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Background and Aim: Today, integrative approaches in 
psychotherapy and counseling have attracted the attention of 
psychologists. In this regard, researchers have done more and more 
research, and research evidence is also based on the good effects of 
integrated approaches. Therefore, the current research aims to 
examine integrative approaches and provide strategies for an 
integrative approach in psychotherapy and counseling. Methods: 
The current research is a review and analytical research using the 
library method to collect data. In this way, relevant articles and books 
were obtained by searching for the keyword integrative approach in 
reliable scientific and research databases. Results: The review of 
sources showed different strategies for formulating an integrative 
approach, among which we can refer to the six strategies proposed by 
Maherer (1989), procedural strategy, and framework strategy. 
Conclusion: Analyzing the research findings, using a dynamic and 
process strategy in integration and considering the approaches that 
integrators paid less attention to can be useful. 
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ارائه راهبردهایی برای رویکرد نگری و بررسی رویکرد یکپارچه

 درمانی و مشاورهنگر در روانیکپارچه

 

 
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یمشاوره، واحد علوم و تحق یدکتر یدانشجو: *فرمهدی طباطباییسید

 ، تهران، ایران.علوم پزشکیدانشگاه آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، : نسرین عشقی

 ، ایران.رودهن، اسالمیدانشگاه آزاد واحد رودهن، ، عمومیکارشناسی ارشد روانشناسی : فائزه صنقری

 
 

 چکیده

درمانی و مشاوره توجه روانشناسان را به نگر در روانامروزه رویکردهای یکپارچهزمینه و هدف: 
تحقیقات روزافزونی صورت داده و شواهد پژوهشی گران اند. در این راستا پژوهشخود جلب کرده

نگر است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر نیز مبنی بر اثربخشی خوب رویکردهای بکپارچه
انی و درمنگر در رواننگری و ارائه راهبردهایی برای رویکرد یکپارچهبررسی رویکردهای یکپارچه

است که در آن از و تحلیلی وری پژوهش حاضر یک پژوهش مر روش پژوهش: مشاوره است.
 با جستجوی کلیدواژهبدین ترتیب ها استفاده شده است. ای جهت گردآوری دادهروش کتابخانه

مقاالت و کتب مربوطه به دست آمد. های علمی و پژوهشی معتبر، در پایگاهنگر رویکرد یکپارچه
نگر را نشان داد که از این یکپارچهمرور منابع راهبردهای مختلف جهت تدوین رویکرد  ها:یافته

ای و راهبرد (، راهبرد رویه9191گانه مطرح شده توسط ماهرر )توان به راهبردهای ششمیان می
ز گفت که استفاده اتوان های پژوهش میبا تحلیل یافتهگیری: نتیجه چهارچوبی اشاره نمود.

گران نفتن رویکردهایی که یکپارچهسازی و با درنظر گرراهبردی پویا و فرآیندی در یکپارچه
 تواند مفید واقع شود.تر به آن توجه داشتند میکم

 :هاکلیدواژه

 نگر، راهبردها،رویکرد یکپارچه

 درمانی، مشاورهروان
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 این مقاله: شیوه استناد به
و  یدرماندر روان نگرکپارچهی کردیرو یبرا ییو ارائه راهبردها ینگرکپارچهی کردیرو یبررس(. 9041) .م.، عشقی، ن.، و صنقری، ف.سفر، طباطبایی

 .01-55(: 95 یاپیپ 9)5، کاربردیفصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره . مشاوره
 

صورت گرفته است. CC BY-NC-SA 3.0با آزاد مطابق  یصورت دسترسبهن مقاله یار اشانت

 مروریمقاله 
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 مقدمه
حرکت  کیدر سالمت روان به   9نگریکپارچه یدرمانروان

لور تب «یسیدگرد»و « انقالب» رتریطور چشمگبه ای یرسم

یکپارچه  یدرمان(. روانNorcross, 2005است ) افتهی

 یزیبا مفهوم ساختن چ زها،یچ یآورگرد هم ندیفرا»عنوان به

(. Hollanders, 2007شده است ) فیتعر «دیکامل و جد

 دانافتهیتوسعه  کپارچهی یدرمانروان یکردهایاز رو یدادتع

تا انتخاب  «1ینظر یسازکپارچهی»کالن  ینظر دگاهیکه از د

 یسازکپارچهی»متوسط  کردیرو ،«یفن ییگراالتقاط»متمرکز 

ی ک» کردیو رو « 7جذب اند. شده ایاح« 0عوامل مشتر

(O’Hara & Schofield ،2008تأث .)جنبش  ری

 ،یپژوهش ،یعمل یهاتوان در عرصه یرا م یسازکپارچهی

، ینیبالهای موقعیتمشاهده کرد. در  یو آموزشنظری 

خود را به عنوان  هیاول یریگران جهت گاز درمان یاریبس

 ,Eubanks-carterکنند )یم ییشناسا یانتخاب ای کپارچهی

Burckell, & Goldfried, 2005.) 

پژوهش در مورد عوامل مشترک،  یهاافتهی نیتریاز قو یکی

 یمثبت درمان جیر نتاب یرگذاریدر تأث یرابطه درمان تیاهم

 شتریب رییتغ یرگذاریعامل در تأث نیرسد که ایاست. به نظر م

 O'Haraمؤثر باشد ) یها و مداخالت نظراز تفاوت در مدل

& Schofield, 2008 .)بحث  راز تحوالت د گرید یکی

توسط  یالتقاط فن یمعرف ،نگرکپارچهی یدرمانروان

Lazarus (1992) ( بودLazarus, 1992التقاط .)ییگرا 

است که لزوماً به دنبال چارچوب نگری کپارچهیدر  یکردیرو

 قیتطب به دنبال ی. التقاط فنستین مشابه ایمشترک  یفرانظر

با در  موجود و کردیرو ای کیتکن نیبا بهترمسائل و مشکالت 

درمان است مرحله و  تیتطابق شخص نه،ینظر گرفتن زم

(O’Hara & Schofield ،2008 .)یدرمان چندوجه 

Lazarus (1997) های نظام نیترشدهاز شناخته یکی

با این وجود مطالعات کمی  .است یالتقاط یدرمانروان

 & ,Goldfried, Glassکرده است ) یابیآن را ارز یاثربخش

Arnkoff, 2011 که به عنوان  ،یسازکپارچهی(. شکل سوم

کرد رویبه  ازین شود،یشناخته م ینظر یسازکپارچهی

از  یاریکه عناصر بس کندیرا برجسته م یاهیفرانظر

را در منسجم و جامع  کردیرو کیمختلف را در  یهاهینظر

 یکی(. Hollanders, 2007) اوردیب یدرمانروانیک رویکرد 

                                                   
1. Integrative psychotherapy 

2. Theoretical 

 مبتنی یمدل فرانظر ،ینظر یسازکپارچهیبارز  یهااز نمونه

 رییکه تغ دهدیم صیتشخ یفرانظر لمداین است.  رییتغبر 

 . چنین رویکردهایدهدیمختلف رخ م یهابه روش یدرمان

ا ب کند رییتغ دیکه با یزیچ یدر محتوا ترشیب یدرمانروان

رمان در دمورد استفاده و فنون  ندهایفرآتا  یکدیگر متفاوتند

(Prochaska & Norcross, 2018 .)Prochaska & 

Norcross (2018) ا ب یدرمان رییکنند که تغیاستدالل م

. بعد گرددیم لیتسه رییبا مراحل تغ رییتغ یندهایفرآ قیطبت

طح پنج سکه برای آن  است رییسطوح تغ یمدل فرانظر یینها

ناسازگار؛  یهاشناخت ؛یتیوجود دارد: عالئم/مشکالت موقع

و  ستم؛یتعارضات خانواده/س ؛یفعل یفردنیتعارضات ب

الزم به ذکر است که رویکردهای  .یتعارضات درون فرد

و  یتیشخص یهاهیمختلف بر اساس نظر یدرمانروان

را مورد  رییاز تغ یخود، سطوح خاص یروان یشناسبیآس

 که هر کندیاذعان م رییتغ ی. مدل فرانظردهندیتوجه قرار م

 یبرا یدیمعتبر است و مسئله کل رییاز سطوح تغ کی

در هر  دیاست که با یطحس ییگران و مراجعان، شناسادرمان

، O'Hara & Schofieldبه آن پرداخته شود ) نیزمان مع

 یمختلف یهابه روش ینظر یسازکپارچهی(. اگرچه 2008

ر ب یمبتن یسازکپارچهیاغلب تمرکز شده است اما  فیتعر

 مشخص هینظر کیاست که در آن  ییکردهایروبر  ینظر

که ممکن  کندیم تیمداخالت را هداگیری انتخاب جهت

د. باش یدرمانروان ستمیچند س ای کیاز فنونی است شامل 

که از شیوه  نگریبه عنوان نمونه از رویکردهای یکپارچه

توان به کنند میسازی فرانظری استفاده مییکپارچه

و  رشیدرمان پذ ،ی: مدل فرانظررویکردهای زیر اشاره نمود

و  یکیالکتید یرفتار درمان ،یلیتحل یتعهد، درمان شناخت

 نگرهمچنین، از رویکردهای یکپارچه. یستمیدرمان چند س

که شواهد پژوهشی اثربخشی  ینظرسازی یکپارچهبر  یمبتن

های زیر اشاره کرد: توان به درمانها را نشان داده است میآن

 یرفتار-یشناخت لیتحل ستمیس وتاه،ک یادرمان رابطه

 ,Goldfriedاست ) یو مشاوره و درمان رشد ،یدرمانروان

Glass, & Arnkoff, 2011آن دسته از  ن،ی(. عالوه بر ا

نگر توان یکپارچهرا میهمزمان -یو مواز یمتوال یکردهایرو

از درمان  یااشکال جداگانه . در این رویکردهادرنظر گرفت

3. Assimilative 

4. Common factors 
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 بی( به ترتیفرد نیو ب یرفتار-ی)به عنوان مثال، شناخت

 ایدر جلسات جداگانه  فاز درمان کیدر طول  ای یمتوال

شود. یدرمان ارائه مجلسه از همان  یجداگانه ا یهابخش

بدین معنا که برای پیشبرد درمان در هر جلسه از کارآمدترین 

 & ,Goldfried, Glass)گردد رویکرد استفاده می

Arnkoff, 2011.) 

Messer (1992) یسازکپارچهی یرا برا یگرید کردیرو 

ود. شیم جذبی گفته یسازکپارچهیکرد که به آن  شنهادیپ

 ستمیسیک محکم در  ایهیپاجذبی دارای  یسازکپارچهی

جذب  ایبه ادغام  لیتمادر آن  است به طوری که یدرمانروان

وجود دارد. بدین معنا که مکاتب  گرید یهاوهیش ای هادگاهید

یک رویکرد درمانی را به عنوان رویکرد زیربنایی در نظر 

گیرد گیرد و فنون مناسب را از سایر رویکردها وام میمی

(Messer, 2001انواع مختلف .)یک ها در چارچوب از درمان ی

از اند که در آن شده جادیا یدرماناز روانرویکرد خاص 

. (Messer, 2001)فاده شده است جذبی است یسازکپارچهی

از طریق آن درمان  لیشامل تکم به عبارتی، این رویکردها

رویکردهای  ریاز سا یخاص یهاکیبا تکنرویکرد پایه 

از رویکردهایی که مطالعات تجربی است.  یدرمانروان

توان به موارد زیر اشاره اثربخشی آن را تأیید کرده است می

 یافسردگ یبرا یبر ذهن آگاه یمبتن یناختدرمان ش نمود:

 یدرمان شناخت ،محورهیجاندرمان مدار، هیجان یزوج درمان

 یعملکرد-یلیتحل یو روان درمان یافسردگ یبرا کپارچهی

(Goldfried, Glass, & Arnkoff, 2011عالوه بر ا . .)ن،ی 

در  یاصل یاجزا نییبه دنبال تع مشترکعوامل  کردیرو

مختلف مشترک  یهادرماندر است که رویکردی یکپارچه 

 یهادرمان جادیارویکرد عوامل مشتکر  ییهدف نها .هستند

مشترکات میان تر و مؤثرتر بر اساس صرفهبهمقرون

ت استوار اسباور  نیبر ارویکرد  نی. ارویکردهای مختلف است

تر از عوامل درمان مهم تیوجوه مشترک در موفق

 شوندیم زیماها متآن نیکه ب تندهس یفردمنحصربه

(Norcross & Goldfried, 2011.) 

درمانی و نگری در روانتحقیقات در مورد رویکرد یکپارچه

مشاوره به صورت روزافزون صورت گرفته و اثربخشی آن را 

در  Norcross (2005). (Wolfe, 2001) نمایدتأیید می

به  تیدر نها یسازکپارچهیحرکت  سوال که چرا نیپاسخ به ا

را  از عوامل یشد، تعداد لیتبدپایدار و پیوسته جنبش  کی

نگری را توجیه این عالقه روزافزون به یکپارچهبرشمرده که 

مکاتب مختلف افزایش  کند. این عوامل عبارت است از:می

 ادجیا ه است؛شد نهیزم نیدر ا یمنجر به سردرگمکه  یدرمان

 ؛اسبدر انتخاب رویکرد من یپراکندگ نیا کاهشبه  ازین

 ندیکه رفتار انسان و فرآتشخیص متخصصین مبنی بر این 

 یظرن کردیرو چیتر از آن است که با هدهیچیپ اریبس رییتغ

 ینیاز مشکالت بال شتریبا درک ب نیست؛قابل درک  یواحد

اده متخصصان به استف تا شدتر بیشبر تخصص  دیخاص، تاک

مورد  ینیبه مشکل بال یدگیرس یتواند برایکه م یزیاز هر چ

موجود  یهادرمان تمایل پیدا کنند. ردیاستفاده قرار گ

 یاهو کتابچه ییویدیو ینوارها ،یآموزش یهاشکل کارگاهبه

 یبرا یتر و به آسانبه وضوح مشخص ،یدرمان یراهنما

در مورد  یدانیم یها. از بحثشدپزشکان قابل مشاهده 

 یهاافتهیه درک آن کمک ب یبرا هااندرم نیاشتراکات ب

 نیب ییهااستفاده شد که نتوانستند تفاوت یقاتیتحق

 کی لیتشکدر نهایت، کنند.  دایمختلف پ یهایریگجهت

آن دسته از محققان و  SEPI به نام یاسازمان حرفه

 یسازکپارچهی یدرمانرا که به روانمتخصصین بالینی 

اد د لیشکرا ت یامند شده بودند گرد هم آورد و شبکهعالقه

 کیمحدود نشدن با  تیتا مزکرد  قیرا تشو گرانیکه د

 ترویج دهندواحد را و رویکرد درمانی  یریگجهت

(Goldfried, Glass, & Arnkoff, 2011.) 

توان مطرح کننده را میتقویتمجموع، حداقل هشت عامل  در

 وتوسعه نمود که در تعامل با یکدگیر و به صورت متقابل 

اند: کرده تیرا در دو دهه گذشته تقو یسازکپارچهیگسترش 

 یهاو درمانها نظریه یی( نارسا1 ؛هادرمانطیف ( گسترش 9

( 0 ؛یخارج یاقتصاد-یاجتماع ها و عواملزمینه( 7 ؛واحد

( 5کوتاه مدت و متمرکز بر مشکل.  یهادرمانیافتن  یبرتر

 یابر ژهیمختلف، به و یهادرمانو ارزیابی  شاهدهفرصت م

اشتراکات  کهنیشناختن ا تی( به رسم6 ؛اختالالت دشوار

و ضرورتی در محدود  کندیکمک م جهیبه نتکه  یدرمان

 یی( شناسا3 کردن خود به یک رویکرد درمانی وجود ندارد؛

( توسعه 9 ؛بر شواهد یمبتن یهاخاص و درمان یاثرات درمان

 یسازکپارچهی یبرا( SEPI) یاحرفهسازمان  کی

(Norcross, 2005.) 

دهنده آن است که با افزایش طول درمان و تعداد شواهد نشان

شناختی های روانجلسات درمانی میزان اثربخشی درمان

شناختی در های روانیابد. با این حال اغلب درمانافزایش می

ج ها و عطاف منفی نتایثباتی و یا تنظیم هیجانتأثیر بر بی

 ;Oud et al., 2018آروند )بار میمتناقض و گاه ضعیفی به 

Janamarti & Lizeretti, 2017 نتایج ضعیف همراه با .)
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تر به های درمانی قابل توجه، ضرورت توجه بیشهزینه

 Austinکند )نگر را مطرح میهای ترکیبی رو یکپارچهدرمان

et al., 2020 .) 

نگر در ایران خیلی مورد توجه قرار رویکردهای یکپارچه

فته است. با این وجود شواهد پژوهشی مبنی بر اثربخشی نگر

 ;Hamidi et al., 2022این شیوه درمانی وجود دارد )

2022; 2022; Karimi et al., 2014; 2013; Salari 

Feyzabad, Noorani poor, & Zahrakar, 

Samaeelvand, Sadeghi, & Ghadampour, 2022; 

Zakerzadeh, Golparvar, & Aghaei, 2021; 

Poursardar, Sadeghi, Goodarzi, & Roozbehani, 

2019; Arianfar & Etemadi, 2017; Moeinoddini, 

Lotfi Kashani, & Shafiabadi, 2021.) 

 پژوهش روش

باشد. جهت این پژوهش یک پژوهش مروری تحلیلی می

های مورد نیاز در این پژوهش از روش گردآوری داده

لمی های داده عبدین منظور به پایگاهای استفاده شد. کتابخانه

المللی و ایرانی و موتورهای جستجوی منابع و پژوهشی بین

 ,Magiran, SIDهای ایرانی شامل علمی مراجعه شد. پایگاه

Noormags, CIVILICA, Ensani های بود. پایگاه

 Scopus, Google scholar, Semanticخارجی نیز 

scholar, Pubmed, APA, EBSCO  .از این رو بود

نگر میان مقاالت رشته روانشناسی کلیدواژه رویکرد یکپارچه

ت جهو مشاوره جستجو شد و در نهایت مقاالت و کتب مرتبط 

 اج شد.استخرتجزیه و تحلیل 

 هایافته
درمانی و مشاوره راهبردهای در روان یساز کپارچهیطرفداران 

ا راست نیدهند. در ایارائه م یسازکپارچهی یرا برا یمتفاوت

Mahrer (1989) یسازکپارچهی یشش راهبرد مختلف را برا 

 یهاهیماهر توسعه نظر یهای. استراتژکندعنوان میدر نظر 

دهی و ترکیب را از طریق سازمان یدرمانروان دیجد

ی مبتندرمان یک نمونه . داندپذیر میامکانموجود  یهاهینظر

 Goulding & Goulding (1979)مجدد  یریگمیتصمبر 

 هی( را با نظرTA) رویکرد تحلیل رفتار متقابلاست که 

 یتشناخ یلیدرمان تحل ن،یکند. عالوه بر ایگشتالت ادغام م

Ryle (1990)  روان  هینظر یهاجنبه یسازارچهکپیدر

یک نمونه از به کارگیری راهبر  تریشناخت کردیبا رو یشیپو

                                                   
1. Framework strategy 

 ,Lapworth, Fish) است Mahrerاول مطرح شده توسط 

& Sills, 2001). 

از  ای مستقیمگفتگو، مشاهده  یسازکپارچهی یراهبرد دوم برا

 یگذاربه اشتراک شیافزا جهت دئوهاینوارها و و قیطر

امر منجر  نیگران است. ادرمانمشاوران و روان نیها بروش

موعه و مججدید  یعمل فنونبه  متخصصینشود که این میبه 

 کهنیبدون ا دست یابند، ی درمانیهاهیاز رو یترعیوس

به عنوان دهند.  رییخود را تغ هیاول ینظربنیادین ساختار 

 یشیپوروانگری را مثال زد که از رویکرد توان درماننمونه می

 ارزیابی اولیه مراجع« خود» یدر بررسکند و استفاده می

 درمانیکه از گشتالت کندمیاستفاده خالی  یصندل کیتکن

ی گرتوان به درماندر مقابل، میگرفته شده است.  تیبه عار

نگاهی مو نی کندی استفاده میگشتالتاشاره کرد که از رویکرد 

 گفتگوی آزادانهبه مراجع  قیتشواز  یشیپوروانبه رویکرد 

. (Lapworth, Fish, & Sills, 2001) کندیاستفاده م

 یدرمانروان یسازکپارچهی یبرا Mahrerراهبرد  نیسوم

 جادیبه منظور ا کردهایواژگان همه روادبیات و  یشامل بررس

برای نمونه . شناسی استدر سراسر حوزه روان جیواژگان را

شده در نظریه تحلیل رفتار متقابل توان به مفاهیم مطرح می

 را وارد ادبیات روانشناسی کرد« بازی»اشاره کرد که واژه 

(Lapworth, Fish, & Sills, 2001).  

ه شیو کیاختراع  یبه معنا یسازکپارچهی یراهبرد چهارم برا

 ردیگیدر بر معناصر رویکردهای منفرد است که  یدرمانروان

. در راهبرد پنجم، کندیادغام مدر قالب یک رویکرد واحد و 

 ها ودرمان نیوجوه مشترک ب افتنیطریق از  یسازکپارچهی

 یاهجنبه نیا یکه دارا ییهاآن دسته از درمان بیسپس ترک

 ازکار  نیموارد، ا ی. در برخگیردصورت می مشترک هستند

 .دهدیرخ ممطالعات میان مکاتب مختلف ارتباطات و  قیطر

که با  دهدینشان م Mahrerراهبرد  نیو آخر نیششم

 نیاز مؤثرتر یامجموعه توانیم ،پیشینه پژوهشیاستفاده از 

 کردهایاز همه رو یکامل فیها را در طمداخالت و درمان

گر تشخیص و درمانکه  یهنگامبه عبارتی، کرد.  یگردآور

ارزیابی مراجع را به طور کامل انجام داد، با استفاده از 

درمانی مناسب را برای آن مراجع  مهبرنابلی های قیافته

 (.Lapworth, Fish, & Sills, 2001) کندتدوین می

، این راهبردنام دارد. در « 9یچارچوب یاستراتژ» گریدراهبر 

موجود و  یهاکیو تکن هاهینظر بیو ترک یسازکپارچهی
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 در چهارچوب یدرمانمشاوره و روان یهاهیتوسعه نظر

دد گری نوین و اصالح شده پیشنهاد میگراانسان یهاهینظر

(Mahrer, 1989 .)در مورد  ریفراگ ایهینظر از این رو، ابتدا

 ایدرست عملکرد  ر،ییرشد، ارتباط، تجربه، تغ یچگونگ

 یبه چارچوب رهیها و غعدم انطباق انسان ای ی، سازگارناکارآمد

خود را در  یماندرروان هینظر میتوانیکه م شودیم لیتبد

 & ,Lapworth, Fish) شکل دهیممالحظات  نیرابطه با ا

Sills, 2001.) 

راهبرد در واقع  نینام دارد. ا 9یاهیرو یاستراتژ گریدراهبرد 

است ای متمرکز مشخص به شیوه یاتیعمل یهاادغام روش

(Mahrer, 1989به عبارت د .)چه که آنترکیب  گر،ی

ا مراجعان پاسخ ب ای تیتقو ر،ییبه تغ یابیدست یگران برادرمان

 فیتوصنحوه شامل تواند می نی. اندیگویدهند و میانجام م

 یو مراجع، نحوه دعوت از مراجع برا گردرمان یهانقش

و  شنهادی، نحوه ابراز احساسات، پدر جلسه توجهو تمرکز 

در رفتار، نحوه  رییتغشیوه استفاده از فنون در راستای 

از  سطح نیدر ا ن،یباشد. بنابرادرمانی و ... رابطه استفاده از 

 به یدرمانروان ایمشاوره  کردیروهر از فنونی خاص ادغام، 

 یباشد، حت یکردیهر رو تواندیم نی. اشودمیگرفته  تیعار

ها گر درباره انساندرمانشخصی  هیکه با نظر یکردیرو

 هیمستقل از نظر یاتیعمل یهاروش نیا رایز ؛مطابقت ندارد

ها هستند. به آن درباره انسانرویکرد و  یدرمانروان ایمشاوره 

ممکن است استفاده  یشیوپگر رواندرمان کیعنوان مثال، 

 یرا انتخاب کند که از رفتار درمان سازیآرام کیاز تکن

نیازی در به کارگیری  که نیبدون ا ،برگرفته شده است

 نی. به همگر باشدرویکرد رفتارگرایانه در نگرش درمان

 کیدر تواند می محوربا رویکرد مراجعگر درمان کی ب،یترت

مراجع به تسهیل فرآیند درمان و کمک  یخاص برا تیموقع

د یا حتی از تداعی آزاد انتخاب کنخود، فن تحلیل رؤیاها 

Freud .ند از نمادگرایی توااو می وام بگیردYoung  یا فنون

گشتالتی نیز استفاده کند بدون این که این نظریات را در 

ر . الزم به ذکنظریه شخصی خود نسبت به انسان دخالت دهد

به آموزش و تجربه  ریناگز یاهیرواست که راهبردهای 

ران گاست. برای استفاده از این راهبرد درمانوابسته گر درمان

و فنون به کار رفته در رویکردهای  یاتیعمل یهاروشباید 

 (.Lapworth, Fish, & Sills, 2001) اموزندیرا بمختلف 

 

                                                   
1. Procedural strategy 

 گیریبحث و نتیجه

درمانی نیازمند ترکیب، ادغام و قرار نگری در روانیکپارچه

ای در یک مجموعه ها و فنون مداخلهای شیوهدادن گستره

سازی شود. تواند به صورت انتخابی پیادهاست که می

ای از نیازها مستلزم آن است که بندی چنین مجموعهطبقه

 (. Horowits, 1994نظریه عمومی است )توسط یک 

توان گفت که رویکردهای جه به مرور پیشینه پژوهش میبا تو

نگر با اقبال خوبی مواجه شده و تحقیقات بسیاری از یکپارچه

نماید. با این وجود هنوز رویکردها، اثربخشی آن حمایت می

ری نگمفاهیم و فنون بسیاری هستند که طرفداران یکپارچه

 Horowits (1994)توجه کمی به آن دارند. در این راستا، 

گر نسه حوزه در رویکردهای یکپارچهکرده است که پیشنهاد 

مد نظر قرار گیرد. این سه حوزه عبارت است از: حاالت، 

ها و هیجانات. توجه پردازیهای شخصی، کنترل ایدهطرحواره

تواند منجر به توسعه رویکردهایی شود از به این سه حوزه می

مشهور فاصله دارد درمانی زبان و جنبش رویکردهای روان

(Horowits, 1994 .)رسد نظریاتی همچنین به نظر می

درمانی از پتانسیل خوبی برای جدیدتر مثل طرحواره

سازی برخوردار باشند. از این رو با توجه به موفقیت یکپارچه

گردد درمانی و مشاوره پیشنهاد مینگری در روانیکپارچه

تر فاده از فنونی که کمگران به استدرمانگران و روانپژوهش

نگری به آن توجه شده است بپردازند و در این در یکپارچه

های تجربی نیز صورت گیرد. به عالوه، زمینه پژوهش

رویکردهایی مثل تحلیل رفتار متقابل که اکنون به عنوان یک 

شوند و خود از طریق رویکرد مستقل و واحد شناخته می

توانند در اند میین شدهسازی و تدوسازی مفهومیکپارچه

کننده باشند های جدیدتر کمکسازیپیشبرد یکپارچه

(Lowndas & Hanley, 2010 .) 

ها، دیدیم همچنین، در راهبردهای ذکر شده در بخش یافته

که یکی از این راهبردها آن است که رویکردی را به عنوان 

 رویکرد پایه در نظر گرفته و فنونی از سایر رویکردها جهت

پیشبرد اهداف درمانی به عاریت بگیریم. همچنین، یکی از 

راهبردها این بود که با توجه به اهداف درمانی و رابطه درمانی 

شکل گرفته در هر جلسه از رویکردی متفاوت برای رسیدن 

به اهداف درمانی استفاده کنیم. به عالوه، یافتن عوامل 

ن یک مشترک میان رویکردهای درمانی گوناگون و تدوی

برنامه درمانی یکپارچه بر اساس این اشتراکات یکی دیگر از 
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توان به این نکته اشاره نمود که هر یک باشد. میراهبردها می

هایی که به عنوان درمان پایه ها، یعنی درماناز این درمان

هایی که در هر جلسه به کار گرفته انتخاب شده و یا درمان

سازی به های یکپارچهروششوند، خود از طریق یکی از می

ای جهت دست آید. بنابراین، نتیجه حاصله از چنین شیوه

ه کند؛ بسازی رویکردی پویا و فرآیندی را ایجاد مییکپارچه

سازی در طول فرآیند درمان به شکلی پویا طوری که یکپارچه

سازی توان از یکپارچهانجام پذیرفته و در هر گام می

سازی بر اساس سازی جذبی، یکپارچهای، یکپارچهفرانظریه

همزمان و در نهایت -عوامل مشترک، شیوه توالی و موازی

تر در التقاط فنی استفاده نمود که خود به پویایی هرچه بیش

 کند.پویا کمک می-سازی فرآیندیاین یکپارچه

 موازین اخالقی
 یشد اصول اخالق یدر تمام مراحل نگارش مقاله حاضر سع

 .ردیمورد توجه قرار گ

 سپاسگزاری
داشتند  یپژوهش همکار نیا یکه در اجرا افرادی همهاز 

 .شودیم یتشکر و قدردان

 تعارض منافع
ع و تعارض مناف یمال یمقاله حام نیا سندگان،یبنا بر اظهار نو

 ندارد.
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