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 چکیده
 وب تیفیک انزیم یابیرزاباهدف  مطالعه نیو توسعه آن دارد. ا یسازنده در طراح یکاربران، نقش دگاهیصفحات وب از د تیفیک یابیارز مقدمه:

 .است شده کاربران انجام دگاهیاز د المیا یسایت دانشگاه علوم پزشک

ال سانشگاه در داغل این تحلیلی انجام شد. جامعه آماري این پژوهش را کلیه کارکنان ش-پژوهش حاضر به روش توصیفی مواد و روش ها:

ار گیري تصادفی انتخاب شدند. ابز نهنفر با استفاده از روش نمو 297نهایت طبق فرمول کوکران،  که در اند نفر تشکیل داده 1300، به تعداد 1393
 ،ی)فراوانیفیآمار توص يها روش و  SPSS vol.16افزار ها نیز با استفاده از نرم تحلیل داده و نامه وب کوال بود. تجزیه گردآوري اطالعات، پرسش

 .انجام شدتک نمونه(  tصورت  به t)آزمون ی( و آمار استنباطاریو انحراف مع نیانگیدرصد، م

سایت  بل در وبوابط متقارو  تیسهولت استفاده، جذاب ،يسودمند زانیم نیانگیم بیبه ترت این مطالعهطبق نتایج  بر های پژوهش: یافته

 شده است، تفاوت معناداري دارد. انتخاب سهیمقا يکه مبنا 3که با عدد  بوده 36/3و  26/3، 79/3، 35/3برابر  المیا یدانشگاه علوم پزشک

ستفاده، اسهولت  ،يدمنددر چهار بعد سو ی ایالمسایت دانشگاه علوم پزشک مطلوب وب تیضعدهنده و نشان جینتا گیری: بحث و نتیجه

 .ببخشند ءرا ارتقاعه ررسی در این مطالمورد ب دانشگاه، سایت وب تیفیجوانب کتمامی  توانند می سایت وب رانیمداما و روابط متقابل است؛  تیجذاب
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 مقدمه
میزان استفاده از اینترنت با  اخیر هاي سالدر 

در حال افزایش است. این  تصور قابل غیرسرعتی 
موضوع اینترنت را به اولین مرجع مردم براي دسترسی 

کرده تبدیل  سایت وباطالعات در جهان مجازي به 
براي ورود دنیا به اطالعات  اي دریچه سایت وب. است

 ها سایت وب. الکترونیکی را ممکن ساخته است
هستند که در قالب  ها دادهاز  اي یافته ساختارمجموعه 

 ها نمایش فیلمو  ها عکس، تصاویر گرافیکی، ها متن
 چند داده گاهیپا کی ورتــص بهو  وندـــش میداده 
به  ها سازمان یمعرف يبرای را مناسب، ابزار اي رسانه

 .دهند یم لیتشک ها آن مندان عالقهمخاطبان و 
درگاه  تنها نه یسازمان يها گاه اطالعات موجود در وب

لقی ـــتها  ازمانـــاز س کیبه هر  ورودي کاربران
و  رسانی اطالعارائه خدمات  فیکم و ک ، بلکهشوند می

، ها آنروزآمد توسط  ولیدات علمیتبه  یدسترس
که بر اساس  آورد یم دیپد را در ذهن کاربران يریتصو

 .(1)کنند یم يسازمان داور اتیآن درباره کل
که  فردي به منحصر هاي فرصتبا توجه به مزایا و 

شبکه جهانی وب به وجود  ویژه بهفناوري اینترنت و 
آورده است، امروز کمتر سازمان، موسسه و یا نهاد 

یافت که براي  وانـــت میوصی را ــدولتی یا خص
هر چه بیشتر از این فناوري، اقدام به  مندي بهره

 رب یا پایگاه اطالعاتی نکرده باشد؛ بنا سایت وبطراحی 
فعالیت سازمان  کننده منعکس عنوان به سایت وباین 

و  استاهمیت  حائزو پل ارتباطی بین ذینفعان بسیار 
تمامی  واقع در .(2)این موضوع بر کسی پوشیده نیست

 عنوان بهرا  نترنتیاستفاده از ا ایپو هاي ازمانــس
سازمان و جامعه  انیم یتعامل وسیله ترین مناسب

به  توان می که از آن جمله گزینندمی برکاربران 
. داشاره نمو یو مراکز پژوهش ها دانشگاهصفحات وب 

دورنما و اهداف  یبا معرف یدانشگاه هاي سایت وب
 هاي گروهتحت پوشش،  هاي دانشکده ،یاختصاص

 عرضه یلیتحص مختلف و مقاطع ها رشته ،یآموزش
 ،معرفی استادان ،یو پژوهش ی، امکانات آموزششده

 ياندوختگان دانشگاه در فضا و دانش انیدانشجو
 طوري به ر است،برخوردا ياریبس تیاهم از وب يمجاز

 یدانشگاه هاي سایت وب بندي رتبهامروزه  یحت که

 یپژوهش و یآموزش هاي فعالیت یابیارز اندازه به
 تیاهم يدارا ها آن دانشگاهی بندي رتبهو  ها دانشگاه

در این راستا  صورت گرفته هاي اقدام چند هر. (3)است
بسیار ارزشمند و شایسته و حاکی از پی بردن به اهمیت 
و جایگاه اینترنت و شبکه جهانی وب است؛ اما باید 

و پایگاه  سایت وباذعان کرد صرف طراحی 
دستیابی به  نتیجه درالعاتی زمینه استفاده و ـــاط

 این بر . بناسازد نمیرا فراهم  نظر مورد هاي هدف
و  ادراکضروري است که هر سازمانی با توجه به 

ي کاربران قادر به ارزیابی کیفیت صفحات ها مالک
 . (4)وب خود باشد

باکیفیتی داشته  هاي سایت وبباید  ها سازمان
 سایت وبارتباط انسانی در  گونه هیچ اوالًزیرا ؛ باشند

 جریان دارد. اوريفنو تعامالت از طریق  وجود ندارد
با  توان میتعامالت انسانی را ن هاي جنبه یبرخ
را باید با  ها جنبهجایگزین کرد و فقدان این  اوريفن

 نیز ها پژوهش .(2)جبران نمود سایت وببهبود کیفیت 
 توانند نمیدرصد موارد افراد  60 نشان داده است که در

کنند،  دایپ ها سایت وبدر  خواهند میچه را که  آن
از  توجهی قابلکه تعداد  شود میامر موجب  نیا

ناخواسته و  ،سایت وب کیگرفته از  یدهاي صورتبازد
ي اتالف زمان و انرژ نتیجه موجب درو  يتکرار
و به  ها سایت وبو ارزیابی منظم  لذا بازبینی .(5)شوند

 ها آندنبال آن مشخص شدن نقاط قوت و ضعف 
 گذاري و سیاستبی براي ــــاي مناســراهبرده
. (6)خواهد آورد به دستدر این زمینه  گیري تصمیم

کشف مشکالت  جهت به ها سایت وب تیفیک یابیارز
 یابیارز سازنده باشد. اریبس تواند می ها آنموجود در 

وب  یول ،بوده استطرح ــم ربازیمحتوا و متون از د
 و رسانی روز به جمله از يدیجد يو کاربردها ها جنبه

 کیاطالعات را به ارمغان آورده که هر  عیسر نتشارا
 .(7)طلبند میمطالعه را  جدا جهت یفرصت
از سرشت آن محسوب  یبخش يزیهر چ تیفیک

 ابـــحس بهاز آن  یزئــج طور طبیعی بهو  شود می
 نیغالباً ا يمشتر خدمات، تیفیک در خصوص. آید می

 کرده است افتیکه در یخدمت انیم مقایسهرا با  تیفیک
که انتظار داشته است)انتظارات(  ی( و خدمتها ادراک)

خدمات به صفر  تیفیک ي. هدف از ارتقاکند ارزیابی می
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مشتري انتظارات و ادراکات  میان این رساندن شکاف
مناسب  هاي از روش یکیمنظور،  نیدب. (8)است

به  ایاست که بر اساس بازخوردها  يهاه ویش ،یابیارز
 یبررس نیچن هم. (9)کاربران باشد هاي دیدگاه ،عبارتی
 ست،ا ها بررسی ریارزشمندتر از سا کاربران،ي نظرها

نوع خدمات  نهیزم در ییارهایمع جادیموجب ا رایز
 یابیارز يبرا رو این از. (10)شود میشده  افتیدر
 ،شود میاستفاده  هایی روش ،ها سایت وب تیفیـــک

 عنوان بهکوال،  کوال است. وب وب ها آناز  که یکی
 دربار  نینخست ،ها سایت وب ابزارهاي کیفیتاز  یکی

 هاي ت سراچهکیفی یابــیچون ارز ییها هــــزمین
 گرفتهکار ه ب یکیالکترون هاي فروشی کتابو  يتجار
مورد  تیفیجهت برآورد نمودن ک یمناسب و ابزار شده

سازمان  الکترونیکی یک عملکرد تجارتاستنباط از 
کوال، این هاي ابتدایی و آغازین وب  نسخه .(11)است

 ندلفه بودوم 35سازه و  12بعد،  4مشتمل بر  ها لفهوم
 لفهومتدریج این  ي جدید بهها شیرایونوعی در  به که
تغییراتی گردیدند. این ابعاد  خوش دستها  و سازه ها

سهولت  ي،سودمنداند از:  گانه به ترتیب عبارتچهار
 لفهومو  ها سازهارتباطات متقابل. و  تیاستفاده، جذاب

 .  (12)تفصیل آمده است به 1 شماره آن در جدول هاي
با عنوان  اي مطالعه (1380)یپژوهش ياحمد

 هاي دانشگاه هاي کتابخانه صفحات وب یابیارز»
 بهبود جهت يشنهادیپ يو ارائه الگو رانیا یدولت

ی ابیپژوهش ارز نیانجام داد. هدف ا« ها آن تیفیک
 هاي دانشگاه يمرکز هاي کتابخانه هاي سایت وب
موجود  هاي لفهومابعاد، سازه و  اساس کشور بر یدولت

ود. ب نهیزم نیدر ا يشنهادیپي کوال و ارائه الگو در وب
 نظر از که از آن است یپژوهش حاک نیا هاي یافته

 نیدر ب ها سازه گذاري ارزش زانیم نیشتریکاربران ب
 نانیاطم سازه، متعلق به مطالعه مورد سایت وب زدهیس

مطلوب  تیکه آن را در وضع استي در بعد سودمند
کاربران  نظر از گذاري ارزش زانیم نیقرار داده و کمتر

است.  يسودمند در بعد دهی پاسخزمان  ازهسمتعلق به 
 موجود در ابعاد سهولت استفاده و يها سازه نیچن هم

 نظر از گانه سیزده هاي سایت وبدوستانه  روابط
نسبتاً مطلوب،  گذاري ارزش محدودهکاربران در 

 مورد سایت وب زدهیس تیبعد جذاب يها سازهمطلوب و 

 قرار و نسبتاً مطلوب متوسط یارزش محدودهدر  بررسی
 وب يها سازهبا توجه به ابعاد و  مجموع در. اند گرفته
کاربران  نظر ازرا  ازیامت نیشتریکه ب یسایت وب کوال،

دانشگاه  يکتابخانه مرکز هاي سایت وب کسب کرده،
 وبمتعلق به  زین ازیامت نیکمتر است و ریرکبیام یصنعت

 (.13)است زیتبر هدانشگا يکتابخانه مرکز هاي سایت
کوال:  وب مدل»با عنوان یدر پژوهش (1388)ياحمد

 تیفیدر بهبود ک یمدل مفهوم کیتوسعه  بري کردیرو
خدمات  تیفیبهبود ک منظوربه «هاسایتوبخدمات 

 خدمات تیفیبهبود ک یمدل مفهوم ،ها سایت وب
و مراکز  ها سازمان هاي سایت وب رسانی اطالع
صمد  (.14)نموده است یطرح و بررس را رسانی اطالع
 هاي سایت وببراي ارزیابی  (2014)و همکاران بیک

پزشکی ایران، شش معیار در نظر گرفتند که از محتوا، 
قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی، تبلیغات، قابلیت تعامل 

بود. بر اساس نتایج این  شده تشکیلو محرمانه بودن 
پزشکی کشور  هاي ایتس وب( 56)درصد 9/78مطالعه 

فتحی  .(15)از سطح کیفیت متوسط برخوردار بودند
 يها سایت وب تیفــــیک یــپژوهش در (1391)

و  تیجذاب نظر ازتخب را ـــمن یورزش يها ونیفدراس
و  انیق نظر دانشجوــــتفاده و طبــــاس تـــیقابل

 یو علوم ورزش بدنی تربیترشته  النیالتحص فارغ
نامه  با استفاده از پرسش قیتحق نیرده است. اک یبررس
 ينمونه آمار 521و توسط  ینترنتیا صورت بهکه 
نشان داد که  ها افتهیام شد. ــانج د،یردــــگ لیتکم
 همنتخب، هم از جنب يها ونیفدراس يها سایت وب
استفاده، در سطح متوسط  تیقابل و هم از جنبه تیجذاب

پروین و همکاران  .(16)نددارقرار  نییو متوسط به پا
 سایت وب تیفیک یابیارز هدف با اي مطالعه( 1394)

 دینفر اسات 31از  نظرسنجیبا وزارت ورزش و جوانان 
 مدل با استفاده از یورزش هاي رسانه تیریخبره در مد

. ابزار انجام دادند( AHP)یبـــسله مراتــسل لیتحل
استاندارد  هنام پرسش ق،یتحق نیدر ا گیري اندازه

نشان  جی( بود. نتا1387نسب) یقیحق سایت وب یابیارز
وزارت  سایت وباستفاده از  تیوزن قابل که دهد می

بوده و  38/0آن  تیجذاب زانیو م 62/0ورزش و جوانان 
تعامل  زانیو م نیشتریب سایت وبانسجام مطالب در 

. (17)وزن را به خود اختصاص داده است نیکمتر
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 هاي سایت وب یدر پژوهش (2014)ینیسو ح ياحمد
را  رانیا یدولت هاي دانشگاه يمرکز هاي کتابخانه

 ازیامت نیداد که باالتر نشان جینمودند. نتا یابیارز
 زمان»به  متعلق ازیامت ترین پایینو  «اعتماد»متعلق به 

 مورد هاي کتابخانهدر تمام  «دیمف» در بعد «پاسخ
 یابی، ارزشده مطرحبه موارد  با توجه. (18)بود بررسی

است.  يضرور يامر یدانشگاه هاي سایت وب تیفیک
 تیفیک یابیارزی مطالعه به بررس نیراستا، ا نیدر هم

 دگاهیاز د ایالم یدانشگاه علوم پزشک سایت وب
 .پرداخته است کارکنان

 مواد و روش ها
و از نوع کاربردي  یلیتحل یشیمایپژوهش حاضر پ

کارکنان  یهکلشامل  پژوهش آماري ایناست. جامعه 
و  یی، معاونت دانشجویشاغل در ستاد، معاونت آموزش

علوم دانشگاه  يو فناور یقاتو معاونت تحق یفرهنگ
بود. نفر  1300، به تعداد 1394در سال م پزشکی ایال

نظر  نفر در 297فرمول کوکران،  حجم نمونه با کمک
 چند گیري هنمونروش د؛ در این مطالعه از گرفته ش

 یتصادف صورت بهو  اي طبقه-خوشه اي اي مرحله
 که در آن شده استفاده ها نمونهانتخاب  يساده برا

و مراکز بهداشتی و درمان و  ها شبکهشامل:  ها خوشه
هاي دانشگاه علوم  ها و معاونت تحقیقاتی، بیمارستان

 شاملنیز  ها طبقهو  در سطح شهر ایالم پزشکی ایالم
 ها دادهگردآوري  منظور به. بودرسته سازمانی کارکنان 

مدل وب  استاندارد نامه پرسشز در این پژوهش ا
 سنجی روانو  یند ترجمهآفر. استفاده گردید (19)کوال

کار طی چهار مرحله صورت گرفت بدین ترتیب که در 
نامه توسط دو  نسخه اصلی انگلیسی پرسشه اول مرحل

مرحله و در  فارسی ترجمه گردیدزبان  هب مسلطمترجم 
 نسخهقین، دو ـــبا حضور محق اي جلسه طیدوم 

با  نهایت درو  شده بررسینامه  شـــپرس هاي ترجمه
ترجمه مشترک اولیه نامه با  نسخه پرسشتوافق، یک 

 حاصل از نسخه فارسی مرحله سومطی حاصل گردید. 
ی و زبان فارس مسلط بهمرحله قبل توسط دو فرد بومی 

انگلیسی، مجـدداً بـه انگلیسی برگردانـده شده و یک 
دو نسخه  در انتها نیزنسخه انگلیسی به دست آمد. 

در مرحله قبل توسط  آمده دست بهبرگردان انگلیسی 
 لحاظ ازنامه  گروه تحقیق با نسـخه اصـلی پرسش

نامه نهایی فارسی  مفهوم مطابقت داده شد و پرسش
 روایی صوري سنجش جهت ؛دآم به دستبدین ترتیب 

 این کاراز روش کیفی استفاده گردید.  نامه نیز پرسش
نفره تخصصی با حضور متخصصین  5 پانلدر یک 

 3نفر( و مدیریت فناوري اطالعات) 2فناوري اطالعات)
براي یافتن سطح دشواري، میزان عدم تناسب، نفر( 

 ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات انجام
تغییراتی جزئی در  صورت به ایشانگرفت که نظرات 

کیفی روایی محتوا  سنجش در .نامه اعمال شد پرسش
مدیریت  فناوري اطالعات و نفر از متخصصین 2از 

درخواست شد پس از مطالعه دقیق  فناوري اطالعات
کتبی ارائه  صورت بهحی خود را الاص هاي دیدگاهابزار، 

کیفی روایی  سنجشد که در ش کیداتچنین  هم ؛دننمای
محتوا، موارد رعایت دستور زبان، استفاده از کلمات 

در جاي  االتوس، قرارگیري االتوسمناسب، اهمیت 
را مدنظر  شده طراحیمناسب خود، زمان تکمیل ابزار 

 از محاسبهنیز با استفاده نامه  پرسش یاییپا .قرار دهند
 آن تیجهکه نشد  گیري اندازهکرونباخ ي آلفا بیضر
95/0= αنیب يقو یدرون یحاکی از همسان و بود 

وب کوال نامه  پرسش. استنامه  پرسش يها عبارت
 فیاس طــــــت که بر اســـاس هیگو 35ي حاو

، 3، متوسط=2، کم=1کم= یلیخي ها نهی)گزرتـــکیل
در این پژوهش، . دیگرد می( تنظ5=یادز یلیخو  4=ادیز
 36بعد اصلی و  4ر قالب ابزار وب کوال د هاي لفهوم

سودمندي  از: عبارتند بیترت به بعد 4 نیا .استسؤال 
تا  12ي ها الو)سهولت استفاده(، س11 تا 1 يها الو)س
 ارتباط متقابل و (26تا  18ي ها الو)سجذابیت(، 17
، 36ال وال، یعنی سوآخرین س و (35تا  27ي ها الو)س
نظرهاي کلی  ارائهو کاربر را در  شود میال باز تلقی وس

 .گذارد میت خود از کیفیت صفحات وب آزاد و برداش
اختصاص  هیاساس حجم نمونه و سهم مطالعه بر نیدر ا
 مورددر هر یک از مراکز  سازمانیرسته  به هر شده داده

و مراکز بهداشتی و درمان و تحقیقاتی،  ها شبکه)مطالعه
پزشکی هاي دانشگاه علوم  ها و معاونت بیمارستان

 بودند، به ورود در مطالعه لیکه متما، کارکنانی ایالم(
 هدف از افرادجلب مشارکت  منظور به. دندیوارد گرد

 يبرا ها آنداده شد و از  حیتوض ها آنمطالعه به 
م الدعوت به عمل آمد. در صورت اع در مطالعهشرکت 
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قرار  ها آن ارینامه در اخت پرسش آنان،ي از سو لیتما
 ؛ بعد از توزیعاست یهیدهند. بدتا پاسخ  شد میداده 
در بین افراد واجد شرایط مطالعه،  نامه پرسش 297

در خصوص محرمانه وري شدند. آمورد جمع  250تعداد 
 خاطر داده شد. نانیاطم ها آن به زین اطالعاتماندن 
 ،شده لــتکمی هاي نامه پرسش آوري جمع پس از

و  ندشد SPSS يآمار افزار رمنو وارد  کدبندي ها داده
 ،ی)فراوانیفی، از آمار توصها داده تحلیل و تجزیه يبرا

 ی( و آمار استنباطاریو انحراف مع نیانگیدرصد، م
 .دیتک نمونه( استفاده گرد t صورت به t)آزمون 

 ی پژوهشها یافته
درصد نمونه  8 آمده دست بهبر اساس نتایج مطالعه 

 31-35درصد  5/19سال،  30ز کمتر ا مطالعه مورد
سال  40درصد باالتر از  26و  36-40درصد  43سال، 
درصد  7/56 مطالعهاین در چنین  ؛ هماند داشتهسن 
درصد داراي مدرک  18/10و  سانسیلدرصد  4/58زن، 

بررسی وضعیت هر  منظور به تحصیلی زیر دیپلم بودند.
زمون یک ابتدا با استفاده از آ از متغیرهاي تحقیق، کی

 اسمیرنف، توزیع نرمال بودن-کولموگروف اي نمونه
بررسی و تعیین گردید. نتایج این آزمون  ها داده عیتوز

 است. شده دادهنشان  2 شماره در جدول

با توجه به نرمال بودن توزیع نمرات مربوطه با 
 تالش گردید فرض« یک گروهی tآزمون » استفاده از

با  هان مربوط به هر متغیرمیانگی معناداري تفاوت بین
 جدولدر  tآزمون  جینتامون قرار گیرد. زمورد آ 3 عدد

 زانیم نیانگیم به ترتیب که دهد مینشان  3 شماره
 در روابط متقابلو  تیجذاب، استفاده، سهولت يسودمند

، 35/3برابر  المیا یپزشکدانشگاه علوم  سایت وب
که  3د دـــکه با ع ندــــهست 36/3و  26/3، 79/3
 .ددار معناداريتفاوت  ،است شده انتخاب سهیمقا يمبنا
گفت که  توان یم نانیاطم درصد 95با  دیگر عبارت به

ي، ودمندــــس زانیـــم انیوـــپاسخگ دگاهـــیداز 
 وبدر  قابلـــروابط متو  تیجذاب، ادهــاستفسهولت 

 حد از بیش المیای پزشکگاه علوم ـــدانش ایتـــس
 سط است.متو

 
 و مدل وب کوال ها سازهابعاد . 1شماره  جدول

 وب کوال يها لفهوم ها توصیف محتوایی سازه وب کوال يها سازه کوالوب ابعاد

 يسودمند

 اطالعات* تیفیک
 * فهیعملکرد متناسب با وظ

 شده هیصحت، روزآمدي و تناسب اطالعات ته
سط وی تمیزان باور کاربران از رفع نیازهاي اطالعات

 گاهوب

 من است. یطالعاتا کننده نیازهاي برطرف يگاه تا حدود وب نیاطالعات موجود در ا
 .کند یمرا برآورده م یاطالعاتي ازهاینی ستگیگاه به شا وب نیا

 ثر است.وگاه در رفع نیازهاي اطالعاتی من م اطالعات موجود در این وب

 اشم.داشته ب اطالعات مناسب با آن تعامل افتیمنظور در تا به سازد یگاه مرا قادر م وب نیا ت رفع نیازهاي کاربرانمناسبت ارتباطات در صور ارتباطات مناسب
 .کند یمي اری میها هدف دنیاست که مرا در به انجام رسان یتعامل هاي ویژگیي گاه دارا وب نیا
 رار کنم.گاه تعامل برق وب نید با اخو يازهایاطالعات متناسب با ن افتیمنظور در به توانم یم

 .کنم یم تیگاه احساس امن وب نیدر انجام تبادالت با ا یداشتن اطالعات شخص نگاه یو مخف منیارتباط ا نانیاطم
 .دارد ینگاه م منیمرا ا یگاه اطالعات شخص دارم که این وب نانیاطم
 استفاده نخواهند کرد. سوء من یگاه از اطالعات شخص دارم که مدیران وب نانیاطم

 پس از ایتقاضا و  کیزمان کسب پاسخ بعد از طرح  دهی مان پاسخز
 گاه تعامل با وب

 رد.گاه وجود دا کنش من و پاسخ وب نیبی کم اریگاه زمان انتظار بس وب نیهنگام استفاده از ا
 .شود یم سرعت بارگذاري گاه به این وب

 سهولت استفاده

 گاه آسان است. وب نیشده در ا داده شیخواندن صفحات نما سهولت خواندن و ادراک سهولت درک
 گاه آسان است. وب نیخواندن متون موجود در ا

 گاه آسان است وب ني ایها فهم نشانه

 من آسان است. يگاه برا وب نیبه کار انداختن ا يریادگی تیسهولت عملکرد و هدا عملکرد درونی
 آسان است. میگاه برا وب نیکاربرد و استفاده از ا کسب مهارت در

 .افتمیاستفاده آسان  يگاه را برا وب نیمن ا

 تیجذاب

 نظر بصري خوشایند است. گاه ازوب نیا گاهوب يها ییبایز يجاذبه بصر
 دارد. یطرح جذاب ينظر بصر گاه از نمایش این وب

 نظر بصري جذاب است. گاه از وب نیا

 گاه داراي نوآوري است. وب نیا گاه فرد بودن وب به و منحصر يوآورن تیخالق
 است. یگاه ابداع وب نیطرح ا

 گاه خالقانه است. وب نیا

 کنم. ، احساس شادمانی میروم یگاه م وب نیزمانی که به سراغ ا آن یدگیچیپ جانیگاه و ه کاربرد وبی عاطف اثر یجاذبه عاطف
 ، خوشحالم.کنم یگاه استفاده م وب نیزمانی که از ا

 کنم. گاه، با آن احساس همدلی می وب نیدر زمان استفاده از ا

 متقابلروابط 

 قیگاه از طر تناقض در کاربران توسط وب جادیعدم ا همگون ریتصو
 دهمستند ش یا تصاویرناهمگون  ریبه کار بردن تصاو

 ها رسانه گریتوسط د

 .کندیم میز سازمان ترسگاه تصویر مناسبی ا وب نیا
 سازمان سازگار است. ریگاه کامالً با تصو وب نیا

 گاه با سازمان انطباق دارد. وب ریتصو

 وستهیکامل بودن پ

(online) 

 صورت انجام همه معامالت الزم به يبرا امکان جادیا

 قیرــمانند سفارش خریدار ط (on line) وستهیپ
 گاه وب

 .دهد یرا م (on line) وستهیدالت پگاه اجازه تبا وب نیا
 شود. گاه آن انجام می وب قیکه با سازمان دارم، از طر کارهایی تمام
 .شود یم لیگاه تکم ها هستم، از طریق این وب آن يکه درصدد اجراي تجاري ندهایآهمه فر باًیتقر
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 مطالعه موردی رهایمتغنرمال بودن  فرضشیپی بررسی برا رنفیاسم-کولموگروف آزمون جینتا .2شماره  جدول
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test WEBQUAL 

N 250 

Normal Parameters(a,b) یانگینم  3.3721 

یارمعانحراف   .60739 

Most Extreme Differences Absolute .063 

Positive .063 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .996 

Asymp. Sig. (2-tailed) .275 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 

 

 سایت دانشگاه علوم پزشکی ایالم وب ازاتیامت نیانگیم tآزمون  جینتا .3شماره  جدول

 کوال وب اسیمق یها بر اساس شاخص  

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
دانشگاه علوم  سایت وب تیفیپژوهش، ک نیا در
 ،سهولت استفاده ،تیجذاب)از چهار جنبه المیا یپزشک

مطالعه  نتایج شد. دهیسنج ي(سودمند متقابل وروابط 
حاضر حاکی از آن است که از دیدگاه کاربران جذابیت 

اما در ؛ متوسط است حد از بیش، سایت وبدر این 
 تیبعد جذاب يها ازهس( 1380مطالعه احمدي پژوهشی)

 یارزش محدودهدر  بررسی مورد هاي سایت وب زدهیس
چنین  هم .(13اند) گرفته قرار متوسط و نسبتاً مطلوب

که  (1391)با تحقیق فرید فتحیمطالعه حاضر نتایج 
نوع مطالعه آن مشابه با مطالعه حاضر و از نوع پیمایشی 

 در .داردن خوانی هم ،011/0میانگین جذابیت با  است
 درصد 38وزن جذابیت  نیز مطالعه پروین و همکاران

با نتایج  و از میزان متوسط معمول است تر پایینکه بود 
روش اجراي این مطالعه خوانی ندارد.  همحاضر  مطالعه

که با نوع مطالعه حاضر  است یسلسله مراتب لیتحل
 سایت وبکار ابعاد کیفیت  نمتفاوت است و در ای

 (.16)ده اندـــدي هم شـــرتبه بنوزن دهی، عالوه بر 
تحت عنوان  اي طالعهــمکاران در ـــامین پور و هم

 معلو هاي دانشگاه هاي سایت وب بندي رتبه»
در گروه  هبیان داشتند ک» انیرا یک تیپ پزشکی

خوانا و منسجم بودن  هاي ویژگی، سایت وبگرافیک 
ماهنگی و ، کاربردي بودن ساختار و هها فونت

. اند داشتهدر وضعیت خوبی قرار  ها رنگخوشایندي 
چنین استفاده از تصاویر متحرک در حد متوسط  هم

 5( نیز که به مدت 2015جف سارو) .(20)اند داشتهقرار 
کاربر، براي ارزیابی  4000از  نظرسنجیسال و در با 

عامل قابلیت استفاده، اعتماد، ظاهر  4 سایت وبکیفیت 
را در  سایت وبداري را مشخص کرد؛ ظاهر و وفا

ثر وو تجارب بازدید دوباره کاربران م سایت وبکیفیت 
اولین بخش از یک  واقع درجذابیت  .(21)داند می

یر ـــصفحه وب است که ذهن مخاطب را با خود درگ
 باال بردندر زمان ماندگاري و و نقش مهمی  کند می

. کند میانگیزش کاربر براي کاوش و جستجو بازي 
تصاویر نیز در طراحی صفحات وب نقش مهمی را در 

بازدیدکنندگان صفحات ایفا  توجه بـــجلجذابیت و 
و  رفته کار به هاي رنگ یارمونبه ه توجه. کند می

 هاي اندازه درمناسب  هاي فونتعدم استفاده از 
 سایت وببصر  تیفیآمدن ک نییمطلوب باعث پا

ی امروزه در طراح .(22)ده استـــش ها ونـــفدراسی
و ا شوهدیرک، اسالــمتح ریاوـــاز تص ها سایت وب

 استفاده سایت وب يباسازیز يمناسب برا هاي ماژول
دانشگاه علوم پزشکی ایالم  سایت وبدر ه ک شود می

 مشاهده گردید.
 سهولت جنبهاز  ها سایت وب تیفیکن مطالعه در ای
گزارش و مطلوب  به باالسطح متوسط  در زیاستفاده ن

 حد باال نییپاحد  عنادارمسطح  يآزاددرجه  T آزمون نیانگیماختالف از  شدهمشاهده نیانگیم نام شاخص

 44/0 26/0 00/0 249 558/7 35/0 35/3 يسودمند

 8722/0 7038/0 000/0 249 433/18 788/0 79/3 سهولت استفاده

 3782/0 1337/0 00/0 249 126/4 256/0 26/3 یتجذاب

 4599/0 2521/0 00/0 249 747/6 356/0 36/3 روابط متقابل
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 یخوان و همکاران هم نیپرو مطالعه با. این نتایج شد
 (1380مدي پژوهشی)ـــالعه احـــاما در مط؛ (17)دارد
اد سهولت استفاده ـــوجود در ابعــــم ياــــه سازه
 محدودهکاربران در  نظر از بررسی مورد هاي سایت وب

 .(13)قرار داشت نسبتاً مطلوبمتوسط و  گذاري ارزش
( نیز قابلیت 2014د بیک و همکاران)در مطالعه صم

(. 15از وضعیت متوسطی برخوردار بوده است) استفاده
سهولت  ت،یکردن سا دایرا راحت پ استفاده سهولت

 هصفحه سهولت بازگشت ب موضوع، کیجستجوي 
 ایمحصول  فیو ط ژهیو اطالعات افتنیاصلی، سهولت 

مناسب از عالئم  استفاده .اند کرده فیخدمت تعر
کاربران در تعامل  و بهرا کاهش داده  ستمیس دگییچیپ

سهولت مرورگري . (23)کند میکمک  ستمیراحت با س
و سهولت جستجوي اطالعات باعث  ها لینک و وضوح

. شخص شود می سایت وب استفاده تیباال بردن قابل
ه مطمئن باشد ک دیبا سایت وب ههنگام ورود ب هب
 سایت وب نیکردن با ا و کاراستفاده  نحوه ادگیريی
 .(24)است ذهنی لحاظ ازتالش اندکی  ازمندین

 ارتباط جنبهاز  ها سایت وب تیفیکدر این مطالعه 
در  .بود و مطلوب باال به سطح متوسط نیز در متقابل

موجود  يها سازهنیز  (1380دي پژوهشی)مطالعه احم
 از مطالعه مورد هاي سایت وبدوستانه  روابط در ابعاد

 متوسط به باال و گذاري ارزش محدودهکاربران در  نظر
 در مطالعه صمد بیک و همکاران .(13)بود مطلوب

نیز قابلیت تعامل از وضعیت متوسطی برخوردار  (2014)
وین و همکاران از بین زیر در مطالعه پر. (15)بوده است

کمترین اهمیت به زیر معیار  ها شاخصمعیارهاي 
اختصاص داده  سایت وبدرصد( در  5/2روابط متقابل)

نقش مهمی  سایت وبشد. از طرفی روابط متقابل در 
و ارائه خدمات  طرفه دودر پاسخگویی، ارتباطات 

 وبخود در باال رفتن ارزش  نوبه بهالکترونیکی دارد که 
و احتمال بازگشت دوباره بازدیدکنندگان و  سایت

است. نتایج فتحی نیز اهمیت  ثیرگذاراترضایت آنان 
یوجینگ . (17)نموده است کیداترا  سایت وبتعامل در 

هور نیز تعامالت و رضایت کاربران را یکی از عوامل 
و بازاریابی الکترونیکی  ها سایت وبمهم در کیفیت 

 تیفیکطالعه ـــدر این م .(25)ـــتوده اســـنممعرفی 
به سطح متوسط  نیز درسودمندي  جنبهاز  ها سایت وب

مربوط به جنبه  هاي لفهوم. دگزارش شو مطلوب  باال
 پاسخ زمانو  نانیاطمسودمندي در این مطالعه شامل: 

و  مناسب ارتباطات، فهیمتناسب با وظ عملکرد ،دهی
کاربران بیشترین میزان  نظر ازاست.  اطالعات تیفیک

اطمینان در بعد  سازه، متعلق به ها سازه گذاري ارزش
ب قرار داده که آن را در وضعیت مطلو است سودمندي

زمان  سازهنیز متعلق به  گذاري ارزش و کمترین میزان
طالعه اعتماد نیز در مدر بعد سودمندي بود.  دهی پاسخ
 برده نام سایت وبعامل در کیفیت  عنوان بهسارو جف 

میزان  نیز همکاران. در مطالعه پروین و (21)شده است
 داشته، اهمیت کمتري 9/2وزن  با اعتماد و اطمینان

 با( نیز 1380ي پژوهشی)مطالعه احمدنتایج . (17)است
در مطالعه صمد . (13)خوانی دارد حاضر هم مطالعه

اطمینان از  اعتماد و ( نیز قابلیت2014بیک و همکاران)
ر تجارت د(. 15وضعیت متوسطی برخوردار بوده است)

 دیاز خر لیدل نیا هب انیاز مشتر اريیبس ک،یالکترون
 هب سایت وبظاهر  هک کنند می خودداري نترنتییا

 یبرخ .کند نمیرا جلب  ها آن اعتماده است ک اي گونه
 مورد تیانجام فعال اطمینان شامل تیقابل هاي جنبهاز 

. براي مثال در مورد شده است دادهدر زمان وعده  نظر
 کنند میفکر  ها سازمان که این با نترنتی،یا دهايیخر
 نوع نیکمتر ا هزینه انیمشتر نترنتییا دیخر زهیانگ

گر ا .ستین طور اینموارد  همهولی در  ستا خریدها
 داده را وعده چه آناحساس کنند سازمان  انیمشتر

 از ادیو احتمال ز شوند میانجام نخواهد داد ناراضی 
کیفیت  هاي ویژگییکی از . گردند میمنصرف  خرید
خدمات در  ارائهخگویی و ــپاس ها ایتـــس وبدر 

نیاز  موردزمان  .بدون وقف استزمان و  ترین کوتاه
 اديیز اریبس تیاهم سایت وب کیدانلود کردن  براي
 هراد توقع دارند کـــدارد. اف رنتـــنتیا کاربران براي
 روز هر وريافن هاي پیشرفتخاطر  هب ها سایت وب

 موردبرخورداري از دانش  عمل کنند. شیپ از تر سریع
از الزامات  کیی ها پرسشه ب ییبراي پاسخگو نیاز

 هچ هر انتظار دارند انیمشتر خاطر است. نانیایجاد اطم
 ژگییو .کنند دایپ سازمان سایت وبدر  خواهند میرا 
داشتن  شود میخاطر  نانیایجاد اطم باعث هک گريید

در هنگام  انیمشتر هاست ک اطمینان قابل کارکنانی
در  زنیا موردکنند. عامل  تیامن احساس با آنانه معامل
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 شخصیاطالعات  دی. کاربران بااست اعتماد جا این
 ماددر ایران ن. (22)قرار دهند اختیار سازمانرا در خود 

ط مرکز توسعه تجارت ـــتوس کـــاعتماد الکترونی
دن و تجارت داده ــعت، معـــوزارت صن یکیالکترون

نماد اعتماد  ءاز اعطا شده یادهدف مرکز . شود می
شناسایی مالک فروشگاه و امکان مراجعه در  از: عبارتند

 کاراطاعات  بودن حیکامل و صح، ورت بروز اشکالص
و ارائه خدمات  محصوالت تضمین، شده ارائهیا خدمات 

و  ارــکرداندن ـــواضح بودن روند برگ، پس از فروش
دن اطاعات شخصی و محفوظ مان، پول گیري پس باز

سایت توسط یک موسسه  تیامن تائید ومالی خریداران 
 .(26)و مرکز ملی اعتماد

دورنما و  یبا معرف یدانشگاه هاي سایت بو
تحت پوشش،  هاي شکدهـــدان ،یصاصـــاهداف اخت

 یلیتحص مختلف و مقاطع ها رشته ،یآموزش هاي گروه
ی معرف ،یو پژوهش ی، امکانات آموزششده عرضه

در  اندوختگان دانشگاه و دانش انیدانشجو استادان،
 هبدار است، برخور ياریبس تیاهم از وب يمجاز يفضا

 هاي سایت وب بندي رتبهامروزه  یحت که طوري
 و یآموزش هاي فعالیت یابیارز اندازه به یدانشگاه
 ها آن دانشگاهی بندي رتبهو  ها دانشگاه یپژوهش

 ور باهاي علوم پزشکی کش دانشگاه .است تیاهم يدارا
ت توجه به گستردگی موضوعات در حوزه سالمت و قدر

 ي بههاي مختلف باید توجه بیشتر ر روي حیطهمانور ب
( 1388)دیتروهمطالعه  بر اساس .(27)نمایند سایت وب

 سایت وبعیت ــناخت وضـــکه به بررسی و ش
 ايعلوم پزشکی ایران بر اساس معیاره هاي دانشگاه

یار مع 5شامل دانشگاهی  سایت وبارزیابی  استاندارد
 دست بهنتایج اخت. پردلفه( و)مزیر معیار 35کلی و 

 سایت وبکه میزان انطباق  بودحاکی از این  آمده
 از ررسیب موردکلی  هاي لفهومبا معیارها و  ها دانشگاه

پذیرفت  توان میاین  بر بنا؛ سطح متوسط بیشتر است
اختار سپژوهش از  آندر  مطالعه مورد هاي دانشگاهکه 

 .(28)برخوردارندوضعیت خوبی  مشابه و
 سابقه کمجوانی و  شده انجاماساس مطالعات  بر 

علوم پزشکی ایران  هاي دانشگاه هاي سایت وببودن 
علوم  هاي دانشگاهاز عمده دالیل حضور ضعیف 

پور در ین ـــام (.29)ی ایران در وب بوده استپزشک

 وبیت ـــکیف ءقاـــارت هاي روشدرباره  اي مقاله
: گوید میم پزشکی علو هاي دانشگاه هاي سایت

رد زبان ــکارب ت،ـــیکاربران سا تاظرــن ازاستفاده 
و موتور  سایت وبنقشه جامع  یطراح ،المللی بین

 کارگیري به وندها،یپ دهی سازمان ،یداخل يجستجو
ساده،  یمناسب، طراح یکیگراف قالب، قلم و عناصر

 یارائه منابع اطالعات ان،یاستادان و دانشجو یمعرف
منظم  يازــــابع درس، روزآمدســمن ینوع و معرفمت

و ثبت  یمعرف ،سایت وب یسیلــو انگ یصفحات فارس
و  یوب ينماهاــــدر راه ها دانشگاه هاي سایت وب

تند که ـــهس یهای روشوب،  يتجوـــجس يموتورها
علوم  هاي دانشگاهرتبه وب  يرتقاا يبرا توانند می

 هاي سایت وب ديـــبن هــرتبدر  رانـــیا یپزشک
 .(20)در نظر گرفته شود یجهان هاي دانشگاه

دولت و اهداف دولت  انداز چشمبا توجه به  
الکترونیک شایان توجه است که دانشگاه علوم پزشکی 

ا برخورداري از تعداد یک ارگان مهم ب عنوان به ایالم
زیادي از مخاطبان خود در راستاي تحقق این هدف از 

و مدیریت سیستم اطالعات بتواند  سایت وبطریق 
در ارائه خدمات الکترونیک و پیشبرد  ثريومنقش 

مدیر سایت، با  ودـــش میاهداف نماید. لذا پیشنهاد 
وبرداري مناسب از طراحی ـــــو الگ ريـــگی بهره
علوم پزشکی بزرگ و  هاي دانشگاه هاي سایت وب

 ءدانشگاه را ارتقا سایت وبموفق دنیا، کیفیت طراحی 
 وبتا بهتر است این فرآیند طراحی ــبخشد. در این راس

به کمک تیمی از متخصصان علم کامپیوتر و  سایت
مدیریت اطالعات سالمت در جهت توسعه محتوایی و 

چنین تحقق این  د. همانجام گیر سایت وبساختاري 
امر در راستاي دسترسی سریع، آسان و امن به خدمات 

با شبکه ملی  سازمان ارتباطالکترونیک و برقراري 
اطالعات صورت پذیرد. عرضه و توسعه خدمات 

ارائه آن به مردم بدون مراجعه  منظور بهالکترونیک 
زمان ممکن را بهتر فراهم  ترین کوتاهحضوري و در 

در استقرار  ایتــس وبیت ــکیف باال بردنیرا نماید؛ ز
براي تحول  سازي فرهنگنوین مدیریت و  هاي نظام

 اطالعچنین  اداري در دانشگاه نقش خطیري دارد. هم
، آگاه کردن مردم از مصوبات، موقع بهسریع و  رسانی

مقررات و مجموعه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت 
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سیم سازي از طریق پست و نیز مشارکت آنان در تق
و شکایات  ها خواستهالکترونیک، پاسخگویی سریع به 

 پیش از بیشدامنه ارتباطات مردمی را  تواند میمردم، 
دانشگاه علوم پزشکی  سایت وبگسترده و بهینه سازد. 

معرفی کننده دانشگاه بوده، لذا الزم  عنوان بهایالم 
الزم جهز باشد. بروز م ابزارهاییبه  سایت وباست که 

 ،مطالعه حاضر هاي محدودیت جمله ازبه ذکر است که 

کاربران کارمند  هشی بهجامعه پژومحدود نمودن 
زیرا که مطالعه حاضر مربوط به طرح ؛ دانشگاه است

اجرا شد و با  1394در تابستان  و تحقیقاتی بوده است
زمانی محقق براي ارائه  ايـــه محدودیتتوجه به 

ـــترس عه پژوهش در دســـهایی لذا از جامزارش نــگ
 به رسنجیــــنظگاه ـــشـــــنان دانـــرکیعـــنی کا

 است. آمده عمل
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Abstract 
Introduction: Evaluation of quality of web 

pages from the users’ viewpoints is useful 

in its design and development. This study 

was performed to evaluate of the quality of 

Ilam University of Medical Sciences 

website from the users’ viewpoints. 

 

Materials & Methods: The statistical 

population of this descriptive analytical 

study included 1300 staff of the university 

in 2014. Overall, 297 volunteers are 

selected by using Cochran’s formula and 

random sampling method. Data collection 

was performed with the WebQual checklist. 

To analyze the data, descriptive statistics 

(frequency, percentage, mean and standard 

deviation) and inferential statistics (one-

sample t-test) were used in SPSS, version 

16. 

Findings: According to the findings, the 

mean scores of benefit, ease of use, 

attractiveness, and interactiveness were 

3.35, 3.79, 3.26, and 3.36, respectively, 

which are significantly different from 3 

considered as the benchmark. 

 

Discussion & Conclusions: The results 

showed that Ilam University of Medical 

Sciences website is in a good condition 

with respect to benefit, easy to use, 

attractiveness, and interaction. However, 

website administrators can further enhance 

the quality of the website in all these 

dimensions. 

 

Keywords: Ilam University of Medical 

Sciences, Quality, Website, WebQual 
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