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 پیش درآمد

 

 درماانی  رابطاه  باا  ارتباا   در رفتاری، شناختی هایکنفرانس در گذشته چند سال در ما

 در کننادگان شارکت  که بود این شد آشکار که چیزی. بودیم داده سازمان را سمپوزیومی

 باه  بیمااران  باا  ارتباا   چگاونگی  ماورد  در بیشتری چیزهای تا بودند مشتاق سمپوزیوم

 هایدرمان و هاتکنیک اهمیت به ما چه اگر. بگیرند یاد درمان ساختن تراثربخش منظور

 بیمااران  اگر که دانیممی نیز را این  حال این با هستیم، واقف شده تایید تجربی لحاظ از

 مختلاف  مکاتا   در. رساید  نخاواهیم  جاایی  باه  درمان و تکنیک با کنند ترك را درمان

 تارك  دارند، مهارت بیمار با کردن برقرار ارتبا  در که درمانگرانی است شده ذکر درمانی

 کنناد مای  عمال  اکتشافی و پذیرا مشکل مواقع در و دهندمی کاهش را درمان زودهنگام

 یزمیناه  در دیده آموزش و شناسوظیفه باهوش، کامال که درمانگران دیگر که حالی در

 باا  باودن  همسااز  یاا  درماان  در بیمار کردن درگیر در رسدمی نظر به هستند، هاتکنیک

 امار  ایان  متوجاه  درماانگران  باه  خاود  آموزشی تجارب در ما. باشند داشته مشکل بیمار

 -نیسات  هاتکنیک بکارگیری صرفا درمان که کنیممی تصدیق ما یهمه اینکه با. ایمشده

 کماک  درماان  اثربخشای  به تواندمی که گیردبرمی در را انسانی یرابطه یک درمان بلکه

 درماان  از غیار  رویکردهاای  باا  باالینگران  که دانیممی حال این با -شود آن مانع یا کند

 باه  کاافی  توجاه  عادم  باه  را( رفتااری  شاناختی  درماان ) آن ،(CBT) رفتااری  شناختی

 انتقادهاا  ایان  داریم باور ما اینکه با. کنندمی محکوم درمانی رابطه اهمیت و هاپیچیدگی

 CBT از کاه  ماا  از بسایاری  کاه  اسات  درسات  امار  ایان  حال این با هستند، آمیزمبالغه

 مراجاع  انتفاا   موجا   آن از استفاده و درمانی رابطه فهم با توانیممی کنیم،می استفاده

 نیاز  امار  ایان  یاادگیری  حاال  این با نازد،می خود علمی رویکرد به CBT اینکه با. شویم

 چناین  و شاود مای  متااثر  یکادیگر  از رابطاه  طاول  در ماا  ذهان  چگونه که دارد اهمیت

 .شود آموخته اثرگذاری تمرین و آموزش طول در باید اییادگیری

 رابطاه  ماورد  در کتاابی  نوشاتن  پیراماون  مکاتباتی ما ذهن، در هاییاندیشه چنین با

 ماداخالت  یساالنه بریتانیایی انجمن کنفرانس در سپس و دادیم انجام CBT در درمانی

 اقادامی  گرفتیم تصمیم ما  ،    1883 جوالی در( UK) یورك دانشگاه در رفتاری و شناختی

 پایش  درماان  در دلساوزی  ماورد  در را خود هایفعالیت پائول. دهیم انجام مورد این در
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 کنفارانس  در حاضاران  دیگر با بحث از و بود کرده تمرکز اعتبارسازی بر 1باب و بود برده

 شار   در درمانی رابطه مورد در CBT در زیادی یاندیشه و عالقه که شد آشکار ما برای

 پیوساته  متقابال  انتقاال  و انتقال همچون مفاهیمی که فهمیدیم ما همچنین. است وقو 

 کاه  هاا طرحاواره  و ایهساته  باورهای عدسی طریق از اما اندداشته وجود CBT پیرامون

 ایان  باا . شادند مای  گرفته نظر در هستند، دیگری باور هر همچون شدن آزموده پذیرای

 اهمیات  درماانی  رابطاه  در کاه  را جدیادی  فرآیندهای و مسائل اخیر هایپژوهش حال،

 و هیجااانی آگااهی  هشایاری،  از خااارج پاردازش  اهمیات  -اساات سااخته  روشان  دارناد 

 تلویحااتی  اینهاا  از هریاک . فردیبین راهکارهای و دلبستگی فرآیندهای شدن،اجتماعی

 .کندمی فراهم عمل، در هابینش این ساختن یکپارچه چگونگی و درمانی رابطه برای

 ماا  ،CBT در درماانی  رابطه مورد در جدید یاندیشه تفصیل به کمک برای تالش در

 بعضای . کنیم دعوت سواالت از ایمجموعه بررسی برای را همکارانمان تا گرفتیم تصمیم

 باا  پاروهه  ایان  با کتاب این نویسندگان اما نیامدند هم بعضی و شدند رد ما هایدعوت از

 باه  ماا  باا  را جالا   هاای بیانش  و هاایده از بسیاری کردند، همکاری زیادی شوق و شور

 و درماانی،  رابطاه  بر تمرکز که کردند مطرح را دیدگاه این همچنین و گذاشتند اشتراك

 را کلیادی  سواالت از بعضی ما اینرو از. است شده گرفته نادیده ،CBT در هادیدگاه تنو 

 صارفا  اینهاا  کاه  کاردیم  تاکیاد  اما کردیم مطرح کنندگانمشارکت به کردن عرضه برای

. کنناد  مطارح  را دیگاری  موضاوعات  توانناد مای  آنهاا  اینکاه  و هساتند  راهنماایی  برای

 :از بودند عبارت دادیم پیشنهاد ما که موضوعاتی

 همچاون  کنیدمی برقرار ارتبا  مرحله اولین در بیمارتان با شما چگونه اینکه اهمیت -1

 ماا . باشد داشته انگیزه مجدد بازگشت برای و کند امنیت احساس بیمار( مثال) اینکه

 گاام  و شادن  درگیار  بارای  بیمار آمادگی در تواندمی امنیت موضو  که کنیممی فکر

 هاای نشاانه  و تعاامالت  مورد در مثال شما نظر. باشد حیاتی تغییر، مسیر در برداشتن

 باین  تفااوت  و گوهاا،  و گفات  اناوا   ساقراطی،  سواالت اشکال صدا، تن کالمی، غیر

 چیست؟ بندیفرمول فرآیند و اکتشا  برای دعوت

 ایجااد  بحاث،  ماورد  هاای نکتاه  درمانی، هایشکا  با چگونه CBT در درمانی رابطه -1

 کند؟می برخورد اینها مانند و محدودیت

                                                           
1

  - Bob 
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 اینکه مورد در ما و شودمی شامل را فرد دو بین لحظه به لحظه تعامالت درمانیروان -3

. منادیم عالقه کنید،می مدیریت را متقابل انتقال-انتقال پویای فرآیند این چگونه شما

 شاما  در بیماار  توسا   کاه  احساسااتی  و افکاار  از اسات  ممکان  شما ایاندازه چه تا

 کنید؟ استفاده خود درمانی مداخالت و فرآیند کردن هدایت برای شودمی برانگیخته

 رابطاه  باه  دادن پایاان  ماورد  در بحاث  و درماان  به دادن پایان پیرامون شما دیدگاه -8

-خودشایفته  تفاوتیبی یا وابستگی همچون پایانی مسائل با چگونه شما. است چگونه

 کنید؟می برخورد آشکار ای

 هاای شیوه به تواندمی رابطه چگونه اینکه مشاهده برای فرصتی هافصل این گردآوری

 دلیال  باه . کندمی فراهم شود، گرفته درنظر CBT در موثر و شدهغنی انعکاسی، پیچیده،

 امیادواریم  اماا  کنایم  مطارح  را مهمای  مادل  هار  نبودیم قادر ما فضایی هایمحدودیت

 همچناین  ماا . شود مندبهره موضوعات این اساسی اهمیت و غنا کردن تجربه از خواننده

 و راهکارهاا  هاا، ساازی مفهاوم  آن، فعاال  ماهیات  و CBT علمای  هاای پایه که امیدواریم

 تمامی از. کند فراهم درمان در رابطه ایهسته موضوعات بررسی برای جدیدی مداخالت

 تشاکر  ساختند، علمی و بخشلذت را تدوینگر عنوان به ما کار که کتاب این نویسندگان

 .کنیممی

 

 هیلی رابرت و گیلبرت پائول

 2006 مارس
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  پیشگفتار

 

 کمتار  را مولفاه  این رفتاری شناختی هایدرمان کند،می ایفا درمان نتایج در مهمی بسیار نقش درمانی رابطه اینکه با

 مختلاف  رویکردهای منظر از را درمانی رابطه و داده قرار هد  مورد را خال این حاضر کتاب. اندداده قرار بررسی مورد

 .دهدمی قرار بررسی مورد محورهیجان درمان و رفتاری شناختی

 ایپایاه  هاای مادل  باا  ارتبا  در جدید هایپژوهش رفتاری، شناختی رویکرد بر مبتنی مداخالت در درمانی رابطه

 درك هیجاانی،  حساسایت  گساترش  همچاون  کلیادی  مساائل  و دهاد مای  قرار پوشش مورد را درمانی رابطه فرآیند

 نویساندگان  کتااب  این در. دهدمی قرار بررسی مورد را درمانی رابطه در اعتبارسازی و دلسوزی آگاهی،ذهن همدالنه،

 و درماانی  رابطاه  از خاود  فهام  بررسای  بارای  رفتااری  شناختی درمان مختلف مکات  در خود یگسترده یتجربه از

 :از عبارتند پوشش تحت اهدا . اندکرده استفاده آن بکارگیری

 زمان طول در آن ماهیت تغییر و درمانی رابطه فرآیند -

 درمانی اتحاد در هاشکا  حل و تشخیص -

 درمانی رابطه در دلسوزی و یافتهتکامل اجتماعی نیازهای نقش -

 شوندمی درگیر مشکل که مراجعانی با درمانی رابطه -

 درمانی رابطه در خودانعکاسی و خود -

 باود  خواهد جذاب بخشند عمق را درمانی رابطه از خود درك خواهندمی که درمانگرانیروان تمام برای کتاب این

 روانشناسای  پروفساور  گیلبرت پائول. کنناد  پیروی رفتاری شناختی رویکردهای از خواهندمی که آنهایی برای بویژه

 خادمات  بخاش  و( انگلایس  در شهری) دربی دانشگاه کینگزوای، بیمارستان در روان سالمت پژوهش واحد در بالینی

 او .باشاد می کرنلویل دانشگاه پزشکی کالج در روانشناسی بالینی پروفسور هیلی رابرت. باشدمی دربی روان سالمت

 .باشدمی شناختی رواندرمانی المللیبین انجمن رئیس و درمانی شناخت امریکایی یموسسه مدیر و موسس

 
 


