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  مقدمه
طبق آمارهاي منتشرشده از سوي انجمن روانشناسی آمریکا، از هر چهار 

  هاي اضطرابی را تجربه نفر، یک نفر در طول عمر خود یکی از اختالل
هاي هاي اضطرابی با تخریب عملکرد افراد در زمینهکند. اختاللمی

بخش و موفقیت ویژه توانایی برقراري و حفظ روابط رضایت همختلف ب
پذیري نسبت به ابتال به سایر اختالالت نظیر غلی، موجب افزایش آسیبش

افسردگی، سوء مصرف مواد، و اختالالت جسمانی شکل شده و بار 
کند. متأسفانه اي به مبتالیان و جامعه تحمیل می اقتصادي قابل مالحظه

هاي اضطرابی و پیامدهاي شدید آن، افراد رغم شیوع باالي اختالل علی
کنند و تشخیص درستی از سوي متخصصان بالینی دریافت نمی غالباًمبتال 

  درنتیجه در انتخاب درمان مناسب ممکن است با مشکل مواجه شوند.
رفتاري در   ـاساس مطالعات متاآنالیز، اثربخشی درمان شناختی  بر
هاي اضطرابی اثبات شده است. یکی از مزایاي این درمان، انتشار اختالل

رمانی ویژة هر اختالل است که توسط متخصصان بالینی راهنماهاي د
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هاي اخیر در دسترس درمانگران قرار گرفته نظر نوشته شده و در سالصاحب
هاي درمانی این است که است. نکتۀ قابل توجه در استفاده از این پروتکل

درمانگران قبل از ورود به درمان باید به ارزیابی همه جانبۀ اختالل اضطرابی 
ارزیابی در درمان شناختی ـ رفتاري از اهمیت اجع خود بپردازند چراکه مر
پردازي و درمان  توان گفت مفهوم که می سزایی برخوردار است. تا جایی هب

  پذیر نیست. رفتاري بدون ارزیابی امکان ـشناختی 
ی دارد بــه  رفتــاري رویکــردي عینــی و کمــ    ـــ ارزیــابی شــناختی  

ــارت دیگــر در ایــن رویکــرد،  ــراي جمــع  روش عب آوري  هــاي مختلفــی ب
شـود کـه هـدف همـه آنهـا عینیـت بخشـیدن         اطالعات به کـار گرفتـه مـی   
درمــانگران بایــد بــا هاســت و  ی کــردن آنبــه اطالعــات و در نهایــت کمــ

هــاي در دســترس بــراي ارزیــابی افــرادي کــه از   ابزارهــا و مقیــاس ةحــوز
  برند، آشنایی کامل داشته باشند.اضطراب رنج می

ــن  ــاای ــوبی  کت ــک و آگوراف ــتالل پنی ــه اخ ــه ب ــاص دارد،  ب ک اختص
ــابی، مســائل مهــم در    ــه کلیــات ارزی ــرداختن ب ــس از پ ــابی اخــتالل پ ارزی

دهــد  مــورد بحــث قــرار مــی DSM-Vرا بــر اســاس  پنیــک و آگورافــوبی
ــا       ــتالل آگورافوبی ــک و اخ ــتالل پنی ــنجش اخ ــاي س ــت ابزاره و در نهای

کنـــد. همچنـــین  مــی  هــاي روانســـنجی معرفـــی  را بــه تفصـــیل ویژگـــی 
ــف،   ــت ال ــی پیوس ــاس ویژگ ــی مقی ــاي اساس ــن  ه ــده در ای ــاي مرورش ه
ــ ــاب را بـ ــان مـــی  هکتـ ــه نشـ ــور خالصـ ــامل   طـ ــد و پیوســـت ب، شـ دهـ

  هاي خودگزارشی است. ترین پرسشنامه رایج
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امید است این کتاب بتواند بخشی از کمبود منابع در این حوزه را 
  انگران قرار گیرد.برطرف نماید و مورد اقبال پژوهشگران و درم

  
 

رپوریام الیل  دوست، زدانی رخساره دکتر  


	1-10
	11-13

