو

 .کرد میخواه

 

 :یاهداف آموزش 

و  هینظر  نیمنطق ا ۀدربار  هیفهم اول جادیا ،یروانکاو یۀنظر  یاصل میبر مفاه یااول، فراهم کردن مقدمه ۀدور  اهداف

 یدرمانهمچون روان تریکاربرد میدوم مفاه ۀاست و در دور  یشیپو در درمان روان یروانکاو یۀو کارکرد نظر  یمعان یبررس

و  دیبه روانکاوان، مسائل مهم آغاز درمان از نظر فرو  دیفرو  یهاهیتوص ال،انتق یهاییایپو  ،یوحش یروانکاو ا،یستر یه

 ۀدربار  ینسب یتسلط انیدوره انتظار است دانشجو  انیجهت در پا نیشوند. به هم یپوشش داده م یفصل در روانکاووحل

رشد  ریداشته باشند و بتوانند مس بمکت نیا گذارهیبزرگ در مقام پا پردازهینظر  نیا یدیکل میو مفاه دیتحول تفکر فرو  ریس

بپردازند و تفکر  خوانند،یترم و آنچه بعدتر م نیزمان در اآنچه هم ۀسیگرفته و به مقا یرا پ یبعد یهادر طول سال یروانکاو

 شوند. ینیو وارد کار بال کنند کپارچهیخود را  ینیبال

 

 ترم دوم  -سال اول

 

 2فرآیند تحلیل 

در ترم اول، مربوط به آنچه در  یمباحث مقدمات یاست. پس از بررس ینیمباحث آموزش بال نیاز مهمتر  یکی لیتحل ندیفرا

ورود به  یبرا شترشانیکردن هرچه ب و آماده انیدانشجو  یبه دانش نظر  دنیبه منظور عمق بخش گذرد،یاتاق درمان م

دوره درصدد خواهند  نیقرار خواهد گرفت. در بخش دوم، طراحان ا ثمورد مطالعه و بح یگر ید نیعناو  ینیکار بال ۀعرص

همچون: منظور از مقاومت در  یدرمان را پوشش دهند و بتوانند به سوالات ندیفرا ۀنیمهم در زم میمفاه گریبود که د

با گوش سوم به  دنیشن د؟انمهم ینیمتقابل در کار بالچرا انتقال و انتقال م؟یکنیو چگونه با آن برخورد م ستیچ یروانکاو

 پاسخ دهند. د؟یآیچگونه به دست م نشیداد؟  ب ریتعب دیچه معناست؟ چگونه و چه وقت با

 



 

  2نظریه فروید 

و بررسی دقیق آنها، دانشجویان را با بخشی از روانکاوی آشنا ای، مطالعۀ مقالات تکنیک و بحث پس از آشنایی با مفاهیم پایه

اند. مقالات تکنیک، بجای آن های نظری جدید تغییری در آن ایجاد نکردهمی کند که تا حد زیادی ثابت باقی مانده و دریافت

دهیم. ینی است گوش میپرداز مواجه باشیم، به صدای فرویدی که متخصص کار بالهای ذهنی فرویِد نظریهکه با پیچیدگی

شود، با در نظر داشتن سیر زمانی به تکامل تدریجی تفکر بالینی فروید آغاز می« رواندرمانی هیستریا»این دوره که با مقاله 

 یابد. پایان می« برساخت»پرداخته و با مقاله مهم 

 

 اهداف آموزشی: 

 های بالینی روانکاوی از دیدگاه فرویدآشنایی با تحول تکنیک 

  فراگیری اصول زیربنایی و تغییرناپذیر درمان تحلیلی 

   آمادگی ذهنی برای شروع کار بالینی 

 

 رشد انسان )از تولد تا نهفتگی(

آغاز  دیفرو  یتیجنس یۀبر نظر  یدوره با مرور  نیپرداخت. ا میازعوامل مهم در رشد کودک خواه یبرخ یدوره به بررس نیا در

. کندیاضافه م یدیبه مراحل رشد فرو  یجالب و مهم یکه ُبعد اجتماع رسدیم کسونیار  کینظر ار و به نقطه شودیم

در رشد کودک و  یکه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. باز  اندیمباحث گریدو رشد تفکر از  یجانیبدن، رشد ه-گویا ییدایپد

همچون  یبزرگ پردازانهیبخش از نظر  نیحث امورد بحث واقع خواهد شد. مبا زیرشد ن یبنابه عنوان سنگ یساز یدرون ندیفرا

کرد،  میروانکاوانه مطالعه خواه نظرقطهمباحث را از ن کهنیجهت علاوه بر ا نیاند، به همانتخاب شده لیو -میبلوم، د فر،یش

بر  یتمرکز اصل نجایکمک خواهد کرد. گرچه در ا انیدانشجو  شتریهم لحاظ خواهد شد که به درک ب یرشد دگاهیهمزمان د

 نیاست ا دیمورد توجه قرار خواهد گرفت، ام ینیو کار بال میو مفاه هیجهت که تعامل نظر  نیاز ا یول کیاست تا تکن یتئور 

 آموختگان باشد. دانش بخشیار یکودک و بزرگسال  مارانیبتواند در کار با ب رهدو

 

 :یآموزش اهداف

  خواهند آموخت. یاجتماع/یجنس/یمختلف روان یهابتوانند مراحل مختلف رشد کودک را از جنبه انیدانشجو 

  در مورد کودک آشنا خواهند شد . یمختلف ینظر  یکردهایبا رو  انیدانشجو 

 کودک  ماریو در کار با ب آموزندیکننده و کودک را ممراقبت یجانیدوره ارتباط متقابل تعاملات ه نیا انیدر پا دانشجوبان

 و بزرگسال از آن بهره خواهند برد.

 

 

 



 

 سال اول

 بالینی  کارب( 

رود در این مرحله قادر به توانند شروع به درمان تحت نظارت سوپروایزر کنند. انتظار میدر پایان سال اول دانشجویان می

 انجام ارزیابی، برقراری رابطه و شروع درمان باشند. 

 

 سال دوم 

 الف ( دروس نظری

شوند. دروس این سال بر درک روانکاوانۀ رویا، سال دوم دروس تخصصی ارائه و سمینارهای بالینی به برنامه اضافه میاز 

تنیدۀ اصلی )انتقال های نوروتیک شایع، و سیر تکوین و تحول دو مفهوم درهممعرفی نظریه روابط ابژه، شیوۀ تبیین بیماری

 و انتقال متقابل( متمرکز هستند. 

 

 ترم اول -وم سال د

 

 های معاصر رویانظریه 

 ،یفانتز  ا،یکه در رو شده است چنان یطراح هیاول یفکر  ندیآشنا کردن دانشآموختگان با زبان ناخودآگاه و فرا یدوره برا نیا

 تراکم،ایرو  یر یگدر شکل یاهیپا یهازمیمکان یدوره به بررس نیو خلاق آمده است. در ا یتوهم، افسانه، نشانه و آثار هنر 

آغاز  ایرو  لیتاو  ۀدربار  دیآثار فرو  ۀدوره با مطالع یپرداخت. به عبارت میخواه رهیو غ هیثانو  ینیبازب ،ینمادساز  ،ییجاجابه

خواهد  سهیمقا یفانتز  یر یگدر شکل ایو کارکرد رو  تیمعاصرتر در مورد ماه یهاهیبا نظر  دگاهید نیخواهد شد و سپس ا

انتقال، مقاومت و ارتباط  یآن در فضا یدار یپد یچگونگمطالعه و  یدر کار روانکاو ایاستفاده از رو  ،یبعد ۀشد. در مرحل

مرتبط با موضوع جهت فهم  ینیموارد بال یمحتوا نیو همچن یشخص یهایو فانتز  اهایرو  ۀخواهد شد. ارائ یمبّدل بررس

 خواهند شد. لیمبحث فراخوانده و تحل تریبهتر و عمل

 

 : یآموزش اهداف

   شوند . یآشنا م ایرو  ۀدربار  دیفرو  دگاهیدوره با د نیپس از گذراندن ا انیدانشجو 

   کنند . ییشده را شناساگزارش یایدر رو  یمرکز  یهازمیخواهند توانست مکان انیدانشجو 

   کنندیم دایپ ینسب یو دانش یآگاه ایومعاصرتر رو  دتریجد یکردهایرو  ۀدوره دربار  نیپس از ا انیدانشجو . 

   کنند فیخواب توص ینمادها ریرا در تفس نیابیسهم رو  توانندیدوره م نیپس از ا انیدانشجو. 

   دهند. حیرا توض یدرماندر کار روان ایاستفاده از رو  یچگونگ توانندیم تیدر نها انیدانشجو 



 

 )کلاین( 1های روابط ابژه بریتانیا نظریه

 ۀمکتب روابط ابژ  یبنابه عنوان سنگ نیتفکر کلا یاهیپا میشده است تا با مفاه یسال دوم طراح انیدانشجو  یدوره برا نیا

 یدوره بر رشد روان نیداشته باشند. مباحث ا یدر رشد روانکاو پردازهینظر  نیبر سهم ا یاجمال یآشنا شوند و نظر  یسیانگل

وار در کارکرد و افسرده دیزوئیاسک-دیپارانوئ یهاتیموقع تیناخودآگاه و اهم یفانتز  ،یدرون یهاتمرکز دارد که شامل ابژه

 یهااز نوشته یمتن اصل کیمعاصر آغاز خواهد شد و پس از هر جلسه،  یهاینیکلا یهااست. دروس دوره با نوشته یذهن

 گرفت. رارخواهدق یمورد بررس قیطور دقکه در باب موضوع مورد نظر بحث کرده است، به نیکلا

 

 : یآموزش اهداف

  کنندیم دایپ ییآشنا نیکلا دگاهید اتیدوره با کل نیپس از گذراندن ا انیدانشجو. 

 ییروابط ابژه شناسا اتینظر  گریرا در د نیکلا یۀنظر  یاصل میمفاه توانندیم انیدوره دانشجو  نیاز گذراندن ا پس 

 درک کنند. گرید یهاهیزمان و در نظر  یها را طآن یمعنا رییکنند و تغ

 آشنا شوند. ینیبال تیدر موقع هینظر  نیا یاصل میتا با کاربرد مفاه کندیکمک م انیدوره به دانشجو  نیا 

 

 

 )هیستری، وسواس، اضطراب( 1آسیب شناسی روانی 

شناسی اختلالات در روانکاوی طراحی شده است. در سیستم  کلاسیک بندی کلاسیک آسیباین دوره با تمرکزی ویژه بر طبقه

گیرند. ها در سه دستۀ هیستریا، وسواس و فوبیا قرار میشناسی اختلالات در روانکاوی به طور کلی نشانگان بیماریآسیب

 1تر جایگزین فوبیا شده است، بنابراین دوره آسیب شناسی ای وسیعبا این تفاوت که در این دوره اضطراب به عنوان طبقه

شود، سپس خواهد شد. دروس این دوره با مبحث هیستریا آغاز می بر سه طبقۀ هیستریا، وسواس و اضطراب متمرکز

مباحث مربوط به وسواس و در نهایت موضوع اضطراب مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در اولین جلسه از هر 

تی که فروید مبحث بر مقاله یا مقالات فروید در ارتباط با مبحث مورد نظر خواهیم پرداخت و در جلسات مربوط به اختلالا

زده است )به عنوان مثال وسواس و هیستریا(، این موارد در کلاس مورد  های بالینیدر مورد آنها دست به نگارش گزارش

های معاصر در مورد آن اختلال و بندیمطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت. در مورد هر اختلال بعد از اولین جلسه، فرمول

گیری علائم هر دسته از اختلالات در مراحل مختلف نظریه فروید طرح خواهند شد. نحوۀ شکل در مواردی انتقادات وارد بر

رشدی و به طور مشخص دوره اودیپی و پیش اودیپی طرح خواهد شد و کیفیت بروز علائم  در اتاق درمان با توجه به 

های بندیین دوره به آشنایی با فرمولگیری آنها در هر دورۀ رشدی مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. مباحث اشکل

 .پردازیممختلف اختلالاتی منتهی خواهد شد که در طول دوره به آنها می

 

 

 اهداف آموزشی:

  انتظار میرود دانشجویان پس از گذراندن این دوره بتوانند به لحاظ نظری تسلط بیشتری بر نظریات کلاسیک و معاصر

 واس و اضطراب داشته باشند.موجود در زمینه اختلالات هیستریا، وس

 شان خواهد دانشجویان پس از گذراندن این دوره تا حدودی قادر به کار گیری مباحث در کار عملی و در ارتباط با بیماران

 بود. 



 

  این دوره به دانشجویان کمک می کند تا کیفیت اودیپی یا پیش اودیپی بروز علائم هر یک از اختلالات را در اتاق درمان

بدهند و در نتیجه در برقراری و شکل دادن ارتباط با بیماران هر گروه و انتخاب مداخلات مناسب از تسلط بیشتری  تشخیص

 برخوردار باشند.

 

 

 سمینار بالینی

 یدگاههایو د ینیبال یکردهایو رو  هادهیگذاشتن تجارب، ابه اشتراک ،ینیموارد بال ۀتمرکز بر ارائ ینیبال ناریسم ۀدر دور 

 ۀوستیپ ۀبرگزار خواهد شد. در ارائ وستهیرپیو غ وستهیپ ۀبه شکل ارائ ینیبال ناریسم ۀکنندگان دوره خواهد بود. دور شرکت

. شوندیخود در طول دوره داوطلب م ینیمورد بال ۀارائ یدونفر( برا ای کیکنندگان) شرکت زا یتعداد محدود ینیمورد بال کی

خواهند داد. در هر  ۀمراجع ثابت ارائ کیمشروح از چند جلسه از  ییادداشتهای یمتوال ۀاز داوطلبان در چند جلس کیهر 

 یشنهاداتیپ ،ینظر  یبندشد و بنا به جمع اهددر کلاس به بحث گذاشته خو یشده به لحاظ نظر ارائه ینیجلسه مورد بال

که روال  کندیامکان را فراهم م نینندگان اکشرکت یبرا ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن

 نیرا مورد مشاهده قرار دهند و همچن ناریشده در سممباحث طرح جهیرا مشخص کنند و درنت ماریب کیکار با  ندیفرا رییتغ

 بپردازند.  ینیدو مورد بال ای کی قیعم یبه بررس

خواهد داد و در  ۀارائ مارانشانیاز ب یکی ۀدربار  یکنندگان مطلباز شرکت یکیدر هر جلسه  وستهیرپیغ ینیبال ناریسم در

دوره به بحث گذاشته خواهد شد و بنا  ۀکنندبرگزار دیاسات ایکنندگان و استاد شرکت گریتوسط د ماریهمان جلسه موضوع ب

 یامکان بررس ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن یشنهاداتیپ ،ینیمورد بال ینظر  یبندبه جمع

 کنندگان فراهم خواهد کرد. شرکت یدوره برا کیرا در طول  یموارد متنوع

 ماریچند جلسه کار با ب ای کیمشروح از  ییهاکوتاه به همراه نمونه یاخچهیمتشکل از تار  دیشده در کلاس باارائه مطلب

 درمان است. ۀدر طول جلس و درمانگر ماریب انیگو موباشد که شامل گفت

 

 

 :یآموزش اهداف

 مورِد بحث  مارانیدر کار با انواع ب یشتر یتسلط ب یدوره به لحاظ عمل نیپس از شرکت در ا انیدانشجو  رودیم انتظار

 در دوره داشته باشند.

 

 

 ترم دوم  -سال دوم

 

 )بیون، فیربرن( 2های روابط ابژه بریتانیا نظریه

 :پردازدیمکتب م نیروانکاوان ا نیتر دو تن از برجسته یآرا یمکتب روابط ابژه به بررس گذارانیبن نیکلا ۀدور  ۀدوره در ادام نیا

 

 (1897-1979) ونیب لفردیو  

 مستلزم جرات است.  افتدیآگاه شدن از آنچه بر ما و جهان اتفاق م 



 

پس از  یلیمتفکر تحل نیاو بزرگتر  یبه باور برخ یکه حت ییروابط ابژه است تا جا پردازانهینظر  نیتر از برجسته یکی ونیب

 یروانکاوان نیاز نخست یکیاست. او  رینظیدرمان و تفکر راجع به آن در نوع خود ب ندیدر فهم فرا ونیب اتیاست. نظر  دیفرو 

از آن است  ترییابتدا اریگروه مهم است بس ایآنچه در رفتار فرد  ونی. به باور بپرداخت کیکوتیحالات سا لیاست که به تحل

افراد و  یاز آنچه برا یمیاست و بخش عظ گونهشیپر روان یهاما اضطراب یهااضطراب ۀمتصور بود. سرچشم دیکه فرو 

ها را به صورت خودآگاه اضطراب نیتا ا میکنیم یها است. ما هر کار اضطراب نیدفاع در برابر ا ۀجینت دهدیم یها روگروه

بخش از دوره به  نی. در اشودیما م یبعد یهاها و رنجتحمل منجر به ساخت علائم و نشانهعدم نیاما خوِد ا میتحمل نکن

و  وندهایاز تجربه، حمله به پ یر یادگیها، گروه ییایاز تجربه، پو  یر یادگیتفکر،  یۀمانند نظر  ونیب یدیآثار مهم و کل یبررس

 یهاهیبر نظر  یچه اثر  ونیکه آثار ب میسوالات پاسخ ده نیبه ا میدار  یآثار سع نیا یپرداخته خواهد شد. با بررس کوزیسا

 م؟یده ”وندیپ“ مانمارانیخود با ب یفعل ینیرا با کار بال ونیتفکر ب میما قادر  ایمعاصر دارد؟ آ یروانکاو ۀدر حوز  ینیبال

 

 (1964-1889) ربرنیف رونالد

 است. طانیتحت فرمان ش ییایدر دن یتحت فرمان خداوند بهتر از زند گ یایدر دن بودنکارگناه

در مقام  یاز و یکه برخ ییروابط ابژه است. تا جا یۀنظر  شبردیدر پ یاز اشخاص اصل یکی ،یروانپزشک اسکاتلند ربرنیف 

 نیبه دنبال ابژه است نه لذت صرف. همچن دویبیاست که ل نیاو ا اتینظر  نیتر از مهم یکی. کنندیم ادیپدر مکتب روابط ابژه 

 یدرون یهامختل شود فرد به روابط با ابژه یرونیب یهاکرد اگر روابط با ابژه دیو تاک تپرداخ یدرون ۀروابط ابژ  یبه بررس یو

موجود در روابط با ابژه است. در  دیشد یهادر اثر نقصان گویا یساز دوتکه ربرنیف یدیکل میاز مفاه گرید یکی. بردیپناه م

 شد. میآشنا خواه ربرنیف یۀنظر  در یدیکل میدوره با مفاه نیا

 

 :یآموزش اهداف

 شامل  میمفاه نیآشنا باشند؛ ا ربرنیو ف ونیتفکر ب یدیکل میبا مفاه رودیانتظار م انیدوره از دانشجو  نیا انیپا در

در  یدیزوئیو عوامل اسک ربرنیف یساختار  یۀو نظر  ونیب یۀفرافکنانه، کارکرد آلفا در نظر  یهمانندساز  ،یونددهیمهار، پ

 است. یدرون یهاو روابط ابژه تیشخص

 ینیاز تجارب بال یر یادگیو  ینیدر تفکر راجع به کار بال ربرنیو ف ونیب ۀبرجست یاز آرا توانندیم انیدوره دانشجو  انیپا در 

 .رندیبهره گ شیخو 

 

 

 انتقال، انتقال متقابل و مقاومت

و  میمفاه نیاز ا کیبا هر  ییآشنا اند،یلیدرمان تحل ندیفرآ یمؤلفهها نیاز آنجاکه انتقال، انتقالمتقابل و مقاومت از مهمتر 

دوره  نیدرمان داشته باشد. در ا ندیفرآ بردشیمثبت در پ ینقش تواندیها در اتاق درمان مو بروز آن یر یشکلگ ۀنحو یبررس

داشت و  میخواه یروانکاو اتیمتقابل در ادبمفهوم انتقال و ارتباط آن با انتقال شیدایو پ یر یگشکل ۀبر نحو یابتدا مرور 

عشق، نفرت و  میمفاه نیپرداخت و همچن میمتقابل خواهانتقال-انتقال سیماتر  ۀنیمعاصر در زم یهادگاهیپس از آن به د

 یمارانیمتقابل با بکرد از جمله انتقال میخواه یمتقابل را بررسو اشکال مختلف انتقال ماریدرمانگر نسبت به ب یشهوان الیام

آور، کسالت ،یداشتنکه دوست یمارانیدارند، ب ییتقاضا ایاز درمانگر خواسته  شهیو هم کنندیم یار یبس ازیکه احساس ن

کنندگان در شرکت ینیبال یهاها و تجربهموارد در قالب مثال نیاند. اقدرنشناس ای زیانگآزارگر، نفرت ،رکنندهی، تحققدرشناس

کرد از  میخواه یبررس یمفهوم مقاومت را به صورت اختصاص نیابر  کلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت. علاوه



 

پرداخت که  میخواه نیمعاصر در ارتباط با آن. درواقع به ا یهایپرداز مقاومت تا مفهوم ۀنیدر زم کیکلاس یهایپرداز مفهوم

و بروز  یر یگو درمانگر در شکل ماریمتفاوت ب یهانقش دهد،یدرمان خود را نشان م ندیدر فرآ ییهامقاومت به چه شکل

در رابطه  ینیبال یهامثال نیکرد همچن میخواه یمتقابل و مقاومت را بررسانتقال انیتعامل م تیمقاومت در درمان و در نها

 کرد. میخواه یرسبر  را ماریبا مقاومت ب یتبان ای یر یگبا نقش درمانگر در شکل

 

 :یآموزش اهداف

  ییشنامتقابل و مقاومت آمربوط به انتقال، انتقال یاهیبا مباحث پا یدوره به لحاظ نظر  نیپس از شرکت در ا انیدانشجو 

 .کنندیم دایپ

 رییتغ ۀاز گذشته تا اکنون و نحو یروانکاو اتیدر نظر   میمفاه نیرشد ا ریتا با س کندیکمک م انیدوره به دانشجو  نیا 

 کنند. دایپ ییآشنا یروانکاو دگاهینگرش نسبت آن در د

 ابزار  کیمتقابل و استفاده از آن به عنوان انتقال-انتقال سیماتر  تیر یدر مد انیدوره، دانشجو  نیاز گذراندن ا پس

 .کنندیم دایپ یشتر یب ییتوانا یبه لحاظ عمل یو درمان یصیتشخ

 کمک خواهد کرد. شانمارانیمقاومت خود و ب تیر یو مد لیدر تحل انیدانشجو  یدوره به توانمندساز  نیا 

 

 

 اخلاق در رواندرمانی تحلیلی

ها درمانی تحلیلی خواهیم پرداخت از جمله مرزها و چارچوبای از مسائل مرتبط با اخلاق در روانهدر این دوره به طیف گسترد

 ،مرتبط با مسائل جنسی یا غیرجنسی باشد، خودافشاییدر فضای درمان، شکستن مرز در فضای درمانی که ممکن است 

مدیریت ارتباط با بیماران در فضاهای خارج از اتاق درمان و مسائل  ۀآورند، نحوبرخورد با هدایایی که بیماران می ۀنحو

ها ها با آنکایتمشکلات اخلاقی و ش هایی خواهیم پرداخت که در گزارشمرتبط با رازداری. همچنین در این دوره به پیچیدگی

 .روبرو هستیم

 

 :اهداف آموزشی

 کنندها و مرزها در فضای روانکاوی پیدا میدانشجویان پس از شرکت در این دوره آشنایی بیشتری با چارچوب. 

 تری اتخاذ های بالینی مناسبناپذیر تصمیمبینیهای دشوار و پیشکند تا در موقعیتاین دوره به دانشجویان کمک می

 .کنند

 

 

 سمینار بالینی 

 یهادگاهیو د ینیبال یکردهایو رو  هادهیگذاشتن تجارب، ابه اشتراک ،ینیموارد بال ۀتمرکز بر ارائ ینیبال ناریسم ۀدر دور 

 ۀوستیپ ۀبرگزار خواهد شد. در ارائ وستهیرپیو غ وستهیپ ۀبه شکل ارائ ینیبال ناریسم ۀکنندگان دوره خواهد بود. دور شرکت

. شوندیخود در طول دوره داوطلب م ینیمورد بال ۀارائ یدونفر( برا ای کیکنندگان) شرکت زا یتعداد محدود ینیمورد بال کی

خواهند داد. در هر  ۀمراجع ثابت ارائ کیمشروح از چند جلسه از  ییادداشتهای یمتوال ۀاز داوطلبان در چند جلس کیهر 

 یشنهاداتیپ ،ینظر  یبندشد و بنا به جمع اهددر کلاس به بحث گذاشته خو یشده به لحاظ نظر ارائه ینیجلسه مورد بال

که روال  کندیامکان را فراهم م نیکنندگان اشرکت یبرا ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن



 

 نیا مورد مشاهده قرار دهند و همچنر  ناریشده در سممباحث طرح جهیرا مشخص کنند و درنت ماریب کیکار با  ندیفرا رییتغ

  .بپردازند ینیدو مورد بال ای کی قیعم یبه بررس

خواهد داد و در  ۀارائ مارانشانیاز ب یکی ۀدربار  یکنندگان مطلباز شرکت یکیدر هر جلسه  وستهیرپیغ ینیبال ناریسم در

ا دوره به بحث گذاشته خواهد شد و بن ۀکنندبرگزار دیاسات ایکنندگان و استاد شرکت گریتوسط د ماریهمان جلسه موضوع ب

 یامکان بررس ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن یشنهاداتیپ ،ینیمورد بال ینظر  یبندبه جمع

  .کنندگان فراهم خواهد کردشرکت یدوره برا کیرا در طول  یموارد متنوع

 ماریچند جلسه کار با ب ای کیمشروح از  ییهاکوتاه به همراه نمونه یاخچهیمتشکل از تار  دیشده در کلاس باارائه مطلب

 درمان است. ۀو درمانگر در طول جلس ماریب انیگو موباشد که شامل گفت

 

 

 سال دوم

 ب( کار بالینی 

آموخته شده را در کار بالینی بکار دانشجویان ضمن ادامۀ جلسات با استاد ناظر، در پایان سال دوم باید بتوانند مفاهیم 

گذرد با یک صورتبندی ابتدایی تحلیلی اتاق درمان می« اینجا و اکنون»رود بتوانند آنچه را که در ببندند. همچنین انتظار می

 ادراک کنند. 

 

 سال سوم

 الف( دروس نظری

های روابط روابط ابژه بریتانیا، نظریه در این سال دروس پیشرفته متمرکز بر آسیب شناسی اختلالات خاص، مکتب مستقل

های درمان و بررسی تطبیقی ابژۀ آمریکا ارائه خواهند شد.به علاوه در سال سوم ضمن تکمیل دانش نظری، به مرور تکنیک

 مکاتب عمدۀ درمان تحلیلی پرداخته خواهد شد. 

 

 ترم اول -سال سوم 

 

 مکتب مستقل روابط ابژه بریتانیا )وینیکات( 

 یفضا نیاز ا یها تمرکز خود را بر بخش خاصارتباط با ابژه یفضا یروابط ابژه، در بررس دگاهید پردازانهیاز نظر  کیهر 

که  نیمثال در مقابل کلا یاست. برا نیمختلف روابط ابژه ا یهادگاهید انیم زیتما لیاز دلا یکیو معمولا  گذاشته یارتباط

و  کردنیبر مادر و مادر  کاتینیو  گذارد،یم اشیرواندرون یایبر کودک و دنرا  زتمرک ۀبخش عمد اشهینظر  نیدر تدو 

 ردیگیمادر و کودک در نظر م انیاز ارتباط م یانمونه زیرا ن ماریروانکاو و ب ۀ. او رابطشودیکودک و مادر متمرکز م ۀدوگان

 یدوره که برا نی. اکندیم تیکارآمد بودنش کفا هک یمادر  کند،یم فیمادرانه تعر  یروانکاو در اتاق درمان نقش یو برا



 

کرد،  میو آثار او آغاز خواه هادهیا ۀدربار  کاتینیو  نیاز شارح یشده است را با مقالات یطراح کاتینیو  دگاهیبا د ییآشنا

ابرام، آگدن،  هآشنا خواهند کرد ازجمل اشهینظر  یدیکل میتفکر او و مفاه ریما را با س شانیهانوشته قیکه از طر  یکسان

 ،یترس از فروپاش ه،یاول یجانیتنهابودن، رشد ه تیظرف ۀنیدر زم کاتینیاز و  یمقالات نی. همچنگنیو ا تلیمودل، فرانکل، ل

خواهد  انیپا یبا خواندن مقالات کاتینیو  ۀداد. دور  میقرار خواه یمورد مطالعه و بررس گریکدیرا با …. و یگذار  ۀو ابژ  دهیپد

 اند.بوده کاتینیبا و  یاست که در اتاق درمان تحت درمان روانکاو یمارانیب ۀاز تجرب هکه برآمد افتی

 

 : یآموزش اهداف

  یاساس میمفاه گریو د کاتینیو  یۀکودک در نظر  یبا مراحل رشد یدوره به لحاظ نظر  نیپس از شرکت در ا انیدانشجو 

 طیمادر کارآمد، مح ت،یو خلاق یباز  ،یترس از فروپاش ،یگذار ۀدیابژه و پد ،یکاذب و واقع شتنیازجمله خو  هینظر  نیا

 .شوندیآشنا م… نگهدارنده و

 که  شودیم یمارانیب یرو کاتینیو مداخلات خاص و  هاکیتکن ،ینیکار بال ۀویبا ش انیدانشجو  ییدوره موجب آشنا نیا

 .هیاول دیشد یهااضطراب

 

 

 پارانویا، سایکوسوماتیک(های مرزی، شناسی روانی )افسردگی، پاتولوژیآسیب

 سطوح هیم پرداخت.شناختی خوام روانئتحلیلی دربارۀ گروهی از علا رمانیدهای نظری روانیبنددر این دوره به صورت

و دانشجویان با  خواهند گرفتمورد بررسی قرار  هاییآسیبگیری و پیشرفت چنین ادیپال و ادیپال موثر در شکلپیش

 از . در این راستا، مسیریخواهند شدآشنا  آیند،میهای اصلی بزرگسالان که به اتاق درمان شکایتشناسی بسیاری از سبب

 کرد. طی خواهیم را ها این آسیب ۀدربار  های روانکاوی معاصرنظریات کلاسیک تا جدیدترین یافته

 

وار افسردهۀ از عاطف ،پردازیمخواهیموار ی از حالات افسردهابررسی پیرامون طیف گستردهودر این بخش به بحث ؛فسردگیا

در  خواهیم کرد ومحور در افسردگی آغاز شناسی فقدانتا اختلالات و حالات شدید افسردگی. از نظریات فروید راجع به سبب

آزاری، . همچنین به بحث و برررسی دقیق ارتباط خودخواهیم رسیم آرای برنر مبنی بر حالتی در پاسخ به ناملایمات بهادامه 

وار، نقش سوپرایگو، زخم عاطفۀ افسرده ماهیتها . علاوه بر اینخواهیم پرداختگری و تنفر از خود و ابژه خودتخریب

خواهیم اولیه را در این پاتولوژی مورد بررسی قرار  کنندۀمراقبتتیک، تعارض، نقص، فقدان، جدایی و محرومیت از سنارسیسی

 . داد

 

ای روانکاوی معاصر با دیدگاه هین یافتهر سازی آختا با یکپارچهیم کرد دوره سعی خواه ایناین بخش از در  ؛پاتولوژیهای مرزی

های مرزی دست یابیم. در این یهای پاتولوژمحور به فهم بهتری از پیچیدگیساختاری روانکاوی کلاسیک و رویکردهای ایگو

تا با مطالعۀ نظریات معاصر به بررسی مسیرهای ممکن جهت درک  سعی خواهیم داشت بخش با نگاهی نقادانه

 . شناسی و رویارویی با این نوع خاص از پاتولوژی بپردازیمسبب

 

درمانگر تحلیلی حتما در طول زندگی ین حالات سایکوتیک، پارانویا است که هر روانر تترین و مهمیکی از پیشرفته ؛پارانویا

به عنوان  را بررسی خواهیم کرد، اولاین بخش از دوره دو نگاه اصلی به پارانویا ر . دشودمی روهای خود با آن روبحرفه

های نوروتیک. در این گیری و ظهور پارانویا در تمام شخصیتها و اشکال گوناگون شکلاختلالی جداگانه و دیگری خصیصه



 

های این این پاتولوژی به فهم بهتری از پیچیدگی های غالب در رابطه بابا بررسی نظریهخواهیم داشت تا  بخش هم سعی

 یم.پاتولوژی دست یاب

 

سپس  خواهیم پرداخت،با هیستریا  هامقایسۀ آن  در این بخش به توصیف دقیق حالات سایکوسوماتیک و ؛سایکوسوماتیک 

ریات روانکاوانی برجسته چون . در این مسیر از نظرا بررسی خواهیم کرد م سایکوسوماتیک رایجئشناسی اختلالات و علاسبب

  .خواهیم بردجویس مکدوگال و مکتب سایکوسوماتیک پاریس در فهم بهتر این اختلالات بهره 

 

 : یاهداف آموزش

از آن استفاده  ینیاختلالات را بشناسند و در کار بال نیمتفاوت ا ینیتظاهر بال توانندیم انیدوره دانشجو  انیدر پا •

 .کنند

 .آشنا شوند یروان ۀمتفاوت مکاتب مختلف در باب اختلالات عمد یهانییبا تب کندیکمک م انیدوره به دانشجو  نیا •

 خواهند داشت. یشتر یب یآمادگ ینیبال یهاتیموقع تیر یمد یبرا انیدوره، دانشجو  نیپس از گذراندن ا  •

 

 

 های درمان تحلیلی تکنیک

مداخله  یهاکی. تکنکندیاستفاده م ییاز ابزارها یفرد نیو ب یتنشها و تعارضات درونروان تیر یمد یروان افراد برا ستمیس

 ۀجیشود تا نت میدقت تنظمختلف به یبا توجه به افراد مختلف، در مقاطع متفاوت درمان و هنگام بروز علائم و الگوها دیبا

 . دیبه دست آ یمطلوب یدرمان

تا معاصر پرداخته خواهد شد. در  کیاز کلاس یلیمتفاوت مداخله و درمان تحل یهاوهیو ش هاکیتکن یدوره به بررس نیا در

 نشیبه چه معناست؟ نقش ب یدرمان ۀمداخل ایانجام کار  م؟یشناسیرا م ماری: چگونه بمیپرداز  یسوالات م نیدوره به ا نیا

چگونه  م؟یکن لیو تحل میمتقابل را بفهمالاست؟ چطور انتقال و انتق یکاف یلامتبه سمت س یابیدر راه نشیب ایو آ ستیچ

به  یلیو مداخله در درمان تحل ریتعب ۀارائ ،یدرمان ۀرابط یبرقرار  م؟یکار کن یدرمان یچگونه با خطاها م؟یبا مقاومت کار کن

ها و دفاع یروواپس تیر یمد ا،یاز رو  ستفادهآغاز درمان، ا یراستا به بررس نیدر ا شود؟یچه معناست و چگونه انجام م

 پرداخت.  میخواه

 

 :یآموزش اهداف

 شوندیآشنا م لیدرمان تحل یاصل یهاکیبا تکن انیدوره دانشجو  نیا در. 

 است. یاصل یهاکیتکن ۀکه پشتوان ابندیدست  ینظر  نییاز تب یبه درک کندیکمک م انیدوره به دانشجو  نیا 

  کنندیم دایمداخله و درمان پ یهاکیدر استفاده از تکن یشتر یب یدوره توانمند نیپس از گذراندن ا انیدانشجو. 

 

 

 سمینار بالینی 

 یدگاههایو د ینیبال یکردهایو رو  هادهیگذاشتن تجارب، ابه اشتراک ،ینیموارد بال ۀتمرکز بر ارائ ینیبال ناریسم ۀدر دور 

 ۀوستیپ ۀبرگزار خواهد شد. در ارائ وستهیرپیو غ وستهیپ ۀبه شکل ارائ ینیبال ناریسم ۀکنندگان دوره خواهد بود. دور شرکت



 

. شوندیخود در طول دوره داوطلب م ینیمورد بال ۀارائ یدونفر( برا ای کیکنندگان) شرکت زا یتعداد محدود ینیمورد بال کی

خواهند داد. در هر  ۀمراجع ثابت ارائ کیمشروح از چند جلسه از  ییادداشتهای یمتوال ۀاز داوطلبان در چند جلس کیهر 

 یشنهاداتیپ ،ینظر  یبندشد و بنا به جمع اهددر کلاس به بحث گذاشته خو یشده به لحاظ نظر ارائه ینیجلسه مورد بال

که روال  کندیامکان را فراهم م نیکنندگان اشرکت یبرا ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن

 نیرا مورد مشاهده قرار دهند و همچن ناریشده در سممباحث طرح جهیرا مشخص کنند و درنت ماریب کی کار با ندیفرا رییتغ

  .بپردازند ینیدو مورد بال ای کی قیعم یبه بررس

خواهد داد و در  ۀارائ مارانشانیاز ب یکی ۀدربار  یکنندگان مطلباز شرکت یکیدر هر جلسه  وستهیرپیغ ینیبال ناریسم در

دوره به بحث گذاشته خواهد شد و بنا  ۀکنندبرگزار دیاسات ایکنندگان و استاد شرکت گریتوسط د ماریهمان جلسه موضوع ب

 یامکان بررس ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن یشنهاداتیپ ،ینیمورد بال ینظر  یبندبه جمع

  .کنندگان فراهم خواهد کردشرکت یدوره برا کیرا در طول  یموارد متنوع

 ماریچند جلسه کار با ب ای کیمشروح از  ییهاکوتاه به همراه نمونه یاخچهیمتشکل از تار  دیشده در کلاس باارائه مطلب

 درمان است. ۀو درمانگر در طول جلس ماریب انیگو موباشد که شامل گفت

 

 ترم دوم  -سال سوم 

 

 روابط ابژه آمریکا )لووالد، کرنبرگ، ُمدل(

متفاوت  یاچهره ایدن یبودن نوع روابط در هر جامتفاوت نیبر روابط و همچن دشیو تأک تیروابط ابژه با توجه به اهم یۀنظر 

دوره  نی. اندکنیروان انسان در روابط م یدگیچیاز پ یکه هر کدام از ما را قادر به فهمم بخش ییهابه خود گرفته است؛ چهره

 یشمال یکایآمر  ۀروانکاوان مکتب روابط ابژ  نیتر سه تن از برجسته یآرا یو بررس ییبه آشنا ایتانیبر  ۀروابط ابژ  ۀدور  ۀدر ادام

 خواهد کرد. یخود بررس یو روانشناس زیغرا یۀمکتب  را از نظر  نیجدا شدن ا ریتحول و س ریخواهد پرداخت و  مقدمات و س

 

 (1993-1906لووالد) هانس

و  یصادق است که ارتباط فانتز  یتنها در صورت نیا کهیاست درحال تیدر تضاد با واقع یباورند که فانتز  نیبر ا یار یبس

. به باور لانرس شوندیم معنایب یعنیخواهند شد  یرواقعیغ تیو هم واقع یهم فانتز  صورتنیقطع شود و در ا تیواقع

  یۀاو در نظر  راتییتغ رایز  دانند،یتندرو م یکار را محافظه یو یار یبود. بس دیمتفکر بعد از فرو  نیلووالد بزرگتر  دمن،یفر 

را نگه داشته  دیپرکاربرد فرو  یهادهیاست که او تمام ا نیا تیاست؛ اما واقع کینزد اریبس دیفرو  یهادهیهمچنان به ا دیفرو 

 بیمخالفت کرده بود. از نظر لووالد آس اشنانهیببد ییگراگرفته تا اصول تیاز واقع شیهاهدیاز ا یار یبا بس حالنیو درع

 -دو است نیا انیم یارتباط ریبودن مسمستلزم باز یاست و سلامت روان تیو واقع یفانتز  انیاز شکاف م یناش یروان

در جهت فهم  پالیرا با نگاه اد پالیشادیجوانب پ نیکلا یملان یۀداشت با استفاده از نظر  ی. او سعیو فانتز  تیواقع یعنی

 پالیفصل احساس گناه ادوو حل هیاول ۀاز ابژ  ییموفق، جدا یساز یدرون ۀاو لازم یدهد. برا وندیپ یروان یندهایبهتر فرا

مسائل  نیتفکر لووالد در باب ا یبه بررس کایآمر  ۀروابط ابژ  ۀبخش از دور  نی. دراشودیسالم منجر م یاست که به رشد روان

 بیترک ،یکپارچگیو  زیتما ریاز مس یروان یسازمانده یندهایو رشد، فرآ یتولد روان ت،یعپرداخت ازجمله ذات واق میخواه

 . یدرمان رییو تغ یساختار روان لیو تشک یو ارتباط آن با سوگوار  یساز یدرون ندیفرآ گو،یسازمان ا ۀکپارچی دیو تول



 

 ( 1928کرنبرگ)  اتو

 است.  میبدخ زمیسیاز وجود نارس یحاک یشخص یازهاین یارضا یورا یارزش ستمیس کیدر تعهد به  ییتوانا عدم

تلاش  یاست. و انیجهان ۀشهر  کیتیسیو نارس یمرز  یهایتمرکز بر پاتولوژ ۀبه واسط ییکایپزشک و روانکاو آمر روان کرنبرگ

در  یمهم ارینقش بس یو یهادهد. نوشته وندیروانکاوان روابط ابژه پ گریو د نیکلا اتیمن را به نظر  یکرد تا روانشناس

 یجد یتیشخص یبهایبا آس مارانیدر کار با ب کیتکن رامونیپ یمتفاوت اتینظر  یو نیکرد. همچن فایمدرن ا ۀپرورش روابط ابژ 

دوره به  نیارائه داد. در ا نهیزم نیرا در هم تیاز تحول شخص یرشد یاو مدل گذشتهنیاروانکاوان قرار داد. از اریرا در اخت

 .میپرداز یروابط ابژه م ۀبر جنب دیبا تاک اتینظر  نیا قیدق یبررس

 

 (1924مدل)  آرنولد

 یاژهیو  یآرا ییکایتفاوت دارد. مدل روانکاو معاصر آمر  یمعمول یروابط ابژه در زندگ گریبا د -با روانکاو–با ابژه  وندیپ جنس

 رغمیباور است که ما عل نیرابطه ارائه داده است. مدل بر ا نیا یو چهارچوب درمان یدر رابطه با روابط ابژه در اتاق روانکاو

اصول  یساز کپارچهی یراستا با تلاش برا نیدر ا ی. وکندیچگونه کار م یروانکاو میدانینم قایدق وزمتفاوت هن اتیوجود نظر 

 یدرمان بپردازد. و ندیفرا یآن است تا به عناصر اصلروابط ابژه بر اتیمن معاصر و نظر  یناسروانش ریتعاب د،یفرو  ینظر 

باور است که خود، سوژه  نیو بر ا پردازدیک تا روابط ابژه میکلاس یروانکاو دگاهیدر د شتنیمفهوم خو  یبه بررس نیهمچن

 کالیپارادوکس یتیکند؛ ماه نییاست. به طور خلاصه مدل در تلاش است تا تداوم خود را تب شیتجارب خو  ۀابژ  حالنیعو در

 یشخص یدهمعنا زمانو سا شتنیتداوم خو  یو یقرار دارد. برا زین شیخو  یابافت رابطه ریتحت تأث بودنیخصوص نیکه درع

. به باور مدل ما دائما در حال ساختن پردازدیم تنشیاز خو  یانتقال یمفهوم یقرار دارند، او به معرف یدرماندر مرکز روان

 .میپرداز یآرا در آثار مدل م نیا یبخش از دوره به بررس نی. در امیخود هست

 

 :یآموزش اهداف

 شوندیتفکر لووالد، کرنبرگ و مدل آشنا م یدیکل میبا مفاه انیدوره دانشجو  نیا در. 

 رندیبگ ادیخود  مارانیرا در کار با ب کایآمر  ۀروابط ابژ  اتیکاربرد نظر  کندیکمک م انیدوره به دانشجو  نیا. 

 

 

 روانشناسی خود 

 

. ییلامسه و چشا ،ییایبو  ،ییشنوا ،یینایاست، مانند ب یاساس یموهبت یگر ید ۀتجرب ۀ(: فهم همدلان1913-1981کوهات)  نزیها

 یداشت. روانشناس یلینگرش در درمان تحل رییدر تغ ییمکتب اثر بسزا نیخود است. ا یمکتب روانشناس گذارانیکوهات بن

که  یاصل یۀچهار نظر  یعنیاست؛  یاز چهار مکتب اصل یکیو روابط ابژه  من یها، روانشناسرانه یۀخود در کنار نظر 

است.  یبر همدل دیتأ ک کردیرو  نیمشغول اند. در ا مارانیها به کار با بچهارچوب نیدر ا یلیدرمانگران تحلروانکاوان و روان

ها سازند و سپس با آن آلدهیروانکاوان را ا /ادارند بزرگتره اجیاحت مارانیب یباور است که کودکان و به نوع نیمکتب بر ا نیا

 یقدرت با برخورد گاهیدر جا یشان توسط اشخاصاست که ارزش نیا مارانیکودکان/ب ازین حالنیعکنند. در یهمانندساز 

لازم  یاهمهارت گریخود و د یساز آرام یهاها قادر خواهند شد مهارتآن قیطر  نیده شود. از اها انعکاس داهمدلانه به آن

 شدنهیبه روابط خودابژه جهت تغذ ازیبه باور کوهات همگان تا آخر عمر ن رونیاسالم را به دست آورند. از  یداشتن خود یبرا

محور شد. مکتب رابطه یبرا یآغازگر  یار یکرد و به باور بس جادیا کیکلاس یدر روانکاو قیعم یخود شکاف یدارند. روانشناس



 

از  ادیگرفتن ز با فاصله یو مفهوم خود در روابط انسان ایخشم، رو  ،یجنس الیام ،یفتگیکوهات باور ما را راجع به خودش

 داد. رییتغ کیکلاس اتینظر 

 

 :یاهداف آموزش 

 شوندیخود آشنا م یتفکر روانشناس یدیکل میبا مفاه انیدوره دانشجو  نیا در. 

 خود  نه،یبه یناکام ،یفتگیخودش ،یساز آلدهیانعکاس، خودابژه، ا ،یمفهوم همدل کندیکمک م انیدوره به دانشجو  نیا

 را درک کنند. یکمک یگویو ا یقطبسه

  استفاده  مارانیب ینیبال دنیو شن یبنددر صورت هینظر  نیا میاز مفاه توانندیدوره م نیپس از گذراندن ا انیدانشجو

 کنند.

  موجود  یهاو شکاف یرشد یهافهم نقصان قیرا از طر  شانمارانیب یازهایدوره قادر باشند ن یدر انتها دیبا انیدانشجو

 ها گام بردارند.درمان آن ریمداخلات در مس یر یگو شکل میدهند و در جهت ترم صیدر انتقال تشخ

 

 

 بررسی تطبیقی مکاتب درمان تحلیلی 

خواهیم  هادرمانی تحلیلی به بررسی تطبیقی آندر این دوره پس از بررسی جداگانۀ رویکردها و مکاتب گوناگون در روان

 .پرداخت

رد به . در اینجا سعی خواهیم کداردهای نظری در فهم نظری و نگاه بالینی به بیماران اهمیت بسزایی سازی دیدگاهیکپارچه 

بندی، انتقال، مقاومت و تعریف سلامت روان این سوال پاسخ دهیم که مفاهیم کلیدی رویکردهای اصلی برای مثال صورت

؟ درک روانکاوان از مفاهیمی چون رانه، ابژه و خود در خلال خواهد داشتو بهبودی چه اثری بر فهم و کار بالینی با بیماران 

ی شده است؟ روانکاوان مکاتب فرویدی، روابط ابژه و روانشناسی خود در شنیدن، مکاتب گوناگون دستخوش چه تغییرات

  هایی با یکدیگر دارند؟کردن در اتاق درمان چه تفاوت و شباهتبندی و مداخلهصورت

 

 :اهداف آموزشی

 گیرندهای رویکردهای مختلف را فرا میها و شباهتدر این دوره دانشجویان تفاوت. 

  بندی بیماران خود دست پیدا کنندبه صورتاصلی از منظر مکاتب تا کند دانشجویان کمک میاین دوره به. 

 های متفاوت رویکردهای مختلف آشنا های اصلی تبیین بیماری و مداخلهگذرانند با روشدانشجویانی که این دوره را می

 .شوندمی

 

 سمینار بالینی 

 یدگاههایو د ینیبال یکردهایو رو  هادهیگذاشتن تجارب، ابه اشتراک ،ینیموارد بال ۀتمرکز بر ارائ ینیبال ناریسم ۀدر دور 

 ۀوستیپ ۀبرگزار خواهد شد. در ارائ وستهیرپیو غ وستهیپ ۀبه شکل ارائ ینیبال ناریسم ۀکنندگان دوره خواهد بود. دور شرکت

. شوندیخود در طول دوره داوطلب م ینیمورد بال ۀارائ یدونفر( برا ای کیکنندگان) شرکت زا یتعداد محدود ینیمورد بال کی

خواهند داد. در هر  ۀمراجع ثابت ارائ کیمشروح از چند جلسه از  ییادداشتهای یمتوال ۀاز داوطلبان در چند جلس کیهر 

 یشنهاداتیپ ،ینظر  یبندشد و بنا به جمع اهددر کلاس به بحث گذاشته خو یشده به لحاظ نظر ارائه ینیجلسه مورد بال



 

که روال  کندیامکان را فراهم م نیکنندگان اشرکت یبرا ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن

 نیرا مورد مشاهده قرار دهند و همچن ناریشده در سممباحث طرح جهیرا مشخص کنند و درنت ماریب کیکار با  ندیفرا رییتغ

  .بپردازند ینیدو مورد بال ای کی قیعم یبه بررس

خواهد داد و در  ۀارائ مارانشانیاز ب یکی ۀدربار  یکنندگان مطلباز شرکت یکیدر هر جلسه  وستهیرپیغ ینیبال ناریسم در

ا دوره به بحث گذاشته خواهد شد و بن ۀکنندبرگزار دیاسات ایکنندگان و استاد شرکت گریتوسط د ماریهمان جلسه موضوع ب

 یامکان بررس ناریسم یشکل از برگزار  نیبه درمانگر ارائه خواهد شد. ا یکیتکن یشنهاداتیپ ،ینیمورد بال ینظر  یدبنبه جمع

  .کنندگان فراهم خواهد کردشرکت یدوره برا کیرا در طول  یموارد متنوع

 ماریچند جلسه کار با ب ای کیمشروح از  ییهاکوتاه به همراه نمونه یاخچهیمتشکل از تار  دیشده در کلاس باارائه مطلب

 درمان است. ۀو درمانگر در طول جلس ماریب انیگو موباشد که شامل گفت

 

 سال سوم

 ب( کار بالینی 

رود بتوانند با ارائه کتبی و شفاهی سیر درمان یکی از بیماران خود، نشان دهند در پایان سال سوم از دانشجویان انتظار می

 که قادر به درک فرآیند تحلیل، انجام مداخلات هدفمند، ارائه صورتبندی کامل و در واقع انجام رواندرمانی تحلیلی هستند. 

 

 واحدهای مکمل 

الذکر تا در صورت درخواست واحدهایی را به دروس فوق جهت پاسخگویی به نیاز دانشجویان، گروه آموزش آمادگی دارد
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