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مختلن يهنابخن زشنکیازدندماتنپدندايدانشنکدهمینزانرانایممنراجعی ،این تقیین در: چکیده

-سیسنت آموزشنیيوارتیاهامیفعالدسمآمدهدرراستايبهبودواصالحوازنتایجبهدرمانیسنجیدهآموزشی

گینريگیريمفاهی ومتغیرهابهنرهدرای تقیی ازابزارپرسشنامهبراياندازه.شودیماستفادههابخ درمانی

.صورتگرفتهاسمSPSSافزارآماريوآنالیزآماريبااستفادهازنرمبودهگیريتصادفیسادهروشنمونهوشده

مننديبیشنتری مینزانرانایم.درصندمنردهسنتند1/43درصدزنو3/05موردبررسی،ينفرنمونه184از

ينقوه،(59/9)کارگرفتهشدههامکاناتب،(53/9)کارگرفتهشدههترتیبمربوطبهبهداشموسایلبمراجعی به

راننایمازکیفیننم،(81/2)لی پننریرشؤوبردننوردمسنني،نقننوه(39/2)کنننندهبردننوردافننراددرمننان

.اسم4تا1ينمرهاز(49/2)دهیراایمازنظ نوبمو(92/2(هابخ ،راایمازبردوردمنشی(93/2)درمان

همچننی .گنرددیمنبنر99/2يسرعمرفن مشنکلبنانمنرهيبهمیولهی اجعمنديمرمیزانراایم یترک 

پریودونتولنوژيوارتودونسنیبنارادیولنوژي،يهنابخن ترتیبمربنوطبنههابهبخ بیشتری میزانراایماز

تنا3يازنمنره)1/22يمیزانراایمه مربوطبهبخ اندوبانمنره یترک و9/28،3/29،1/29يها یانگیم

مننديمنراجعی ،منظوربهبنودعملکنرددانشنکدهوافنزای رانایمنتایجای تقیی وبهباتوجهبه.اسم(99

ونظنارتبیشنتراسناتیدبنرکناردرمنانيطنولدوره یتنرکوتاهرسانیبهمراجعی ،افزای سرعمدرددمات

.گرددیمدانشجویانپیشنهاد

 دندانپزشکیيمراجعی ،کوریکولومآموزشی،دانشکدهمنديراایم:ها واژه کلید

 



 2         جهانگیرنژادوهمکاران

19311931، تابستان و پاییز  ، تابستان و پاییز  44یی  شمارهشماره  وم ،وم ،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

 

 مقدمه

 معمولبهدرمانی،-آموزشیهايسیست در طور

اعضايهیأ آموزشی، دانشجویانموردکادر تعلمیو

 قرار گیرندمیارزشیابی از یعنیهايگروهولی هدف

به اهدافبیماران به دستیابی میزان تعیی  منظور

آموزشی اهداف نمودن پیاده میزان مورد در آموزشی

وممک اسمبی ای شودنمینظرسنجیانجامهادوره

از.جديوجودداشتهباشدهايتفاوت،هدودیدگا مثالً

دیدگاهناظرانومدیرانسیست آموزشی،فردیاگروه

آموزش ارزشیابی عالی معیار با دهنده ازشود ولی

بیماران یعنی هدف گروه دیدگاه مراجعی ،

متفاوتیگانکنندودریافم ارزشیابی درمانی ددمات

شود ارائه تغییرکوری. دردصوص یاهمچنی  کولوم

یکهايسیست طراحی سال هرچند که بارآموزشی

نظراتکادرآموزشی،افتدمیاتفاق تأیاعضايهصرفاً

 اعمال دانشجویان و شودمیعلمی نظر هايگروهو

 سنجیده دصوص ای  در باألشودنمیهدف درهو

هايرشتهتخصصیوااافهشدنهايآموزشگسترش

 مختل  ویژهبهتخصصی پزشکیدندانينشکدهدادر

آموزشی ددمات کیفیم در تغییر لقاظ به  - اهواز

جدينیازبهارزشیابیقبلوبهطوردرمانیارائهشده

االتیمه وپاسخبهسؤ)بعدازایجادای ددماتدارد

ازای قبیلکه تخصصیازهايبخ آیاااافهشدن:

 جلبراایمهايگروهنظر موف هاآنمنديهدفو

راستايهمی مسائلبرآنشدی (؟اندکردهعمل در

آموزشی سیست  ارزشیابی مبناي-که بر درمانی

نیز(بیمارانومراجعی )هايهدفگروهازسنجینظر

پریرد انجام  . مورد برحسب میایسه بهتواندمیای 

شکلسالیانه،فصلی،ماهیانهویادرمیاط قبلوبعد

هايجدیدآموزشیانجامشودنکوریکولومازپیادهشد

آنها انجام با قوّتتوانی میو و اع  نیاط به

ببری هايآموزشیپیسیست  صدد در نیاطارتیايو

 نیاطاع آن رف  نهایمبرآیی ؛قوّتو در که چرا

در که اسم ددماتی آموزش، سیست  مقصول

هايبخ  ارائه مراجعی  و بیماران به هشدمختل 

نهایی ارزیابی بدونسنج و ای ددماتازاسمو

کالنارزشیابی،کامليزنجیرههدف،هايگروهدیدگاه

.نخواهدبود

 

 ها مواد و روش

درپژوه حاارباتوجهبهشرایطومواوعمورد     

يجامعه.کارگرفتهشدهاسم،روشپیمای بهبررسی

 يکلیهيدربرگیرندهآماري به هايبخ مراجعی 

پزشکیاهوازنيدندامختل آموزشیدرمانیدانشکده

تجزیهوتقلیلنهاییبربودهو1988-1983درسال

کنندهبهمراجعه184آوريشدهازجم هايدادهروي

اسم پریرفته صورت دانشکده .ای  ازتقیی ای در

مفاهی گیرياندازهبرايپرسشنامه تفادهاسمتغیرهاو

گیرياندازهبرايهاییگویهپرسشنامهشامل.شدهاسم

راایم میزان مراجعی  همچون)مندي معیارهایی در

مسؤونقوه بردورد درماني افراد پریرش، کننده،لی 

بخ  نوبممنشی نظ  مشکل، رف  سرعم دهی،ها،

کارهکارگرفتهشده،سطحامکاناتبهبهداشموسایلب

کیفی شده، راایمگرفته میزان و درمان درم مندي

مستیلمتغیرهايسایرو(ازايکیفیمکارانجامشده

میزانتقصیالت،)تقیی  جنس، س ، همچونشغل،

 .بودهاسم(مقلسکونم،قومیموبخ موردمراجعه

 

 ها یافته

مندی  بررسی رابطه میان جنسیت و میزان رضایت

 :کلی مراجعین

دوای بی ناچیزدهدادتالفنشانمیTآزمون     

موردفرایهای ونیسممتغیرازلقاظآماريمعنادار

تأیید گیردنمیقرار . عبارت میزاندیگربه بی  ،

ومنديراایم مراجعی  افراد معناداريرابطهجنسیم

.وجودندارد

مندی کلی  بررسی رابطه میان سن و میزان رضایت

 :مراجعین

دسمبهمعناداروسطحپیرسونباتوجهبهمیدار     

راایم میزان و س  بی  رابطه براي منديآمده

3هايمراجعی درجم شادص همبستگییکگانه،

معکوسِ -108/5)اعی  بی ( درصد پنج سطح در

کهگفمتوانمیدرصد30بااحتمال.اوجودداردهآن

 افزای با منديويراایممیزان،کنندهمراجعهس 
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19311931پاییز  پاییز  ، تابستان و ، تابستان و 44یی  شمارهشماره  وم ،وم ،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

یابدمیکاه  یعنی. با ،باالترسنی مراجعی 

راایم مراجعی وترپایی مندي ،ترپایی سنی با

بخ راایم به مراجعه در باالتري هايمندي

.دندانپزشکیدارنديدانشکده

 

بررسی رابطه میان میزان تحصیالت و میزان 

 :مندی کلی مراجعین رضایت

 میزان میانگی  بامنديراایمادتالف مراجعی 

دیپل  نمر)9/29سطحتقصیلیزیر 3يهاز ،(99تا

مراجعی باسطحتقصیلیمنديراایممیانگی میزان

میانگی میزان3/29دیپل  مراجعی بامنديراایم،

سطح دیپل  فوق میزان4/29تقصیلی میانگی  ،

4/24مراجعی باسطحتقصیلیلیسانسمنديراایم

 میزان میانگی  سطحمنديراایمو با مراجعی 

با=154/9Fبامیدار5/29تقصیلیباالترازلیسانس

معن اسطح می519/5داري بی ؛شودپریرفته یعنی

 میزان منديراایممیانگی  با سطوحمراجعی 

.داريوجوددارداتقصیلیمختل ،تفاوتمعن

مندی  بررسی رابطه میان شغل و میزان رضایت

 : کلی مراجعین

 میزان میان بامنديراایمادتالف مراجعی 

از)9/20دانشجووبامیانگی -واعیمشغلیمقصل

3يهنمر میزان(99تا واعیمشغلیمنديراایم، با

مراجعی منديراایم،میزان0/29کارمندبامیانگی 

 میانگی  با آزاد شغلی واعیم میزان8/29با و

دانهمنديراایم مراجعی  میانگی  با با9/20دار و

 =54/2Fمیدار نمیامعن پریرفته نیسمو .شوددار

 میزان میانگی  بی  بامنديراایمیعنی مراجعی 

.داريوجودنداردغلیتفاوتمعناواعیمش

های مورد مراجعه و  بررسی رابطه میان بخش

:مندی کلی مراجعین میزان رضایت

 میزان میان بهمنديراایمادتالف مراجعی 

اندودانتیکس کشیعصب)بخ  ) میانگی  از)1/22با

3يهنمر (99تا میزان بهمنديراایم، مراجعی 

میانگ با ترمی  بخ  0/29ی  میزان منديراایم،

 میانگی  با اطفال بخ  به میزان4/20مراجعی  ،

میانگی منديراایم با جراحی بخ  به مراجعی 

8/29 میزان بامنديراایم، بخ پریو به مراجعی 

میزان3/29میانگی  مراجعی بهبخ منديراایم،

 میانگی  با 9/28رادیولوژي میزان منديراایم،

مراجعی  میانگی  بخ تشخیصبا میزان3/29به ،

8/22مراجعی بهبخ پروتزبامیانگی منديراایم

میزان بخ ارتودنسیبامنديراایمو مراجعی به

دارياباسطحمعن=399/2Fوبامیدار1/29میانگی 

می554/5 شودپریرفته میزان. میانگی  بی  یعنی

يهايمختل دانشکدهمراجعی بهبخ منديراایم

.داريوجودداردادندانپزشکیتفاوتمعن

یافته با شمارهمطاب  جدول میزانيهاي یک،

براایم بهداشموسایل از درهمندي شده گرفته کار

بیشتری میزان(4تا1يهازنمر)53/9يهمرکزبانمر

کارهامکاناتبپسازآنسطح.دهدراایمرانشانمی

نمر با مرکز در شده نقو59/9يهگرفته بردورديه،

درمان نمرهافراد با نقو39/2يکننده بردوردهو ي

نمرمسؤو با پریرش رتبه81/2يهلی  بعديدر هاي

پردادمشدهدريهدرادامهراایمازهزین.قراردارند

کیفیمدرمان راایماز و انجامشده ورطبهازايکار

نمر دارند93/2يهمشترکبا قرار نقو. يهراایماز

وراایمازنظ 92/2يههابانمربردوردمنشیبخ 

نمرنوبم با 49/2يهدهی جايپایی هايردهدر تر

گیرندمی راایمک . میزان بهتری  مراجعی  مندي

برمیيهمیول مشکل رف  نمرسرعم با که يهگردد

.دولقرارگرفتهاسمدرانتهايج99/2

 

 گیری بحث و نتیجه  

منديدرای تقیی غیرازسنج میزانراایم

م از یک هر اهمیم مراجعی  لفهؤکلی نیز طوربهها

ازدیدگاهمراجعی موردپرس وجوقرارگرفمومجزا

نمر همواره که شد اهمیملفهيمؤهمشاهده ترهايبا

بهداشم) کارگرفتهشده،سطحامکاناتهوسایلبمثالً

کنندهبهترتیبافراددرمانيهکارگرفتهشدهونقوهب

تا1يهازنمر)39/2و53/9،59/9بامیانگی راایم

4 بوده( راایمباالتريبردوردار میزان از .اندمعموالً

ای  راایمتوایح بهبود امر در همواره باکه مندي

میزانا به میدارتوجه یکواحدتالش، همیممؤلفه،

چهکهچنانجالبای .دنبالداردراایممتفاوتیرابه

زمان به زمان یک از مؤلفه یک در توجه هايمیدار



 4             جهانگیرنژادوهمکاران

19311931، تابستان و پاییز  ، تابستان و پاییز  44یی  شمارهشماره  وم ،وم ،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

میزانراایمثابمنمانده احتماالً بعديیکسانباشد؛

دلیلای واسم به یافم، دواهد کهحتیکاه نیز

ی شکل تغییر زمان طی در نیازهاينیازها به و افته

2552يا.يددواس،)اساسیتغییرشکلدواهندداد

(.2555گوردونومکداگالسو

می توصیه دانشکدهبنابرای  مدیریم يشود

بهمیوالتیکهازمیداردندان پزشکیتوجهبیشتريرا

تری بااهمیم.راایمکمتريبردوردارند،معطوفدارد

راایملفهؤای م نمرها، کیفیمدرمانبا 93/2يهاز

اسم(4تا1يهازنمر)درصد توصیه. بنابرای مجدداً

عملآیدوشوددرای زمینهاقداماصالحیعاجلبهمی

هايکیفیتییااگرواقعاًکیفیمدرمانبهلقاظشادص

اطالع با مراجعی  تعبیر نیسم، اثرگرارپایی  رسانی

ای متغیربیشتری اهمیمجاییکهازآن.اصالحشود

رابرايشهرونداندارد،مقی بروزنقابلتوجهآنبر

نأکیدتدندانپزشکیيراایمکلیمراجعی ازدانشکده

.میکند

 

  پیشنهادات

افزای به      و دانشکده عملکرد بهبود منظور

ارائهمنديمراجعی میراایم را توانپیشنهاداتزیر

 :داد

1- ددماتافزای  در مراجعی ،سرعم به رسانی

نتایجبه به کمتري زمان مدت در بتوانند که نقوي

درمان) برسند( دود نظر مورد فواصل. واق  در

.بعدياعالمشوديهتريبرايتاریخمراجعکوتاه























طری شفاف-2 از ددمات مستندسازي و سازي

روشاطالع به مشاهرسانی قابل و متنوع دههاي

باشد،طوريبه داشته قرار مراجعی  دسترس در که

بود دواهد مراجعی  داطر اطمینان و آرام  .باعث

مبرول ویژه توجه مه  ای  به اسم اروري بنابرای 

.گردد

اول-9 دط کارکنان با مراجعی  بردورد اولی 

دانشکدهدرایجادارتباطمنطییومناسبدربدوورود

.دورداراسمايبرازاهمیمویژه

درای زمینه لرا طورمرتبتقمارزیابیوپرسنلبه،

.هايالزمقراردادهشوندآموزش

.نظارتبیشتراساتیدبرکاردانشجویان-4

 

 گزاریتقدیر و سپاس

 تقیییاتی طرح از بخشی میاله يیسندهنوای 

پایانمسؤو و دکتريدورهينامهل آقاي دکتراي

 و بوده لطفی اهلل هايینههزحشمم يیلهوسبهطرح

جندي پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شاپورمعاونم

ت اسمأاهواز گردیده مهندس.می  آقاي از همچنی 

تشکر و تیدیر آماري مقاسبات انجام براي ممبینی

.شودیم



 ...براساسارزیابیکیفیمددماتارائهشدهبهمراجعی                   0

19311931، تابستان و پاییز  ، تابستان و پاییز  44یی  شمارهشماره  وم ،وم ،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 





 ضعیف متوسط خوب عالیابعاد مختلف رضایت

رضایت میانگین 

 مراجعین

(4تا  1 ی از نمره)

انحراف 

 معیار

کارگرفتهشندهدربهداشموسایلبه1

مرکز
4/289/094/199/153/991/5

کارگرفتنهشندهدرسطحامکاناتبه2

مرکز
4/298/093/108/959/999/5

9/240/029/184/439/298/5کنندهيبردوردافراددرماننقوه9

2/108/099/299/981/292/5يبردوردمسؤولی باپریرشنقوه4

يپردادمشندهدرراایمازهزینه0

شدهازايکارانجام
2/140/499/919/993/293/5

8/124/439/911/993/299/5راایمازکیفیمدرمان9

يبردننوردمنشننینقننوهراننایماز9

هابخ 
9/140/49913/1592/289/5

9/80/419/991/1949/289/5دهیدراایمازنظ نوبم8

8/94/99988/1999/280/5سرعمرف مشکلمراجعی 3
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Abstract:  

The present study was conducted to evaluate the satisfaction level of patients referred to 

the dental clinic of Dentistry College. The purpose of this study was to view each 

patient’s satisfaction regarding to the activities of different departments of the dentistry 

college. The Results of this study could be used for improvement of the activities of each 

department and finally providing better satisfaction level for the referring patients. The 

designed study was based on questionnaire and patients were selected randomly. Each 

questionnaire included the level of satisfaction of the referred patient and other 

independent variable. The analysis of the data was determined by using spss software. 

The most satisfaction level of the referred patients was the sanitation of equipments 

(3.09%) facilities (3.03%), bedside manner (2.97%), manner of encounter reception 

(2.81%), patients payment satisfaction level (2.89%), satisfaction of quality of the 

treatment (2.69%), satisfaction of manner of the encounter clerk reception of the 

different departments (2.62%),satisfaction of visiting schedule (2.46%),the lowest level 

of satisfaction of the referred patient was on the course of dental treatment (2.36%). The 

most satisfaction level of patient for the departments of radiology, periodontology , and 

orthodoncy was 28.3% , 26.4% and 26.1% respectively .In the present study , the most 

satisfaction level of the referred patient was attributed to the equipments and facilities of 

the dental clinic. It is suggested that in order to promote the improvement of dental 

service for satisfaction of the patient , the shorest period of treatment , supervising of the 

teaching staff during the patient treatment is suggested. 

Key words: Patients satisfactim, Education co, Dental School   
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