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 هنگام مشاوره زنان بر شکا  کیفیت در برنامه مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی

 ازدواج

 ۳، فضه رستمی۳اهلل اسماعیلی، حبی ۳سیده عادله رحمانیان، ۰طلعت خدیوزاده

 ایران، مشهد، مشهد پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، باروری بهداشت گروه استادیار-۰  

 rahmaniana921@mums.ac.irایران.، مشهد، مشهد پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، مامایی ارشد کارشناسی دانشجوی-۳  
 ایران، مشهد، مشهد پزشکی علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده، حیاتی آمار گروه دانشیار -۳

 ایران، مشهد، استان بهداشت مرکز، روانشناسی ارشد کارشناس -۳ 

بتا رضتایتمندی   گیرنتدگان استت،   شکاف کیفیت در خدمات بهداشتی که به معنی فاصله بین انتظارات و ادراکات ختدمت  :و هد  مقدمه

باشد. هدف مطالعه حاضر مقایسه شکاف کیفیت در برنامه مشتاوره هنگتام ازدواج،   گیرندگان و تداوم استفاده از خدمات در ارتباط میخدمت
 شده به روش مشاوره گروهی و تلفیقی بود.ارائه

داشتت مشتهد، بطتور تصتادفی انتختاب و بته دو گتروه        کننده به واحد مشاوره پیش از ازدواج مراکز بهنفر از زنان مراجعه ۰۳۶ :کار روش

کننده مشاوره تلفیقی )گروهی و فردی( و مشاوره گروهی تخصیص یافتند. گروه مشاوره تلفیقی، دو جلسه دو ساعته مشاوره گروهی دریافت
روابتط زوجتین و ستالمت     و دو ساعت مشاوره فردی و گروه دیگر، سه جلسه دو ساعته مشاوره گروهی با فواصل یک هفته با موضتوعات 

ها شامل دو بخش انتظارات )قبل از خدمت( و ادراک  Servqualاستاندارد  ها با استفاده از پرسشنامهجنسی و باروری دریافت نمودند. داده
 .ویلکاکسون تحلیل گردید مستقل و آوری و با استفاده از آزمون تیجمع )بعد از خدمت(

از مشاوره ازدواج در هر دو گروه همگن بود. میانگین نمره شتکاف کیفیتت )اختتالف ادراکتات و انتظتارات( در       نمره انتظارات افراد نتایج:

کننتدگان هتر دو روش مشتاوره    (، اما ادراکات دریافتp=۳۷/۳کنندگان مشاوره گروهی و مشاوره تلفیقی اختالف معناداری نداشتند )دریافت

 ( بطور معناداری بیشتر از نمره انتظارات آنان بود.p=۳۳۳/۳)( و مشاوره تلفیقی  P=۳۳/۳)گروهی 

کنندگان هر دو روش از کیفیت مشاوره باالتر از سطح انتظارات آنتان بتود، میتانگین شتکاف کیفیتت از      اگرچه درک دریافت :گیرینتیجه

تتوان  مکانات و شرایط موجود در مراکز، متی با توجه به ادار آماری نداشت. کنندگان هر یک از دو روش مشاوره، تفاوت معنیدیدگاه دریافت
 یکی از دو روش مشاوره را انتخاب و اجرا نمود.
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