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 مقاله پژوهشی

 هین در شهرستان ارومیزوجن یبقبل از ازدواج  يامشاورهو  یبرنامه آموزش تیفیاز کت یرضا
  

  *٤لويبهرام نب ،٣پوريسان قليآ، ٢يجواد رسول، ١رانقيرزاده ايله اميجم
 

  27/04/1396تاریخ پذیرش  15/02/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ين مطالعه برايا لذا .شوديممحسوب  ييزناشو يت زندگيفيک عامل مهم در ارتقا کي عنوانبهقبل از ازدواج  يامشاورهو  يآموزش برنامه: هدف و زمينهپيش
  ه انجام گرفت.يشهر اروم يدر مراکز بهداشت شدهفراهم يامشاورهو  يآموزش يهابرنامهت يفين در شرف ازدواج از کيت زوجين رضاييتع

 آوريجمع ابزار مراجعه کرده بودند انجام شد. يمراکز بهداشتزوج که در طول سه ماه به  ٥٠ يبر رو) يليتحل -يفيتوص ( ين مطالعه مقطعيا: مواد و روش کار
 ,نانياطم ,يکيزيبعد ف شامل تيفياز کت يابعاد رضا مربوط به سؤال ٢٢ک و قسمت دوم يدموگراف سؤاالتاول شامل  قسمت بود. يدوقسمتاطالعات پرسشنامه 

  .قرار گرفت تحليلوتجزيهمورد  Mplus-5 افزارنرمر با استفاده از يمس ليبه روش تحلاطالعات  .باشديم يو همدل نيتضم ,ييپاسخگو
β) 2 = محل سکونت ,)2β  =-0/292( يلينشان داد که سطح تحص هاافتهي. بود ١٢ /١٩±  ٢٩/٥و زنان  ٤٨/٢٦ ± ٥٥/٤ مردان ين سن ازدواج برايانگيم: هاافتهي

 ,β) 2(0.404 = ييگوپاسخبعد  بيبه ترت مشخص کرد که هاافتهين ين دارد. همچنيت زوجيدر رضا غيرمستقيم ياثر منف )β 2 =-(0.106 تيجنس و-0.075 (
و  يت برنامه آموزشيفين در شرف ازدواج از کيت زوجيم بر رضاياثر مثبت مستقβ) 2(0.0207 =  يکيزيو بعد ف β) 2(0.312 = نانياطم ,β) 2(0.316 =ن يتضم

  دارد. يامشاوره
ت برنامه يفيابعاد کن همه يهمچن و رنديگقرار  مدنظربرنامه قبل از ازدواج  ين در طراحيزوج يهادگاهيد شوديمشنهاد يج پيبر اساس نتا: گيرينتيجه و بحث
  ابند.ي ءو ارتقا ييشناسا يبخصوص بعد همدل قبل از ازدواج يامشاورهو  يآموزش

 تيفيک ,کوال سرو ,نيزوج ,يبهداشت مراکز ,مشاوره قبل از ازدواج: هادواژهيکل

  
 ۳۸۶-۳۹۴ ص، ۱۳۹۶ مرداد، ۹۴درپي پي، پنجمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۴۹۶۱: تلفن، هياروم ييو ماما يدانشکده پرستار، يدانشگاه علوم پزشک، هياروم: آدرس مکاتبه

Email: nabahram@yahoo.com 

  
  مقدمه

م ازدواج و يتحک يبرا يرهبران مذهب و مرداندولتامروزه 
 خوشبختانه ) و٤-١( کننديم ريزي، برنامهکاهش طالق در جامعه

 و مشاوره به ييزناشو يزندگ تيتقو يبرا حرکت، رياخ يهاسال در
ش از يپ چراکه. )۵( است شده دهيکش ازدواج از قبل يهاآموزش
از  توانيمار است و يبس گيريتصميمار در يقدرت و اخت، ازدواج

 يهاآموزش. مشاوره و )٦(کرد  يمشکل زاد دور يل ساختارهايتشک
 يو فرصت مناسب )٧( نيتداوم روابط زوجه و اساس يقبل از ازدواج پا

جاد ياز نقش خود در ا هازوجو اطالع  يش آگاهياست که سبب افزا
 أثيرتح و ثمربخش گشته و بر نگرش و رفتار آنان يک رابطه صحي

                                                             
   رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشکسالمت سالمندي، ار ياستاد ١
  رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک اپيدميولوژي، ارياستاد ٢
  رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشککارشناس بهداشت عمومي،  ٣
  سنده مسئول)ي(نو رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشکمديريت خدمات بهداشتي، ار يدانش ٤

خدمات در مراکز  نيترمهماز  يکيامروزه  روازاين. )٩ ,٨( گذاردب
آموزش و مشاوره قبل از ازدواج  يهابرنامه ياجرا، رانيبهداشت ا

  .)١٠( است
ن در ين تماس زوجياول، ازدواج از قبل مشاوره و آموزش برنامه 

که هدف )١١( باشديم يدرمان – يستم بهداشتيآستانه ازدواج با س
زان طالق و کمک به استحکام و ثبات ازدواج و يم کاهش، آن يينها

مطلوب بودن سطح  روازاين. )٦(است ييزناشو يزندگت يفيک يارتقا
ستم مراقبت يدر هر س يامشاورهو  آموزشي يهابرنامهن يت ايفيک

 يسازمان جهان يحت کهيطور، بهبوده تيپراهمار يبس يبهداشت
 تيفيکالبته دارد  تأکيدن خدمات يت ايفيت کيبر اهم بهداشت
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 اروميه شهرستان در زوجين بين ازدواج از قبل ايمشاوره و آموزشي برنامه کيفيت از رضايت
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 انتظارات که نمود نيتضم توانيم يهنگام را خدمات مطلوب
 انتظار از فراتر يزيچ اي و شود برآورده موردنظر خدمات از يمشتر

  .)١١(شود عرضه هاآن به
 در ازدواج قبل يامشاوره و يآموزش يهابرنامه يتيحما تأثير 

ن راستا يدر ا .)١٤-١٢(است شده مطرح کرات به متعدد مطالعات
 يهاآموزش در کنندگانشرکت كه داد نشان در آمريكا يامطالعه

 و تعهد رضايت از باالترى سطوح ىدارمعني طوربه ازدواج از پيش
 را طالق نرخ كاهش ونيز تعارض از ىترپايين ، و سطوحدر ازدواج

 يهاهبرنام مثبت تأثيرانگر يداشتند که نما شاهد گروه به نسبت
 و ينژاد تنوع با از افراد وسيعى دامنه در ازدواج از پيش آموزشى

  .)١٥(بود متفاوت يتحصيالت يهارده
در استان همدان  شدهگرفته يک نگاه به آمارهايبا  زيران نيدر ا

اظهار نمود که  توانيم) ٢٠١٣( و همکاران يدر مطالعه هزاوه ا
ب مطلو در حدن استان يمشاوره قبل از ازدواج در ا يهابرنامهت يفيک

در  چنينهم. )٥(شوديماز برنامه احساس  يابياز به ارزشينبوده و ن
نشان داد که  آمدهدستبه يجهينتو همکاران  يپژوهش رمضانخان

كه  يرده سازمان نيتر، مهمدر بخش ارائه خدمت پيش از ازدواج
، خدمت و رضايت زوجين تأثير داشته باشد تيفيبر ک توانديم

، زوجين ازنظرمفهوم كيفيت خدمت و مدرسين اين برنامه هستند 
. در )١١(است هاآن يهاتيفعالعمدتاً در ارتباط با ارزيابي رفتار و 

ت يفين بودن کييپا ) به٢٠٠٩نزاد و همکاران ( يمطالعه خالق
ش از ازدواج اشاره شده است و از يپ يامشاورهو  يآموزش يهابرنامه

ه به نحوه نامناسب ارائ توانيمن برنامه يکيفيت اعلل پايين بودن 
بر روش  تأکيدمطالب آموزشي و عدم رعايت اصول آموزش مانند 

ندادن فرصت کافي جهت پرسش و پاسخ و بحث ، آموزشي سخنراني
 و رسانه يآموزشکمکاز وسايل  هعدم استفاد، و مشارکت به زوجين

منابع مالي مشخص و نبود ، مهارت کم مشاوران، آموزشي مناسب
 رسيدن براي رسد کهيم نظر به بنابراين)٧(ضعف ارزشيابي نام برد

 المتس سطح ارتقاي و جوان زوجين در پايدار نسبتاً رفتار تغيير به
 يفيتک به ازدواج از پيش آموزشي جلسات برگزاري کنار در بايد، آنان
 نيرتمهماز  يکي نيز توجه بيشتري شود تا بتوان به برنامه اين

ات و اهداف برنامه مشاوره و آموزش قبل از ازدواج در مراکز تأثير
 زان طالقيم و کاهش ييزناشو يت از زندگيرضا که همان يبهداشت

 يهابيآسناگوار و  يامدهايافت چراکه طالق پيدست )١٦(نيزوج
آوردن به انحرافات  يرو، يسرخوردگ، يهمچون افسردگ ياجتماع

ياري از ــبسو در فرزندان طالق باعث  يو فساد اخالق يجنس
، ن راستاي. در هم)١٧(شوديمروحي و رواني ، اختالالت رفتاري

ه شده يتوص، ن جوانيثابت در زوج نسبتاًک رفتار يتوسعه  منظوربه
د مورد يت برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج بايفياست که ک

مشكلي كه  ترينشايع رايز .)١٨, ١٠(.رديقرار گ يشتريب تأکيد

عدم موفقيت در برقـراري ، شوديمتوسط زوجين ناراضي مطرح 
 توانيمارتبـاطي  يهامهارتآموزش  قيکه از طر )١٩(رابطه است 

همراهـي ، هانقش، ارتباط، حل مشكل يهامقولهكـارايي خانواده در 
اکز داد که مر ارتقاءرا كنتـرل رفتـار و عملكرد كلي خانواده ، عـاطفي

فا ين معضل ايدر کاهش ا يدينقش کل توانديممشاوره قبل ازدواج 
رضـايتمندي  بررسـي، كـشورها بيـشتر در امروزه ) لذا٢٢-٢٠کند (
ارائه خدمات  كيفيـت مهـم شاخص يك عنوانبهن يمراجع

، ايجاد جهت ييهابرنامهتـــدارك  ضـــرورت و شـــده محـــسوب
 چشم به شيازپشيب احـساس رضايت اين ارتقاي و حفظ

  .)٢٣(خورديم
 تلفمخ ابعاد يبررس از پس شد حاضر تالش پژوهش ن دريبنابرا

 يرتقاا جهت در گذارتأثير اقدامات به ازين که يابعاد، برنامه تيفيک
 هتج در مؤثر يگام و نييتع، دارد برنامه نيا ياثربخش و تيفيک

 تا شود برداشته نيزوج يامشاوره و يآموزش مشکالت رفع
 تبهر جهيدرنت و کاهش هياروم شهرستان در را طالق نرخ لهيوسنيبد

 از يتا حدود و دادهء ارتقادر کشور،  طالق زانيم ازنظر را استان
  .کاسته شود ياجتماع بيآس نيا ناگوار يامدهايپ

  
  مواد و روش کار

 هک ) استتحليلي - مقطعي (توصيفي مطالعه يک پژوهش اين
 مشاوره مرکز از دو يمساو صورتبه ازدواج شرف در زوج ٥٠ آن طي

 صورتبه اقبال و تيوال سالمت جامع مرکز ازدواج از قبل آموزش و
 نياول شرط مطالعه به ورود وارد مطالعه شدند. معيارهاي يتصادف
 هر يبرا. بود مطالعه در شرکت جهت رضايت اخذ و نيزوج ازدواج
، اطالعات آوريجمع از قبل و انتخاب پرسشگر نفر ١ مرکز

 به محقق توسط پرسشنامه به پاسخ نحوه مورد در ييهاآموزش
 با يهماهنگ و محقق يحضور مراجعه از پس و شد داده پرسشگران

 حضور ازدواج از قبل مشاوره قسمت در سالمت جوامع مراکز مديريت
 آخر در، نيزوج يتصادف انتخاب و زوج هر به کد دادن با و يافته

 نحوه ارائه و نيزوج موافقت و تيرضا جلب و هيتوج ضمن جلسه
 رد پرسشگران توسط هاپرسشنامهها، آن به پرسشنامه به پاسخ

 هما سه تا روند نيا و شوند ليتکم تا شد داده قرار نيزوج ارياخت
  .شد کامل اطالعات آوريجمع تا افتي ادامه
گردآوري اطالعات از پرسشنامه مشخصات جمعيت  يبرا 

استفاده  SERVQUALدارد ناستا نامهپرسشو  نيشناختي زوج
، يکيزيبعد ف ازجملهت يفيک يبعد بررس ٥ يپرسشنامه دارا نيا شد.

عد و هر ب ين و بعد همدليبعد تضم، ييبعد پاسخگو، نانيبعد اطم
ن ياست. در ا سؤال ٢٢شامل  درمجموعکه  سؤال ٥-٤ يدارا

-کم-کم يليخ( يانهيگز ٥کرت يل صورتبه سؤاالتپرسشنامه 
 يبنددرجه طيفسؤال،  هر بود که براياد) يز يليخ-اديز-متوسط
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 پورقلي آيسان لو،نبي بهرام رسولي، جواد ايرانق، اميرزاده جميله
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، مرداد 94، شماره پنجم، پی در پی پانزدهمدوره  388

اد) يز يليخ( پنج تا) کم يليخ( يك از و گرفته در نظر يانهيگز پنج
 و يپرسشنامه توسط محققان داخل ييايو پا ييروا شد. يگذارنمره

 Spss افزارنرماز طريق  هاداده .) ٢٤-٢٦ (شده است تأييد يخارج

ي آمار توصيفي هاشاخصبا استفاده از  Mplus5 افزارنرمو  ۱۹نسخه 
 دارمعني ۰۵/۰از  ترکم P-Valueو تحليل گرديد  و آمار استنباطي

 Mplus5 افزارنرمدر اين پژوهش با استفاده از  .در نظر گرفته شد
ت اليسطح تحص، سن، بين متغيرهاي جنس يرابطهتعيين  براي

بعد  ,يينان, بعد پاسخگوي, بعد اطميکيزيمحل سکونت و بعد ف
ر يمساز روش تحليل  منديرضايتنسبت به  ين و بعد همدليتضم

ر از چهار متغي طرفهکيمسيرهاي ، گرديد. براي بررسي مدل استفاده
سکونت به سمت  محل، التيتحص سطح، سن، متغيرهاي جنس

از بعد  طرفهکيهمچنين مسيرهاي  .در نظر گرفته شد منديرضايت
نان و بعد ين و اطميبعد تضم، ييبعد پاسخگو، نانيبعد اطم، يکيزيف

قرار داده شد. همچنين ارتباط بين  منديرضايتنسبت به  يهمدل
دل م نيز در نظر گرفته شد. گانهپنج و ابعادگ يمتغيرهاي دموگراف

  .نشان داده شده است ١در شكل  شدهارائه
شاخص : گرفتند قرار موردبررسي مدل برازش براي شاخص چند
 يشهير ,)TLI(٢ زيلو-تاکر شاخص، )CFI(١ يقيتطببرازش 
 شهير ,٣)RMSEA(تقريب  مجذورات ميانگين خطاي ميانگين
 ٠٥/٠از تر کم و ارزش) SRMR(٤باقيمانده  مجذور ميانگين

 اصلي مدل ابتدا شد. در گرفته نظر در خوب برازش يدهندهنشان
 تمام، دوم يمرحله .شد آزمون موردنظر مسيرهاي تمام شامل

 اشتندند نقشي مدل كلي برازش در كه كننده ينيبشيپ مسيرهاي
 قيمغيرمست اثرات كه است ذكر به الزم. شدند گرفته نظر در، ثابت

 يرهايمتغ قياز طر نيزوج منديرضايت بر کيدموگراف متغيرهاي
 هك شوديم خاطرنشان همچنين. گرديد بررسي نيز گانهپنج ابعاد

 يرابطه تعيين يو برا سهيز مقاين غيرمستقيم و مستقيم اثرات شدت
  .شد استفاده پيرسون همبستگي از متغيرها بين

  

  يافته ها
 هاداده، نهايي مدل كه داد نشان آمدهدستبه نتايج يطورکلبه

)CFI=0.98, SRMR=0.015, TLI=0.91 REMSE=0.01را ( 
 را متغيرها همبستگي ماتريس، ٤ جدول و کنديم برازش خوبيبه

 نيزوج سني ميانگين ٢و بر اساس جدول شماره دهد يم نشان
  .بود ٩٧/٢٣±  ٤٥/٥

ک و يدمو گراف يرهايمتغ نيکه از ب داد نشان ٣جدول شماره 
و  آموزشي يهاکالسن از يزوج منديرضايت گانهپنجابعاد 
 يکيزيبعد ف ,)1β= 0/015سن ( يرهايمتغ ,قبل از ازدواج يامشاوره

)0/0207=1β (, نان ياطم بعد)1=0/312β (, ييبعد پاسخگو 
)0/404=1β ( نيبعد تضم و )1=٠,٣١٦β( بر  مياثر مستق

  ن دارند.يزوج منديرضايت
که  نشان داد رهايمتغن يا غيرمستقيمم و يمستقسه اثرات يمقا

نان و يطما بعد ,نيبعد تضم ,ييم بعد پاسخگوياثر مستق بيبه ترت
 .استرهيمتغر يشتر از ساين بيزوج يتمنديبر رضا يکيزيبعد ف
 چيه غيرمستقيمق ياز طر ر سنيمتغ و گانهپنجابعاد  نيهمچن
 يهمدلفقط بعد  ين ندارد وليزوج منديرضايت يبر رو يتأثير

)٨٠٨/٠ =2β   (نيزوج منديرضايت يبر رو غيرمستقيم صورتبه 
  دارد. تأثير

β 2(محل سکونت  ,)β 2= -0/292الت (يسطح تحص يرهايمتغ
 ياثر منف غيرمستقيمق ياز طر) β 2 =-0/106( و جنس ) =-0/075

قبل  يو مشاورها يآموزش يهاکالسن از يزوج منديرضايت يبر رو
  از ازدواج دارد.

 التيتحص) سطح βt=-0/105ت (يجنس يرهايمتغ يطورکلبه
)βt=-0/294 ( يمنف تأثير) محل سکونتβt=-0.076ر يمتغ ي) ول

ان ين نداشته است. از ميزوج منديرضايت يبر رو يتأثيرچ يسن ه
-=βtن (يتضم و بعد) βt=0/207( يکيزيفقط بعد ف گانهپنجابعاد 

 يآموزش يهاکالسن از يزوج منديرضايتمثبت بر  تأثير) 0/828
 داشته است. يامشاورهو 

 
  مشاوره قبل از ازدواج يهادر کالس کنندهشرکتن يزوج يفيک يهايژگيو يفراوان عيتوز : )۱جدول (

    مرد    زن    
  يدرصد فراوان  يفراوان  يدرصد فراوان يفراوان   ريمتغ

 ٢٥/٤ ٢ ٤  ٢ سوادبي  
 ٩٠/١٤ ٧ ٣٢  ١٦ پلمير ديز  

 ٦٥/٢٧ ١٣ ٢٤  ١٢  پلميد سطح سواد
 ٢٠/٥٣ ٢٥ ٤٠  ٢٠ يدانشگاه 
 ٥٢/٨ ٤ ٨٢  ٤١ کاريب 

                                                             
1 Confirmatory Fit Index 
2 Tucker and Lewis index 

3 Root mean square error of approximation 
4 Standardized root mean residual 
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    مرد    زن    
  يدرصد فراوان  يفراوان  يدرصد فراوان يفراوان   ريمتغ

 ٠٢/١٧ ٨ ٨  ٤  کارمند شغل
 ٤٦/٧٤ ٣٥ ١٠  ٥ آزاد 
 ٣٠/٣٨ ١٨ ٣٠  ١٥ ييروستا 

 ٧٠/٦١ ٢٩ ٧٠  ٣٥  يشهر يزندگمحل 
٩١/٢١ =M   سن   SD=  ٢٩/٥  M= ٤٨/٢٦  SD= ٥٥/٤  

  
  مشاوره قبل از ازدواج يهادر کالس کنندهشرکت نيزوج يبرا شده سنجش يرهايمتغ يفيتوص آمار : )۲جدول (

    حداقل  حداکثر  نيانگيم اريانحراف مع
 يکيزيبعد ف ٨ ۲۴ ۳۲۹۹/۱۶ ۴۵۷۲۴/۳
 نانيبعد اطم ٩ ٢٥ ۵۸۷۶/۱۸ ۱۴۸۲۶/۳
 ييبعد پاسخگو ٤ ٥٦ ۷۷۳۲/۱۳ ۳۳۷۵۷/۵
 نيبعد تضم ٦ ٢٠ ۶۹۰۷/۱۳ ۰۶۹۸۸/۳
 يبعد همدل ٤ ٢٠ ۸۷۶۳/۱۴ ۰۸۶۴۵/۳
 منديرضايت ٣٥ ١٣٢ ۲۵۷۷/۷۷ ۲۳۸۵/۱۴

  
  مشاوره قبل از ازدواج يهاکالسن از يت زوجيزان رضايم يرو بر تحليلي متغيرهاي غيرمستقيم، مياثرات مستق : )۳جدول (

   ريمس  ميمستق ريمس   غيرمستقيم تأثير کل

P-
value 

βt P-value 2β  P-value 1β  

٠٠١/۰  - ۱۰۵/۰  ۰۰۱/۰  - ۱۰۶/۰  ۹۱۱/۰  ۰۰۱/۰  جنس 
۹۷۷/۰  ۰۸۸/۰  ۹۹۷/۰  ۰۶۸/۰  ۰۰۱/۰  ۰۱۵/۰  سن 
۰۰۱/۰  - ۲۹۴/۰  ۰۰۱/۰  - ۲۹۲/۰  ۴۵۹/۰  - ۰۰۲/۰  التيسطح تحص 
۰۰۱/۰  - ۰۷۶/۰  ۰۰۱/۰  - ۰۷۵/۰  ۹۸۸/۰  - ۰۰۲/۰  محل سکونت 
۰۰۱/۰  ۲۰۷/۰  - - ۰۰۱/۰  ۲۰۷/۰  يکيزيبعد ف 
۴۴۱/۰  ۴۲۱/۰  ۸۳۴/۰  ۱۰۹/۰  ۰۰۱/۰  ۳۱۲/۰  نانيبعد اطم 
۶۲۳/۰  ۴۷۹/۰  ۹۴/۰  ۰۷۵/۰  ۰۲۶/۰  ۴۰۴/۰  ييبعد پاسخگو 
۰۰۱/۰  ۶۲۸/۰  ۳۷۱/۰  ۳۱۲/۰  ۰۰۱/۰  ۳۱۶/۰  نيبعد تضم 
۸۰۸/۰  ۶۷۸/۰  ۸۰۸/۰  ۶۷۸/۰  يبعد همدل - - 

  
  مشاوره قبل از ازدواج يهاکالسن از يت زوجين ابعاد رضايب همبستگي ماتريس ضرايب : )۴جدول (

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦   
 يکيزيبعد ف-١ 1         

 نانيبعد اطم-٢ **645. 1        

 ييبعد پاسخگو-٣ **372. **446. 1      

 نيبعد تضم-٤ **570. **697. **432. 1    

 يبعد همدل-٥ **414. **687. **461. **715. 1  

 منديرضايت-٦ **738. **844. **757. **825. **796. 1
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  در شرف ازدواج نيزوج منديرضايتمدل ساختاري  رهاييمتغ نيرابطه ب: )۱شکل (
  
  .ذکر شدند ٠,١ ير بااليتنها مقاد يم بوده و جهت سادگيات مستقتأثيرر يب مسيانگر ضراياعداد ب*
  

  گيرينتيجهبحث و 
و  )βt=-0/294 (التيسطح تحص، ن پژوهشيج ايبر اساس نتا

ن از يزوج منديرضايتبر  يمنف تأثير) βt=-0.076سکونت (محل 
 ٣/٤٣را يقبل از ازدواج داشته است ز يو مشاورها يبرنامه آموزش

ه ب بودند و شهر و ساکنداشته  يالت دانشگاهين تحصيدرصد زوج
، برآورد نشده است هاکالسن ياز ا آنانانتظارات  رسديم نظر

 اندکردهتوجيه  گونهنياتفاوت را  ) اين٢٠٠٨( و همکارانجـواليي 
داراي ارتباطـات  ساکن در شهرها باالتر وكه افرادي با تحصيالت 

بـه منــابع اطالعــاتي  شانيدسترساجتمـاعي بيـشتري بـوده و 
بنــابراين كمبودهــا و نــواقص سيــستم را ، نيــز بيــشتر اســت

 درضـايتمندي كـمتـري دارن معموالًبــا وضــوح بيشتري ديـده و 
ه افتيانجام  از مطالعاتبـا بـسياري  در راستاج ين نتايکه ا )٢٧(

داشت و نشان  يج متفاوتينتا ييمطالعه آقامال يول )٢٨-٣٠( است
با  يدارمعنيالت ارتباط آماري يرهاي سطح تحصيمتغداد که 

ر ين مطالعه متغيدر ا .)٣١(ندارد يت ارائه خدمات بهداشتيفيک
ن از يزوج منديرضايتدر  يمنف تأثير) βt= - 0/105ت (يجنس

کر و يبافته ين يا برخالفداشت.  يامشاورهو  يآموزش يهابرنامه
 سطح يريگشکل در مؤثر عامل عنوانبه را جنس )٢٠٠٨همکاران (

  .)٣٢(کردند  يمعرف خدمات تيفين از کيمراجع انتظارات
 ميرمستقيو غم يمستق تأثيرچ يه يهمدل بعد حاضر پژوهش در

)٨٠٨/٠=Pنيا به، ن نداشته استيت زوجيت رضايفيک ي) بر رو 
 کهيدرصورت .اندکرده يابيارز تياهمکم را بعد نيا نيزوج که يمعن

 ييمال آقا گرگان, شهر يبهداشت مراکز در )٣٣( يروح در مطالعه

در  يبندرعباس و در مطالعه زارع شهر يبهداشت مراکز ) در٣١(
شده است. به نظر  ين بعد تلقيترمهم يهمدل بعد )٣٤( تهران

 و هادهيا و به نظرتبادلن ين در بخش مشاوره با زوجيشاغل رسديم
نه ين زميدر ا ياظهارنظرچ يلذا آنان ه اندننمودهتوجه  ات آنانينظر

 ن بازخورديزوج از د بعد از اتمام برنامهين بايشاغل بنابراين اندنکرده

ه ت و مطابق خواستيفيبتوانند برنامه با کباشند تا  داشته شترييب
 نيمشاور ند.يت آنان را جلب نماين ارائه نموده و رضايزوج

 هاآن با روي گشاده با و دهند نشان عالقه نيزوج به شيازپشيب

 نکته .ندينما شتر دركيب را هاآن مشکالت و مسائل و ندينما رفتار

 بر يدکنندگيتشد اثر، بعد کيدر  شکاف نقص و وجود کهنيا گريد

 از ابعاد ريسا در تيفيک اُفت که موجب يمعن نيبد، دارد گريد ابعاد

 .)٣٥(شونديم خدمت کنندهافتيدر دگاهيد
 ،يآموزش زاتياستفاده از تجه معموالً يکيزيمنظور از بعد ف

 يبرا يکيزيف يخدمات فضا، نظافت، يکيزيف يمناسب بودن فضا
در  اندتويم يکيزيلذا اصالح بعد ف رديگيمن را در بر يمراجع يراحت

ه بعد ن مطالعيداشته باشد. در ا ييبسزا تأثيرن يمراجع منديرضايت
ن از يزوج منديرضايت ) در 1β=٠٢٠٧/٠م (ياثر مستق يکيزيف

 انتظار حد در داشته و يو آموزش يامشاوره يبرنامهحضور در 

جه مشابه دست يبه نت )٣٣(شابوريز در نين ين بوده که غالميزوج
نشان  هاافتهيو همکاران  يدر مطالعه رمضان خان يافته است. ولي

 انيپاسخگو انتظار حد در يکيزيبعد ف در شدهارائه خدمات داد که

 اقدام يکيزيت بعد فيفيک بهبود د براييبا مراکز نيا در و نبوده

ه خدمات ب يت دسترسيت و قابليفيک، ييش کارايرا افزايز. )٣٦(نمود
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ب زمان مناس، مکان، نيمشاور ييبدون در نظر گرفتن توانا يامشاوره
استفاده از  نيد. همچنيآ به دست تواندينمبرنامه  يمال تأمينو 

 شيافزا و بانموده  ليرا تسه يريادگي طيشرا يآموزش زاتيتجه
 نانآ ر نگرشييو تغ هاآموختهت يباعث تثب رندگانيادگيتمرکز 

  ).٣٨( شوديم
کمک به  و يهمکار به مراکز کارکنان ليتما، ييپاسخگو بعد

است که در  تخدما عيسر تأمين و سؤاالت به ييپاسخگو و نيمراجع
 منديرضايتدر  ) را 1β=0/404( تأثيرن يشتريمطالعه حاضر ب

 به علت تواند ين امرميل ايگذاشته است که دل ين بر جايزوج
 ,)٣٩( ييايباشد. کبر شانياجتماعن از حقوق يزوج يش آگاهيافزا

Lim and Tang )٤٠( وKarydis)را گزارش  يج مشابهينتا زين)٤١
 ييپاسخگو عدم داد نشان Andaleebمطالعه  نهين زميا در کردند.

، وقت اتالف موجب توانديم يبهداشت کارکنان يسو از يليميب و
 يناراحت آن لادنب و به شود خدمت کنندگانافتيدر يانرژ و پول

  .)٤٢(باشد داشته دنبال به يناکام و يو روان يسمج
 در آرامش و تيامن احساس جاديا به مربوط ن کهيبعد تضم

م ين مطالعه بود که اثر مستقيا مؤثر درن بعد ياست دوم نيمراجع
)٣١٦/٠=1β جين راستا نتايدر ا ن داشت.يزوج منديرضايت ) در 

 اريبس تياهم از ن خدماتيتضم مؤلفه كه داد نشان مقبل مطالعه

 يهامهارت فاقد کارکنان کهيدرصورت و است برخوردار ييباال
 تأثير، خدمت ارائه روند باشند بر نهيزم نيا در الزم يارتباط

ن نکته اشاره دارد يز به اين انيبنائ .)٤٣(گذاشت خواهند ينامطلوب
شتر يب يتيکه اگر نحوه ارتباط دو نفر مشابه نباشد احتمال بروز نارضا

 يازهاينر يسا مشابه يارتباط يهامهارتکسب  ).٤٤( گردديم

از  ديبا يبهداشت يهامراقبت نيمتخصصلذا مهم است.  ياتيح
ار قر يابيمورد ارز يادوره صورتبهآگاه باشند و  يارتباط يهاوهيش
 يهامهارت ارتقاء يبرا يبازآموز يهاکالسصورت لزوم  و در رند.يگ

 ).٤٥(شود ل يآنان تشک يارتباط
 در تعامل نيزوج نانياطم احساس دهندهنشان نان کهياطم بعد

مؤثر ن بعد يسوم ) 1β=٣١٢/٠(م ياثر مستق با است يبهداشت نظام با
در پژوهش  يامشاورهو  ين از برنامه آموزشيزوج منديرضايت در

 ييآقامال ) و٤٦( مطالعات استرادرمن جينتا افته باي نيا بود کهحاضر 

ز ين و همکاران ين طراحيهمچن )٣١( داشت خوانيهمهمکاران  و
 خدمات در تيفيبعد ک نيترمناسب نانياطم گزارش نمودند بعد

 تيفيارتقاي ک يهابرنامهدر کردند که  تأکيد ) و٤٧بود (آنان  مطالعه
قرار داد و در جهت فراتر رفتن ادراکات  تياولو را دربعد  نيا ديبا

  .از انتظاراتشان تالش کرد انيمشتر
 يجوانب نشانگر ممکن است، آمده دستبه يهاافتهي درمجموع

 انتظارات از فراتر اريبس شدهارائه خدمت هاآن در که باشند خدمت از

 برخوردار ادييز تياهم از بعد نين ايمراجع ازنظر يول بوده نيزوج

تمام سطوح  ينيبازب براي را ييهافرصت، هاافتهي نيا که نباشند
 يفضا ,کارکنان يارتباط ,يامشاوره يهامهارتاعم از  يآموزش
 جينتا يريکارگبهبا  .آورديم فراهم مراکز نيا در زاتيو تجه يآموزش

 و کاربردي ييالگو قادر خواهد بود يبهداشت نظام، پژوهش نيا
 تيفيک ءارتقا ن براييزوج ياجتماعو  يفرهنگ طيشرا با منطبق
ضعف  نقاطله، يوسنيبد و اتخاذ، ازدواج از شيپ يآموزشبرنامه 
  دهد. ءارتقا را قوت نقاط و مرتفع را ت ارائه خدماتيفيک به مربوط
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SATISFACTION WITH QUALITY OF EDUCATIONAL AND 
COUNSELLING PROGRAM AMONG COUPLES IN URMIA 
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Abstract 
Background & Aims: Premarital education and counselling programs are considered as an important 
factor to promote the quality of married life. This study was performed to determine satisfaction of 
premarital couples about the quality of the premarital education and counselling program provided by 
Urmia health centers. 
Materials & Methods: This descriptive analytical cross sectional study was performed on 50 couples 
referring to health centers in Urmia during 3 months. The data gathering tool was a questionnaire 
containing 2 parts. The first part included demographic questions and the second part included 22 
questions related to dimensions of satisfaction of quality containing tangibility, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy. The data were analysed by the path analysis method by Mplus-
5 software. 
Result: Mean age of marriage for men was 26.48+4.55 and 21.91+5.29 for women. The results indicated 
that education level (β2 = -0.292), location (β2 = -0.075), and sex (β2 = -0.106) had indirectly a negative 
effect on the satisfaction of couples. It also showed that responsiveness (β1 = 0.404), assurance 
(β1=0.316), reliability (β1= 0.312), and tangibility (β1=0.0207) had a direct and positive effect on the 
satisfaction of pre -marriage couples about the quality of premarital education and counselling program 
respectively. 
Conclusion: According to the results, couple’s viewpoints should be considered in designing the 
premarital program. It is also recommended that all dimensions of quality of the premarital counseling 
and training program particularly empathy dimension should be identified and improved. 
Keywords: Premarital counselling, Health centers, couples, SERVQUAL, Quality 
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