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 مقدمه
 درمان شناختی تحلیلی

را در خصوص وجه تمایز این  یا مقدمهمتمایز درمان شناختی تحلیلی  های ویژگیکتاب 

. این کتاب توسط سه درمانگر شناختی تحلیلی که تجربه دهد یمروش پرطرفدار ارائه 

از درمان  یفهم قابلرا دارند نوشته شده است، یك دیدگاه کلی و  کار در این زمینه ها سال

 با استفاده. این کتاب دهد میو انسانگرایانه را ارائه  روانشناختی مبتنی بر تشریك مساعی

متمایز پرطرفدار، پانزده ویژگی نظری و پانزده ویژگی عملی درمان  های ویژگیاز  

 .کند میشناختی تحلیلی را توصیف 

رمان شناختی تحلیلی یك منبع ارزشمند برای دانشجویان، درمانگران حوزه کتاب د

، مشاوران و کارشناسان درمانگران روانو برای سایر  استآموزشی و کاربست عملی 

متمایز این درمان مهم بدانند نیز مفید  های ویژگیسالمت روانی که تمایل دارند راجع به 

 خواهد بود.

ناس بالینی، متخصص درمان شناختی تحلیلی و مشاور و روانش کلر کربریج

 ی تجربهسوپروایزر)ناظر و سرپرست عملکرد درمانی درمانگران کم تجربه تر( است. ایشان 

 خدمات سالمت روان بزرگساالن و امور مرتبط با بیمه درمانی دارد. ی نهیزمزیادی در 

، روانشناس بالینی، متخصص درمان شناختی تحلیلی و لورا برومر

وپروایزر)سرپرست( است که در بخش خدمات سالمت روان در امور مرتبط با بیمه س

 .کند میدرمانی و مطب شخصی خود فعالیت 

است که مدت بیست و پنج سال با بهره گرفتن از روش  درمانگری روان فلیپا کوئید

ربی به عنوان م ای گستردهو تجربیات  اند کردهدرمان شناختی تحلیلی مراجعین را درمان 

 درمان شناختی تحلیلی و سوپروایزر دارد.
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 و مشاوره درمانی روانمتمایز  های ویژگی

، خصوصیات نظری و عملی متمایز درمانی روانمتمایز مشاوره و  های ویژگیمجموعه 

 ی حوزهتوسط متخصصان برجسته در  شده گرفتهرویکردهای مختلف درمانی بکار 

. هر کتاب از این مجموعه بر یك رویکرد خاص مایدن میخودشان را به مخاطب معرفی 

خاص آن  های ویژگیتمرکز دارد و مخاطب را به سوی سی ویژگی نظری و عملی که 

درمان شناختی  نظران صاحب. این مجموعه که توسط دهد میرویکرد هستند سوق 

اد مددکاران اجتماعی و افر  تحلیلی و برای متخصصان نوشته شده است، برای مربیان،

 درمانی نیز جذاب خواهد بود. ی حوزهبسیاری حتی خارج از 

 در این مجموعه: ذکرشدهعناوین 

 جان مکلئود  مؤلف، گرا کثرتدرمان 

 فیلیپا کوئید کلر کربریج، لورا برومر  و مؤلفاندرمان شناختی تحلیلی، 

 ید:به سایت زیر مراجعه نمای      لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر راجع به این مجموعه، 

www.routledge.com/Psychotherapy-and-counselling-
Distinctive-features/book-Series/PCDF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 پیشگفتار
این کتاب ، حاصل عالقه ما به درمان شناختی تحلیلی و تمایل برای به اشتراك گذاشتن 

. امیدواریم که کتاب حاضر به افراد کمك است فهم قابل ی وهیشو مفاهیم به  ها اندیشهاین 

این  تألیفکند که بیشتر درباره این رویکرد بدانند و آن را به اشتراك بگذارند، هدف از 

درمان شناختی تحلیلی   درباره نظریات و کاربرد فهم قابلجذاب و  ای مقدمهکتاب، ارائه 

دستیابی به اطالعات بیشتر راجع به آن باشند.  تا افراد را ترغیب کند که به دنبال است

( مجرب و نیز افرادی که با های سرپرستاین کتاب برای متخصصان و سوپروایزرهای)

راجع  خواهند یمدرمان شناختی تحلیلی آشنایی ندارند یا به دلیل عالقه شخصی به آن 

 .استو گروهی بدانند مناسب  فهم قابل، شفقتبه این رویکرد مبتنی بر 

استفاده  شده معرفیبرای روشن تر شدن مفاهیم  هایی مثالما در این کتاب از 

از تجربیات بالینی ما گرفته شدند در نتیجه بیانگر یك مورد خاص  ها مثال. این ایم کرده

 تا جایی. استبرای درمانجویان  کاررفته بهمختلف  یها درماناز  یا مجموعهنیستند بلکه 

اما در  ایم کردهبکارگیری زبان برای تفکیك جنسیت اجتناب  که امکان داشته است از

 .ایم نمودهاستفاده  "(مؤنثاو ) "مواردی برای وضوح بیشتر از عبارت

تا مخاطب بتواند از آن به عنوان کتاب  ایم کردهمجزا آماده  به طورهر فصل از کتاب را 

اما امیدواریم که  شود می مرجع استفاده کند. این امر گاهی باعث تکرار مکرر برخی موارد

 بتواند باعث تقویت نظرات اصلی نیز بشود.

 ما امیدواریم که این کتاب، مخاطبان را نیز همانند ما عالقمند و مشتاق به رویکرد

درمان شناختی تحلیلی نماید. هر روزه بر حامیان قدرتمند درمان شناختی تحلیلی در 

حلیلی در سایر کشورها همانند فنالند، ایرلند، و درمان شناختی ت شود میبریتانیا افزوده 

اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، نیوزلند، یونان و هند نیز در حال پیشرفت است. انجمن درمان 

( ، جزییات این رویکرد و نیز منابع را برای www.acat.me.orgشناختی تحلیلی )

آموزش  یاه روشدرمانگران عرضه نموده است. همچنین، این انجمن جزئیات 

درمان شناختی تحلیلی که شامل سه حوزه اصلی است را به صورت زیر ارائه  چندمنظوره

یا گروهی و به عنوان  یا مشاورهنموده: به عنوان درمان روانشناختی، به عنوان رویکرد 

 ارتباطی برای تعامل و کار با افراد. یها مهارتروش ارتقاء تفکر یا 
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نفره صورت گرفته است،  رویکرد گروهی و روشنی از  این اقدام که توسط یك تیم سه

. ما زندگی کاری، مادری کردن، مادربزرگ کند میدرمان شناختی تحلیلی را منعکس 

خود را نیز  یطبع شوخو  ایم کردهیکپارچه  باهمبودن،نگهداری از گربه خانگی را همه 

مختلف  یها غلهمش رغم یعل. )منظور نویسندگان کتاب این است که ایم نمودهحفظ 

(. این فرایند، عالقه اند کردهرا در سرتاسر این کار از حفظ  شان یسرزندگزندگی، نشاط و 

ما را به این الگوی درمانی عمیق تر کرد و امیدواریم این عالقه به مخاطبان نیز منتقل 

 شود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


