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 مولف مقدمه 
 

رین کتاب هایی اسات کاه مان تااکنون در حاوزه      شاید این یکی از مهمت

نوشاته ام.تاا    (REBT)عااطفی ، (REBTعااطفی)  -رفتار درمانی عقالنای  

ساوال   نامیاد.  مای  آنجاایی کاه خبار دارم شاما آن را بیاناه ای جساورانه      

 اینجاست که چارا مان آن را نوشاته امگ بگیاریاد برایتاان توضای  دهام.       

به عنوان مربی و یاا سرپرسات در   رفتم تا  می هرسال تابستان به نیویورك

از جاز باه جاز     تابستانه آموزشگاه آلبرت آلیس شارکت کانم.  های  کالس

اولیه ای که های  عنوان سرپرست کارآموزان در قبال تالش هوظایف خود ب

 در آموزشگاه انجاام  (REBTعاطفی) -رفتار درمانی عقالنیهای  در تمرین

موزان بسیار حائز اهمیات اسات   این دوره برای کارآ بردم. می لیت، شد می

 درماانی بیابناد کاه در چاه زمیناه ای از رفتار    حضاور   زیرا اگر کاارآموزان 

دربااره هماان   ، تمایل بیشتری به تالش و تمارین دارناد   عاطفی - عقالنی

در  زمینه به جست و جو پرداخته و دیگر تالش هایشان بی فایده نیسات. 

رود تاا باا    مای  گان انتظاار از شارکت کنناد  ، آیازین این جریاان های  دوره

استفاده از ایان روش باه صاورت زناده در برابار جمعای از سرپرساتان و        

، آن پایاان در طول هر جلسه و یاا   همساالن خود با یکدیگر تمرین کنند.

توانند باازخوردی در ارتبااط باا ناوع ارائاه افاراد        می افراد حاضر در جمع

را  مراجاع نقاش   شخصای کاه  ، نکته مهام دیگار آن اسات    داشته باشند.

گفت و گویی درست پیرامون مشکالت عاطفی خود داشاته  ، پییرفته است

ر شاما در  گا پاس ا  ران راحت تر بتوانند باه او کماك کنناد.   گتا دی، باشد



(شارکت  REBTعااطفی)  -مشااوره ای رفتاار درماانی عقالنای     های  گروه

 جمحچه این کتاب گرا مفید فایده خواهد بود. این کتاب برای شما، دارید

کمی دارد اما دارای اهداف بزرگی است و هدف آن آمااده کاردن شاما باا     

-رفتار درمانی عقالنای  ی  نظریهبرای استفاده از ای راه ساده و  یك نقشه

از آنجا که من نیز هدف مشخصی را در ایان کتااب    (است.REBTعاطفی)

ن ر وجود دارد و بناابرای گاین میلب در بسیاری از متون دی، کنم می دنبال

تا زماانی   خواهم پیرامون این نظریه توضیحات بیشتری را ارائه دهم. نمی

در هار  ، کناد  می عمل راهنما برای شما و که این کتاب همچون یك نقشه

کجا که از مسیر اصلی دور شدید و یا درآن گیر افتاده و ساردرگم ماندیاد   

 ایان کتااب  ، گروهای  رهدر هنگاام مشااو   از این کتاب راهنماایی بگیریاد.  

راهنما را در جلوی خود باز گیاشته و از آن کماك بگیریاد.این میالاب را    

 با مواردی که قابل توجه است برای شما دسته بندی کرده ام. ههمرا
 

 دکتر ویندی درایدن

 (1886) آوریل

 

 

 



 

 مترجم سخن 
 

دیاادگاه شااناختی از قاادمت زیااادی برخااوردار نیساات و خااود دارای     

باشد. یکای از مشاهورترین دیادگاههای     می رویکردهای متعدد و متنوعی

 آلبارت الایس   (REBT) عااطفی  -دیدگاه رفتار درمانی عقالنای ، شناختی

باشااد وی یکاای از  ماای باشااد. آلباارت الاایس بنیانگاایار ایاان رویکاارد ماای

درمانگرانی است که کتابهای و مقاالت متعاددی از وی باه چااپ رسایده     

ارزنده این رویکارد  است. کتاب حاضر توسط یکی از متخصصین مشهور و 

نگاشته شده و حاصل تجارب عملی وی در طی سالها است. کتااب حاضار   

 -به ویاهه دیادگاه رفتاار درماانی عقالنای     ، به دوستداران رویکرد شناختی

نوشته شده است. در این کتاب گامهاای دیادگاه رفتاار     (REBT) عاطفی

مك باه  ر کبه گونه ای ساده و روشن د (REBT) عاطفی -درمانی عقالنی

کتاب حاضر عالوه بر دوستداران رویکرد مورد  مراجعان نگاشته شده است.

و روان پزشاکی مفیاد    مشااوره جویان روانشناسای و  شا نظر برای کلیه دان

شود ما را از  می در پایان از خوانندگان محترم درخواست بود. ه خواهدفاید

 نقیه نظرات ارزشمند خود بی نصیب نسازند.
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