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 گزيده ای از متن کتاب: 

از نقش شناخت در افسردگی و درمان آن را معرفی کرد. ( مدلی مفهومی 1964، 1963سال پیش، بک ) 45بیش از 

شود. عالوه بر اين، شناخت درمانی )و حمايت می خوبی بهامروزه، اصول بنیادی نظريه شناختی، توسط ادبیات تجربی 

 و بهرد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ها است که مودرمانیترين روانرفتاری کلی( يکی از فعال -درمان شناختی

های دارای حمايت تجربی برای مشکالت و مسائل سالمت روان آمده است، و اعتقاد طور ثابت در میان فهرست درمان

  .اثربخش يا حتی برتر آنها است ضدافسردگیهای مسلط شامل داروهای بر اين است که به اندازه ديگر درمان

جهان شامل آمريکای شمالی،  در بیشتردرمانی اکنون نیروی برجسته روان (CBT)رفتاری -درمان شناختی

ی چندين عامل زیآم همی نتیجه CBTبريتانیا، اغلب اروپا و به طور روز افزونی آسیا و آمريکای التین است. افزايش 

در تحويل خدمات سالمت  یريپذ تیمسئولاولین اينها افزايش تمرکز روی شیوه مبتنی بر شواهد و درخواست است، 

شناسی و درمان آن ترکیب شده است. صدها با ديدگاه علمی در مطالعه آسیب CBTل تاريخ رفتاری است. در طو

را ارزيابی  CBTشناسی و بیش از صدها مطالعه کفايت مداخالت رفتاری آسیب-های گوناگون شناختیمطالعه نظريه

 درمانی قرار داد. نروا شاخهبر  تسلطرا در موقعیت منحصر به فردی برای  CBTاند. اين پیشینه علمیکرده

 


