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Abstract
The purpose of this study is to determine the role of
the therapeutic alliance in treatment effectiveness
through mediation of client engagement. Individuals
who had approached counseling centers of welfare
organization, oil company, and Tabriz municipality in
2019 were selected as the statistical population. The
statistical sample of the present study consists of 324
participants (225 women and 99 men) who were
selected through purposive sampling based on entry
and exit criteria, after obtaining their consent. The
Working Alliance Inventory-Short Revised (WAI-SR),
Client Engagement (CES), Client Satisfaction (CSQ),
and Client Outcome (COM) questionnaires were used
to collect data, and the data were analyzed using
structural equation modeling and Amos24 software.
Results showed that therapeutic alliances with client
engagement mediation were able to explain changes in
treatment effectiveness. In addition, the results of the
mediation test showed that client engagement partially
mediated the relationship between the therapeutic
alliance and treatment outcome, but fully mediated the
relationship between the therapeutic alliance and client
satisfaction. The results of the fit indices indicated that
the measured model was in good agreement with the
theoretical research model. In conclusion, this study
showed that client engagement was a mediating
variable in explaining treatment efficacy, so therapists
should pay special attention to the role of client
engagement in treatment efficacy in addition to
selecting appropriate treatment approaches.
Keywords: Therapeutic Alliance, Client Engagement,
Treatment Efficacy.

هدف این پژوهش تعیین نقش اتحاددرمانی در اثربخشی درمان با
 جامعۀ آماری مطالعه را افرادی.میانجیگری همراهی مراجع است
 برای دریافت خدمات مشاورۀ1398 تشکیل میدهند که در سال
 شرکت نفت و شهرداری،روانشناختی به مراکز مشاورۀ بهزیستی
 نفر زن225(  نفر324 ، نمونۀ تحقیق حاضر.تبریز مراجعه کرده بودند
 نفر مرد) هستند که با نمونهگیری هدفمند و براساس معیار ورود99 و
 پژوهش حاضر از لحاظ.و خروج پس از جلب رضایتشان انتخاب شدند
هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش از نوع پژوهشهای
 برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای.همبستگی است-توصیفی
،)CES(  همراهی مراجع،)WAI-SR( فرم کوتاه اتحاددرمانی
)COM( ) و پیامد درمان برای مراجعCSQ( رضایتمندی مراجع
 همچنین برای تحلیل دادهها از روش مدلسازی.استفاده شده است
 یافتههای. استفاده شدAmos24 معادالت ساختاری و نرمافزار
تحقیق نشان میدهد که اتحاددرمانی با میانجیگری همراهی مراجع
میتواند تغییرات اثربخشی درمان (رضایتمندی مراجع و پیامد درمان
 همچنین نتایج آزمون میانجی نشان.برای مراجع) را تبیین کند
میدهد همراهی مراجع رابطۀ میان اتحاددرمانی و پیامد درمان را
 اما رابطۀ بین اتحاددرمانی و رضایت مراجع را بهطور،بهصورت جزئی
 نتایج شاخصهای نیکویی برازش نشان.کامل میانجیگری میکند
میدهد مدل اندازهگیریشده با مدل نظری تحقیق برازش مناسبی
 این مطالعه نشان میدهد همراهی مراجع یک متغیر میانجی در.دارد
تبیین اثربخشی درمان است و درمانگران باید عالوه بر انتخاب
 به نقش همراهی مراجع در اثربخشی،رویکردهای درمانی مناسب
.درمان توجه ویژهای داشته باشند
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مقدمه
عوامل متعدد و پیچیدهای در اثربخشی درمانهای بالینی نقش دارند؛ اگرچه با گسترش انواع مداخالت
رواندرمانی ،میزان قدرت آنها در ارائۀ کمک بالینی به مراجعان در هالهای از ابهام قرار گرفته است .درواقع
رواندرمانیها با وجود تفاوتهای نظری ،نوعی ویژگی مهم و محسوس دارند .این ویژگی مهم از عوامل
مشترک یا متغیرهای غیراختصاصی تشکیل میشود که در تمام رواندرمانیها وجود دارند .به باور بسیاری از
پژوهشگران ،برخی عوامل مانند حمایت ،بینش ،تغییر رفتار ،رابطۀ درمانی خوب و برخی ویژگیهای درمانگر
و ویژگیهای مشترک رویکردهای رواندرمانی موفقیتآمیز هستند (پروچاسکا و نورکراس)1397 ،؛ اگرچه در
مطالعات کمتری به میزان و قدرت تأثیرگذاری این متغیرها به شکل جامع پرداخته شده است .براساس
بررسیها ،یکی از دغدغههای مراکز ارائهدهنده خدمات رواندرمانی ،موضوع فرسایش یا کاهش تدریجی
اثربخشی درمان است که در مطالعات مختلف از  20درصد تا  50درصد گزارش شده است (هچت2004 ،؛
ملویل ،کیسی و کاوانا2007 ،؛ ویزبیسکی و پکریک .)1993 ،درواقع این مطالعات طیف گستردهای از نرخ
فرسایش را نشان میدهند؛ بهطوریکه تقریباً یکپنجم مراجعان فرایند درمان را قطع میکنند (سوئیفت و
گرینبرگ)2012 ،؛ رقمی که برای متخصصان درمانگر هشداردهنده است .در ادبیات مربوط از معیارهای
مختلفی برای ارزیابی اثربخشی درمان استفاده شده است .رضایتمندی مراجعان از خدمات یکی از رایجترین
روشها در ارزشیابی مراکز مشاوره است و معیاری مناسب برای ارزیابی کیفیت و اثربخشی درمان مطرح
بهشمار میآید .رضایتمندی مراجع در خدمات رواندرمانی به احساس یا نگرش آنها به خدمات ارائهشده
اطالق میشود و این احساس معموالً در زمان برآوردهشدن نیاز و انتظارات ایجاد میشود؛ بنابراین خدمات
رواندرمانی زمانی اثربخش است که بتواند رضایت مراجعان را تأمین کند (غالمی ،محمودی ،سرابندی و
برجی .)1396 ،همچنین محققان و درمانگران متعددی برای ارزیابی اثربخشی درمان از سنجه پیامد درمان
استفاده کردهاند (ورمیرش و همکاران2004 ،؛ بدی2018 ،؛ کیم ،پارک ،ال ،چانگ و زین .)2016 ،پیامد
درمان پیشرفت مراجع را در درمان برحسب تغییر در احساسات ،رفتارها ،درک و تغییر کلی ارزیابی میکند
(گلسو و همکاران.)2012 ،
بررسیهای گوناگون که از زوایایی متعدد به مقولۀ اثربخشی درمانهای روانشناختی و ترک درمانی
پرداختهاند ،نشان میدهند این اثربخشی درمان ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند ویژگیهای مراجع،
ویژگیهای درمانگر و عوامل مرتبط با درمان باشد که بهطور گستردهای با اثربخشی و نتایج درمان ارتباط
دارند (سوئیفت و گرینبرگ .)2012 ،یافتههای پیشین نشان میدهد آن دسته از عوامل مرتبط با درمان که با
نتایج درمان رابطه دارد ،شامل تقویت انگیزشی (اسکات ،کینگ ،مک گین و حسینی )2011 ،و ایجاد جو
گروهی (ایلینگ ،تاسکا ،بالفور و بیسادا2011 ،؛ کیرچمان و همکاران )2009 ،است .بهویژه ثابت شده است که
اتحاددرمانی /رابطه درمانی (بچلور2013 ،؛ هوروات ،فوالکیجر و سیموندز2011 ،؛ جوهانسون و جانسون،
2010؛ مارتین ،گارسکه و دیویس2000 ،؛ هیگینز ،الرسون و شنال2017 ،؛ نورکروس2011 ،؛ هولدزورث،
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بوون ،بوون و هوات )2014 ،با نتایج درمان رابطهای مثبت دارد .بررسیهای این ادعاهای تحقیقاتی نشان
میدهد بنیان یک رواندرمانی مثبت در بستر نوعی رابطه معنادار میان درمانگر و درمانجو ساخته میشود؛
به نحوی که در هر درمانی ،مقدار فراوانی از میزان بهبودی در سایه همین رابطه هدفمند نهفته است (هورات
و لوبورسکی1993 ،؛ هورات و بدی.)2002 ،
بسیاری از نویسندگان انسانگرا ادعا میکنند «تکنیک» سهم کمی در نتیجه رواندرمانی دارد؛ درحالیکه
رابطهدرمانی و درمانگر متغیرهایی هستند که سهم تبیینگر بیشتری دارند (هیز ،استروساهل و ویلسون،
 .)2011این عقیده که ارتباط میان شفادهنده و بیمار ،خصوصیاتی درمانکننده دارد ،از دیرباز مورد توجه بوده
است .در دوران معاصر نیز بعضی رویکردهای درمانی مانند روانکاوی و رویکرد انسانگرایانه ارتباطدرمانی را
یکی از ابزارهای اصلی ایجاد تغییر در مراجع میدانند .در برخی رویکردهای درمانی مانند رویکرد شناختی
رفتاری ،اتحاددرمانی 1چارچوبی است که تمام مراحل ،مداخالت و پیامدهای درمان در آن رخ میدهد .در این
2

راستا نظریۀ درمان مراجعمحور (درمانجومدار) راجرز ( )1951بیان میکند ،اگر درمانگر همخوان باشد و توجه
مثبت نامشروط و همدلی واقعی را به درمانجو انتقال دهد ،تغییر درمانی روی میدهد .در این صورت
میتوان پیامد درمانی خاصی پیشبینی کرد؛ بنابراین درمان راجرز را میتوان برحسب شرایط ،فرایند و نتایج
درنظر گرفت (فیست ،فیست و رابرتس .)1395 ،همراستا با نظریۀ راجرز ( )1951تحقیقات متعدد نشان
میدهد با وجود تفاوتهای بسیار در نتیجه بین افرادی که با رواندرمانی تحت درمان قرار میگیرند و افرادی
که تحت درمان قرار نمیگیرند ،روشهای مختلف رواندرمانی معموالً نتایج نسبتاً یکسانی ایجاد میکنند
(کاستونگوای و بوتلر2006 ،؛ میکلوویتز2008 ،؛ نورکراس )2011 ،و بیشتر تفاوتها ناشی از عوامل زمینهای
و رابطهای هستند .فراتحلیل انجامشده توسط کوئیجپرز ،ون استراتن ،اندرسون و ون اوپن ( )2008نیز نبود
تفاوت در اثربخشی روشهای مختلف رواندرمانی را تأیید میکند .این یافتهها حاکی از آن است که
رواندرمانیهای معتبر و ساختاریافته از نظر اثربخشی تقریباً یکسان هستند و ویژگیهای درمانجو و درمانگر
که معموالً با تشخیص درمانجو یا با استفاده درمانگر از رواندرمانی خاص به دست نمیآیند ،بر نتایج درمان
تأثیر میگذارند (کاستونگوای و بوتلر2006 ،؛ لیوزلی2007 ،؛ نورکراس.)2011 ،
آنچه در همۀ روشهای درمانی خوب مشترک است ،این است که آنها به درمانجو امید میدهند ،به
آنها کمک میکنند با دقت بیشتری دربارۀ خود و روابطشان با دیگران فکر کنند و رابطهای مثبت ،همدالنه
و مطمئن با درمانگر (اتحاددرمانی) فراهم میکنند (آه و وامپولد .)2001 ،چنگ و لو ( )2018اتحاددرمانی را
یکی از ضروریات درمانی در تمام مداخالت درمانی معرفی میکنند .اتحاددرمانی بهعنوان همکاری متقابل
میان درمانگر و مراجع تعریف میشود (اوکلستام ،هولمکوئیست ،فیلیپس و فالکنستروم )2020 ،که بهطور
خالصه این اتحاد شامل پیوند عاطفی مثبت میان درمانگر و مراجع (ادراک مراجع از همدلی ،توجه مثبت و

1. therapeutic alliance
2. client-centered therapy
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اصالت درمانگر) ،توانایی درمانگر و مراجع برای توافق و دستیابی به اهداف درمان و انجام وظایف و تکالیف
توافقشده در طول جلسات رواندرمانی است (آلن و همکاران2017 ،؛ کول و تسچچر .)2016 ،نورکراس
( )2011نیز اعتقاد دارد ،رواندرمانی ریشه در اتحاددرمانی میان درمانگر و مراجع دارد که شامل پیوندی بین
درمانگر و مراجع و همچنین توافق دربارۀ اهداف و وظایف درمان است .باور بر این است که اتحاد به ارائۀ
فنون یا درمان مشخص بستگی دارد (چارچوبی برای درک یا حل مشکل)؛ بهطوریکه اگر درمانجو در کارها
و تکالیف درمانی مشارکت داده نشود ،یا در انجام آن شکست بخورد ،درمان مؤثر نخواهد بود و الزم است
تغییری صورت بگیرد .در این صورت ،مهارتهای درمانگر در برقراری اتحاد نقش دارد :توانایی بینفردی
درمانگر برای کشف نظرات درمانجو ،گفتوگو دربارۀ گزینههای موجود ،تشریکمساعی برای طرحریزی و
گفتوگو دربارۀ هر تغییری که درمانجو سودمند دانسته است (بوردین.)1979 ،
با وجود اهمیتی که عوامل فوق در پیشبینی اثربخشی درمانهای روانشناختی دارند ،متخصصان چندی
است به نقش فاکتورهای بینمتغیری و میانجی در فرایند درمان پی بردهاند و اعتقاد دارند قراردادن درمان
روانشناختی در قالبی سخت و نامنعطف ،تفکری سادهلوحانه است؛ زیرا فرایند درمان در دنیای مداخالتی
امروز در یک جریان پویای بیناالذهانی 1قرار دارد (کان .)1997 ،در این میان ،متغیری که بیش از بقیه
مدنظر دانشمندان این حوزه قرار گرفته ،همراهی مراجع 2است .درواقع بسیاری از بالینیگران مراکز مشاوره و
رواندرمانی با این فرض روی متغیر همراهی مراجع سرمایهگذاری میکنند که این متغیر میتواند در
اثربخشی درمان سهیم باشد؛ اعتقادی که نیازمند تحقیقات متعددی است .یوسکویتز ( )2018بر این اعتقاد
است که همراهی مراجع در رواندرمانی مفهومی چندبعدی است که براساس یک متغیر یا معیار واحد درک
میشود .در این راستا ،مطالعات هولدزورث و همکاران ( )2014و گرافیگنا ( )2017بهصورت مفهومی به
بررسی نقش میانجی همراهی مراجع در زمینۀ مشاورۀ رواندرمانی و پزشکی پرداختهاند ،اما مطالعۀ تجربی
که نشاندهندۀ نقش میانجی همراهی مراجع باشد ،گزارش نشده است .اگرچه در مطالعات پیشین به رابطۀ
همراهی مراجع و نتایج درمان اشاره شده است ،اما دربارۀ تعریف همراهی مراجع و نظریۀ همراهی مطالعات
اندکی وجود دارد (آمرمن و همکاران2006 ،؛ گراف و همکاران .)2009 ،بخش عمدۀ تحقیقات مربوط به
همراهی مراجع ،به مداخالت والدین ،خانوادهدرمانی و درمان سوءمصرف مواد مربوط میشود (بیدار ،رید و
وبستر استراتون2003 ،؛ تامپسون ،بندر ،النتری و فلین .)2007 ،در اصل اهمیت این متغیر بیشتر در جاهایی
مدنظر بوده است که احتماالً انگیزه یا مقاومت مراجع مسئله مهمی بهشمار میرود (بیرد ،پترسون و تورچیک،
2010؛ کی تیبل2012 ،؛ کیرش و تیت2006 ،؛ مکریل.)2011 ،
همانطور که از نام این متغیر مشهود است ،همراهی مراجع زمانی اهمیت مییابد که مراجعهکنندهای به
هر دلیلی نیازمند کمکگرفتن از صاحب دانش تخصصی آن حوزۀ مربوط است .هولدزورث و همکاران
( )2014با بررسی  79مطالعه که در آن همراهی بهصورت عملیاتی تعریف یا ارزیابی شده است ،به این نتیجه
1. inter subjectivity
2. client engagement
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رسیدند که تعاریف و ارزیابیهای نامرتبطی از همراهی در ادبیات موضوع وجود دارد و از معیارهای مختلفی
برای همراهی استفاده شده (مانند حضور در جلسات درمان) که گاهی نیز مطمئن نیستند .براساس این مطالعه
میتوان بیان کرد که در ادبیات موجود از همراهی چهار نوع مفهومسازی نام برده شده است :همراهی
بهعنوان حضور ،1همراهی بهمنزلۀ مشارکت یا درگیری ،2همراهی بهعنوان انجام تکالیف درمان در خانه 3و
همراهی بهمنزلۀ رابطهدرمانی .4آنها معتقدند هیچکدام بهتنهایی نشاندهندۀ مفهوم همراهی نیست .حضور
در جلسات درمان نشاندهندۀ تالش حداقلی مراجع برای درمان است و بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی
برای همراهی باشد .مشارکت یا درگیری یک متغیر جامعتر و چندبعدی است که منعکسکنندۀ تالشهای
مراجع در طول جلسات درمان و درنتیجه همراهی در فرایند درمان است .انجام تکالیف درمان در خانه در
مطالعات محدودی بهعنوان معیاری برای همراهی بهکار گرفته شده است ،اما تالش مراجع برای دستیابی به
تغییر فراتر از محیط جلسۀ درمان را نشان میدهد .درنهایت رابطهدرمانی در تعدادی از مطالعات بهعنوان
معیاری برای همراهی درنظر گرفته شده است ،اما بیشتر از یک دیدگاه (مراجع یا مشاور) .رابطهدرمانی بیشتر
بهعنوان یک متغیر پیشبینیکنندۀ همراهی (تالشهایی که مراجع برای دستیابی به تغییر انجام میدهند)
محسوب میشود ،نه اینکه این تالشها را شکل دهد (هولدزورث و همکاران.)2014 ،
از دیدگاه هولدزورث و همکاران ( )2014اگر همراهی مراجع بر نتایج درمان تأثیرگذار بوده و نتایج درمان
نشاندهندۀ میزان تغییر در عملکرد مراجع باشد ،همراهی مراجع باید دربرگیرندۀ هر تالشی برای رسیدن به
تغییر دلخواه باشد؛ بنابراین میتوان بیان کرد همراهی در فرایند درمانهای روانشناختی مفهومی چندبعدی
است که براساس یک متغیر یا معیار واحد درک نمیشود (یوسکویتز .)2018 ،هولدزورث و همکاران ()2014
همراهی مراجع را با سه بعد حضور مراجع در جلسات درمان ،مشارکت یا درگیری مراجع با درمان و انجام
تکالیف درمان در خانه توسط مراجع تعریف میکنند .با توجه به آنچه مطرح شد و با عنایت به پتانسیل متغیر
همراهی مراجع برای میانجیگری در رابطۀ اتحاددرمانی با اثربخشی درمان ،این تحقیق به این سؤال اساسی
پاسخ داده است که آیا میان اتحاددرمانی و اثربخشی درمان (رضایت مراجع از درمان و پیامد درمان برای
مراجع) با میانجیگری همراهی مراجع رابطهای وجود دارد و سهم این متغیرها در پیشبینی اثربخشی درمان
چقدر است؛ بنابراین در راستای تحقق هدف مورد نظر ،در این تحقیق برازش الگوی پیشنهادی زیر در میان
مراجعان به مراکز مشاوره در شهر تبریز آزموده شده است.

1. attendance
2. participation or involvement
3. homework compliance
4. therapeutic relationship
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اثربخشی درمان

حضور در
جلسات

مشارکت

انجام
تکالیف
پیوند
عاطفی

رضایت مراجع از درمان
همراهی
مراجع

اتحاد
درمانی

توافق روی
هدف
توافق روی
تکالیف

پیامد درمان برای مراجع
شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش

روش پژوهش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش از نوع پژوهشهای توصیفی-همبستگی است که
بهکمک مدلسازی معادالت ساختاری انجام شده است .با این روش میتوان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرها را در الگوی فرض شده بررسی کرد .جامعۀ آماری تحقیق شامل افرادی است که در سال  1398برای
دریافت خدمات مشاورۀ روانشناختی به مراکز مشاورۀ بهزیستی ،شرکت نفت و شهرداری تبریز مراجعه
کردهاند و حداقل در سه جلسۀ مشاوره حضور داشتند ( 324 .)1408نفر از طریق نمونهگیری هدفمند و
براساس معیار ورود و خروج و پس از جلب رضایت آنها انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش داشتن
سن  18-60سال و حضور در سه جلسه مشاوره و معیار خروج نیز تمایلنداشتن افراد به مشارکت در تحقیق
بود .در انتخاب افراد نمونه برخی مالحظات اخالقی از قبیل توضیح کامل موضوع پژوهش ،جلب رضایت
افراد برای شرکت در پژوهش ،اطمیناندادن به افراد دربارۀ محافظت از اطالعات خصوصی آنها و تفسیر
نتایج به آنها درصورت تمایل مدنظر قرار گرفت .تعداد نمونۀ مورد نیاز در مدلسازی معادالت ساختاری با
توجه به پیشنهاد کالین ( )1998به ازای هر پارامتر محاسبهشده حداقل  10نمونه است .نظر به وجود 22
پارامتر الگوی پیشنهادی ،در این پژوهش حدود  15نمونه به ازای هر پارامتر انتخاب شدند.
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ابزار سنجش
مقیاس فرم کوتاه اتحاد درمانی)WAI-SR( 1
این ابزار را هورات و گرین برگ ( )1989طراحی کردند که شامل سه خردهمقیاس است :الف) پیوند بین
درمانگر و درمانجو (ادراک درمانجو از همدلی ،توجه مثبت و اصالت درمانگر) ،ب) توافق دربار] اهداف درمان
و ج) توافق دربار] تکالیف درمان یا نحوۀ دستیابی به اهداف که  12گویه دارد و با استفاده از مقیاس
هفتگزینهای لیکرت از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )7نمرهگذاری شده است (تریسی و کوکوتوویچ،
1989؛ هورواث و گرین برگ .)1989 ،در این مقیاس ،امتیازات از  12تا  84بوده و نمرات باالتر نشاندهندۀ
اتحاددرمانی باالتر است .هچر و گیالسپی ( )2006همسانی درونی را با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ در
نمونههای بیماران سرپایی و بستریشده بهترتیب  0/91و  0/92گزارش کردند .در ایران رحیمیان بوگار،
صفارزاده و طالعپسند ( )2020ضریب همسانی درونی این ابزار را از طریق آلفای کرونباخ  0/87گزارش
کردهاند .در مطالعۀ حاضر با حذف دو گویه که بار عاملی آنها کمتر از  0/4بود ،مقدار شاخصهای برازندگی
این ابزار مناسب تشخیص داده شد (،GFI =0/958 ،CFI =0/97 ،AGFI =0/928 ،RMSEA =0/061
 )TLI =0/958 ،NFI =0/974و پرسشنامۀ اتحاددرمانی با ده گویه تأیید شد .پایایی آزمون از طریق آلفای
کرونباخ  0/874گزارش شده است .همچنین پایایی این ابزار بهکمک پایایی ترکیبی و متوسط واریانس
تبیینشده بهترتیب  0/92و  0/541محاسبه شد که حاکی از تأیید پایایی این ابزار است
مقیاس همراهی مراجع)CES( 2
در مطالعه حاضر ،با اقتباس از مطالعات هولدزورث و همکاران ( )2014و یوسکویتز ( )2018همراهی مراجع
بهصورت یک متغیر چندبعدی متشکل از سه عامل تعریف شده است .1 :حضور .2 ،3مشارکت مورد انتظار،4

 .3انجام تکالیف .5ساختار  3عاملی متغیر همراهی از طریق تحلیل عاملی تأیید شد .این عوامل با ابعاد مورد
انتظار همراهی که بارها در شرایط درمانی مختلف ارزیابی شدهاند همخوان هستند (تتلی ،جینکس ،هوباند و
هاولز .)2011 ،عامل مشارکت مورد انتظار دارای قویترین تأثیر بر نمره کلی همراهی است .در کل تعداد 15
گویه برای اندازهگیری همراهی مراجع استفاده شد که  5گویه مربوط به بعد حضور 7 ،گویه مربوط به بعد
مشارکت مورد انتظار و  3گویه مربوط به بعد انجام تکالیف است و با استفاده از مقیاس  7گزینهای لیکرت از
کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )7نمرهگذاری میشود (یوسکوویتز .)2018 ،حداقل نمرۀ این مقیاس  12و
حداکثر نمرۀ آن  84است که نمره باالتر نشاندهندۀ همراهی خوب مراجع با درمانگر و فرایند درمان است .در
مطالعۀ حاضر با حذف یک گویه از بعد حضور و دو گویه از بعد مشارکت مورد انتظار که بار عاملی آنها کمتر
)1. Working Alliance Inventory-Short Revised (WAI-SR
)2. Client Engagement Scale (CES
3. attendance
4. expected contribution
5. homework
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از  0/4بود مقدار شاخصهای برازندگی این ابزار مناسب تشخیص داده شد (=0/914 ،RMSEA =0/061
 )TLI =0/969 ،NFI =0/957 ،GFI =0/994 ،CFI =0/976 ،AGFIو پرسشنامۀ همراهی مراجع با دوازده
گویه تأیید شد .در این پژوهش پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و متوسط واریانس
تبیین شده به ترتیب  0/953 ،0/932و  0/632محاسبه شد که حاکی از تأیید پایایی این ابزار دارد.
اثربخشی درمان)TE( 1
اثربخشی درمان با دو متغیر رضایتمندی مراجع و پیامد درمان برای مراجع سنجیده شد:
2

مقیاس رضایتمندی مراجع ()CSQ

این پرسشنامه را الرسن ،آتکیسون ،هارگریوز و نگوین ( )1979برای سنجش میزان رضایت مراجع از خدماتی
که طی درمان دریافت کرده ،طراحی شده است و هشت سؤال دارد که هر سؤال چهار گزینه دارد .برای هر
سؤال براساس درجۀ مثبت یا منفیبودن آن ،نمرهای بین  1تا  4درنظر گرفته شده است .دامنۀ نمرات بین 8
تا  32و نمرات باالتر نشانۀ رضایت بیشتر است .در چند پژوهش پایایی پرسشنامۀ رضایت مراجع با نمرات
آلفای کرونباخ بین  0/86تا  0/94گزارش شده که حاکی از همسانی درونی عالی است (مگ مورتی و
هادسون .)2000 ،همچنین این پرسشنامه از روایی همزمان 3خوبی برخوردار است .نمرات این پرسشنامه با
رتبهبندی درمانگران از پیشرفت مراجعان یا احتمال پیشرفت آنها همبستگی دارد (الرسن و همکاران،
 .)1979پایایی این پرسشنامه را غالمی و شاره ( )1394در جمعیت ایرانی خوب گزارش کردهاند (آلفای
کرونباخ =  .)0/87در مطالعۀ حاضر ،مقدار شاخصهای برازندگی این ابزار مناسب تشخیص داده شد
( )TLI =0/995 ،NFI =0/989 ،GFI =0/98 ،CFI =0/997 ،AGFI =0/96 ،RMSEA =0/038و این ابزار
با هشت گویه تأیید شد .همچنین پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ ( ،)0/952پایایی ترکیبی)0/948( 4
و متوسط واریانس تبیینشده ( )0/698محاسبه شد که حاکی از تأیید پایایی این ابزار است.
مقیاس پیامد درمان برای مراجع)COM( 5

این پرسشنامه را گلسو و جانسون ( )1983طراحی کردند که یک ابزار چهار مادهای است که با مقیاس
هفتگزینهای  = 1خیلی بدتر تا  = 7بسیار بهبودیافته نمرهگذاری شده است .این ابزار ،پیشرفت مراجع را در
درمان برحسب تغییر در احساسات ،رفتارها ،درک و تغییر کلی ارزیابی میکند (گلسو و همکاران.)2012 ،
پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ  0/92محاسبه شده است (گلسو و همکاران .)2012 ،نمرات این
)1. Treatment Effectiveness (TE
)2. Client Satisfaction Questionnaire (CSQ
3. concurrent validity
4. composite reliability
)5. Client Outcome Measure (COM
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پرسشنامه با رتبهبندی درمانگران از پیشرفت مراجعان ،)r = 0/38( 1رتبهبندی مراجع و درمانگر از رابطۀ
2

3

صمیمی (بهترتیب  r = 0/49و  )r = 0/29و دلبستگی ایمن مراجع به درمانگر ( ،)r = 0/59همبستگی
دارد (فورتس و همکاران2007 ،؛ گلسو و همکاران .)2012 ،در مطالعۀ حاضر مقدار شاخصهای برازندگی این
ابزار مناسب تشخیص داده شد (=0/998 ،GIF =0/998 ،CIF =1 ،AGFI =0/993 ،RMSEA =0/001
 )TLI =1 ،NFIو این ابزار با چهار گویه تأیید شد .همچنین پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ (،)0/821
پایایی ترکیبی ( )0/831و متوسط واریانس تبیینشده ( )0/562محاسبه شد که حاکی از تأیید پایایی این ابزار
است.

تجزیه و تحلیل اطالعات
دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از حداکثر درستنمایی مدلسازی معادالت
ساختاری تجزیه و تحلیل شد .نرمافزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها  SPSS20و AMOS24
بود .برای ارزیابی پایایی متغیرهای پژوهش ،از سه روش آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی )CR( 4و متوسط
واریانس تبیینشده )AVE( 5استفاده شد .روایی تحقیق به دو روش روایی محتوا 6و روایی سازه( 7روایی
همگرا 8و روایی واگرا )9ارزیابی شد .روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان بـهدست آمد .همچنین روایی همگرا
از طریق بارهای عاملی گویههای مربوط به هریک از سازهها ارزیابی شد و درنهایت ،روایی واگرا از طریق دو
روش بیانشده توسط کالین ( )2005و فورنل و الکر ( )1981مورد ارزیابی قرار گرفت .کالین بیان میکند
ضریب همبستگی برآوردهشده بین عاملها نباید بیش از  0/85باشد تا روایی واگرا تأیید شود .همچنین فورنل
و الکر ( )1981بیان میکنند ،روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبولی است که جذر مقادیر متوسط واریانس
تبیینشده ( )AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین متغیرها بیشتر از  0/85نیست؛ بنابراین
روایی واگر از دیدگاه کالین تأیید میشود .همچنین براساس نتایج همبستگیها و جذر متوسط واریانس
تبیینشده ( )AVEکه روی قطر جدول  1قرار دارد ،میتوان روایی واگرای مدل در سطح متغیر را از نظر
معیار فورنل و الکر نتیجه گرفت؛ چراکه ضریب همبستگی همۀ متغیرها کمتر از جذر شاخص متوسط
واریانس تبیینشده ( )AVEاست.
1. therapist-rated outcome
2. client and therapist ratings of the real relationship
3. client secure attachment to therapist
4. composite reliability
5. average variance extracted
6. content validity
7. construct validity
8. convergent validity
9. divergent validity
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
براساس نتایج بهدستآمده ،حدود  69درصد مراجع زن و  31درصد مرد بودند .بیشترین تعداد مراجع با 34
درصد به گروه سنی  35تا  44سال اختصاص داشت و گروه سنی کمتر از  25سال با  12درصد کمترین
مراجع را داشت .همچنین حدود  41درصد مراجعان دارای تحصیالت دیپلم و زیردیپلم بودند و مابقی
تحصیالت دانشگاهی داشتند 13 .درصد مراجعان مجرد و  87درصد آنها نیز متأهل بودند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  1آمارههای توصیفی و ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس ضرایب همبستگی و مجذور مقادیر متوسط واریانس
تبیینشده AVE
متغیر
 .1اتحاددرمانی
 .2همراهی مراجع
 .3رضایتمندی مراجع
 .4پیامد درمان

میانگین
37/48
56/05
19/53
18/68

انحراف معیار
11/47
12/37
6/44
4/82

1
0/735
**0/661
**0/576
**0/533

2

3

4

0/795
**0/792
**0/504

0/835
**0/464

0/750
**p<0/01

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب همبستگی متغیرها در سطح  P<0/01معنادار است.
بیشترین همبستگی بین متغیر همراهی مراجع و رضایتمندی مراجع ( )0/792و کمترین ضریب همبستگی
بین متغیر اتحاددرمانی و پیامد درمان ( )0/464است .یکی از پیشفرضهای استفاده از مدلیابی معادالت
ساختاری ،بهنجاربودن دادههای متغیرهاست .در این مطالعه ،برای بررسی بهنجاربودن دادهها از ضرایب
چولگی و کشیدگی استفاده شد .کالین ( )2005توصیه میکند ،مقدار مطلق چولگی و کشیدگی بهترتیب نباید
بیشتر از  3و  10باشد .نتایج آزمون بهنجاربودن دادهها در جدول  2آمده است .همانطور که مشاهده میشود،
مقدار ضرایب چولگی و کشیدگی در محدودۀ مورد پذیرش قرار دارد که نشاندهندۀ بهنجاربودن دادههای
تکمتغیره است .همچنین نیاز است نرمالبودن (بهنجاربودن) چندمتغیره بررسی شود .با توجه به اینکه فرض
نرمالبودن چندمتغیره 1تأیید نمیشود ( )c.r. =25/784 ،Mardias C =76/874برای برآورد پارامترها با روش
حداکثر درستنمایی 2از خودگردانسازی 3استفاده شد که نیازی به نرمالبودن دادهها نیست (قاسمی.)1389 ،

1. multivariate normality
2. maximum likelihood
3. bootstrapping
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البته قبل از اجرای خودگردانسازی ،با استفاده از شاخص فاصلۀ ماهاالنوبیس 1وجود دادههای پرت بررسی
شد و یک دادۀ پرت مشاهده و حذف شد.

ج) آزمونهای نرمال
جدول  .2نتایج آزمون بهنجاربودن متغیرهای پژوهش
چولگی

متغیر

آماره
0/146
-0/521
-0/223
-0/638

 .1اتحاددرمانی
 .2همراهی مراجع
 .3رضایتمندی مراجع
 .4پیامد درمان

کشیدگی

خطای استاندارد
0/136
0/136
0/136
0/136

خطای استاندارد
0/217
0/271
0/271
0/271

آماره
-0/608
0/451
-1/033
0/306

روش حداکثر درستنمایی در مدلسازی معادالت ساختاری به شیوۀ خودگردانسازی اجرا شد .نتایج مدل
ساختاری در جدول  3ارائه شده است.

د) آزمون مدل ساختاری
جدول  .3نتایج ضرایب استاندارد و آزمون مربوط به مسیرهای مستقیم فرضشده
مسیرهای فرضشده

میانگین

اتحاددرمانی← همراهی مراجع
اتحاددرمانی← رضایتمندی مراجع
اتحاددرمانی← پیامد درمان
همراهی مراجع← رضایتمندی مراجع
همراهی مراجع← پیامد درمان

0/841
-0/067
0/339
0/912
0/374

خطای

ضریب

معیار

استاندارد

0/137
0/042
/034
0/033
0/023

0/842
-0/054
0/327
0/903
0/388

خودگردانسازی
حد پایین
0/781
-0/262
0/078
0/711
0/191

سطح

حد باال
0/898
0/154
0/550
1/087
0/641

معناداری
0/012
0/681
0/050
0/012
0/017

نتیجه
تأیید رابطه
عدم تأیید
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه

همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،همۀ ضرایب مسیرهای فرضشده جز مسیر اتحاددرمانی با رضایت
مراجع در الگوی پیشنهادی پژوهش معنادار هستند؛ بنابراین میتوان بیان کرد ،اتحاددرمانی بهطور مستقیم با
همراهی مراجع و رضایتمندی مراجع رابطهای مثبت دارد و همراهی مراجع بهطور مستقیم با رضایتمندی
مراجع و پیامد درمان رابطهای مثبت دارد .همچنین میتوان بیان کرد ،با حضور نقش میانجی همراهی مراجع
در مدل ،رابطۀ مستقیم اتحاددرمانی با پیامد درمان مثبت و معنادار است ،اما رابطۀ اتحاددرمانی با رضایت
1. mahalanobis distance
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مراجع معنادار نیست و تأیید نمیشود .این یافته نشان میدهد زمانی اتحاددرمانی میتواند به رضایت مراجع
منجر شود که بتواند مراجع را با درمانگر و فرایند درمان همراه کند .به عبارت دیگر ،ابتدا اتحاددرمانی سبب
افزایش همراهی مراجع با درمانگر و فرایند درمان میشود و آنگاه همراهی مراجع به بهبود رضایت مراجع
میانجامد .برای آزمون نقش میانجی از روش بوتاستراپ استفاده شد .پیششرط انجام آزمون نقش میانجی
برای یک متغیر ،اطمینان از وجود رابطۀ معنادار بین متغیر مستقل و وابسته است .بررسی رابطه اتحاددرمانی
(متغیر مستقل) با پیامد درمان و رضایت مراجع (متغیرهای وابسته) بدون حضور متغیر میانجی (همراهی
مراجع) نشان میدهد رابطۀ اتحاددرمانی با پیامد درمان ( 𝛽=0/69و  )P<0/01و رضایت مراجع ( 𝛽=0/73و
 )P<0/01مثبت و معنادار است؛ بنابراین انجام آزمون میانجی امکانپذیر است .نتایج آزمون میانجی در جدول
 4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون بوتاستراپ برای نقش میانجی (مسیر غیرمستقیم)
ضرایب

مسیرهای فرض شده

استاندارد

اتحاددرمانی← همراهی
مراجع← پیامد درمان
اتحاددرمانی← همراهی
مراجع← رضایتمندی مراجع

حد باال

حد پایین

خطای برآورد

سطح

نتیجه

معناداری

0/327

0/142

0/017

0/031

0/013

تأیید نقش میانجی

0/760

0/345

0/166

0/046

0/001

تأیید نقش میانجی

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،نقش میانجی همراهی مراجع در ارتباط اتحاددرمانی با پیامد
درمان و همچنین رضایت مراجع تأیید میشود .حال با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،3برای مسیر
مستقیم اتحاددرمانی با پیامد درمان و رضایت مراجع و نتایج غیرمستقیم جدول  4باید اثر جزئی یا کامل
میانجی را بررسی کرد .با توجه به اینکه مسیر مستقیم اتحاددرمانی با پیامد درمان ( 𝛽=0/327و  )P<0/05و
مسیر غیرمستقیم آن ( 𝛽=0/327و  )P<0/05معنادار است و بهاصطالح اتحاددرمانی از هر دو طریق مستقیم
و غیرمستقیم بر پیامد درمان تأثیر میگذارد ،همراهی مراجع رابطۀ اتحاددرمانی و پیامد درمان را بهصورت
جزئی میانجیگری میکند .همچنین با توجه به نتایج مسیر مستقیم ( 𝛽=0-/054و  )P>0/05و غیرمستقیم
( 𝛽=0/760و  )P<0/05اتحاددرمانی با رضایت مراجع میتوان بیان کرد ،تمام تأثیر اتحاددرمانی بر رضایت
مراجع توسط متغیر میانجی (همراهی مراجع) تبیین میشود.
جدول  .5شاخصهای برازش الگوی ساختاری پژوهش
2

χ

شاخصهای برازش
مقادیر بهدستآمده

df

p

GFI

AGFI

TLI

NFI

CFI

RMSEA

217/29

128

/000

مقادیر پذیرفته

-

-

-

0/932
بیشتر از
0/90

0/910
بیشتر از
0/90

0/976
بیشتر از
0/90

0/953
بیشتر از
0/90

0/980
بیشتر از
0/90

0/047
کمتر از
0/08
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شاخصهای برازش مدل (جدول  )5نشان میدهد شاخصهای برازش در محدودۀ مورد پذیرش هستند و
مدل پژوهش از برازش الزم برخوردار است .روابط ساختاری متغیرهای پژوهش در شکل  2آمده است.
Z2

0/27
گویۀ 1

E4

0/63
E5

E6

E7

گویۀ 2

0/76
0/61

گویۀ 3

0/47

0/52

0/79

پیامد
درمان

0/87
0/78

گویۀ 4

0/71
E8

0/91

0/83
مشارکت

E9

0/39

0/84

حضور

0/76

0/58

0/33

/54
0

همراهی
مراجع

0/84
0/71

0/73
E11

0/74

0/49
E12

گویۀ 1

E14

گویۀ 2

0/86

گویۀ 3

0/79
0/90

0/81
گویۀ 4

0/68

گویۀ 5

E15

0/75
E16

گویۀ 6
0/66

0/38

0/82

0/87
0/81

0/67

گویۀ 8

E1

0/64
E2

0/80
0/85

توافق روی
هدف

E3

0/71
-0/05

رضایت
مراجع
0/74
Z3

گویۀ 7

E17

E18

Z1

0/85

0/62
E13

0/90

پیوند
عاطفی

اتحاد
درمانی

تکلیف

E10

توافق
روی
تکالیف

0/29

0/82

شکل  .2مدل برازش روابط ساختاری متغیرهای پژوهش
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بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،به این سؤال اساسی پاسخ دادیم که آیا بین اتحاددرمانی و اثربخشی درمان با میانجیگری
همراهی مراجع رابطهای وجود دارد و سهم این متغیرها در پیشبینی اثربخشی درمان چقدر است .یافتههای
حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد که اوالً بدون حضور متغیر همراهی مراجع در مدل ،بین
اتحاددرمانی با رضایت مراجع از درمان و پیامد درمان رابطۀ مثبت وجود دارد که این نتایج با نتایج تحقیقاتی
مانند نوردهایم و همکاران ( ،)2018آردیتو و رابلینو ( ،)2011بچلور ( ،)2013هوروات ،فوالکیجر و سیموندز
( ،)2011هولدزورث و همکاران ( ،)2014مکوال ( ،)2001مارتین ،گارسکه و دیویس ( )2000و ورمقانی،
پورشریفی ،زرانی و اثباتی ( )1396همخوانی دارد .مکوال ( )2001اعتقاد دارد که هرچه رابطۀ مشاور و مراجع
مناسب باشد ،رضایت مراجع از درمان بیشتر خواهد بود .این نتایج بار دیگر بر اهمیت رویکرد انسانگرایی 1در
رواندرمان تأکید میکند .رویکرد انسانگرایانه اتحاددرمانی را یکی از ابزارهای اصلی ایجاد تغییر در مراجع
2
میداند .اتحاددرمانی میتواند با ایجاد توافق همدالنه بین مراجع و مشاور کارکرد مهمی در درمان داشته
باشد .به اعتقاد هوروات و بدی ( )2002حداقل  10درصد نتایج رواندرمانی به اتحاددرمانی مربوط است.
براساس رویکردی که یالوم ( )1975ارائه کرده است ،رواندرمانی عبارت است از حذف موانع موجود بر سر
راه ایجاد ارتباط رضایتبخش .یالوم ( )1975همواره بر این موضوع تأکید میکند که نگاه مراجع به جلسۀ
درمان متفاوتتر از نگاه مشاور است و باید مشاور در جلسات درمان بر حفظ یک رابطۀ مناسب توجه جدی
داشته باشد.
همچنین نتایج نشان میدهد که همراهی مراجع در ارتباط بین اتحاددرمانی و رضایت مراجع و پیامد
درمان ،نقش میانجی ایفا میکند؛ به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه اتحاددرمانی از هر دو مسیر مستقیم و
غیرمستقیم بر پیامد درمان تأثیر میگذارد ،میتوان بیان کرد که همراهی مراجع رابطۀ بین اتحاددرمانی و
پیامد درمان را بهصورت جزئی میانجیگری میکند ،اما با توجه به اینکه اتحاددرمانی تنها از طریق مستقیم
بر رضایت مراجع تأثیر دارد ،بنابراین میتوان بیان کرد تمام تأثیر اتحاددرمانی بر رضایت مراجع توسط متغیر
میانجی (همراهی مراجع) تبیین میشود .این یافته نشان میدهد زمانی اتحاددرمانی میتواند رضایت مراجع را
افزایش دهد که بتواند همراهی مراجع را تقویت کند .به عبارت دیگر ،اتحاددرمانی سبب افزایش همراهی
مراجع با درمانگر و فرایند درمان و درنتیجه افزایش رضایت مراجع از درمان میشود؛ بنابراین میتوان بیان
کرد که همراهی مراجع یک متغیر اساسی در اثربخشکردن درمان در مداخالت رواندرمانی محسوب
میشود .اگرچه تحقیقات قبلی ،ارتباط بین همراهی مراجع را با اثربخشی درمان تأیید کردند (کیم ،زین و
بلوز2012 ،؛ کالگ ،کرید و اوکاالن2010 ،؛ مککارتی و داگان ،)2010 ،اما دربارۀ نقش میانجی همراهی
مراجع در ارتباط بین اتحاددرمانی و اثربخشی درمان مطالعات محدودی وجود دارد (هولدزورث و همکاران،
1. humanistic approach
2. empathetic agreement
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2014؛ گرافیگنا .)2017 ،این مطالعه به همراه معدود مطالعات انجامشده ،نشان میدهد همراهی مراجع یک
متغیر میانجی در تبیین اثربخشی درمان است و درمانگران باید عالوه بر انتخاب تکنیکها و روشهای
درمانی صحیح ،به نقش همراهی مراجع در اثربخشی درمان توجه ویژهای داشته باشند.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد که صرفنظر از نوع مداخله یا روشهای درمان،
اتحاددرمانی باید عامل اصلی در همراهکردن مراجع با درمان درنظر گرفته شود .در این راستا ،مهارتهای
بینفردی و سبک درمانی مشاوران برای ایجاد روابط با مراجعان و به حداکثر رساندن همراهی آنها از
اهمیت بیشتری در مقایسه با روشهای خاص درمانی برخوردار است .این امر به این موضوع اشاره میکند
که مشاوران و درمانگران نباید بیشازحد بر روشهای درمان تأکید کنند ،بلکه باید در ارائۀ درمان متناسب با
شرایط مراجع از انعطافپذیری الزم برخوردار باشند .مشاوران باید از باورها و اعتقادات مراجع دربارۀ تغییر
پشتیبانی کنند یا درصورت لزوم آن را به چالش بکشند و در طول درمان بر تالشهای مراجع در بین جلسات
متمرکز شوند .بهنظر میرسد اگر مراجع احساس کند که باورهای مشاور با وی همسوست ،احتماالً در درمان
فعاالنه مشارکت میکند و بین جلسات تالش بیشتری خواهد کرد .به مشاوران توصیه میشود بهعنوان
بخشی از درمان به مراجع فرصت داده شود تا در ابتدای جلسات بازخورد خودش را از درمان ارائه کند .با این
کار ضمن اینکه مشاور از قوتهای برنامهدرمانی آگاه میشود ،حس در مراجع ایجاد میشود و همراهی
مراجع افزایش مییابد.
این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات با محدودیتهایی مواجه بود .اگرچه هنوز بهدلیل جدیدبودن مفهوم
همراهی مراجع در میان محققان اتفاقنظر کاملی دربارۀ مفهومسازی آن وجود ندارد ،این متغیر قابلیت باالیی
در تبیین نتایج درمان دارد .در این تحقیق از سه بعد رفتاری (حضور در جلسات درمان ،مشارکت در فرایند
درمان و انجام تکالیف درمان) برای سنجش همراهی مراجع استفاده شد؛ درحالیکه در سایر حوزههای علوم
مانند مدیریت و علوم سیاسی ،عالوه بر بعد رفتاری از ابعاد شناختی و عاطفی نیز برای سنجش همراهی
استفاده کردهاند؛ بنابراین محققان آتی میتوانند در مفهومسازی همراهی مراجع به این ابعاد نیز توجه کنند.
عوامل متعددی از قبیل ویژگیهای مشاور ،ویژگیهای مراجع ،روشهای درمان ،عوامل موقعیتی و ارتباط
بین مشاور و مراجع میتوانند پیشبینیکنندۀ مناسبی برای همراهی مراجع باشند .در این مطالعه ،تنها تعامل
بین مشاور و مراجع (اتحاددرمانی) بررسی و مشخص شد که تعامل بین مشاور و مراجع (اتحاددرمانی) یکی از
مهمترین عوامل تعیینکنندۀ همراهی مراجع با درمان است که فرصت مناسب را برای افزایش رضایت مراجع
و پیامد درمان ایجاد میکند؛ بنابراین پژوهشگران آتی میتوانند ارتباط سایر عوامل ذکرشده را با همراهی
مراجع و اثربخشی درمان مطالعه کنند .همچنین با توجه به اینکه این تحقیق در مراکز مشاورۀ رواندرمانی
بخش عمومی و دولتی انجام شد ،بایستی در تعمیم نتایج به همه مراکز رواندرمانی جانب احتیاط را رعایت
کرد و به سایر محققان توصیه میشود این مطالعه را در مراکز مشاوره در بخش خصوص انجام دهند.
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منابع
 پیروی از درمان و رضایت مراجعـان،مراجع-) رابطۀ مشاور1396( . م، و اثباتی،. ف، زرانی،. ح، پورشریفی،. ح،ورمقانی
.1852-1855 ،)(ویژهنامه12 . فصلنامۀ روانشناسی معاصر.از مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره
 انتشـارات: تهـران. ترجمۀ یحیی سـیدمحمدی. نظریه های رواندرمانی.)1397( . س. ج، و نورکراس،. ا. ج،پروچاسکا
.رشد
 ترجم ـۀ یحیــی.) نظری ـههــای شخصــیت (ویراســت هشــتم.)1395( . آ. ت، و رابــرتس،. ج. گ، فیســت،. ج،فیســت
. نشر روان: تهران.سیدمحمدی
 اثربخشی گروهدرمانی بر مبنای روشهای هوشیاری فراگیر انفصالی در کاهش میـل و.)1394( . ح، و شاره،. ز،غالمی
.308-317 ،)6(17 . مجلۀ اصول بهداشت روانی.احتمال مصرف افراد وابسته به مواد
 بررسی میزان رضایتمندی مـراجعین از مرکـز بهداشـتی.)1396( . ع، و برجی،. ح، سرابندی،. ح، محمودی،. ح،غالمی
.299-305 ،)3(19 . مجلۀ طب نظامی.1394 درمانی شهری وابسته به یگان نظامی منتخب در سال
: تهـران.Amos Graphics  مدلسازی معادلۀ سـاختاری در پـژوهشهـای اجتمـاعی بـا کـاربرد.)1389( . و،قاسمی
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