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 هايدانشگاه در داوب رسانیاطالع خبري هايپایگاه فنی ارزیابی 

  ایران پزشکی علوم
 

 
 
 3سمانه ابوالخیریان/ 2پورنجیبه خواجه/ 1آزاده صادقی 

                             چکیده
  

 ارزیابی هدف با حاضر مت مطالعهسال اطالعات در ارائه رسانیاطالع هايپایگاه مهم نقش فنی و کیفیت اهمیت به نظر :مقدمه
  .شد انجام پزشکی علوم هايدانشگاه در داوب رسانیاطالع خبري هايپایگاه فنی

 علوم هايدانشگاه داهايوب خبري هايپایگاه کلیه مطالعه جامعه. بود مقطعی -مطالعه از نوع توصیفی این :کارروش
 پنج و دو تیپ دانشگاه هشت یک، تیپ دانشگاه سه( هادانشگاه بنديهرتب تفکیک به داوب 16 شامل نمونه و ایران پزشکی
- وب فنی ارزیابی لیستچک ها،داده آوريگرد ابزار. گردید انتخاب ايطبقه گیرينمونه روش به که بود )سه تیپ دانشگاه

 10 الی شهریور 20ها، نهنمو بررسی زمانی است. محدوده 93/0با آلفاي کرونباخ  بهداشت وزارت رسانیاطالع هايسایت
  .شدند تحلیل توصیفی، هايآزمون اساس و بر SPSS افزار در نرم هاداده. بود 1391سال  مهر ماه

 در عالی نشدند نمره موفق بررسی، مورد هايدانشگاه از یک هیچ داد ها نشانداده بررسی از حاصل نتایج :هایافته
- ، قالب)4(بارگذاري  و دسترسی سهولت به مربوط ترتیب به نمرات میانگین بیشترین مدنظر را به دست آورند. هايشاخص

کاربران  با )، تعامل4/1رعایت حقوق خصوصی افراد ( به مربوط نمرات میانگین کمترین و )4/3(آسان  ، استفاده)4/3(بندي 
 هايبخش در شده کسب نمرات یانگینم مطالعه، این از آمده به دست هايیافته طبق همچنین. بود) 7/2(آرایی صفحه و) 5/2(

  . بود 1/3 و 1/3و  3/3 ترتیب به رفته کار به لوگوهاي و تصاویر کاربري، کیفیت سهولت
گردد لذا پیشنهاد می. دارند قرار متوسط سطح در داوب رسانیاطالع هايپایگاه فنی هايشاخص اکثریت :نتیجه گیري

 ی صورتکاربران اقدام با تعامل و بصري هايجاذبه افزایش داها،وب فنی سطح ارتقاء جهت محتوایی، در بهبود همزمان با
 . گیرد

 پزشکی علوم دانشگاه دا،رسانی وباطالع هايپایگاه فنی، ارزیابی  :کلید واژه ها
  

 :26/11/92وصول مقاله  :28/5/93اصالح نهایی :3/6/93پذیرش نهایی 

                                                
واحد تحقیق و توسعه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه آموزش و ارتقاء سالمت و  ،رشناس ارشد آموزش و ارتقاء سالمتکا .1

 )azadeh_sadeghi87@yahoo.com( نده مسئولکرمان؛،ایران؛ نویس

، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشجوي کارشناسی ارشد رسانه و ارتباطات اجتماعی، کارشناس روابط عمومی و واحد تحقیق و توسعه معاونت بهداشتی .2
  کرمان، ایران

 ، تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی تهران کده بهداشت،، دانشدانشجوي دکتري تخصصی آموزش و ارتقاء سالمت . 3
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 کـاربرد  بـا  رسـانی اطـالع  یکپارچـه  سیسـتم  یـک  اینترنـت 

]. در بسـیاري از  1[ باشـد مـی  مختلـف  هـاي زمینـه  در وسـیع 
ــت و       ــده اس ــدیل ش ــدگی تب ــرورت زن ــک ض ــه ی ــع ب جوام

ــگفت     ــه طـــور شـ ــداد کـــاربران آن بـ آوري در حـــال تعـ
ــزایش اســت ــال و  ]. وب ســایت2[ اف ــاط اتص ــه نق ــا از جمل ه

باشــند و هــر ارتبــاط کــاربران بــا اطالعــات الکترونیکــی مــی 
کنـد تـا بـا اسـتفاده     اي سـعی مـی  مان یـا مؤسسـه  شرکت، ساز

از ایـن پدیـده نـوین در دنیـاي مجـازي جـایی را بـراي خــود        
ــگاه  ــد. دانش ــاز کن ــز در   ب ــالی نی ــوزش ع ــات آم ــا و موسس ه

ــت     ــازي، تح ــاي مج ــه دنی ــی ب ــاي فیزیک ــذر از دنی ــأثیر گ ت
انــد، و هــاي نــوین اطالعــاتی و ارتبـاطی قــرار گرفتــه فنـاوري 
پــذیري هـا در جهـت دسـترس   فنـاوري  گیـري از ایـن  بـا بهـره  

هــا را  شــان نخســتین گــام  و ســهولت اســتفاده از خــدمات  
  ].3[ اندبرداشته

ــاه ــین پایگ ــالعهمچن ــاي اط ــی (وبه ــانی اینترنت ــایترس -س

ــون   هــاي) مــرتبط بــا ســالمت، پزشــکی و بهداشــتی هــم اکن
ــر  ــزو پ ــاه ج ــمارترین پایگ ــان   ش ــه در جه ــورد مراجع ــاي م ه

ــی  ــوب م ــوندمحس ــه   ]. آ5,4[ ش ــن زمین ــر در ای ــاي معتب ماره
ــی ــان م ــداقل  نش ــا ح ــد در آمریک ــه   109ده ــاربر ب ــون ک میلی

ــنظم   ــور مـ ــات و    طـ ــب اطالعـ ــه منظورکسـ ــت بـ از اینترنـ
ــی    ــره م ــود به ــالمت خ ــدیریت س ــی م ــد. بررس ــا در گیرن ه

ــا نیــز حــاکی از رشــد گســترده در ایــن زمینــه مــی   باشــداروپ
ــه    ].4[ ــار جامع ــه اقش ــانه در کلی ــن رس ــژه از   ای ــه وی ــوي ب س

ــگاهی      ــه دانش ــاالتر و جامع ــیالت ب ــا تحص ــوان و ب ــراد ج اف
ــات ســـالمت      ــت اطالعـ ــی جهـــت دریافـ ــانه ترجیحـ رسـ

 ارتقـاي  هـاي برنامـه  دیـدگاه  از ].6-8[ شـود محسـوب مـی  

-برنامـه  و هـا سیسـتم  بـه  مربـوط  مـداخالت  در نیـز،  سالمت

 ثرترینؤمـ  و تـرین ارزان اینترنـت  ت،سـالم  ارتقـاي  هـاي 

 و رسـانی اطـالع  بـراي ] و 8[ باشـد یمـ  رسـانی اطـالع  سیستم

 مـرتبط  مباحـث  برخـی  زمینـه  در جامعـه  آگـاهی  بردن باال

  ]. 1[ دارد را گذاريتأثیر ترینشبی سالمت با
هـاي اخیـر و   در کشور مـا نیـز اهمیـت ایـن موضـوع در سـال      

بخصــوص بــا مطــرح شــدن مجــدد پرونــده الکترونیــک        
ــالمت و  ــالع    س ــبکه اط ــه ش ــی ب ــزایش دسترس ــا اف ــانی ب رس

ینترنــت و اســتفاده فراگیــر از آن در امــور مختلــف بــه ویــژه ا
ــه       ــه ب ــرورت توج ــان و دارو، ض ــه درم ــوط ب ــات مرب اطالع

هــا بــه تــدریج از اهمیــت ســاختار و محتــواي اینگونــه پایگــاه
  .]4[ گرددبیشتري برخوردار می

ــراي   از ســــویی راه و روش تعریــــف شــــده و مطلقــــی بــ
ــی وب ــایتطراح ــود   س ــک وج ــز آکادمی ــاي مراک ــدارد ه ن

ــایت   ــه وب س ــراي اینگون ــتانداردهایی ب ــل اس ــی در ک ــا ول ه
ــد     ــر و ح ــب ام ــف شــده اســت کــه اگرچــه تمــام جوان تعری

ــه دســت نمــی  ــاي  ایــده آل را ب ــده مبن ــه کنن ــی ارائ ــد، ول دهن
هـا  باشـند. بـر اسـاس اعمـال ایـن اسـتاندارد      علمی مناسبی می

هــاي علــوم پزشـکی کــه بیشــتر از  بـراي وب ســایت دانشـگاه  
ــر علــو  ــه    دیگ ــد و عرض ــات جدی م نیازمندگنجانــدن اطالع

ــاي   ــتند، یکـــی از نیازهـ ــات هسـ ــتقیم اطالعـ راحـــت و مسـ
  ]. 9[ باشداساسی این مراکز می

سایت اینترنتی مرتبط با موضوع سالمت باید سه رکـن اصـلی   
کیفیت، اعتبار و درستی مطالب ارائه شده را به خوبی رعایـت  

ردار باشـند و  نماید، از همبسـتگی و ارتبـاط موضـوعی برخـو    
تحــت سیســتم وب نوشــته شــوند. فونــت مــورد اســتفاده بایــد 

هـاي متضـاد در پـس    باشـد و نبایـد از رنـگ    14یا  12حداقل 
-هاي صفحه سایت استفاده شود. مطالب، تصاویر و فیلمزمینه

اي طراحـی  هاي ارایه شده در سـایت اینترنتـی بایـد بـه گونـه     
م بتواننـد از آن  سـرعت هـ  ه کاربران بـا اینترنـت کـم   ک  شوند

ترین معیارهاي کیفیـت فنـی   ]. مهم1[ اطالعات استفاده نمایند
هاي پزشکی که در نشست کمیسیون اتحادیه اروپـا  سایتوب

 در بروکسـل تعیـین شـد، عبـارت بودنـد از:      2001 در نـوامبر 

ــداقت،  ــفافیت و ص ــار ش ــت ، اعتب ــی و  رعای ــریم خصوص ح
پاسـخگویی، در  رسـانی اطالعـات،   هـا، بـه روز  حفاظت از داد

 مقدمه
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امکان جسـتجوي  ، به مطالب، دسترسی فیزیکی بودندسترس 
ــب و  ــایمطال ــود    ]. 10ی [خوان ــزوم وج ــف ل ــات مختل مطالع

مسیریابی روشن، واضح و نظم منطقـی را بـا توجـه بـه فهـم و      
]. 11[ شـوند سایت متـذکر مـی  درك کاربران در طراحی وب

زان سایت بـه عـواملی بسـتگی دارد نظیـر: میـ     جذابیت هر وب
اطالعات، نوع و شکل ارائه عناصـر اطالعـات، تنـوع گسـتره     
اطالعاتی، کاربرپسـند بـودن محـیط رابـط، میـزان اطالعـات       

  ]. 3جدید و مانند آن [
آوري هاي اطالعات در نهایت با توجه به توسعه روزافزون فن

سایت ها به ویژه پایگـاه  و استفاده گسترده افراد جامعه از وب
دا، جهـت اخـذ اطالعـات سـالمت؛     وب رسـانی اطالع خبري
گذاري، دست اندرکاران نظام سالمت کشـور بـر روي   سرمایه

سایت کاربرپسند با محتواي هاي دیجیتال و طراحی وبرسانه
قابل اعتماد و طراحـی مناسـب سـاختاري، امـري ضـروري و      

  ناپذیر است. اجتناب
ــه   ــا کــــ ــایتبواز آنجــــ ــانی  »داوب« ســــ ــه نشــــ  بــــ

»www.webda.ir«، خبري  در حال حاضر به عنوان پایگاه
مستقل به عنوان مرجع رسمی اعالم اخبـار حـوزه بهداشـت و    

ــور  ــان کش ــگاهدرم ــدمات  در دانش ــوم پزشــکی و خ ــاي عل ه
ــط    ــئولیت رواب ــا مس ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ضمن انتشار آخرین که  شود محسوب میعمومی آن دانشگاه 
ازي سـالمت نیـز مـورد    سـ  اخبار نظام سالمت، اخبار فرهنـگ 

 بـا  اي، بـر آن شـدیم مطالعـه    ]12[ددهـ  توجه جدي قـرار مـی  
 در داوب رسـانی اطـالع  خبـري  هايپایگاه فنی ارزیابی هدف

  دهیم. انجام پزشکی علوم هايدانشگاه
  
  

ــن ــوع ای ــه از ن ــی -توصــیفی مطالع ــی م ــه باشــد ومقطع  جامع
 هـاي دارسـانی وب هـاي خبـري و اطـالع   پایگـاه  کلیـه  مطالعه

ــايدانشــگاه ــوم ه ــانی  پزشــکی و عل ــتی درم ــدمات بهداش  خ
ــران ــه  ای ــاس رتب ــر اس ــگاهب ــدي دانش ــکی  بن ــوم پزش ــاي عل ه

ــی ــوزش    م ــان و آم ــت درم ــط وزارت بهداش ــه توس ــد ک باش

حجــم نمونــه  .]13[ منتشــر شــده بــود 1389پزشــکی در ســال 
ــورد ــی م ــان وبوب 16 بررس ــگاه دا از می ــاي دانش ــاي داه ه

ــه ــه بـ ــه روش علـــوم پزشـــکی بودکـ ــهگیـــري نمونـ  ايطبقـ
از میـان   سـایت وب سـه ایـن صـورت کـه     بـه . گردید انتخاب

 24از میـــان  ســـایتوبهشـــت  دانشـــگاه تیـــپ یـــک، نُـــه
ــپ  ــگاه تی ــنج دو و  دانش ــایتپ ــان  وب س ــگاه  14از می دانش

البتـه بـا توجـه بـه ایـن       سـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.      تیپ
ــه تعـــدادي از دانشـــگاه ــایت وبکـ ــا از سـ دار دا برخـــورهـ

(ســه دانشــگاه تیــپ ســه و دو دانشــگاه تیــپ یــک و  نبودنــد 
ــک  ــی  ی ــاب حــذف م ــپ دو) در صــورت انتخ -دانشــگاه تی

  شدند.
 ارزیـابی اي گویـه  37 لیسـت چـک  اطالعات، آوريگرد ابزار
دفتـر   رسـانی تـدوین شـده توسـط    اطـالع  هايوب سایت فنی

بهداشت درمـان و آمـوزش    آموزش و ارتقاي سالمت وزارت
از روش اعتبـار   ،پرسشـنامه  روایـی جهت تعیین  وپزشکی بود 

ی آن از نظـر  یمنظور رفع اشکاالت محتواو  محتوا استفاده شد
جهت سنجش پایـایی و   گرفته شد. کمک نظرصاحباساتید 

اسـتفاده  تجانس درونی پرسشنامه از آزمـون آلفـاي کرونبـاخ    
  )  α =93/0گردید. (
-یگاه اطـالع هاي ارزیابی فنی مرتبط با خصوصیات پاشاخص

رسانی اینترنتی تعیین شده در این چک لیست شـامل سـرعت   
بارگـذاري و دسترســی، ســهولت کـاربري، اســتفاده آســان از   
فضاي وبی، خدمات، تعامل با مخاطبان و سرعت پاسخگویی، 

 لوگـو ، آراییصفحه ،تصویر ،قالب رعایت حقوق خصوصی،
 ررسـی ب زمـانی  و نحوه سازماندهی و تکنولوژي بود. محدوده

در نظـر گرفتـه    1391 سال مهرماه 10 الی شهریور 20 ها،نمونه
شد، به این صورت که این چک لیست توسط پژوهشگران به 
ــت     ــزي کیفی ــی و ممی ــاهده، بررس ــورد مش ــه م ــور جداگان ط

(Quality Audit) افـزار ها در نـرم داده قرار گرفت. سپس 
SPSS هاي کیفیتوارد و به هر یک از شاخص 20ویرایش-

لیست، بر اساس مقیاس لیکرت امتیـاز  شده در چکنی تعیینف
(ضعیف تا قوي) تعلق گرفـت و میـانگین نمـرات     پنجتا  یک

 روش کار
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سه پژوهشگر به عنوان امتیاز نهایی آن شاخص در نظر گرفتـه  
شد. در گام بعدي مجموع امتیاز کسب شده از ارزیابی چـک  

ب شده، دا در هر دانشگاه به عنوان امتیاز نهایی کسلیست وب
) و انحـراف  6/114در نظر گرفته شد و با توجـه بـه میـانگین (   

 2)، نمــرات بــه چهــار ســطح عــالی (میــانگین+ 96/12معیــار (
انحراف معیار)، خـوب (میـانگین+ انحـراف معیـار)، متوسـط      

انحراف  -انحراف معیار) و سطح ضعیف (میانگین ±(میانگین
  ر گرفتند.و مورد بحث و بررسی قرا بندي شدهمعیار) طبقه

  
  

هـاي علـوم   کـه اکثـر دانشـگاه   دهـد  نشان میاین مطالعه  نتایج
) 100( سـه ) و 5/62( دو)، 7/66(یـک  پزشکی در هر سه تیپ 

 هـاي دانشـگاه  از یـک  در سطح متوسط ارزیابی شدند و هـیچ 
 تعیین هاي شاخص در عالی نمره کسب به موفق بررسی مورد
  )1(جدول  .در زمینه کیفیت فنی نشدند شده

 
: نتایج ارزیابی کیفیت فنی وب دا به تفکیک رتبه بندي دانشگاه هاي مورد بررسی بر حسب سطوح مختلف 1جدول 

  کیفیت
 فیسطح کی      

      
 

  نوع دانشگاه  

میانگین 
  نمره

انحراف 
  معیار

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

فراونی
درصد  
فراونی  
درصد  
فراونی  
درصد  
فراونی  
درصد  
  

 3/33 1 7/66 2 0 0 0 0 12/22  3/106  1دانشگاه تیپ 

 0 0 5/62 5 5/37 3 0 0  69/9  6/120  2دانشگاه تیپ 

 0 0 100 5 0 0 0 0  23/8  8/109  3دانشگاه تیپ 
  

-دا به تفکیک دانشگاههمچنین نتایج ارزیابی کیفیت فنی وب

هاي علوم پزشکی نشان داد که باالترین امتیاز کسب شده در 
ک مربوط به دانشگاه علوم پزشکی هاي تیپ یدانشگاه

) 132( )، تیپ دو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان127( اصفهان
) بود. (جدول 123ی یاسوج (و تیپ سه، دانشگاه علوم پزشک

 )2شماره
 

  : نتایج ارزیابی کیفیت فنی وب دا به تفکیک دانشگاه هاي مورد بررسی2جدول 
 دانشگاه   

 
ریز  وب دا

تب
راز 
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ان 

صفه
ا
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ان
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ان
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 ه
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کاش
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سمن

 

ان
زگ

هرم
 

ان
دست
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یاس

 

الم
 ای

بل
 زا

وار
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امتیاز 
  کلی

37-185  
109  83  127  110 107 123 114 131 132 129 119 107 123 102 105 112 

میانگین 
  گویه ها

1-5  
9/2  2/2  3/3  9/2  8/2  2/3  3 5/3  5/3  4/3  1/3  9/2  2/3  7/2  8/2  9/2  

  

هاي تعیین دا بر اساس شاخصیابی کیفیت فنی وبنتایج ارز
کند که سایت مشخص میلیست فنی وبشده در چک

 دسترسی سرعت به مربوط ترتیب به نمرات میانگین بیشترین
-آسان از فضاي استفاده ،)4/3( بندي، قالب)4( بارگذاري و

به  مربوط ترتیب به نمرات میانگین کمترین و )4/3(وبی 
) 5/2( کاربران با )، تعامل4/1( وصی افرادرعایت حقوق خص

  )3(جدول . بود) 7/2( آراییصفحه و
 

 یافته ها
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  : نتایج ارزیابی کیفیت فنی وب دا بر اساس چک لیست تعیین کیفیت فنی وب سایت3جدول 

  1-5میانگین  1-5میانگین  خصوصیات فنی پایگاه  خصوصیات فنی پایگاه

سرعت بارگذاري و 
  دسترسی

3/4  ات زمانی کاربرمیزان تأمین انتظار  

0/4 1/4  سرعت ظاهر شدن آدرس   
7/3  میزان دسترسی به همه صفحات  

  سهولت کاربري

1/1  لینک دهی به دیگر مطالب مرتبط  

9/2  
3/3  بودن user-friendly میزان  

8/3  ها  option عدم اختالل و اشکال در  
3/3  بازگشت مناسب به صفحات پیشین  

فضاي  استفاده آسان از
  وبی

0/3  پیوندها  
4/3 4/3  آسانی حرکت در صفحه   

7/3  استفاده مناسب از آیکون ها و چیدمان مناسب  

  خدمات

0/3 برآورد کردن نیازهاي مورد انتظارکاربران  

0/3  
8/2  قابل استفاده بودن خدمات  

0/5  رایگان بودن خدمات اعالم شده  

4/1  برخورداري از خدمات ویژه  

ل با مخاطبان و تعام
  سرعت پاسخگویی

4/2 وجود ابزار تعاملی  

5/2  
6/2  سادگی و سرعت ارسال پیام  

1/2  فعال بودن ابزار تعاملی  

2/2 ارتباط مستقیم با مدیر یا مدیران سایت  

hit & visit or revisit( 1/3(تعداد مراجعین   

4/1  رعایت حقوق شخصی افراد  قالب  4/1  

  حقوق خصوصی
9/3 اسب قالب وبالگ و یا صفحات سایت با محتواتن  

4/3 5/3  استفاده از نمادهاي ایرانی و اسالمی در قالب پایگاه   
8/2  استفاده از قالب هاي هنري  

  رتصوی
 4/3 رنگ بندي مناسب و جذاب

1/3 4/3  انتخاب عکس مناسب با مطالب هر پست   

3/2  ابداع در طراحی گرافیکی  

  صفحه آرایی
0/2 زیبایی و تناسب فونت (متن و تیتر)  7/2  

3/3 همخوانی گرافیک با محتوا  

  لوگو
5/2 بدیع بودن  

1/3 0/3 جذابیت   
7/3 بی پیرایگی  

  سازماندهی و تکنولوژي

7/3  چگونگی سازماندهی صفحه ي اصلی  

0/3  

4/3  چگونگی طراحی صفحات  

6/3  ) پایگاهsearchقابلیت جستجوي(  

0/4  ) صفحات پایگاهprintت چاپ(قابلی  
4/2 میزان استفاده پایگاه از رسانه هاي مختلف  

0/2 اختصاص بخشی به سوال هاي معمول مخاطبین  

9/1 توانایی پاسخگویی به  سواالت کاربران  
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ــابی    ــدف ارزی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــی ای ــاه فن ــايپایگ ــري ه  خب
ــالع ــانیاط ــگاه در داوب رس ــايدانش ــو ه ــکی معل ــه  پزش و ب

شـد و بـه طـور کلـی نتـایج، حـاکی        صورت توصـیفی انجـام  
ــاه   ــامطلوب پایگــ ــاً نــ ــت تقریبــ ــاي وباز کیفیــ دا در هــ

ــگاه ــی  دانش ــور م ــکی در کش ــوم پزش ــاي عل ــر  ه ــد و اکث باش
هــاي مــورد از نظــر فنــی در حــد متوســط ارزیــابی ســایتوب

  شدند.  
ــه ــژوهش مقایســه یافت ــا پ ــاي مطالعــه حاضــر ب ــرتبط ه ــاي م ه

-دهد که ایـن نتیجـه کـامالً مطـابق بـا مطالعـه پرویـز       ن مینشا

-هــاي اطــالعکیفیــت اکثــر پایگـاه راد و میرزایـی اســت کـه   

ــالمت را در ســال      ــا س ــرتبط ب ــی م ــانی اینترنت ، در 1385رس
همچنــین نتــایج بــه دســت ]. 4[ حــد متوســط ارزیــابی کردنــد

ــد      ــه پیونـ ــاران در زمینـ ــاحی و همکـ ــه فتـ ــده از مطالعـ آمـ
ــایت عـــات بـــا منطـــق کـــاربران در وبســـازماندهی اطال سـ

ــه ــل    کتابخانـ ــین محـ ــه بـ ــان داد کـ ــگاهی، نشـ ــاي دانشـ هـ
ــاربران،    ــارات کــ ــاتی و انتظــ ــالم اطالعــ ــري اقــ قرارگیــ

ــه   ــراد ســازماندهی مقول ــدارد و بیشــتر اف -همــاهنگی وجــود ن

هـاي مـورد نظـر را کمتـر از حـد      هـاي اطالعـاتی وب سـایت   
ــی مـــی   ــتندمتوســـط منطقـ ــین تحقیـــ ]11[ دانسـ ق . همچنـ

ــی  ــدري نشــان م ــه ســرویس حی ــه  دهــد ک ــا و خــدمات ارائ ه
ــده در وب ــران   ش ــدرك ای ــل م ــدمات تحوی ــاي خ ــایت ه س

-با همتایـان خـارجی خـود بـه دلیـل عـدم رعایـت اسـتاندارد        

ــیاهه  ــا و س ــی وب ه ــی طراح ــاي وارس ــار   ه ــا، دچ ــایت ه س
  . ]14[ نقصان شدیدي هستند

ــه دانشــگاه  ــوط ب ــاز مرب  هــايدر مطالعــه حاضــر بیشــترین امتی
ــپ دو بـــود و در مطالعـــه پرویـــز    راد و میرزایـــی نیـــز  تیـ

ــدل طراحــی    ــر اســاس م ــت ب ــاز از لحــاظ کیفی بیشــترین امتی
ــاه   ــه پایگـ ــوط بـ ــب مربـ ــه ترتیـ ــده، بـ ــاتی شـ ــاي اطالعـ هـ

ــأمین اجتمــاعی و ســطح ســتاد وزارت بهداشــت   بیمارســتان ت
هــاي علــوم   هــاي تیــپ یــک بــود و دانشــگاه    و دانشــگاه

ــتان  ــتقل و بیمارس ــکی مس ــاپزش ــایز  ه ــی ح ــی آموزش ي دولت

ــدند. و   ــی ش ــاز کیف ــرین امتی ــایت  کمت ــین وب س ــاي در ب ه
هـاي علـوم پزشـکی بـر اسـاس رتبـه بنـدي دانشـگاه         دانشگاه

، 3/3هــاي تیــپ یــک، ســه و دو نمــرات بــه ترتیــب دانشــگاه
ــد پـــنجاز  3و  2/3 ــره را کســـب کردنـ . در صـــورتی ]4[ نمـ

ــگاه  ــر دانش ــه حاض ــد   در مطالع ــه بع ــپ دو و در مرتب ــاي تی ه
ــت   دانشــگاه ــک از نظرکیفی ــپ ی ــپ ســه و ســپس تی ــاي تی ه

ــایت ــی وب سـ ــاي وبفنـ ــوبهـ ــعیت مطلـ ــري دا از وضـ تـ
برخوردار بودند.کـه دلیـل ایـن تفـاوت در نتـایج احتمـاالً بـه        
اختالف معیارهـاي تعیـین شـده در ارزیـابی کیفیـت و یـا بـه        

  گردد.تفاوت در نمونه مورد مطالعه برمی
ــه   در ــن مطالع ــد ای ــخص ش ــب    مش ــاز کس ــاالترین امتی ــه ب ک

هــاي هــاي تیــپ یــک مربــوط بــه دانشــگاه شــده در دانشــگاه
ــپ علــوم پزشــکی اصــفهان، در دانشــگاه  ــاي تی ــوط  دوه مرب

به دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان و در دانشـگاه هـاي تیـپ        
ــود. در       ــوج ب ــکی یاس ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــوط ب ــه مرب س

ــه ــاران دمطالعــ ــش و همکــ ــال ي دانــ ــایج 1387ر ســ ، نتــ
ســـایت هـــاي پژوهشــی بـــا هــدف تحلیـــل پیونــدهاي وب   

ــایت    ــه وب س ــان داد ک ــران نش ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل -دانش

ــفهان     ــران و اص ــیراز، ته ــکی ش ــوم پزش ــگاهی عل ــاي دانش ه
ــاي  ســـایتداراي بـــاالترین میـــزان رؤیـــت بودنـــد و وب هـ

ــه      ــل ب ــهر و باب ــه اهللا، بوش ــکی بقی ــوم پزش ــاي عل ــگاه ه دانش
ــب دارا ــاالترین و وبترتی ــایتي ب ــوم   س ــگاه عل ــاي دانش ه

تـــرین میـــزان تأثیرگـــذاري در پزشـــکی فســـا داراي پـــایین
  .]15[ محیط وب بود

ــه   ــده از مطالع ــت آم ــه دس ــایج ب ــق نت ــترینطب ــر، بیش  ي حاض
لیسـت تعیـین کیفیـت فنـی     بـر اسـاس چـک    نمـرات  میانگین

ــایت وبوب ــهس ــب دا ب ــوط ترتی ــه مرب ــهولت ب ــی س  دسترس
ــی و بنــدي،لــببارگــذاري، قا و  اســتفاده آســان از فضــاي وب

ــرین ــانگین کمت ــرات می ــه نم ــب ب ــوط ترتی ــه مرب ــت  ب رعای
ــل  ــوق خصوصــی کــاربران، تعام ــا حق -صــفحه و کــاربران ب

ــی     ــان م ــرتبط نش ــات م ــود. مطالع ــی ب ــه آرای ــد ک -وب ده

ــایت ــاختاري   س ــر س ــران از نظ ــی ای ــتانی آموزش ــاي بیمارس ه
ــک  ــلی، لین ــر در صــفحه اص ــلی و زی ــاي اص ــ ه ــک ه ا در لین

 بحث و نتیجه گیري
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هــا و محتویــات لینــکســطح متوســط و از نظــر محتــوا و زیــر
ــه  ــد. گرچــه کلی ي موضــوعی، در ســطح بســیار ضــعیف بودن

ــایتوب ــد   س ــلی بودن ــفحه اص ــه داراي ص ــورد مطالع ــاي م ه
ــک   ــر لین ــی از نظ ــفحه   ول ــوعی ص ــات موض ي هــا و محتوی

ــارهاصــلی، صــفحه ي مــا و اطالعــات ســایر زیرلینــک  ي درب
ــاي زیــادي دا   ــا کمبوده ــتنده ــان و فتــاحی  ]16[ ش . انتظاری

هــاي  بــه بررســی درك کــاربران از محــیط رابــط پایگــاه     
ــاه ــز اطالعـــاتی پرداختنـــد و پایگـ ــاي الکترونیکـــی مرکـ هـ

ــه ــالعمنطق ــه    اي اط ــاه مقال ــا پایگ ــاوري ب ــوم و فن ــانی عل رس
ــران را   ــات و مـــدارك علمـــی ایـ ــاي پژوهشـــگاه اطالعـ هـ

ــه ــد. یافت ــط ایــن دهــد محــیط رهــا نشــان مــیمقایســه کردن اب
ــاه        ــرل پایگ ــتی، کنت ــک دس ــات و ی ــر ثب ــز از نظ ــاه نی پایگ

ــه   ــل وي، جنب ــاربر و آزادي عم ــط ک ــناختی  توس ــاي زیباش ه
ــعیت واضــح      ــاده، شناســایی و بازیــابی، وض ــی س -و طراح

ــم     ــط، ه ــیط راب ــودن مح ــم ب ــل فه ــودن و قاب ــین  ب ــوانی ب خ
ــارایی   نظـــام ــاي واقعـــی و قابلیـــت انعطـــاف و کـ ــا و دنیـ هـ

ــزان هــم خــ ــیش از وانیاســتفاده می ــا ب ــر ب  درصــد 50اش براب
ــال، از    ــین ح ــرار دارد. در ع ــوبی ق ــعیت مطل ــت و در وض اس
نظــر امکانــات راهنمــایی و کمــک، جلــوگیري از خطــا/      
اصــالح خطــا، و کمــک بــه کــاربران بــراي تشــخیص و       

ــم   ــزان ه ــه اینکــه می ــا توجــه ب  50خــوانی از اصــالح خطــا، ب
ــدارد درصــد  ــوبی قــرار ن ] 17[ کمتــر اســت. در وضــعیت مطل

ــاتونی يو در مطالعـــه ــتفاده از فـــن  و گـ ــز اسـ ــیکوال نیـ -سـ

هــاي مالیــم، امکــان دانلـــود در    آوري، اســتفاده از رنــگ  
ــود لینـــک  ــب و وجـ ــان مناسـ ــه  زمـ ــب از جملـ ــاي مناسـ هـ
ــایتمعیارهـــاي ارزیـــابی کیفیـــت وب ــرتبط بـــا سـ هـــاي مـ

ــد  ــین ش ــالمت تعی ــن ن 18[ س ــه ای ــه   ] ک ــدودي ب ــا ح ــایج ت ت
 خوانی دارد.مطالعه حاضر هم

در پایــان بــا توجــه بــه نتــایج حاصــل از ایــن مطالعــه کیفیــت  
ــاه ــی پایگ ــاي فن ــالعه ــگاهوب رســانیاط ــوم دا دانش ــاي عل ه

بـا توجـه بـه    کنـد و  پزشکی را در  حـد متوسـط ارزیـابی مـی    
هـاي علـوم   داهـاي دانشـگاه  هـا بـه ویـژه وب   سـایت اینکه وب

هـاي مهـم در سـطح جامعـه و مرجـع      پزشکی یکـی از رسـانه  

ــانه ــایر رس ــالمت   س ــار س ــات و اخب ــب اطالع ــت کس ــا جه ه
شـود کـه از طریـق طراحـی     شـوند، پیشـنهاد مـی   محسوب می

و بــه کــارگیري ســاز و کارهــاي الزم نظیــر تــدوین قــوانین و 
هـاي عملیـاتی   ، تخصـیص منـابع، تهیـه اجـراي برنامـه     ضوابط

ــت    ــاي کیفی ــت ارتق ــدي در جه ــی ج و تشــویقی و ... حرکت
 ها صورت پذیرد.این رسانه

  
  

بدین وسیله نویسندگان نهایت سپاس و قدردانی خود را از 
 ،اندکلیه عزیزانی که در به ثمر رساندن این تحقیق یاري کرده
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   Sadeghi A1/ Khajepoor N2/ Abolkhaireyan S3 
Abstract                    
 

Introduction: Databases have very important roles in providing health information; therefore, 
their technical quality is of great importance. The technical assessment of WebDa news in Medical 
Universities in Iran was the aim of the study. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 16 WeDda from among all WeDda of the 
Medical Universities were selected through systematic stratified sampling based on the ranking of 
the universities (three Type I, eight Type II, and five Type III universities). A valid questionnaire 
for technical evaluation of health information Web site with the Alpha 0.93 was used for data 
collection. Data analysis was done through SPSS using descriptive tests. 
Results: None of the websites could achieve a high score concerning the given indicators. The 
highest mean scores were related to easy access and loading (4), formatting (3.4), ease of use (3.4) 
and the lowest mean scores were related to user right (1.4), interaction with users (2.5) and layout 
(2.7). Also, the mean scores for ease of use, graphics quality and logos were 3.3 and 3.1 and 3.1, 
respectively.  
Conclusion: The majority of technical indicators in information WebDa news are at intermediate 
level. Therefore, in order to enhance the technical level of WebDa, it is suggested to increase the 
visual attraction and interaction with users along with improving the contents. 
Keywords: Technical evaluation, WebDa news information Websites 
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