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پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه درمان شــناختی ـ رفتــاری )CBT( بــرای اختالل هــای روانــی 

شــایعی کــه شــدت خفیــف تــا متوســط دارنــد، درمــان مؤثــری اســت. درمــان مؤثــر و آســان 

ــه شــیوه ی آســان، ســاختارمند،  ــا ب ــد ت ــه درمانگــران کمــک می کن ــاری ب شــناختی ـ رفت

ــا  ــه درمــان بیشــتر ی ــاز ب ــد. همچنیــن نی ــه درمــان مراجعــان بپردازن و زمان بنــدی شــده ب

ارجــاع را مشــخص کــرده بنابرایــن دسترســی بــه خدمــات CBT را گســترش می دهــد.

در ایــن کتــاب مایــکل اســکات راهنمــای عملــی و فشــرده را بــرای اســتفاده درمانگــران 

از CBT بــرای اختالل هــای زیــر فراهــم آورده اســت:

ـ افسردگی؛

ـ اختالل پانیک و آگورافوبیا؛

ـ اختالل استرس پس از سانحه؛

ـ اختالل اضطراب فراگیر؛

ـ اختالل وسواسی ـ اجباری؛

ـ فوبی اجتماعی.

ــی  ــن طراح ــات معی ــوب جلس ــاری در چهارچ ــناختی ـ رفت ــان ش ــر و آس ــان مؤث درم



ــان،  ــن درم ــد. ای ــرار کن ــان برق ــا درم ــه ب ــاط نظری ــرای ارتب ــی ب ــته الگوی ــده و توانس ش

شــناخت کافــی از نظریــه ی شــناختی ـ رفتــاری به دســت می دهــد و ایــن امــکان را فراهــم 

ــق  ــراد منطب ــاز اف ــاس نی ــر اس ــی را ب ــای درمان ــد پروتکل ه ــر بتوان ــا درمانگ ــازد ت می س

ــرای هــر  ــی ب ــان و ارزیاب ســازد. پیوســت ها کــه شــامل کتابچــه ی CBT ـ راهنمــای درم

اختــالل ـ می شــود مطالعــه ی ایــن کتــاب را بــرای تمــام درمانگرانــی کــه CBT را بــه کار 

ــت. ــاخته اس ــروری س ــد ض می برن

ــت. او  ــغول اس ــان مش ــه کار درم ــول ب ــاوره در لیورپ ــناس مش ــکات، روانش ــکل اس مای

نویســنده ی شــش کتــاب در حــوزه ی CBT اســت و مــدت 15 ســال اســت کــه CBT را در 

ــد  ــع کارشناسی ارش ــی در مقط ــن خارج ــد. او ممتح ــس می کن ــتر تدری ــگاه منچس دانش

ــاری در دانشــگاه منچســتر اســت. ــی شــناختی ـ رفت ــرای روان درمان ب
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