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        »ي اصیلمقاله«

  تحت  یگفتاردرمان یاز امکانات مراکز آموزش مراجعان يرضایتمند يسهیمقا
  1390شاپور اهواز در سال يجند ینظارت دانشگاه علوم پزشک

  

  1يدریسارا ح ،2نژادیفاطمه محب ،2یپروانه شهاب ،٭1یمان زمانیپ
  

  دهیچک
مراجعان از امکانات  تیرضا يسهیق، سنجش و مقاین تحقیهدف از ا :نهیزم
   یتحت نظارت دانشگاه علوم پزشک یگفتاردرمان یآموزش يهاکینیکل

  .باشد یشاپور اهواز ميجند
بار  5که حداقل  ینینفر از مراجع 210، ياسهیمقا یمقطع ين مطالعهیدر ا :روش

اند، اهواز مراجعه کرده یگفتاردرمان یآموزش يهفتگانه يهاکینیاز کل یکیبه 
 يمصاحبه یساختارمند ط ينامهق پرسشیاطالعات از طر. اب شدندانتخ

 100تا  0 يمبنا هر فرد بر يتمندیرضا يو نمره يآورجمع یا تلفنی يحضور
ز یر و آنالیاسکوـ  يکا يهاق آزمونیها از طرل دادهیه و تحلیتجز. محاسبه شد

  .انجام شد SPSSافزار نرم 15ي نسخهطرفه در کیانس یوار
 یآموزش يهفتگانه يهاکینیمراجعان به کل یت کلیرضا ين نمرهیانگیم :جیانت

، 6/80±2/4، 9/73±7/4، 2/62±6/3ب معادل یترتاهواز به یگفتاردرمان
ت یرضا ير از نمرهیغبه. بود 3/5±6/69، ، 1/6±3/70، 9/7±5/70، 1/6±1/64
تفاوت  یگفتاردرمان یک آموزشینین هفت کلی، در ب)P=067/0( یکیزیف

  ).P>05/0(ها وجود دارد يتمندیانواع رضا ينهیدر زم يمعنادار
اهواز از لحاظ مکان  یمراجعان، دانشگاه علوم پزشک يدهیبه عق :يریگجهینت
فراهم کرده  یکسانیط یشرا یگفتاردرمان یک آموزشینیدر هفت کل یکیزیف

انگر یب یکینیکل ير پارامترهایت مراجعان از سایزان رضایاما تفاوت در ماست، 
  .باشدیها مکینین کلیت موجود ایدر وضع يلزوم بازنگر

  
  ی، گفتاردرمانیآموزش يهاکینیمراجعان، کل يتمندیرضا :يدیواژگان کل
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  مقدمه
و  یدولت ،یدر سه بخش خصوص یبخشتوان خدمات    

 ،یدر بخش آموزش. دگردیمارائه  )یدانشگاه( یآموزش
ته به وابس يهاکینیها و کلمارستانیخدمات در ب يارائه

مراکز ن ید که در اریگیصورت م یمراکز آموزش عال
 دانشگاهد یان و اساتیتحت نظر مرب ان کارآموزیدانشجو

  در نظام . )1( دهندیانجام م یدرمان يهاتیفعال
رشده متناسب با ذک يهاک از بخشیهر  ،یبخشتوان

، ی، کاردرمانیگفتاردرمان يهاطهیود در حساختار خ
از کشورها  ياریدر بس .کنندیت میفعال...  و یوتراپیزیف

شود از یم ین خواسته سعیران، جهت تحقق ایجمله امن
 یبخشمانند مراکز توان ل موجودیامکانات و پتانس یتمام

حت نظارت ت یا مراکز آموزشیها و مارستانیواقع در ب
نان از مطلوب یاطم يدولت برا .ها استفاده شوددانشگاه

 یو دسترس خدمت يع عادالنهیت خدمات، توزیفیک نبود
شان یت ایزان رضایو م مراجعاننظر  دیهمه مردم با یمال

و  یبخشن موضوع در مورد خدمات توانیا. )2( را بداند
 يهانامهبر ل آنکهیدلهب ؛ت دوچندان داردیاهم یگفتاردرمان
جلسات مستمر ارائه  یمدت بوده و طیطوالن یگفتاردرمان

بر رفتار آنان  مراجعانت یا عدم رضایت یو رضا گرددیم
جه یو در نت یگفتاردرمان يهابرنامه ییایدر تداوم و پو

از  ینکه بخشیبا وجود ا یحت. مؤثر است درمان یاثربخش
ت یاما رضا ،است مراجعانت درمان متوجه یولمسؤ

، جزء یرسانت خدماتیفیاز ک و همراهان او کنندهمراجعه
  .است یبخشتوان یمراقبت يهارنامهب يدیکل

 يهاسال یت موضوع، در کشور ما طیبا توجه به اهم    
کنندگان افتیدر يتمندیدرباره رضا ییهار پژوهشیاخ

. انجام شده است یبخشتوان يطهیخدمات سالمت در ح
 ينهیدر زم) 1379( یق همتیتحق بهتوان یم از آن جمله

و  ی، کاردرمانیان گفتاردرمانیت مددجویزان رضایم
شهر تهران،  يروزانه یبخشتوان يهااز مجتمع یوتراپیزیف

ت و یزان رضایم يدرباره) 1379( ییپژوهش پاکجو
 ین کودکان معلول ذهنیت والدیعوامل مؤثر بر رضا

  شرق تهران و  یخشبخدمات مراکز توان کننده ازاستفاده

  
ت یرضا يدرباره) 1387(همکارانش  و يق جعفریتحق

 یو خصوص یدولت ییسرپا یبخشاز مراکز توان مراجعان
  .)4-2( استان کردستان اشاره نمود

گفتاردرمانگران  درصد 56ک به ی، نزدکایدر کشور آمر    
مراکز  ها ومارستانیدر ب درصد 24 رس،ن کشور در مدایا

 5و  یدر مراکز درمانگاه درصد 21شگاه، دان یآموزش
مشغول  یخصوص يهاکینیراکز و کلر میز در ساین درصد

تنوع و وسعت  يدهندهن آمار نشانیا. کار هستندبه
 .)1( باشدیم یگفتاردرمان یبخشت توانخدما

 یبخشعلوم توان یتخصص يهااز حرفه یکی یگفتاردرمان
 یماندر یوزشر در بخش آمیاخ يهادر سالبوده که 

ن استان کشور یچند یعلوم پزشک يهاوابسته به دانشگاه
 موارد،ن یاز ا یکی. است یت درمانیمشغول به فعال

باشد که از یشاپور اهواز ميجند یدانشگاه علوم پزشک
 یگفتاردرمان یکارشناس يرش دانشجویبا پذ 1383سال 
 جوددوابسته به دانشگاه به افراد م یآموزش يهاکینیدر کل

 یدرمان يبرنامه .دهدیارائه م یخدمات گفتاردرمان
   .شودیآغاز م یلیمسال تحصیبا شروع ن مراجعان

جلسه  2 یال 1در طول هفته  مراجعانصورت که نیدب
مدت زمان هر جلسه بسته به  .گذراندیم یدرمان يبرنامه
ن یهمچن .باشدیقه میدق 45 یال 30شدت اختالل  نوع و
 دهیکشطول  یلیمسال تحصیک نی ،درمان يریگیپ يدوره

نده یآ يهاسال یمسال بعد و حتیاز در نیو در صورت ن
ن افراد و یا یتینارضات و یرضا نیبنابرا .کندیدا میادامه پ
شده بر ند درمان و خدمات ارائهیاز فرآ هاآن يخانواده

مردم از . مؤثر است یدرمان يها در تداوم برنامهتار آنرف
ن، ییپا ينهیانتظار دارند که با هز یبخشتوان يهاستمیس
خدمات و جلب  ي، عدالت در ارائهیدرمان يت باالیفیک

 ندیرا به آنان ارائه نما مطلوب يو بهبود یت، سالمتیرضا
 ت آنهایزان رضایداشتن از م یآگاهبر این اساس  .)5(

  سبب شناخت نقاط قوت و ضعف، کمبودها و 
و شده  یدرمان يهاکینیموجود در کل يهاشرفتیپ

 يت خدمات ضروریفیک يدر ارتقاها ت آنیرضا یابیارز
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ن پژوهش بر یدر ا ن موضوعیت ایبا توجه به اهم .است
 يهاکینیبه کل مراجعان يمندتیزان رضایم تا میآن شد
 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یگفتاردرمان یآموزش

 رایز ،میکن یبررس 90-1389 یلیسال تحص یاهواز را ط
 تاشود یموجب م یابیند ارزیادر فر مراجعانمشارکت 

 تر و برعیتر، سرسهل یت خدمات گفتاردرمانیفیک یابیارز
  .تر باشدکیت نزدیبه واقع مراجعاناز یاساس ن

  
  روش

از  یت، ابتـدا فهرسـ  ياسـه یمقا یژوهش مقطعـ ن پیدر ا    
ــل مراجع ــداد ک ــیتع ــداقل  ین ــه ح ــه  5ک ــار ب ــیب   از  یک

 یدانشگاه علـوم پزشـک   یگفتاردرمان یآموزش يهاکینیکل
  90-1389 یلیسال تحصـ  ماه 9 یدر ط شاپور اهوازيجند

حجم نمونـه بـا توجـه بـه      .ه شدیکرده بودند، ته  مراجعه
) کننـده مراجعه 756( مراجعانو کل ) مرکز 7(تعداد مراکز 

 یسنجتیرضا يهااز پژوهش یکیج یو در نظر گرفتن نتا
) یبخشـ توان مراجعانت یزان رضایاز م يآوردعنوان برهب(

 235زش، یـ ر درصـد 10و احتساب  درصد95نان یو با اطم
   .نفر محاسبه شد

سـاده   یافراد نمونه از هر مرکز با روش انتخاب تصادف    
ــ ــان یاز ب ــه کس ــداقل   ین هم ــه ح ــه 5ک ــتمر  يجلس مس

 .را در آن مرکز گذرانده بودند، انتخاب شدند یگفتاردرمان
 یاتحیشـونده توضـ  هر مصاحبه، به هـر پرسـش   يدادر ابت

ل و یداده شد و فقط در صورت تما یقاتیدرباره طرح تحق
نامه در پرسش ينان از محرمانه ماندن اطالعات، برگهیاطم
ق تمـاس  یـ مصـاحبه بـه دو طر   .گرفتیار آنها قرار میاخت
انجـام  ) نفـر  174(رو  در رو يو مصـاحبه ) نفر 36( یتلفن
ت یـ نها و در ر نشـد یپذنفر امکان 25به  یرسو دست دیگرد
ا از یـ شوندگان مصاحبه .نفر اجرا شد 210 يق بر رویتحق

ــددجو ــود م ــ( انیخ ــوارد بزرگس ــودندر م ــو ) ال ب ا از ی
در مـوارد خردسـال   (ک مـددجو  یـ  يشاوندان درجـه یخو

  .بودند )بودن مددجو
سن، جنس،  :شامل ينامه اطالعات فردپرسش يدر برگه 
شـده،  افـت یا خـدمات در یـ الت، نوع خدمت یصزان تحیم

 يهـا نـه یت پرداخت هزیخدمات، وضع يمدت زمان ارائه
 ينامهپرسش. منعکس بود... ا قطع درمان وی، ادامه یدرمان

ساخته بـوده  ي محققنامهک پرسشی ،يتمندیسنجش رضا
ــه ــته  46از  ک ــؤال بس ــهیگز يدارا( س ــان ــخص  يه   مش
 يبنـد طبقـه  یکلـ  يدسـته  دو به ل ویتشک) شدهيبندرتبه

ت یرا در مـورد وضـع   مراجعـان نظر  ،اول يدسته. شودیم
ت یـ فیمرکـز، ک  یزمـان  یمکـان  ی، سهولت دسترسـ یکیزیف

مـورد   ،شـده هت خدمات ارائیفیکارکنان، ک یروابط اجتماع
 يدوم سـؤاالت از درجـه   يد و دسـته دهـ یسؤال قرار مـ 

کور از عوامـل مـذ   کیـ ت هـر  یوضع يکه فرد برا یتیاهم
عوامـل  ، امکـان سـنجش   بین ترتیبه ا. پرسدیقائل بود م

 بـر  .دیآیفراهم مرا ت کل یرضا ينمره يدر محاسبه مؤثر
 يف نمـره یـ ط ،نامـه ن پرسـش یـ ا یدهستم نمرهیاساس س

 مختلـف  يهاتمیز آیو ن یت کلیدر مورد رضا يمندتیرضا
 یزمـان  یمکـان  ی، سـهولت دسترسـ  یکـ یزیت فیوضع( آن

ت خـدمات  یـ فیک کارکنـان،  یروابط اجتمـاع ت یفیمرکز، ک
  25کمتـر از   يکـه نمـره   صفر تـا صـد بـود    ، از)شدهارائه
 یراضـ  نسبتاً 75-50، یناراض نسبتاً 50-25، یناراض کامالً

فــرد . دادیرا نشــان مــ یراضــ کــامالً 75 يبــاال يو نمـره 
نامه ک از سؤاالت پرسشیست به هر یبا یشونده مپرسش

هر  ينمرات اخذشده برا .کردیم یدههاز صفر تا صد، نمر
  10-1 سـؤاالت  .ن محاسـبه شـد  یانگیـ صـورت م هسؤال ب

 18-11ک، ســؤاالت یــنیکل یکــیزیت فیمربــوط بــه وضــع
  ک، سـؤاالت یـ نیبـه کل  یزمـان  یمکـان  یمربوط به دسترسـ 

ر پرسـنل  یسـا  یت روابـط اجتمـاع  یفیمربوط به ک 19-32
مات ت خـد یـ فیک بـه  مربـوط  46-33 درمانگاه و سـؤاالت 

سـپس مجمـوع    .باشـد یمار مـ یشده به بارائه یگفتاردرمان
ت یرضـا  يعنوان نمـره هنامه بسؤاالت پرسش يهانیانگیم
در  نامـه ن پرسشیا ییایو پا ییروا .در نظر گرفته شد یکل

د قـرار گرفتـه   ییـ مورد تأ یظ علمبه لحا يگرید يمطالعه
 بـازآزمون ـ    به روش آزمـون  ییاین صورت که پایبد .بود

ــا ضــر ــتگیب ــتگیو ضــر) r=83/0( یب همبس  یب همبس
  ).2( باشدیم 76/0نباخ، وکر ياساس آلفا آن بر یداخل
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سـن، جـنس، سـطح    ( ياهیـ پا يرهـا یمتغ يسـه یمقا يبرا
ـ   یتحص  يهـا از آزمـون ) ش از موعـد یالت، قطـع درمـان پ
و آزمـون   طرفـه کیانس یز واریآنال ر،یاسکوـ   يکا يآمار
 يســهیمقا يبــرا نیمچنــه. اســتفاده شــد LSD یکــیتفک
ـ  يتمندین نمرات رضـا یانگیم ز ین مراکـز از آزمـون آنـال   یب

تفاده اس SPSSافزار نرم 15ي نسخهدر  طرفهکیانس یوار
هـا در نظـر   ر دادهیتفسـ  يبرا درصد95نان یسطح اطم .شد

  .گرفته شد
  
  جینتا

  و  طرفـه کیـ  انسیـ ز واریآنـال  يهـا با استفاده از آزمون    
ق مشـخص  یتحق مستقل يرهایر مورد متغد ریاسکوـ   يکا

زان قطـع درمـان   یـ و م یع جنسـ یـ ، توزیع سنیتوز شد که
 ،P=229/0 ب بـا یـ بـه ترت  شـوندگان ش از موعد پرسشیپ

088/0=P  433/0و=P  ــز ــت مرک ــوده و یدر هف ــان ب کس
مطـابق بـا آزمـون     .وجود نداشـته اسـت   يتفاوت معنادار

راکـز  در م شوندگانالت پرسشیتحص ر، سطحیسکوا-يکا
 ،)P=019/0( نشـان داد  ي رامختلف با هم تفاوت معنـادار 

ــا  ــون همبســتگ ام ــا اســتفاده از آزم ــرمن در ایاســپ یب ن ی
 يالت و نمرهین سطح تحصیمشخص شد که بخصوص، 

و  r=112/0(وجـود نـدارد    يارتبـاط معنـادار   يمندتیرضا
201/0=P.( مشخص است 1 ج در جدولینتا.  
ن یانگیـ م( یت کلـ یرضـا  ين نمرهیانگیم ،2 جدولدر     

 ) تیمختلـف رضـا   يهاتمیشده در آنمرات کسب مجموع
اهـواز   یآموزشـ  یک از مراکز گفتاردرمانیدر هر  مراجعان

زان یـ ن مین اسـاس، بـاالتر  یـ بـر ا . نشان داده شـده اسـت  
 ینیمارستان امام خمیب یگفتاردرمان کینیدر کل يتمندیرضا

ــا )2/4±6/80( ــرنییو پ ــن میت ــنیکل ت دریزان رضــای  کی

طبـق  . مشـاهده شـد  ) 2/62±6/3( 3ي هیـ ناح یگفتاردرمان
  )2 جـدول (طرفه مشخص شـد  کیانس یز واریآزمون آنال

مراجعان هفت مرکـز   یت کلیرضا ين نمرهیانگیمبین  که
 وجـود دارد  يتفاوت معنـادار  گفتاردرمانی آموزشی اهواز

)032/0=P( . ــون ــیتفکآزم  Least Significant یک

Difference (LSD) ن را یانگیـ ن هفت میز اختالف بین
  ).P>05/0( دادصورت دو به دو نشان هب

  بـه   مراجعـان  یت کلـ یرضـا  ،گونه کـه ذکـر شـد   همان    
هـا،  کیـ نیکل یمکـان  یکـ یزیت فیوضـع  يهـا تیرضاخرده

ت روابــط یــفیهــا، ککیــنیبــه کل یزمــان یمکــان یدسترســ
هــا و کیــنیپرســنل کل ییگــوپاســخ يو نحــوه یاجتمــاع

 يبنـد میها تقسکینیکل یت خدمات تخصصیفین کینهمچ
ز یاز آزمـون آنـال   يآمـار  يهـا افتـه یاسـاس   بـر . شده بود

ـ     یکـ یتفک يهـا انس و آزمونیوار ن یمشـخص شـد کـه ب
ن یـ از لحـاظ ا  يمعنـادار  يهامختلف، تفاوت يهاکینیکل

 یکـ یزیت فیت از وضـع یرضا يبه استثنا(ها تیرضاخرده
 یکـ یزیت فیان از وضـع یمشـتر  يهمه .وجود دارد) یمکان
 امعنـ نیبـد  ؛ت داشتندیزان رضایک میها به کینیکل یمکان
هـا  کیـ نیکل یکیزیت فیت آنها از وضعیزان رضاین میکه ب

 نیهمچنـ  ).P=067/0(وجود ندارد  يچ تفاوت معناداریه
ـ    يآمار يهاافتهی  یت از دسترسـ ین رضـا ینشـان داد کـه ب

و  یابـط اجتمـاع  ت رویـ فیهـا، ک کیـ نیبـه کل  یزمان یمکان
ت یـ فین کیهـا و همچنـ  کینیپرسنل کل ییگوپاسخ ينحوه

ـ  کیـ نیکل یخدمات تخصصـ   ين مراکـز تفاوتهـا  یهـا در ب
همـراه  هـا بـه  افتـه ین یـ ا ).P>05/0(وجود دارد  يمعنادار

مراکـز   کیـ بـه تفک  هـا يتمندین نمرات خرده رضـا یانگیم
.انــدمشــخص شــده 3 در جــدول یآموزشــ یگفتاردرمــان
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  )1390سال( شاپور اهوازيجند یدانشگاه علوم پزشک یگفتاردرمان یمراجعان مراکز آموزش ياهیپا يرهایمتغ يسهیمقا: 1 يشماره جدول
  مراکز

  هیر پایمتغ
  1 يهیناح  مارستان امامیب  کینیکل یپل  3 يهیناح

مارستان یب
  ابوذر

-توان يدانشکده

  انیفرهنگ  یبخش
P-

value 

  229/0  17/34±3/12  34/33±3/11  02/31±8/16  19/30±3/14  22/30±9/15  52/32±3/12  22/33±1/13  ن سنیانگیم

س  
جن

  

  17  18  15  14  15  16  16  مرد
088/0  

  13  12  15  16  15  14  14  زن

حص  
ت

ی
ت

ال
  

  10  7  11  7  6  10  10  ییابتدا
  11  9  11  8  10  13  12  پلمید  019/0

  9  14  8  15  14  7  8  یدانشگاه
  433/0  8  7  8  8  7  7  6  ش از موعدیقطع درمان پ

  
  

اهواز  شاپوريجند یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یگفتاردرمان یمراجعان هفت مرکز آموزش یت کلین رضایانگیم يسهیمقا: 2 يشماره جدول
  )1390سال (

  يشاخص آمار
  ریمتغ

 Fآماره   نیانگیم ±)اریانحراف مع(  یآموزش یمراکز گفتاردرمان
 

P-value 

  
  

  یت کلین رضایانگیم

    2/62±6/3  3 يهیناح
  
008/5  

  
  
032/0  

  9/73±7/4  کینیکلیپل
  6/80±2/4  مارستان امامیب

  1/64±1/6   1 يهیناح
  5/70±9/7  مارستان ابوذریب

  3/70±1/6  یبخشتوان يدانشکده
  6/69±3/5  انیفرهنگ

  

  
  

 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یگفتاردرمان یمراجعان هفت مرکز آموزش يهايتمندیرده رضان نمرات خیانگیم يسهیمقا: 3 يشماره جدول
  )1390سال(  شاپور اهوازيجند

  مراکز
  ریمتغ

  3 يهیناح
 یپل
  کینیکل

مارستان یب
  امام

  1 يهیناح
مارستان یب

  ابوذر
 يدانشکده

  یبخشتوان
 P-value  انیفرهنگ

  067/0  6/63±6/5  4/64±9/2  3/63±7/3  6/64±6/2  1/65±7/3  8/63±9/2  1/63±1/4  یکیزیت فیوضع
  018/0  9/70±5/4  7/70±9/6  7/75±9/4  4/55±7/6  4/80±1/3  6/75±6/5  3/56±1/5  یزمان یمکان یدسترس

 یت روابط اجتماعیفیک
  ر پرسنلیسا

1/5±5/63  9/1±1/70  6/4±5/56  6/3±4/50  9/1±9/51  6/3±9/54  9/3±1/51  008/0  

ت اخدم يارائهت یفیک
  رمانید

9/5±7/69  6/5±5/80  7/4±1/88  6/4±6/66  6/4±9/84  7/5±1/71  6/3±7/77  001/0  
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  بحث
 ت مراجعـان بـر  یا عدم رضـا یت یرضا ،ن پژوهشیدر ا   

ت یرضـا  يق محاسـبه یـ از طر از آنهـا و  یاساس نظرسنج
االت سؤ مجموع ينمرهصورت که نیبد. آمددست به یکل

ه در نظـر گرفتـ  ن مراجعـا  یکلت یعنوان رضانامه بهپرسش
ـ   هـا  افتهی. شد ن مراجعـا  یت کلـ ین رضـا ینشـان داد کـه ب
 ياهواز تفـاوت معنـادار   یگفتاردرمان یآموزش يهاکینیکل

در  یت کلـ یرضـا  ين نمـره یانگیـ اسـاس م  بر .وجود دارد
ت یاهـواز، سـطح رضـا    یگفتاردرمـان  یهفت مرکز آموزش

قــرار ) 2/70±4/5( یراضــ نســبتاً يمراجعــان در محــدوده
ن نمــرات خــرده یانگیــم يشــتر بــر رویب یبــا بررســ .دارد

 یتین نارضــایشــتریشــد کــه ب هــا مشــخصيتمندیرضــا
ــان، از  ــفیکمراجع ــاع ی ــط اجتم ــا یت رواب ــنل یس   ر پرس

و  4/56±5/3ن یانگیــم يبــا نمــره مــذکور يهــادرمانگــاه
بـا   یاردرمـان ت خـدمات گفت یفیاز کت آنها ین رضایشتریب

چنـد کـه ابـزار     هـر  .باشـد یمـ  3/76±9/4ن یانگیم ينمره
ر ین پـژوهش ماننـد سـا   یـ در ا يتمندیزان رضـا یسنجش م
 دارد يو فـرد  یت ذهنیماه یسنجتیرضا يهانامهپرسش

ــا ا)6( ــ، ام ــای ــین نت ــدیج م ــد م ــناخت یتوان   ران را در ش
و تـا حـد امکـان    کنـد   ییان راهنمـا یمـددجو  يهاخواسته

ا فـراهم  ت آنهـ یش رضـا یرات الزم را در جهـت افـزا  ییتغ
 یت کلـ یرضـا  يهیشد با تجز ین پژوهش سعیدر ا .دآور

ت یـ فیت و کیـ از کم يتـر قیـ ل دقیـ تها، تحلیرضـا به خرده
به  یت کلین رضایبنابرا. دیدست آهن بمراجعا يتمندیرضا

 یدسترسـ ، یمکـان  یکـ یزیت فیت وضـع یچهار خرده رضا
و  یمـاع ت روابـط اجت یـ فیهـا، ک کیـ نیبـه کل  یزمان یمکان
ت خـدمات  یـ فیک نیپرسـنل و همچنـ   ییگـو خپاس ينحوه

 يهـا افتهیبا توجه به  .شد يبندمیها تقسکینیکل یتخصص
از لحاظ امکانـات   يپژوهش معلوم شد که تفاوت معنادار

 یدرمـان ـ   ین هفـت مرکـز آموزشـ   یدر ب یکیزیف يو فضا
از  یافته حـاک ین یا). P=067/0(وجود ندارد  یگفتاردرمان

شـاپور اهـواز   يجنـد  یپزشـک دانشگاه علـوم  آن است که 
 یطـ ی، محینیبـال  یکـ یزیف يتوانسته است بـه لحـاظ فضـا   

ــهی ــان را در هم ــز  يکس ــانمراک ــرا یگفتاردرم ــه ب  يتابع

ت یرضا ين نمرهیانگیا توجه به ماما ب. دیا نمایمه نمراجعا
 کــزامرن تمــام یبــدر  یکــیزیف ياز امکانــات و فضــا 

 دیـ با باشـد، یمـ  یراضـ  که در سـطح نسـبتاً  ) 3/3±2/63(
ــاي   ــدد ارتق ــذکور درص ــگاه م ــع دانش ــیزیت فیوض    یک

 کـامالً  يتمندیرضـا  سـطح  یعنـ ی یگفتاردرمان يهاکینیلک
صورت مشـابه  هکه ب یدر مطالعات .دیبرآ) 100-75( یراض
ن یـ در رابطـه بـا ا   یج متفاوتیران انجام شده است نتایدر ا

ـ . دست آمـده اسـت  هپارامتر ب  یقـ یعنـوان مثـال، در تحق  هب
ان یت مشتریسطح رضا در استان کردستان که شد شخصم

نســبت بــه  یدولتــ یبخشــتــوان يهــاکیــنیکل يفضــااز 
) 2( ن تفاوت معنادار استیباشد و ایتر منییپا یخصوص

 مراجعـان ت یرضان یب معلوم شد که گرید یاما در پژوهش
شـهر   یدولت ییدفاتر مشاوره و راهنما یکینیکل يهااز فضا
بـا توجـه بـه     ).7( جـود نـدارد  و يتفـاوت معنـادار   تهران

 يتمندیرضـا مشـخص اسـت کـه سـطح      3 جدول شماره
، یزمـان  یمکان یدسترس يهايتمندیخرده رضا از مراجعان

خـدمات   يت ارائـه یـ فیپرسنل و ک یت روابط اجتماعیفیک
اهواز متفاوت است  یگفتاردرمان یآموزش يهاکینین کلیب
)05/0<P(. ان گفتتو یم یزمان یمکان یدر مورد دسترس 

در سـطح شـهر    یگفتاردرمـان  یمراکز آموزش یع مکانیتوز
ل یـ ن دلیبـه همـ   سـت و ین يواز متناسب با بافـت شـهر  اه

 يرا بـرا  یمجبورند که مسـافت طـوالن   مراجعاناز  یبعض
   .ندیمایدن به مرکز مربوطه بپیرس
د است کـه  یشد يامراکز به اندازه ین حالت در بعضیا    
تر از نییپا به یتم حتین آیاز ا يتمندیرضا ين نمرهیانگیم

ن یچنـ  .رسـد یز مـ یـ ن یناراض ک به سطح نسبتاًیو نزد 56
از . ز گزارش شده استیگر نید يدر شهرها ییهایتینارضا

از شـهر  ) 1381( یکـه توسـط معروفـ    یآن جمله گزارشـ 
ــاروم ــو ه ی ــوکت ی ــزارش ش ــنیاز دو کل) 1378( یا گ ک ی

نظـر  هن بیبنابرا ).9 و8( عنوان شده استشهرستان زنجان 
ــان یرســد منتقــل نمــودن بعضــیمــ  یاز مراکــز گفتاردرم

ن امکانات و متناسـب کـردن   یبه نقاط محروم از ا یآموزش
و  يت شـهر یـ ع جمعیـ ت توزیهـا بـا وضـع   کینیع کلیتوز
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توانـد  یم یفتاردرمانگ يهاکینیکل ییاجتناب از تمرکزگرا
در  .رگـذار باشـد  یتأث مراجعـان  تیسـطح رضـا   در ارتقاي

ــا  ــورد رض ــتر تیم ــفیان از کیمش ــهی ــدمات  يت ارائ خ
شـده  ن نمرات کسبیانگین میمعلوم شد که ب یگفتاردرمان

هرچند کـه  . وجود دارد يدر مراکز مختلف تفاوت معنادار
 امـا  ،ازمنـد اسـت  ین يشترین موضوع به مطالعات بیعلت ا

ر یتحـت تـأث   يادیـ ز يتا اندازه تمین آیکه اتوان گفت یم
 يهـا کیـ نیدر کل. هر دانشـجو اسـت   ياهحرف يهامهارت
ا چهـار مـددجو   ی، هر دانشجو با سه یگفتاردرمان یآموزش

  . دارد یارتباط درمان
ک یـ تئور يهـا آمـوزش  ،ينظـر  يهـا در سطح کـالس     

ان یبـه دانشـجو   یأت علمـ یـ ه توسط اعضاي یگفتاردرمان
 يان بـا داشـتن معلومـات نظـر    یگردد و دانشـجو یارائه م

، امـا  گذارنـد یک مینیپا به کل ینیزش بالکسان، جهت آموی
ــده ــاوت عم ــه در ا ياتف ــک ــوزشی ــا در ن ســطح از آم ه

شــود مربــوط بــه یمشــاهده مــ یان گفتاردرمــانیدانشــجو
جـزء  . آنها اسـت  يفرد يهامهارت و یارتباط يهاتیقابل
ارتبـاط مناسـب    ي، برقـرار یگفتاردرمان يهانفک درمانیال
رد و یـ شکل نگ یدرستهب ن ارتباطیاست و اگر ا ين فردیب
کـارآموز   يدانشـجو (کنترل نشود، درمانگر  یدرستهمار بیب

 دینما اجرا یدرستهب را یدرمان يهاتواند برنامهینم) ینیبال
خـدمات   يارائـه  يت از نحـوه یرضـا  يدربـاره  پس). 1(

  توانـد  یمـ  درمانگرانبودن  توان گفت کارآموزیم ياحرفه
مراکـز   یبرخـ  در مراجعـان  تیسطح رضـا  يندهدهکاهش

ت ین رضـا یب، کمترین ترتیبد .شود یآموزش یگفتاردرمان
ــز ناح ــدر مرک ــتریو ب 1ي هی ــایش ــز  يتمندین رض از مرک

چند که علـت   هر. گزارش شد) ره( ینیمارستان امام خمیب
 امـا  ،ازمنـد اسـت  ین یلـ یتکم يهـا ن مـورد بـه پـژوهش   یا
د یـ ها، تأککینیدر سطح کل ینیبال يهاآموزش يسازکسانی

ان یدانشـجو  ینیبر استفاده از منـابع معتبـر در آمـوزش بـال    
و کـاهش   ید درمانیزات جدی، استفاده از تجهیگفتاردرمان

ــه ــیگراتجرب ــال  ی ــوزش ب ــرف در آم ــجو ینیص ان یدانش
 يتـوان بـرا  یاست که مـ  یشنهاداتیاز جمله پ یگفتاردرمان

 ن مـورد عنـوان کـرد   یان در ایت مشتریش سطح رضایافزا
گر، وجود اخـتالف معنـادار در   یقابل توجه د يلهمسأ .)1(

ن هفت یدر ب پرسنل یت روابط اجتماعیفیک تیخرده رضا
طرز برخـورد پرسـنل    .باشدیم یآموزش یمرکز گفتاردرمان

تـا   ار مهـم اسـت  یبس مراجعانت یجلب رضا ها درکینیکل
ا عـدم  یـ تواند باعث ترك زودهنگام درمـان و  یآنجا که م
ن یـ ا يهـا افتـه ی ).7( ک گـردد یـ نیباره بـه کل دو يمراجعه

 یت روابـط اجتمـاع  یفیک يانگر آن است که نمرهیق بیتحق
ان و یـ ، فرهنگ1ي هیمرکز ناح( هاکینیکل یکارکنان در برخ

 .باشــدیمــ یناراضــ ک بــه نســبتاًیــنزد )مارســتان ابــوذریب
اشاره  يان مسألهیخود به چن يدر مقاله) 1382(صفارزاده 

اطالعـات   سـطح دانـش و   کند که با ارتقـاي یمشنهاد یو پ
ــنایت بیپرســنل از وضــع ــاران و آش ــه ییم ــا حرف ــاب  يه

جبـران   يصه را تـا حـد  ین نقیتوان ایم یدرمان یتخصص
 يبـازآموز  يهادوره يرسد با برگزارینظر مبه .)10( نمود

ش شـناخت کارکنـان و   یجهت افزا یآموزش يهاو کارگاه
نـد  یاز پروسـه و فرا  یرمـان گفتارد یپرسنل مراکـز آموزشـ  

ـ  یارتبـاط  يهـا مهـارت  و ارتقـاي  یبخشتوان    ين فـرد یب
  .ش دادین پارامتر را افزایان از ایت مددجویتوان رضایم
  

  یتشکر و قدردان
بـا   ییدانشـجو  یقـات ین مقالـه برگرفتـه از طـرح تحق   یا    

ــا حم s.89.165 يشــماره ــوده و ب ــاب ــالی ــهیکم یت م  يت
شـاپور  يجنـد  یشگاه علوم پزشکدان ییقات دانشجویتحق

ن یحســ يآقــاهمچنــین از . انجــام پذیرفتــه اســت اهــواز
 این دانشگاه یگروه گفتاردرمان یأت علمیعضو ه ،ییرضا

  .میکمال سپاس را داردر این تحقیق به دلیل همکاري 
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Abstract 

Comparison of client’s satisfaction about opportunities of educational 
speech therapy clinics related to Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences in 2011 
 
 

Peyman Zamani1٭, Parvaneh Shahabi2, Fatemeh Mohebinejad2, Sarah Heydari1 
 
 
 

 
Background: The aim of this study was to investigate and 
compare the clients’ satisfaction about Opportunities of speech 
therapy services provided by educational centers of Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences. 
Methods: In this cross-sectional comparative study, 210 
subjects were randomly selected from clients referring to one of 
the seven speech therapy clinics of Ahvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences. The data were collected by a 
structured questionnaire used in a face to face interview or in a 
phone call and the level of clients’ satisfaction was calculated on 
a 0 to 100 point scale.  By using SPSS-15, Chi-square test and 
One-way ANOVA test were applied to analyze the data. 
Results: The mean score of general clients’ satisfaction of seven 
speech therapy clinics of Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences were 62.2±3.6, 73.9±4.7, 80.6±4.2, 64.1±6.1, 
70.5±7.9, 70.3±6.1 and 69.6±5.3. Regardless of satisfaction with 
physical conditions (P=0.067), significant difference was 
observed among seven speech therapy clinics regarding 
satisfaction with other studied variables (P<0.05). 
Conclusion: In clients’ viewpoints, Ahvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences was provided the same physical 
conditions in seven speech therapy clinics. However, the 
difference in client’s satisfaction with other studied clinical 
parameters may show the necessity for revision of current 
conditions. 
  
Keywords: clients’ satisfaction, educational clinics, speech 
therapy. 
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