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توسعهيآموزشعلومپزشکی

دوفصلنامهيمرکزمطالعاتو

سوم،شمارهي4تابستان وپاییز1931

سال

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین بر اساس کوریکولوم آموزشی موجود از



دیدگاه دریافتکنندگان این خدمات در دانشکدهي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
يدندانپزشکی،دانشگاهعلومپزشکی
محمود جهانگیرنژاد* :دانشیارومدیرگروهپریودنتولوژي،دانشکده 
جنديشاپور،اهواز،ایران.

امیر دیبایی:دانشیار،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپ.ور،اهواز،ایران.
حشمتاهلل لطفی :دندانپزشک.
شاپور،


يدندانپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیجندي

يآموزش،دانشکده

کارشناسومسؤولاداره
مینا ظاهری عبدهوند:
اهواز،ایران.




چکیده :دراین تقیین ،مینزانرانایممنراجعی دانشنکدهيدندانپزشنکیازدندماتبخن هنايمختلن 



وازنتایجبهدسمآمدهدرراستايبهبودواصالحفعالیمهاوارتیايسیسنت آموزشنی-

آموزشیدرمانیسنجیده

یشود.درای تقیی ازابزارپرسشنامهبراياندازهگیريمفاهی ومتغیرهابهنرهگینري
درمانیبخ هااستفادهم 
وآنالیزآماريبااستفادهازنرمافزارآماريSPSSصورتگرفتهاسم.

بوده
روشنمونهگیريتصادفیساده 

شدهو
از184نفرنمونهيموردبررسی05/3،درصدزنو43/1درصندمنردهسنتند.بیشنتری مینزانرانایممنندي
نقوهي
مراجعی بهترتیبمربوطبهبهداشموسایلب هکارگرفتهشده(،)9/53امکاناتبهکارگرفتهشده( ،)9/59
بردننوردافننراددرمننانکننننده(،)2/39نقننوهيبردننوردمسننؤولی پننریرش(،)2/81راننایمازکیفیننم
نمرهي1تا4اسم.
درمان(،)2/93راایمازبردوردمنشیبخ ها))2/92وراایمازنظ نوبمدهی()2/49از 

یگنردد.همچننی 
بهمیولهيسرعمرفن مشنکلبنانمنرهي2/99بنرمن 

میزانراایممنديمراجعی 

ک تری 
هابهترتیبمربنوطبنهبخن هنايرادیولنوژي،پریودونتولنوژيوارتودونسنیبنا
بیشتری میزانراایمازبخ  
میانگی هاي29/1،29/3،28/9وک تری میزانراایمه مربوطبهبخ اندوبانمنرهي(22/1ازنمنرهي3تنا
باتوجهبهنتایجای تقیی وبهمنظوربهبنودعملکنرددانشنکدهوافنزای رانایممننديمنراجعی ،

)99اسم.
افزای سرعمدرددماترسانیبهمراجعی ،کوتاهتنری طنولدورهيدرمنانونظنارتبیشنتراسناتیدبنرکنار
یگردد.
دانشجویانپیشنهادم 









راایممنديمراجعی ،کوریکولومآموزشی،دانشکدهيدندانپزشکی

کلیدواژهها:




)(drmahjahan@yahoo.com
*

شاپوراهواز
دندانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیجندي 

دانشیارومدیرگروهپریودنتولوژيدانشکدهي

نویسندهی مسؤول:




جهانگیرنژادوهمکاران  
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زنجیرهيکالنارزشیابی،کامل

دیدگاهگروههايهدف،
نخواهدبود.

مقدمه
بهطور معمول
درمانی  ،

در سیست هاي آموزشی-
کادر آموزشی ،اعضاي هیأت علمی و دانشجویان مورد
گروههاي هدف یعنی
میگیرند ولی از  
ارزشیابی قرار  
بیماران بهمنظور تعیی میزان دستیابی به اهداف
آموزشی در مورد میزان پیاده نمودن اهداف آموزشی
نمیشودوممک اسمبی ای 
نظرسنجیانجام 

دورهها

تفاوتهاي جديوجودداشتهباشد.مثالًاز

دودیدگاه ،
دیدگاهناظرانومدیرانسیست آموزشی،فردیاگروه
آموزشدهنده با معیار عالی ارزشیابی شود ولی از

دیدگاه گروه هدف یعنی بیماران ،مراجعی 
ودریافمکنندگان ددمات درمانی ارزشیابی متفاوتی

ارائه شود .همچنی دردصوص تغییرکوریکولوم یا
طراحی سیست هاي آموزشی که هرچند سال یکبار
میافتد صرفاًنظراتکادرآموزشی،اعضايهیأت
اتفاق 
گروههاي
علمی و دانشجویان اعمال میشود و نظر  
نمیشود و باألدره
هدف در ای دصوص سنجیده  
رشتههاي
آموزشهاي تخصصیوااافهشدن 

گسترش
دندانپزشکی
نشکدهي  

بهویژه در دا
تخصصی مختل  
اهواز به لقاظ تغییر در کیفیم ددمات آموزشی -
درمانیارائهشدهبهطور جدينیازبهارزشیابیقبلو
بعدازایجادای ددماتدارد(وپاسخبهسؤاالتیمه 
ازای قبیلکه:آیاااافهشدنبخ هاي تخصصیاز
آنها موف 
گروههاي هدف و جلب راایممندي  
نظر  
کردهاند؟) درراستايهمی مسائلبرآنشدی 
عمل 
که ارزشیابی سیست آموزشی-درمانی بر مبناي
گروههايهدف(بیمارانومراجعی )نیز
نظرسنجی از 

میتواند به
انجام پریرد  .ای میایسه برحسب مورد  
شکلسالیانه،فصلی،ماهیانهویادرمیاط قبلوبعد
نکوریکولومهايجدیدآموزشیانجامشود

ازپیادهشد
و با انجام آنها میتوانی به نیاط اع و قوّت
سیست هاي آموزشی پیببری و در صدد ارتیاي نیاط
قوّت و رف نیاط اع آن برآیی ؛ چرا که در نهایم
مقصول سیست آموزش ،ددماتی اسم که در
بخ هاي مختل به بیماران و مراجعی ارائه شده
اسم و بدون سنج و ارزیابی نهایی ای ددمات از

مواد و روشها
درپژوه حاارباتوجهبهشرایطومواوعمورد
جامعهي

بررسی،روشپیمای بهکارگرفتهشدهاسم.
کلیهي مراجعی به بخ هاي
دربرگیرندهي  

آماري 
نپزشکیاهواز
مختل آموزشیدرمانیدانشکدهيدندا 
درسال1988-1983بودهو تجزیهوتقلیلنهاییبر
مراجعهکنندهبه

دادههاي جم آوريشدهاز 184
روي 
ای دانشکده صورت پریرفته اسم .در ای تقیی از
اندازهگیري مفاهی ومتغیرها استفاده
پرسشنامهبراي  
اندازهگیري
شدهاسم.پرسشنامهشاملگویههاییبراي 
میزان راایممندي مراجعی (در معیارهایی همچون
نقوهي بردورد مسؤولی پریرش ،افراد درمانکننده،

منشی بخ ها ،سرعم رف مشکل ،نظ نوبمدهی،
بهداشموسایلبهکارگرفتهشده،سطحامکاناتبهکار
گرفته شده ،کیفیم درمان و میزان راایممندي در
ازايکیفیمکارانجامشده)وسایر متغیرهاي مستیل
تقیی (همچون شغل ،س  ،جنس ،میزان تقصیالت،
مقلسکونم،قومیموبخ موردمراجعه)بودهاسم.
یافتهها
بررسی رابطه میان جنسیت و میزان رضایتمندی
کلی مراجعین:
آزمون Tنشانمیدهدادتالفناچیز بی ای دو
متغیرازلقاظآماريمعنادار نیسم وای فرایه مورد
نمیگیرد .به عبارت دیگر ،بی میزان
تأیید قرار  
رابطهي معنادار
منديمراجعی وجنسیم افراد  


راایم
وجودندارد.
بررسی رابطه میان سن و میزان رضایتمندی کلی
مراجعین:
بهدسم
باتوجهبهمیدارپیرسون وسطحمعنادار  
آمده براي رابطه بی س و میزان راایممندي
مراجعی درجم شادصهاي 3گانه،یک همبستگی
معکوسِ اعی ( )-5/108در سطح پنج درصد بی 
میتوانگفمکه
آنهاوجوددارد.بااحتمال30درصد 

راایممندي وي

مراجعهکننده ،میزان 

با افزای س 
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مییابد .یعنی مراجعی با سنی باالتر،
کاه  
راایممندي پایی تر و مراجعی با سنی پایی تر،

راایممندي باالتري در مراجعه به بخ هاي

دانشکدهيدندانپزشکیدارند.

بررسی رابطه میان میزان تحصیالت و میزان
رضایتمندی کلی مراجعین:
راایممندي مراجعی با

ادتالف میانگی میزان 
سطح تقصیلی زیر دیپل ( 29/9از نمرهي  3تا ،)99
راایممنديمراجعی باسطحتقصیلی

میانگی میزان
راایممندي مراجعی با

دیپل  ،29/3میانگی میزان 
سطح تقصیلی فوق دیپل  ،29/4میانگی میزان
راایممنديمراجعی باسطحتقصیلیلیسانس24/4

راایممندي مراجعی با سطح

و میانگی میزان 
تقصیلیباالترازلیسانس29/5بامیدارF=9/154با
سطح معناداري  5/519پریرفته میشود؛ یعنی بی 
راایممندي مراجعی با سطوح

میانگی میزان 
تقصیلیمختل ،تفاوتمعناداريوجوددارد.
بررسی رابطه میان شغل و میزان رضایتمندی
کلی مراجعین:
راایممندي مراجعی با

ادتالف میان میزان 
واعیمشغلیمقصل -دانشجووبامیانگی ( 20/9از
راایممندي باواعیمشغلی

نمرهي 3تا،)99میزان
راایممندي مراجعی 

کارمندبامیانگی ،29/0میزان
با واعیم شغلی آزاد با میانگی  29/8و میزان
راایممندي مراجعی دانهدار با میانگی  20/9و با

میدار   F= 2/54معنادار نیسم و پریرفته نمیشود.
راایممندي مراجعی با

یعنی بی میانگی میزان 
غلیتفاوتمعناداريوجودندارد.

واعیمش
بررسی رابطه میان بخشهای مورد مراجعه و
میزان رضایتمندی کلی مراجعین:
راایممندي مراجعی به

ادتالف میان میزان 
عصبکشی) با میانگی ( 22/1از
بخ اندودانتیکس( 
راایممندي مراجعی به

نمرهي  3تا  ،)99میزان 
راایممندي

بخ ترمی با میانگی  ،29/0میزان 
مراجعی به بخ اطفال با میانگی  ،20/4میزان
راایممندي مراجعی به بخ جراحی با میانگی 

راایممندي مراجعی به بخ پریو با

 ،29/8میزان 

راایممندي مراجعی بهبخ 

میانگی ،29/3میزان
راایممندي

رادیولوژي با میانگی  ،28/9میزان 
مراجعی به بخ تشخیص با میانگی  ،29/3میزان
راایممندي مراجعی بهبخ پروتزبامیانگی 22/8

راایممندي مراجعی به بخ ارتودنسی با

و میزان 
میانگی 29/1وبامیدارF=2/399باسطحمعناداري
 5/554پریرفته میشود .یعنی بی میانگی میزان
راایممنديمراجعی بهبخ هايمختل دانشکدهي

دندانپزشکیتفاوتمعناداريوجوددارد.
مطاب با یافتههاي جدول شمارهي یک ،میزان
راایممندي از بهداشم وسایل بهکار گرفته شده در

مرکزبانمرهي(9/53ازنمرهي1تا)4بیشتری میزان
راایمرانشانمیدهد.پسازآنسطحامکاناتبهکار

گرفته شده در مرکز با نمرهي  ،9/59نقوهي بردورد
افراد درمانکننده با نمرهي  2/39و نقوهي بردورد
مسؤولی پریرش با نمرهي  2/81در رتبههاي بعدي
قراردارند.درادامهراایمازهزینهيپردادمشدهدر
بهطور
ازايکارانجامشدهوراایمازکیفیمدرمان 
مشترک با نمرهي  2/93قرار دارند .راایم از نقوهي
بردوردمنشیبخ هابانمرهي2/92وراایمازنظ 
ردههاي پایی تر جاي
نوبمدهی با نمرهي  2/49در  

میگیرند .ک تری میزان راایممندي مراجعی به

میولهي سرعم رف مشکل برمیگردد که با نمرهي
2/99درانتهايجدولقرارگرفتهاسم.
بحث و نتیجهگیری
درای تقیی غیرازسنج میزانراایممندي
بهطور
لفهها نیز  
کلی مراجعی اهمیم هر یک از مؤ 
مجزاازدیدگاهمراجعی موردپرس وجوقرارگرفمو
لفههاي با اهمیمتر
مشاهده شد که همواره نمرهي مؤ 
(مثالًبهداشم وسایلبهکارگرفتهشده،سطحامکانات
افراددرمانکنندهبهترتیب

بهکارگرفتهشدهونقوهي 
بامیانگی راایم9/59،9/53و(2/39ازنمرهي1تا
 )4معموالً از میزان راایم باالتري بردوردار بودهاند.
توایح ای که همواره در امر بهبود راایممندي با
توجه به میزان اهمیم مؤلفه ،یک واحد تالش ،میدار
کهچنانچه

راایممتفاوتیرابهدنبالدارد.جالبای 

میدار توجه در یک مؤلفه از یک زمان به زمانهاي
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بعديیکسانباشد؛احتماالًمیزانراایمثابمنمانده
اسم و حتی کاه نیز دواهد یافم ،به دلیل ای که
نیازها در طی زمان تغییر شکل یافته و به نیازهاي
اساسیتغییرشکلدواهندداد (دواس،دي.اي2552
وگوردونومکداگالس.)2555
بنابرای توصیه میشود مدیریم دانشکدهي
دندانپزشکیتوجهبیشتريرابهمیوالتیکهازمیدار

بااهمیمتری 

راایمکمتريبردوردارند،معطوفدارد.
لفهها،راایم ازکیفیمدرمانبا نمرهي 2/93
ای مؤ 
درصد(ازنمرهي  1تا)4اسم.بنابرای مجدداًتوصیه
میشوددرای زمینهاقداماصالحیعاجلبهعملآیدو

یااگرواقعاًکیفیمدرمانبهلقاظشادصهايکیفیتی
پایی نیسم ،تعبیر مراجعی با اطالعرسانی اثرگرار
ازآنجاییکه ای متغیربیشتری اهمیم
اصالحشود .
رابرايشهرونداندارد،مقی بروزنقابلتوجهآنبر
راایمکلیمراجعی ازدانشکدهيدندانپزشکیتنأکید
میکند.
پیشنهادات
بهمنظور بهبود عملکرد دانشکده و افزای 

راایممنديمراجعی میتوانپیشنهاداتزیرراارائه

داد:
 -1افزای سرعم در ددماترسانی به مراجعی ،
بهنقوي که بتوانند در مدت زمان کمتري به نتایج

(درمان) مورد نظر دود برسند .در واق فواصل
کوتاهتريبرايتاریخمراجعهيبعدياعالمشود.













شفافسازي و مستندسازي ددمات از طری 

 -2
اطالعرسانی به روشهاي متنوع و قابل مشاهده

طوريکه در دسترس مراجعی قرار داشته باشد،


به
باعث آرام و اطمینان داطر مراجعی دواهد بود.
بنابرای اروري اسم به ای مه توجه ویژه مبرول
گردد.
 -9اولی بردورد مراجعی با کارکنان دط اول
دانشکدهدرایجادارتباطمنطییومناسبدربدوورود
ازاهمیمویژهايبردورداراسم.

پرسنلبهطورمرتبتقمارزیابیو

لرادرای زمینه،
آموزشهايالزمقراردادهشوند.

-4نظارتبیشتراساتیدبرکاردانشجویان.
تقدیر و سپاسگزاری
یسندهي

ای میاله بخشی از طرح تقیییاتی نو
دورهي دکتراي آقاي دکتر
نامهي  
مسؤول و پایان 
یلهي
بهوس 
حشمم اهلل لطفی بوده و هزینههاي طرح  
معاونم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهواز تأمی گردیده اسم .همچنی از آقاي مهندس
ممبینی براي انجام مقاسبات آماري تیدیر و تشکر
یشود.
م
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میانگین رضایت

ابعاد مختلف رضایت

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

مراجعین
(از نمرهی  1تا )4

انحراف
معیار

بهداشموسایلبهکارگرفتهشندهدر

1
مرکز

28/4

09/9

19/4

 1/ 9

9/53

5/91

 2سطحامکاناتبهکارگرفتنهشندهدر
مرکز

29/4

09/8

10/3

9/8

9/59

5/99

يبردوردافراددرمانکننده

 9
نقوه

24/9

02/0

18/9

4/4

2/39

5/98

نقوهيبردوردمسؤولی باپریرش
 4

10/2

09/8

29/9

9/9

2/81

5/92

 0راایمازهزینهيپردادمشندهدر
ازايکارانجامشده


14/2

49/0

91/9

9/9

2/93

5/93

9راایمازکیفیمدرمان

12/8

43/4

91/9

9/1

2/93

5/99

9راننایمازنقننوهيبردننوردمنشننی
بخ ها

14/9

49/0

91

15/3

2/92

5/89

8دراایمازنظ نوبمدهی

8/9

41/0

99/9

19/1

2/49

5/89

3سرعمرف مشکلمراجعی 

9/8

99/4

98

19/8

2/99

5/80
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The evaluation of satisfaction level among the patients referred to different
departments of Ahvaz dental school
Jahangirnezhad Mahmoud1,*
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Zaheri Abdehvand Mina3
1
:Associate professor of Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences
2
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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.
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