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Abstract: The purpose of this study is to evaluate the degree of satisfaction and familiarity of 

undergraduate speech therapy students with clinical education in the presence of treatment 

team in people with cleft lip and palate. The population of this interventional Quasi 

Exerimental study was 29 speech therapy students. In the first group there were 17 students 

who spent their internship outside the cleft lip and palate clinic and without getting familiar 

with team work and in the second group there were 12 students who spent their internship in 

cleft lip and palate clinic and got familiar with team work. At the end of the course, the degree 

of student’s satisfaction and familiarity was examined by the researcher-made questioner. The 

result showed that the mean score of satisfaction and familiarity from team therapy was more 

in the second group and had significant difference with the first group. (p-value≤0.000). 

According to resent result, in order to increase student's familiarity from treatment team, 

increase quality and strengthen the communication and cognitive skills, it is recommended to 

use team attendance approach in student's clinical education. 
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 قدمهم

آموزش یکی از ارکان اساسیی رر ووسی و پ شرفی         

جام و اس  پ بو منظور ا زایش یارگر ی پ کسب مهیار  

پ رانش پ نگ ش های ح  یو ای ری پر  رارر رمی اری پ 

، ور گی  پ  1396، اسماعرلی پ همکاران  1395 همکاران 

آموزش بالرنی بخش بسرار مهم پ ویایر  (. 1396همکاران 

کیو  باشی می علوم شزشیکیآموزش رر رشتو های گذار از 

آموزش چگونگی بو کیارگر ی ماالیب آموهتیو  ه ف آن،

هییای عملییی بییالرنی پ سییاهت  شیی ن نظیی ی رر مو  ر 

ش ایای ب ای نهارینو ک رن نقش شزشی  ییا ررمیانگ  رر 

(. 1394رعازمران پ همکییاران باشیی آموهتگییان میرانش

 سهول  باعث کو  شویاس   آین ی   ال پ بالرنی آموزش

 پ بالرنی استار رر آن پ شوربالرنی می محرط رر یارگر ی

 آن از ه ف کو ش ک    ال راشتو مرزان ی  بو رانفجو

 انجیام بی ای رانفیجو رر محاسیهو  ابی  وغرری ا  ایجار

انتقیاری،  وفکی  ایجیار بالرنی اس . همچنر های م ا ه 

 رپانیهای مهار  هورانگرختو، باال ب رن هالق، یارگر ی

اعتمیار بیو  ا یزایش زمیان، می ی ی  ووانمن ی ح کتی، پ

 بورن منف   از شرفگر ی پ مناسب اروهاط نفس، ب   اری

اس رهوسیورا  آمیوزش ایی  اهی اف ریگی  از رانفیجویان

 بیورهی شیک  پ ییارگر ی منهی  (.آموزش بالرنی2006

 زیی ا بو حساب می آی ، رانفجویانای ح  و هوی  عملی

 ره می وفکر  را رانفجویان آموزش زمان فنص از برش

هیا آن ررای ح  یو عملییهیای کسیب مهار  اسیا  پ

، وییوکلی چوچییانی پ 1390باشیی رپهابی پ همکییاران  می

 بیوها آموهتو آموزش، ای  رر عالپن، (. بو1388همکاران 

 پ شیون می رارن آمیوزشهیا مهار  آینی ،رر می عمی 

 بو رانفجویان را کار رطمح رر موجورهای پا  ر  ووانمی

وجیارب پ  های بالرنی،آموزش یارگر ی با نمور.   ر وفهرم

 بی ای   صیتی نمایی  پمی کسیب را الزم بیالرنی مهار 

 بیو را هیور ویا ماالیب نظی ی شیورمی  ی اهم رانفیجو

 کو متنوعی پ اجتماعی  ح کتی رپانی، ذهنیهای مهار 

 وهی ی  ،اسی  برمیار ررمیان پ وفخرص ارزیابی،ی الزمو

 بیو مو  ری  پ رپ ایی  (. از2003کن رباروز پ همکیاران 

 بیالرنیهیای ش پرش پ اروقا مهار  جه  مناسهی محرط

(. 1387باشیی رپلی زارن پ همکییاران می نرییاز رانفییجویان

محرط بالرنی یکی از ارکان مهم آموزش بالرنی اسی  کیو 

رر آن رانفجویان مهاحث وئوری را با عم  ولفرق کی رن پ 

 ی مناسب ب ای آمارن سازی رانفجو ب ای ایفای نقش منه

 (. 1393ح  و ای اس رهالل بر جن ی 

شکاف کام ی  ناهنجاری آناوومرکی رر طی رپران جنرنی 

اس  کو بو موجب آن کام بو طور کام  بستو نمی شیور پ 

ی  شکاف بزرگ مران حف ن رهیان پ حفی ن برنیی ایجیار 

ان شکاف کیام پ لیب (. نرازهای برمار2013شوررکوم  می

چرزی   او  از ی  ج احی و مرمی اسی ر ور پ همکیاران 

( ایی  برمیاران نرازمنی  م ا هی  طریف پسیر ی از 2011

متخصصر  بالرنی ب ای برش از چن  سال هسیتن رپیلرامز 

هیای شیکلی (. ورم شیکاف کیام ییا بی 2001پ همکاران 

اش پ چنی  رشیتو س پصور  متفک  از برمیار پ هیانوارن

ی شییام  آسییرب شیینا  گفتییار پ زبییان ، جیی ا  وخصصیی

عمومی، شنوایی شینا ، رن انززشی  اطفیال، متخصیص 

ژنتر ، ج ا  مغز پ اعصاب، ش ستار، چفم شزشی ، جی ا  

رهان، متخصص اروورنسیی، متخصیص گیوش پ حنجی ن، 

متخصییص کورکییان، جیی ا  شالسییتر ، متخصییص ش پوییز، 

 رپانفنا ، م رکار اجتماعی ، هماهنی  کننی ن ویرم میی

( .اگ چو 2013، کوم   2019باش رهوانچو زر پ همکاران 

هیا را انجیام ووانن  پظایف ریگ  رشیتوکو اعضای ورم نمی

ووانن  ب ای راشت  ی  وصوی  کلیی پ بیزرگ، رهن  اما می

ها راشتو باشن . ای   ا ا مزیتی ب ای ررکی از ریگ  رشتو

(. رپیکی ر ورمیی 2013م ا ه  نهایی برمار اس  رکیوم  

ب ای ررمان برماران شکاف کیام پ لیب بیو طیور گسیت رن 

رراغلب نواحی شرف  تو جهان بو صور  استان ارر شذی  تو 

(. بنیا بی  ماال یا  2006ش ن اسی رلوووپ  پ همکیاران 

مختلف رپیک ر آموزش مهتنی ب  ویرم منجی  بیو ا یزایش 

، 1392رحسی  زارن پ همکیاران کرفر  یارگر ی می شور

(. از ایی  رپ بیو نظی  میی رسی  1394رستگار پ همکاران 

حضور رانفیجویان کیارآموز رر ویرم شیکاف پ کیام بی ای 

از یارگر ی بهت  پ ا یزایش کرفری  بیالرنی ری پر  رارر. 
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 مهمت ی  شارامت های کرفی رر حیوزن آمیوزش، ووجیو بیو

 اس . و رر  مرزان ررای  رانفجویانررایتمن ی  مرزان

م رارهیای سینجش  از آموزش، هموارن یکی از رانفجویان

های آموزشی بورن؛ چ اکو ررای  رانفجویان  نظام کارایی

هییای  مهمتیی ی  عوامیی  میی ی  رر مو قریی  رپرن یکییی از

. از ای  رپ رر ای  شژپهش بی  آن شی یم ویا آموزشی اس 

مرزان رریای  منی ی پ آشینایی رانفیجویان کارشناسیی 

 گفتارررمانی از نحون آموزش بالرنی بو صور  ررمان ورمی

 رر ا  ار مهتال بو شکاف کام پ لب را ب رسی کنرم.

 روش هامواد و 

ماال و حار  از نوع م اهلو ای نرمیو وج بیی اسی .       

رانفیجوی گی پن  29ا  ار ش ک  کنن ن رر ای  شیژپهش 

شیاشور اهیواز از گفتارررمانی رانفگان علوم شزشکی جن ی 

 . اس  کو بو رپ گ پن وقسیرم شی ن 96پ  95های پرپری

حضیور راشیتن  کیو 95رانفیجوی پرپری17رر گ پن اپل

رپران  بالرنی را رر هارج از کلرنر  شیکاف کیام پ لیب پ 

 12ب پن آشنایی از ررمان ورمی گذران ن  پ رر گی پن رپم

بورن  کو پاح  بالرنی را رر کلرنر   96رانفجوی پرپری 

وخصصی شیکاف کیام پ لیب گذران نی  پ مفهیوم رپیکی ر 

آموهتن . ب ای اطمرنیان از یکسیان بیورن  ررمان ورمی را

ساح وحصرلی رانفجویان رپ گ پن مرانگر  نم ن ی شایان 

رپرن ی پاح  وئوری ه  رپ گ پن با یک یگ  مقایسو گ ری  

-pکییییییو اهییییییتالف م نییییییاراری ن اشییییییتن  ر

value≤0.001 همچنر  ب ای یکسانی شی ایط ماال یو.)

الرنی پاح  وئوری م وهط با شیکاف کیام پ لیب پ پاحی  بی

ووسط اسیاور  یکسیانی وی ریس گ ریی .رر شاییان رپرن از 

رانفجویان ه  رپ گ پن  رر مورر مرزان ررای  پ آشینایی 

از آموزش بالرنی رررمان ورمی پ غر  ورمیی( رر کورکیان 

مهتال بو شکاف کام پ لب با استفارن از ش سفینامو محقیق 

ررجیو ای  5سیوالی پ ب اسیا  مقریا  کرفیی  3ساه  

= بسیرار  5= زیار ، 4=متوسط ، 3= کم ، 2ر کم ، =بسرا1ر

سیوال  3زیار(ب رسی ش . شیاهص رپاییی محتیوایی ایی  

آسرب شنا  گفتار پ زبان میورر ب رسیی  ی ار  10ووسط 

 ( . CVR=0.80گ    ر

 یافته ها

شس  4ر 95رانفجوی پرپری 17ماال و حار  ب  رپی 

ربا مریانگر  سیال21-23ی سنی رهت ( رر مح پرن13پ 

رانفیجوی 12پ  1بو عنوان گی پن  (43/21 ± 68/2نیس

-22ی سینی رهتی ( رر محی پرن 9شس  پ 3ر 96پرپری 

( بو عنیوان گی پن 25/20± 12/2سالربا مرانگر  سنی20

  .انجام ش  2

از آمیوزش  1مرانگر  رریای  منی ی رانفیجویان گی پن 

پ مرانگر  رریای   82/1 ±01/1بالرنی ب پن ورم ررمانی

از آمییوزش بییالرنی بییا وییرم   2گیی پن منیی ی رانفییجویان

اس . نتایج آزمون وی وسی  نفیان  91/3 ±90/0ررمانی

-Pرار کییو اهییتالف مرییانگر  رپ گیی پن م نییارار اسیی ر

Value≤0.000  از   1رانفجویان گ پنآشنایی (. مرانگر

آشینایی پ مریانگر   70/1 ±58/0ش پوک  ررمیان ورمیی 

 50/3 ±08/1ش پوک  ررمان ورمیی از  2رانفجویان گ پن

اس . نتایج آزمون وی وس  نفان رار کو اهتالف مرانگر  

(.P-Value≤0.000رپ گییییی پن م نیییییارار اسییییی ر

 در دو گروه  P-Valueمیانگین ، انحراف معیار و   .1جدول 

Table 1. mean, standard deviation and P-Value in both group 

 

 

 

 

 

 

 

 P-Value میانگین و انحراف معیار گروه متغیر

 زان رضایتمندیمی
 82/1 ±01/1 1گروه 

0.000 
 91/3 ±90/0 2گروه

 میزان آشنایی
 70/1 ±58/0 1گروه 

0.000 
 50/3 ±08/1 2گروه
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 بحث

نتییایج ماال ییو ی حاریی  نفییان رار کییو مرییانگر  

هیور  پاح  بیالرنیکو رپرن  2گ پن  آشناییررایتمن ی پ 

رمیانی سیز ی را بو صور  آموزش بالرنی بو صور  ورم ر

سیابقو ی سیز ی  بی پن1 رن  وفاپ  م ناراری با گ پن ک

شیکاف (. با ووجو بو اینکیو 1رج پلرپرن رارن   ک رن ای 

هیای سی  پ صیور  و ی  ناهنجیاریکام پ لب یکی از رایج

 وول  زن ن اسی  1000رر  1ماررزاری اس  کو شروع آن 

ی .ررمان آنها بو صور  ورم(2019رهوانچو زر پ همکاران 

انجام می شور کیو یکیی از اعضیای ویرم گفتارررمیانگ ان 

هستن  پ با ووجو بو اینکو ررمان ورمی بی ای رانفیجویان 

سخ  بو نظ  می آم  ای  ماال و نفان رار کو رر صوروی 

کو رپرن های آموزشی رانفیجویان رر  الیب ویرم ررمیانی 

ییارگر ی بهتی  پ ا یزایش آشینایی، اراوو شیور منجی  بیو 

 ماال یا  اسیا  بی ی رانفجویان می شیور. ررای  من 

کسیب  ا یزایشبیو  منجی  رپش آموزشیی ورمیی، گذشتو

ررستگار شور مسئلو می رانش پ ح  اروهاطی، های مهار 

  .(1394پ همکاران 

ب اسا  ماال یو رسیتگار پ همکیاران کیو رر رانفیجویان 

 ویرم ب  مهتنی یارگر ی ووانهخفی انجام ش ن اس  رپش

 وسیهر  پ رانفیجویان ق، مفیارک عمری یارگر ی باعث

.محهیی پ (1394ررسیتگار پ همکیاران شور میی ییارگر ی

ییارگر ی  رپش از اسیتفارنهمکارانش م تقی  بورنی  کیو 

 رریایتمن ی ا یزایش رر برفت ی مو قر  از ب ورم مهتنی

آن  از ساح ییارگر ی حاصیلو پ اس  ب هوررار رانفجویان

 .(1397ارانرمحهی پ همکا زایش می یاب  رر رانفجویان

پاعظی پ همکاران رر ماال و ی هور اذعیان راشیتن  کیو 

یارگر ی مهتنی ب  ورم منج  ا زایش ررای  رانفجویان از 

و ریس می شور پ منج  بو ا زایش مهار  های اروهیاطی، 

رپاعظیی پ ررک بهت  مفاهرم پ وسهر  یارگر ی می گ رر

حسیی  زارن پ همکییاران نرییز رر نتییایج (.1394همکییاران 

 ورم ب  مهتنی یارگر ی رپشال و شان بران ک رن  کو ما

 برش رر یارگر ی وسهر  عمرق پ یارگر ی ا زایش باعث

 مفارک  رانفجویان ا زایش پ باعث رانفجویان از نرمی از

رحسیی  زارن پ همکییاران مییی گ رر رر  کییال  رر

 از اسیتفارنروو ی پ همکاران نرز بران ک رنی  کیو (.1392

 بی  مختلیف هیای وجنهمی ووان  از ورمی   آموزش  نشرو

 راشیتو وایر  رانفجویان انتقاری وفک  پ مان گار  ییارگر

 ا یزایش باعیث گ پهیی ط یق از یارگر ی پا   باش ، رر

رروو ی پ همکییاران مرفییور   اگریی  شییناهتی مهاروهییای

1393.) 

ب هی ماال یا  از جملیو ماال یو ی رالرام پ همکیاران پ 

  رپش آمییوزش ورمییی را رر مهیی ام پ همکییاران نرییز وییایر

ا زایش رریایتمن ی پ ییارگر ی رانفیجویان میوی  نمیی 

رانستن  کو ای  عی م همخیوانی ممکی  اسی  بیو رلری  

متفاپ  بورن ماهر  رشتو های وحصرلی  باش ررستگار پ 

 (.1394همکاران 

از آنجیا کییو گفتارررمییانگ ان یکییی از اعضییای اصییلی وییرم 

  اینی  ووانهخفیی،  ررمانی شکاف کام پ لب هسیتن  پ رر

م موال ررمان ی  متخصص ب  ررمان متخصیص ریگی ی 

اراوو ش ن بو ا  ار رارای شیکاف ه ما  پ  وایر  می گذارر

 کام پ لب بای  بیو صیور  هماهنی  پ یکزارچیو رر  الیب

بناب ای  ر پری اس  رانفجویان  .اراوو شوررپیک ر ورمی 

شیکاف  گفتارررمانی رر رپران وحصر  هور با اعضای ورم

کام پ لب پ نحون ی ررمان ای  ا  ار رر  الب ورم آمیوزش 

پ ب نامیو رییزان الزم را سز ی کنن . از ای  رپ بو مسئوالن 

آموزشی ووصرو می شور بو منظور ا زایش مرزان آشینایی 

از ورم ررمانی، کرفر  آمیوزش، مهیار  هیای اروهیاطی پ 

رر شناهتی رانفجویان رپیک ر آموزش مهتنی بی  ویرم را 

اراویو هی ما  رر ب نامو ررسی رانفجویان   ار رهنی  ویا 

 الب ورم منج  بو اراوو ه  چو بهت  پ بو مو ی  هی ما  پ 

بههور کرفر  زن گی کورکان مهتال بو شکاف کام پ لیب پ 

 گ رر.اش هانوارن

از نقاط  و  شژپهش می ووان بو ای  نکتو اشارن کی ر کیو 

 interdisciplinaryاپلر  ماال و ای اس  کو ریی گان 

رارر پ از نقییاط ریی ف آن مییی وییوان بییو عیی م ب رسییی 

 .رانفجویان سای  مقاط  رر رشتو گفتارررمانی اشارن ک ر
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 نتیجه گیری

بنا ب  نتایج ماال و حضور رانفیجویان گفتارررمیانی پ 

م وهط با برماران شکاف کام  پاح  بالرنیگذران ن رپرن ی 

 آشیناییبو ا یزایش رر ورم ررمانی از ی  سو منج   پ لب

آنها از اعضای ورم پ ا  اما  انجام شی ن پ از سیوی ریگی  

      منجیی  بییو ا ییزایش ررییایتمن ی آنهییا از آمییوزش بییالرنی 

 می شور.
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 شاشور ی آموزش جن یی ووس ومجلو                    

 ی آموزش علوم شزشکی ووس وی م کز ماال ا  پ  صلنامو                                                                                                                  کوتاهقاله م

   99 شایرز، 3، شمارن یلزرهمسال                                                                                                                                                          

 

بررسی میزان رضایت مندی و آشنایی دانشجویان کارشناسی گفتاردرمانی از نحوه آموزش بالینی به 

 تیمی در افراد مبتال به شکاف کام و لبصورت درمان 

 

 .رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای ان رانفک ن ووانهخفی، عضو هرا  علمی، گ پن گفتارررمانی، :نگین مرادی

 عضو هرا  علمی، گ پن ج احی عمومی،رانفک ن شزشکی،رانفگان علوم شزشیکی جنی ی شیاشور اهیواز، اهیواز، :مهران پیوسته 

 .ای ان

رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز،  رانفک ن ووانهخفی، عضو هرا  علمی، گ پن گفتارررمانی، :*پروانه رحیمی فر 

 ای ان

رانفیگان علیوم شزشیکی جنی ی شیاشور  رانفک ن ووانهخفی، عضو هرا  علمی، گ پن  رزیوو اشی، :محمدجعفرشاطرزاده یزدی 

 .اهواز، اهواز، ای ان

 .رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای ان رانفک ن شزشکی، عضو هرا  علمی، گ پن رپانززشکی، :فخری احمد 

 .رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای ان رانفک ن شزشکی، عضو هرا  علمی، گ پن رپانززشکی، :حاتم بوستانی 

، رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهیواز، اهیواز، ، رانفک ن رارپسازیزی بالرنیرارپساگ پن عضو هرا  علمی،  :کاوه اسالمی 

 .ای ان

رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز،  رانفک ن شزشکی، ،عضو هرا  علمی، گ پن برماری های راهلی: سید سعید سیدیان 

 .اهواز، ای ان

فک ن شزشکی،رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، انر ،عضو هرا  علمی، گ پن گوش پ حلق پ برنی :مریم کردونی 

 .ای ان

رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز،  ،گ پن اروورانترکس، رانفک ن رن انززشکیعضو هرا  علمی،  :فتانه قربانی جواد پور 

 .اهواز، ای ان

 .گان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای انرانف رانفک ن شزشکی، ،عضو هرا  علمی، گ پن ج احی عمومی :روزبه راهبر 
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رانفیگان علیوم  ،رانفیک ن رن انززشیکی ،ج احی رهیان،  ی  پ صیور گ پن عضو هرا  علمی، :خیابانی کاظم ساوجبالغچی 

 .شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای ان

 .م شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای انرانفگان علو رانفک ن شزشکی، ،عضو هرا  علمی، گ پن کورکان :امیر کمال حردانی 

 رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای ان رانفک ن شزشکی، ،عضو هرا  علمی، گ پن بروشرمی :مهدی بیژن زاده 

 

ز، رانفگان علوم شزشکی جنی ی شیاشور اهیواز، اهیوا رانفک ن ووانهخفی، عضو هرا  علمی، گ پن شنوایی شناسی، :مریم دلفی 

 .ای ان

 .رانفگان علوم شزشکی جن ی شاشور اهواز، اهواز، ای ان رانفک ن ووانهخفی، عضو هرا  علمی، گ پن گفتارررمانی، :مائده مقتدر 

 .کارشنا  م کز وخصصی شکاف کام پ لب. برمارستان ابوذر، اهواز، ای ان :مژده قبادی نیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رانفگان علوم شزشیکی جنی ی شیاشور اهیواز،  رانفک ن ووانهخفی، می، گ پن گفتارررمانی،عضو هرا  عل مسؤول: سندهینو*

 . اهواز، ای ان

 

ه ف از ماال و ی حار  ب رسی مرزان ررایتمن ی پ آشنایی رانفجویان کارشناسی گفتارررمانی از نحون  چکیده:

م اهلو ای  آموزش بالرنی رر حضور ورم ررمانی ا  ار مهتال بو شکاف کام پ لب اس . ا  ار ش ک  کنن ن رر ماال و ی

کو رپران پاح  بالرنی را  95رانفجوی پرپری17.رر گ پن اپلرانفجوی گ پن گفتارررمانی بورن  29 نرمو وج بی حار 

بورن  کو  96رانفجوی پرپری 12ررهارج از کلرنر  شکاف کام پ لب پ ب پن آشنایی از ررمان ورمی گذران ن  پگ پن رپم

رر شایان رپرن با استفارن از ام پ لب سز ی پ رپیک ر ررمان ورمی را آموهتن .پاح  بالرنی را رر کلرنر  وخصصی شکاف ک

ش سفنامو محقق ساه  مرزان ررای  پ آشنایی رانفجویان سنجر ن ش . نتایج ماال و نفان رار کو مرانگر  ررای  

-Pاپل نفان رارن ر من ی پ آشنایی از ررمان ورمی رر رانفجویان گ پن رپم برفت  پ اهتالف م ناراری را با گ پن

Value≤0.000  بو منظور ا زایش مرزان آشنایی رانفجویان از ررمان بو صور  ورمی، ا زایش کرفر  (. بناب  نتایج حار

از شرون های آموزش پ وقوی  مهار  های اروهاطی پ شناهتی رانفجویان ووصرو می شور رر آموزش بالرنی رانفجویان 

 شور. حضور رر ورم های ررمانی استفارن

 

 .شکاف کام پ لب، آموزش مهتنی ب  ورم، آموزش بالرنی، ررای  من ی :واژگان کلیدی
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