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Abstract
Introduction and Aim: Satisfaction is a very significant concept in health care. Patient satisfaction is one
of the most important factors to improve the quality of services in clinics. The aim of the present study
was to evaluate the satisfaction of patients who referred to the clinics of the School of Rehabilitation
Sciences at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Materials and Methods: In the present cross-sectional study, 200 patients were randomly selected from
those referring to the School of Rehabilitation Sciences at Shahid Beheshti University of Medical
Sciences, Tehran, in the first six months of 1391. Data was gathered using interviews and questionnaire
administration and SPSS (v. 18) was used for data analysis.
Results: It was found that %83.5 of the patients were satisfied with the clinic’s services. Totally, %96.3 of
the participants stated that if they require rehabilitation in the future, they would go back to these clinics
again. The highest satisfaction was related to the Sentry personnel and speed and accuracy of test the
therapists performed. The lower satisfaction was related to the hygiene of physical therapy clinic and
long waiting time in the Audiology Clinic.
Conclusion: The findings showed that satisfaction of patients differed from one variable to another.
Although the overall satisfaction of patients is acceptable, the shortages and problems addressed by the
participants in the questionnaire were presented to the administrators of each clinic and the Dean of the
School of Rehabilitation Sciences to alleviate these problems and to increase patient satisfaction.
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بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين به كلينيك هاي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي 1391
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کارشناس ارشد شنوایی شناسی ،عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی .دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
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مربی آمار زیستی ،گروه علوم پایه ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
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چكيده
مقدمه و هدف
رضایتمندی مفهومی است که امروزه در مراقبت های بهداشتی درمانی اهمیت شایانی یافته است .بررسی رضایت بیماران یکی از مهم ترین عوامل در ارتقا سطح کیفیت ارائه
خدمات در کلینیک ها به شمار می رود.
هدف از مطالعهی حاضر ،بررسی رضایتمندی مراجعه کنندگان به کلینیک های دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد.
مواد و روش ها

مطالعه ی پیش رو به صورت مقطعی طی شش ماه اول سال  1391در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بر روی  200نفر مراجعه کننده به
کلینیک های دانشکده صورت گرفت .اطالعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بررسی گردید .یافته ها بهصورت کدگذاری شده توسط نرم افزار  Spss 18مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
يافته ها
در بررسی حاضر در مجموع  83/5%بیماران مراجعه کننده به دانشکده از خدماتی که برای آن ها انجام شده بود رضایت کامل داشتند ،که در کل  96/3%بیماران بیان کردند
که در صورت نیاز در آینده ،مجدداً به این دانشکده مراجعه می کنند .بیشترین رضایتمندی مربوط به برخورد پرسنل بخش حراست (نگهبانی) و رضایتمندی از سرعت عمل و
دقت درمانگران در انجام آزمایشات و کمترین رضایتمندی مربوط به نظافت سرویس بهداشتی کلینیک فیزیوتراپی و مدت زمان انتظار باال در کلینیک شنوایی شناسی بوده
است.
نتيجه گيري
بر اساس یافته ها میزان رضایتمندی در کلینیک های دانشکده ،بر اساس عوامل در نظر گرفته شده متفاوت است .اگرچه رضایت کلی بیماران قابل قبول است ،اما با توجه به
کمبودها و مشکالتی که بیماران در پرسشنامه ها ذکر کرده اند و با ارائه آن ها به مدیران گروه و ریاست و معاونین دانشکده ،راه حل مناسبی برای کاهش این مشکالت و
افزایش رضایتمندی بیماران ارائه داده می شود.
واژگان كليدي
رضایتمندی بیمار ،خدمات توانبخشی ،کلینیک

نويسنده مسئول :فرناز فتح اله زاده .تهران .خیابان دماوند .روبروی بیمارستان بوعلی .دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی .گروه شنوایی شناسی.
آدرس الكترونيكfathollahzadeh@sbmu.ac.ir:
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مقدمه و اهداف
کلینیک های دانشکده یکی از مکان هایی هستند که بیماران برای درمان به آن جا مراجعه می کنند .اهمیت توجه به سطح رضایت بیماران از
کیفیت خدمات درمانی نقش موثری در برنامه ریزی های مدیریتی در سیستم های خدمات درمانی دارد .کسب رضایت بیمار یکی از عوامل مهم
در حفظ موقعیت مرکز ارائه دهنده خدمات است(.)2 ,1
یکی از مهمترین مسئولیت های مدیران دانشکده ها و مراکز دولتی و یا مراکز وابسته به دانشگاه ها نظر سنجی از مراجعه کنندگان جهت
شناسایی نقاط ضعف و قوت واحد ها و ارائه آن به مدیران مسئول در کلینیک های تابعه به منظور رفع نقاط ضعف در ارتقا کیفیت خدمات
توانبخشی و در نهایت ایجاد رضایتمندی بیشتر بیماران از خدمات ارائه شده می باشد .از دیگر فواید بررسی رضایتمندی افزایش تعداد مراجعات و
فراهم نمودن امکانات برای آموزش بهتر به دانشجویان رشته های مربوطه ،درآمدزایی بهتر ،بهبود فضای فیزیکی و تجهیزات و امکانات می
باشد .همچنین میتوان به اصالح عملکرد و رفتار کارکنان شاغل کمک نموده و از این رو نظارت بر عملکرد آنان ممکن است منجر به
تصمیمات مدیریتی توام با تشویق و یا تنبیه گردد.
تحقیقات بسیاری راجع به رضایتمندی بیماران در مراجعه به درمانگاه ها و مراکز درمانی دانشکده ها و بیمارستان ها انجام شده است .در مطالعه
فتاحی (  )1387میزان رضایتمندی بیماران از کلینیک های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مورد بررسی قرار گرفت .وی بیان کرد
که بیشترین عامل نارضایتی دوری راه و فضای اتاق انتظار بود در حالی که کمترین عدم رضایت مربوط به رفتار دانشجو و استاد و رعایت
بهداشت بوده است .که برای رفع آنها اقدامات الزم برای کاهش نارضایتی بیماران باید انجام گیرد(.)3
در بررسی سطح رضایتمندی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که توسط
بختیاری و همکاران انجام گرفت ( ،)1384بیشترین میزان رضایتمندی مطلق در حیطه رعایت شئونات اسالمی و پایین ترین سطح رضایتمندی
مطلق مربوط به بر نامه ریزی و زمان بندی درمان بود .به کارگیری این نتایج در برنامه های استراتژیک خدمات توانبخشی ،قدمی موثر در
افزایش بهروری در ارائه خدمات بوده است(.)4
در بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1382انجام گرفت ،دکتر
رزمی و همکاران به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین میزان رضایت بیماران با داشتن دفترچه بیمه ،نحوه برخورد دانشجویان ،نظارت
اساتید ،فرایند پذیرش و هزینه خدمات درمانی وجود دارد(.)5
در مطالعهی سعادتی (  )1385تحت عنوان "بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس های یکی از بیمارستان های آموزشی شهر
مشهد" وی عنوان کرد که توجه و نظارت جدی در زمینه ایجاد و رعایت استانداردهای ساختارهای فرآیند و برآیند در بخش های اورژانس
ضروری به نظر می رسد(.)6
تاکنون مطالعه ای جهت بررسی سطح رضایتمندی مراجعه کنندگان به دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی انجام نشده است .این مطالعه
جهت بررسی رضایت مندی مراجعین به کلینیک های دانشکده علوم توانبخشی شامل کلینیک های کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،بینایی سنجی و
شنوایی شناسی و خدماتی که هر یک به بیماران عرضه می کنند ،طراحی گردیده است و هدف آن بررسی رضایت مندی مراجعه کنندگان از
نحوه خدمات درمانی و نیز علت و نحوه مراجعه آن ها به این دانشکده می باشد .تا بتوان از این طریق مشکالت و توقعات بجای بیماران را
بررسی و با رفع مشکالت و نقاط ضعف موجود احتمالی بهترین خدمات را به آن ها ارائه داد.
مواد و روش ها
مطالعهی حاضر به صورت مقطعی بر روی یک نمونه تصادفی شامل  200نفر از مراجعین (  123زن و  77مرد) به کلینیک های کاردرمانی،
فیزیوتراپی ،بینایی سنجی و شنوایی شناسی در  6ماه نخست سال  1391انجام گردید.
تعداد نمونه ها برای هر کلینیک تعداد  50نفر در نظر گرفته شد .نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند.
روش جمع آوری اطالعات مصاحبه همراه با تکمیل پرسشنامه بود .بدین صورت که بعد از اتمام ارائه خدمات کلینیکی به بیماران از آنها خواسته
می شد که در صورت تمایل پرسشنامه رضایتمندی مربوط به کلینیک را تکمیل نمایند ،پرسشنامه بیماران خردسال و سالمندانی که به دلیل کم
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سوادی یا بی سواد ی ،قادر به تکمیل پرسشنامه نبودند ،توسط همراه بیمار یا منشی کلینیک که از قبل آموزش دیده بود تکمیل می گردید .به
بیماران در هنگام انجام ارزیابی بالینی پرسشنامه داده نشد .در انتهای پرسشنامه از بیماران خواسته میشد جهت ارتقا سطح کیفیت خدمات
کلینیک ،هرگونه انتقاد و پیشنهادی را در انتهای پرسشنامه وارد نمایند.
ابزار مورد استفاده در مطالعهی پیش رو یک پرسشنامه سه قسمتی بود .قسمت اول حاوی سواالت مربوط به اطالعات دموگرافیک بیمار ،قسمت
دوم پرسشنامه های استاندارد رضایت بیمار ( )PSQ1حاوی اطالعاتی در حیطه ی خدمات درمانی ،خدمات مربوط به کارکنان ،بخش پذیرش،
زمان انتظار ،هزینه ها ،رعایت شئونات اسالمی و رفتار و عملکرد آزمایشگر بود .با توجه به متفاوت بودن خدمات ارائه شده هر کلینیک ،چهار
پرسشنامه به تفکیک کلینیک گروه های آموزشی و نو ع خدمات آنها پس از کسب نظرات اساتید صاحب نظر در هر گروه و تایید ایشان تهیه
گردید و قسمت سوم پرسشنامه که حاوی سواالت مربوط به هر کلینیک از قبیل برخورد و رفتار دانشجوها ،نظارت اساتید بر کار دانشجوها،
خدمات رفاهی کلینیک بود ،آماده گردید.
اعتبار و پایایی پرسشنامه فارسی  PSQدر مطالعه فرمهینی و همکاران به تایید رسیده است( .)7در این مطالعه نیز به دلیل اضافه کردن چندین
آیتم به پرسشنامه اصلی ،برای تایید روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات افراد صاحب نظر موضوعی استفاده شد.
روش پاسخگویی به سواالت پرسشنامه به صورت انتخاب یکی از پنج گزینه "کامال راضی"" ،حدوداً راضی"" ،نظری ندارم"" ،حدوداً ناراضی"
و "کامال ناراضی" بود .نحوه امتیازدهی به هر پرسشنامه بر اساس معیار  5نمره ای لیکرت ( نمره  1کمترین و نمره  5بیشترین رضایتمندی)
انجام شد و بر اساس امتیازات به دست آمده در هر قسمت به صورت درصد ،میزان رضایت بیمار در حیطه مورد نظر بررسی گردید .سرانجام داده
ها به کمک نرم افزار آماری  SPSS 18تجزیه و تحلیل و در سطح خطای  0/05نتایج گزارش گردید.
يافته ها
در مطالعهی حاضر در مجموع  200نفر 123 ،زن و  77مرد با رده سنی  2-87سال با میانگین سنی  35/6سال و با انحراف معیار  15/482در
پژوهش شرکت داشتند 72/5% .بیماران متأهل و  %27/5بیماران مجرد بودند .از لحاظ میزان تحصیالت  %6بیماران بیسواد %19 ،تحصیالت زیر
دیپلم  %55 ،دیپلم و فوق دیپلم و  16/5%لیسانس و باالتر بودند %3/5 ،بیماران دانش آموز بودند.
 میزان رضایتمندی بیماران از نحوه برخورد نگهبانی(حراست) دانشکده  % 83/6رضایت کامل % 14/4 ،رضایت نسبی و  % 2ناراضی بودند. رضایتمندی بیماران از نظر دسترسی به کلینیک ها و تابلوی راهنمای و اطالعات  % 75/5رضایت کامل % 21 ،رضایت نسبی و % 3/5ناراضی بود.
 از نظر برخورد منشی (پذیرش) کلینیک ها بیشترین رضایتمندی مربوط به کلینیک کاردرمانی 71/5 %و کمترین مربوط به کلینیک اپتومتری %40میباشد.
 از لحاظ نظافت کل کلینیک ها %71 ،رضایت کامل 27/5% ،رضایت نسبی و  1/5%ناراضی بودند .که این رضایتمندی به تفکیک کلینیک هابه شرح زیر می باشد ( .جدول  )1بیشترین رضایتمندی مربوط به کلینیک اپتومتری و کمترین مربوط به کلینیک کاردرمانی میباشد.
جدول  :1میزان رضایتمندی بیماران از وضعیت نظافت کلینیک ها به تفکیک کلینیک ها ()n=200
میزان رضایتمندی

رضایت کامل

رضایت نسبی

عدم رضایت

اپتومتری

% 91/8

% 8/2

%0

شنوایی شناسی

% 75/5

% 22/4

% 2/1

فیزیوتراپی

% 82

% 18

%0

کاردرمانی

% 41/3

% 54/3

% 4/4

کلینیک

Patient Satisfaction Questionnaire
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 از لحاظ وضعیت زمان انتظار بیماران ،بیشترین رضایتمندی مربوط به کلینیک اپتومتری 85/4%و کمترین رضایتمندی مربوط به کلینیکشنوایی شناسی  %59/6میباشد.
 از دیگر نتایج مطالعه حاضر ،بررسی رضایتمندی بیماران از دقت درمانگر در انجام آزمایشات ،برخورد درمانگر و اطالعاتی که درمانگر در موردبیماری شان در اختیار بیمار قرار می دهد ،بوده است ( .جدول )2
جدول  :2میزان رضایتمندی بیماران از دقت ،برخورد و اطالعات درمانگر در کلیه کلینیک ها()n=200
میزان رضایتمندی

رضایت کامل

رضایت نسبی

عدم رضایت

دقت درمانگر

%80

%18/4

% 1/6

برخورد درمانگر

% 80/5

% 18/9

% 0/5

اطالعات درمانگر

% 71

% 28

%1

  %15/4بیماران نارضایتی خود را از میزان هزینه پرداخت شده ابزار داشتند و  84/6%بیماران از میزان هزینه پرداخت شده رضایت کاملداشتند.
 رضایتمندی کلی بیماران از مراجعه به کلینیک های دانشکده به تفکیک کلینیک ها به شرح زیر می باشد .همانطور که در جدول مشخصاست بیشترین رضایتمندی مربوط به کلینیک بینایی سنجی و کم ترین رضایتمندی مربوط به کلینیک فیزیوتراپی می باشد ( .جدول )3
جدول  :3میزان رضایت کلی بیماران از کلینیک ها به تفکیک کلینیک ها()n=200
میزان رضایتمندی

رضایت کامل

رضایت نسبی

عدم رضایت

اپتومتری

% 91/7

-

% 8/3

شنوایی شناسی

% 78/7

-

% 21/3

فیزیوتراپی

% 76

-

% 24

کاردرمانی

% 89/8

-

% 10/2

کلینیک

در کل  % 83/5بیماران مراجعه کننده به دانشکده از خدماتی که برای آن ها انجام شده بود راضی بودند ،که در نهایت  % 96/3بیماران بیان
کردند که در صورت نیاز در آینده ،مجدداً به این دانشکده مراجعه خواهند کرد.
نتایج حاصل نشان داد که ارتباط معناداری بین سطح تحصیالت ،سن و میزان رضایتمندی بیماران وجود ندارد .اما رابطه معناداری میان نظارت
اساتید بر کار دانشجویان و میزان رضایتمندی وجود دارد .)P=0/001( .همچین ارتباط معناداری بین اطالعات درمانگر و رضایتمندی بیماران
مشاهده گردید.)P=0/002( .
بحث
مطالعه حاضر در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور بررسی رضایتمندی مراجعه کنندگان به کلینیک ها
جهت بررسی نقائص و کاستی های کلینیک ،ارتقا سطح آموزشی و خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان انجام شد .نتایج این
مطالعه نشان داد که میزان رضایتمندی بیماران از خدمات کلینیک های دانشکده علوم توانبخشی در حد مطلوب بوده است.
 در این مطالعه  % 61/3مراجعه کنندگان زن و  % 38/7آنها مرد بودند .میانگین میزان رضایتمندی خانم ها باالتر از مردان بود اما از لحاظآماری معنادار نبود .در مطالعه طاهری و  Alexiusنیز این رابطه معنادار نبود(.)9 ,8
 از نظر ارتباط بین سطح سواد و میزان رضایتمندی رابطه معناداری مشاهده نگردید .بیشترین سطح رضایت مربوط به افراد دارای مدرک دیپلمو فوق دیپلم بود و این میتواند به دلیل سطح انتظارات پایین آنها باشد .در صورتی که در مطالعه سعادتی ،مسعودی راد و طاهری( )10 ,8 ,6این
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رابطه معنادار بوده است .و در افراد دارای سطح تحصیلی باالتر ،سطح توقعات به دلیل آگاهی بیشتر این افراد از حق و حقوق خود ،بیشتر و
رضایتمندی کمتر بوده است ،که شاید دلیل اصلی معنادار نشدن آن در تحقیق ما تعداد باالی مراجعه کنندگان با سطح تحصیلی پایین تر باشد،
 %75مراجعه کنندگان مدرک زیر فوق دیپلم داشتند.
 بیشترین سطح رضایتمندی مربوط به برخورد پرسنل نگهبانی بود که با توجه به اینکه اولین برخورد مراجعه کنندگان در دانشکده با پرسنل اینبخش است ،نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل نگهبانی میتواند نقش به سزایی در رضایتمندی مراجعه کنندگان داشته باشد .که نتایج فوق با نتایج
مطالعه مسعودی راد هم خوانی داشت(.)10
 در ارتباط با امکانات رفاهی دانشکده از قبیل (سرویس بهداشتی ،اتاق انتظار ،تابلوهای راهنما 73/2% )...کل بیماران از امکانات رفاهیدانشکده رضایت کامل داشتند که بیشترین رضایتمندی از نظر نظافت کلینیک مربوط به کلینیک اپتومتری و کمترین رضایتمندی مربوط به
کلینیک کاردرمانی می باشد .همچنین عدم وجود فضای کافی جهت پارکینگ ماشین جهت بیماران از مواردی بود که اکثر بیماران در پرسشنامه
خود اشاره کرده بودند که الزم است جهت رفاه مراجعه کنندگان تمهیداتی انجام شود.
در مورد نحوه برخورد منشی کلینیک ها بیشترین رضایتمندی مربوط به کلینیک کاردرمانی و کمترین رضایتمندی مربوط به کلینیک اپتومتری
می باشد ،در کل  % 83/3بیماران از نحوه برخورد بخش پذیرش دانشکده رضایت داشتند و رفتار آنها را توام با احترام توصیف کردند ،که این نوع
رفتار میتواند باعث جذب بیمار و افزایش رضایتمندی آن ها گردد.
 % 84/6بیماران از هزینه ای که در قبال خدمات توانبخشی به این مرکز پرداخت میکردند رضایت کامل داشتند ،و  % 15/4بیماران از هزینه
پرداختی ناراضی بودند .در مقایسه با دیگر مطالعات ،درصد رضایتمندی بیماران از هزینه پرداختی در دانشکده توانبخشی باال بود که شاید دلیل
اصلی آن ،دریافت هزینه کم تر از هزینه مصوب در مقایسه با دیگر مراکز درمانی باشد.
 در مطالعه حاضر زمان انتظار مراجعه کننده جهت ویزیت توسط درمانگر در کلینیک های مختلف متفاوت بود ،که کمترین زمان انتظار مربوطبه کلینیک اپتومتری و بیشترین زمان مربوط به کلینیک شنوایی شناسی بود ،بین میزان رضایتمندی و زمان انتظار رابطه معناداری مشاهده
گردید ) p= 0/004 ( .معطلی بیش از حد بیماران کلینیک شنوایی شناسی باعث کاهش رضایتمندی برخی از مراجعه کنندگان این کلینیک شده
بود .که انتظار میرد با هماهنگی بیشتر منشی کلینیک با دانشجویان و مربیان کلینیک این مشکل رفع گردد .به طور کلی می توان اذعان داشت
که با کاهش زمان انتظار برای ورود بیمار به کلینیک ،رضایتمندی بیماران بیشتر خواهد شد.
 یافته های پژوهش نشان می دهد که  %80بیماران از وقت و مدت زمانیکه آزمونگر بدون اتالف وقت آزمایش را انجام می داد و دقتآزمونگر ،ابراز رضایت داشتند .که میزان رضایتمندی از لحاظ آماری معنادار بوده است(p=0/001 ).
 %480مراجعه کنندگان از برخورد دانشجویان و دقت آنها در انجام آزمایشات رضایت کامل % 18 ،رضایتمندی نسبی و  1/6%درصد بیماران
ابراز نارضایتی داشتند ،که میزان رضایتمندی بیماران از دقت دانشجویان در مطالعه رزمی و همکاران  53/2%بوده است .به تفکیک کلینیک ها
بیشترین رضایتمندی از دقت آزمونگر حین آزمایش مربوط به کلینیک فیزیوتراپی و کمترین رضایتمندی مربوط به کلینیک کاردرمانی می باشد.
نظارت مربی کلینیک بر نحوه کار دانشجویان ،باعث دلگرمی بیماران و همچنین دانشجویان می شود .حضور اساتید در کلینیک و ارزیابی کار
دانشجو باعث افزایش رضایتمندی بیماران می شود .با توجه به اینکه دانشجویان نسبت به مربیان بیشتر با بیمار در ارتباط هستند ،نظارت مربیان
بر نحوه برخورد دانشجویان با مراجعه کنندگان نیز تاثیر بسزایی در رضایتمندی بیماران دارد.
 71 %بیماران از اطالعات و دس تورالعمل هایی که آزمونگر بعد از آزمون راجع به بیماری و راه های درمانی و توانبخشی در اختیار آن ها می
گذاشت ابراز رضایت داشتند % 28 .رضایتمندی نسبی و  %1عدم رضایت داشتند .برای افزایش میزان رضایتمندی بیماران در این زمینه میتوان با
تهیه بروشورهای اطالع رسانی راجع به بیماری ها و راه های توانبخشی اطالعات مفیدی در اختیار بیماران قرار داد.
نتيجه گيري
در بررسی حاضر در مجموع  83/5%بیماران مراجعه کننده به دانشکده از خدماتی که برای آن ها انجام شده بود رضایت کامل داشتند ،که در کل
 96/3%بیماران بیان کردند که در صورت نیاز در آینده ،مجدداً به این دانشکده مراجعه میکنید.
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.................. بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين

 اما با توجه به کمبودها و مشکالتی که بیماران در پرسشنامه ها ذکر کرده بودند و همچنین در یافته،اگرچه رضایت کلی بیماران قابل قبول است
 راه حال مناسبی برای کاهش این مشکالت و، امید است که مدیران گروه و ریاست و معاونین محترم دانشکده،های این طرح مشاهده گردید
.افزایش رضایتمندی بیماران ارائه دهند
سپاسگزاری و قدردانی

 و با حمایت مالی8468 مقاله ی حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره
، بدین وسیله از جناب آقای دکتر خسرو خادمی کالنتری معاونت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد
. تشکر و قدردانی می شود،مدیران گروه های آموزشی و منشی کلینیک ها که نهایت همکاری در اجرای این طرح را داشتند
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