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 .12-21صفحات  89ششم شماره اول بهار و تابستان ه دور ،یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 چکیده
است  کارآمد محتوای اطالعاتی طراحی و های دانشگاهی ارایه خدمات به کاربرانسایت وبرسالت  هدف: مقدمه و

باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین می حاوی اطالعاتی ارزنده برای اساتید، دانشجویان و سایر کاربران که

 انجام شد.کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک تیساروز بودن وب از به انیدانشجو مندیرضایت زانیم یبررس

های )پزشکی، دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده تیسا وب در یک مطالعه توصیفی، شش ها:روش

، شدند سهیهم مقا روز بودن باکرمانشاه از نظر بهداروسازی، مامایی و پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی( در 

های سایت مندی از وبدانشجو به صورت تصادفی انتخاب شدند و از نظر میزان رضایت 056همچنین تعداد 

و برای تعیین  محتوا صورت گرفت زیآنال قیاز طر هاتیسا وب یابیارزدانشگاه مورد پرسش قرار گرفتند، 

با استفاده از  مستقل و آنالیز واریانس Test-Tهای ها از آزمونسایت روز بودن وبرضایت دانشجویان از به

 استفاده شد. SPSSنرم افزار 

مورد مطالعه، استخراج شده سایت  وب عنوان اقالم اطالعاتی موجود در شش21در این پژوهش در کل  ها:یافته

و در شش گروه اطالعات اساتید، محتوای اطالعاتی عملکرد گروه، محتوای اطالعاتی رشته، محتوای آموزشی و 

و  دیاطالعات اساتمیزان رضایت دانشجویان دانشگاه از عناصر اطالعاتی مانند  بندی شدند. پژوهشی طبقه

 .(p<65/6) دارندکمتری  تیرضا یالعات پژوهشمتوسط و از اط در حدگروه  یاطالعات یمحتوا

روزرسانی آن، ها و بهسایت دانشگاه های استاندارد در طراحی صفحات وببه کارگیری شاخص گیری:نتیجه

جویی در وقت سایت و صرفه و جوی اعضای هیأت علمی، افزایش ظرفیت محتوای وبموفقیت در امر جست

 است مدیران در این زمینه اقدامات الزم را برای بهبود کیفیت امور انجام دهند. کاربران نقش مهمی دارد. لذا نیاز

  اینترنت، دانشگاه ها، طبقه بندی. :هاکلید واژه                                                 

 

 : پژوهشینوع مقاله

 02/21/81پذیرش مقاله:   22/20/81اصالح نهایی:   21/21/81 دریافت مقاله:

. 2081در سال کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشکسایت  روز بودن وبمندی دانشجویان از بهمیزان رضایت. علیپور ، نجف محمدرضا میترا، سلحشور هدا ، بختیاری شیوا، نجف پور روشنخواه ارجاع:

 .12-21(:2)1؛ 2089. یتوسعه در آموزش پزشک یراهبردها

 

 مقدمه

با توجه به رشد روزافزون اطالعات، ایجاد یک 

سایت که بتواند نیازهای اطالعاتی کاربران به وب 

بهترین نحو پاسخگو باشد، ضروری به نظر 

رسد. مراکز آموزشی و پژوهشی در سراسر می

ی هایی هستند که از شبکهی سازمانجهان در زمره

کنند و جهانی اینترنت بیشترین استفاده را می

گیری از امکانات گسترده دانشگاهیان نیز با بهره

اینترنت برای توسعه دانایی و تکمیل معلومات خود 
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ای هسایت (. امروزه وب2، 8کنند )اقدام می

توانند به معرفی سازمان و دانشگاهی می

المللی پرداخته دستاوردهای آن در سطح ملی و بین

های ها، تواناییمندان را در جریان فعالیتو عالقه

 موجود و پتانسیل علمی پژوهشی خود قرار دهند. 

تواند های دانشگاهی میسایتلذا طراحی کارآمد وب 

 داشته ا مخاطبیننقش زیادی در برقراری ارتباط ب

 (.8باشد )

توان سایت هر دانشگاهی میهمچنین از طریق وب 

های ها و مراکز وابسته، مقاطع و رشتهدانشکده

تحصیلی، امکانات آموزشی و پژوهشی، استادان، 

آموختگان آن دانشگاه را در دانشجویان و دانش

سطح جهانی معرفی نمود، به  همین دلیل با ارتقای 

 توان شانس بازیابیها میسایت این وب کمی و کیفی

و رؤیت دانشگاه را توسط کاربران بیشتری افزایش 

 (. 4، 9داد )

ها را سایتبسیاری از مطالعات محتوای وب 

آورند. در مهمترین عامل موفقیت آنها به حساب می

با  مقطعی -ی توصیف یدر یک مطالعه 8911سال 

های علوم نشگاههای داسایت رتبه بندی وب"عنوان 

 هبه این نتایج دست یافتند ک "پزشکی تیپ یک ایران

 هم حضور کشور یعلوم پزشک برتر یهادانشگاه

 یالمللدر سطح بینو  در وب نداشته یچندان مؤثر

باشند. کم بودن تعداد صفحات یشناخته شده نم

 یهاسایت وب و تازه تاسیس بودن یانگلیس یوب

دالیل حضور ضعیف  ایران از عمده یدانشگاه

ایران در وب به شمار  یعلوم پزشک یهادانشگاه

احمدیان و همکاران در یک پژوهش در  .(5) رودیم

 یفقدان طراحبه این نتیجه رسیدند که  8936سال 

شدن وقت  اطالعاتی باعث تلف یمناسب محتوا

 کاربران و صرف هزینه به صورت ناکارآمد

و عدم  یگگردد. از طرف دیگر باعث سرخوردیم

به اطالعات  یعدم دسترس کاربران به دلیلرضایت 

ر اثر مرور اطالعات آنها د یمورد جستجو یا خستگ

 (. 0غیر ضروری خواهد گردید )

 یاطالعات یمحتوا"در تحقیقی دیگر تحت عنوان 

اطالعات  یمدیریت و فناور یهاسایت گروه وب

به این  "کشور یعلوم پزشک یهاسالمت دانشگاه

ایت س عناصر اطالعاتی وبنتیجه رسیدند که تفاوت 

 ونظر عناوین استفاده شده از  یآموزش یهاگروه

تواند باعث پایین آمدن یاطالعاتی م ینوع محتوا

کاربران در یافتن اطالعات  یو سردرگم یکارآی

 یهاگروهی تواند برایگردد. نتایج این تحقیق م

ها در سایت وب، مسئولین و طراحان یآموزش

 .(7) ها مفید واقع شودسایت وب ءو ارتقا یطراح

، محتوای دهدنشان میهای متعدد پژوهشهمچنین 

 بودن روز بهو  باکیفیت، سهولت در استفاده

هایی است که باعث ترین ویژگیاز مهمها سایت وب

 دسایت بازدید کنن کاربران مجدد از یک وبشود می

(1 ،3 ،86 .)Liu &Arentt (2666 عوامل اصلی مؤثر )

سایت را کیفیت اطالعات، کیفیت بر موفقیت یک وب 

ند دانخدمات، کاربرد سیستم و کیفیت طراحی آن می

( در تحقیقی با عنوان 8913(. فهیم نیا و سنگده )88)

مندی دانشجویان از پایگاه بررسی میزان رضایت"

 "تهرانسایت دانشگاه رسانی موجود در وب اطالع

رسانی به این نتیجه رسیدند که پایگاه اطالع

تخصصی دانشگاه تهران در حد نسبتا خوبی 

گوی نیازهای دانشجویان مقطع کارشناسی پاسخ

مندی ارشد است در حالیکه نتوانسته رضایت

از (. 82دانشجویان مقطع دکتری را کسب کند )

 یصورت گرفته در مورد بررس قاتیکه تحق ییآنجا

 بودن وب روزاز به انیدانشجو یمندتیرضا زانیم

تحقیق در این لذا  است،، محدود هادانشگاه تیسا

شود مشکالت آنها به صورت مورد سبب می
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تر از سوی مسئولین برطرف شود که این امر جدی

ها سایت منجر به اصالح و بهبود ارائه خدمات وب

گردیده و در کارایی و افزایش رضایت دانشجویان 

 نقش داشته باشد.

 

 هاروش

ـ مقطعی در سال  پژوهش حاضر به روش توصیفی 

ها، داده یبا توجه به روش گردآورانجام شد.  8930

. فتری( انجام پذیاکتشاف ختهی)آم ختهیآم کردیبا رو

 یفیک یدربردارنده دو بخش اصل قیروند انجام تحق

 شامل جامعه پژوهش این مطالعهاست.  یو کم

 056سایت دانشگاه و نظرات  مقایسه شش وب

که به صورت پرسشنامه تهیه گردید. در  دانشجو

 ها از سایتابتدا لیست و آدرس اینترنتی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخراج گردید. بر 

دانشکده شناسایی شد. ارزیابی وب  0این اساس 

ها جهت تحقق هدف تحقیق از طریق آنالیز سایت

گرفت. متغیرهای مورد ارزیابی بر محتوا  صورت 

سایت تعیین شده از سوی های وب اساس شاخص

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست 

های گردآوری جمهوری تعیین گردید. سپس داده

ها با استفاده از یک فرم گردآوری سایت شده از وب

طراحی شد. روایی  Excelافزار اطالعات در نرم

فرم توسط پنج نفر متخصص  محتوایی این

ین اانفورماتیک دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. در 

 سایت فرم برای هر عنصر اطالعاتی موجود در وب

های مورد مطالعه یک ستون در نظر گرفته گروه

گردآوری اطالعات به این صورت انجام  .شده است

شد که در ابتدا براساس اقالم اطالعاتی موجود در 

ها ایجاد شده و ستون سایت مورد مطالعه اولین وب

شدند. می برای آن گروه آموزشی عالمت زده

 سایتی عنصر جدیدی را مورد استفاده چنانچه وب

قرار داده بود آن عنصر نیز به فرم اضافه گردیده و 

گرفت. ها، مورد بررسی قرار سایت تمامی وب برای

 هایدادهافزایش دقت در انجام کار،  به منظور

مستقل توسط دو  به صورتشده گردآوری 

 و موارد اختالف از طریق شدپژوهشگر انجام 

 مباحثه و مشاوره با پژوهشگر سوم برطرف گردید

سپس با استفاده از آمار توصیفی، میزان رضایت 

های دانشگاه سایت روز بودن وبدانشجویان از به

الب در ق 22نسخه  SPSSعلوم پزشکی در نرم افزار 

و درصد استفاده از  یفراوان ینمودارهاجداول و 

 و قرار گرفتند لیو تحل هیمورد تجز یاقالم اطالعات

ها از در مرحله بعد برای تعیین تفاوت بین نظر گروه

مستقل و آنالیز واریانس  T-Testهای آزمون

 استفاده شد.

 

 هایافته

و  لیها، تحلمصاحبه یدر گام اول پژوهش تمام

 نیموجود در آنها استخراج شد. سپس تمام ا میمفاه

. دیگرد یبندگروه مشابه میفهرست و مفاه م،یمفاه

حاصل از  یهایخروج ریز اول و نمودارهایجد

گروه شش عامل و  21که  کند،یپژوهش را ارائه م

 یهابه دست آمده است. مقوله بعددر مرحله 

اطالعات اساتید، شامل: آخر مستخرج از مرحله 

ای اطالعاتی عملکرد گروه، محتوای اطالعات محتو

گروه، محتوای اطالعاتی رشته، محتوای آموزشی و 

. مقوالت عمده و نحوه باشدیم اطالعات آموزشی

نشان  8ل در هر مرحله، در جدو میارتباط آنها با مفاه

 .داده شده است

نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش حاکی از آن 

ها همچون سایت است که عناصر اطالعاتی وب

عملکرد گروه،  یاطالعات یمحتوا د،یاطالعات اسات

رشته،  یاطالعات یاطالعات گروه، محتوا یمحتوا
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ی مهمترین و اطالعات آموزش یآموزش یمحتوا

 باشد. دربندی مقوالت بدست آمده  میعناصر طبقه 

گروه آموزشی و شش  03قسمت دوم پژوهش 

عنصر  21ه به سایت شناسایی گردید و با توجوب 

استخراج شده در بخش تحلیل محتوا، عملکرد 

 های هر دانشکده را نسبت به هم سنجیدیم.سایتوب 

شش دانشکده، دانشگاه  هایسایتوب  یبررسنتایج 

دهد که کرمانشاه نشان می پزشکیعلوم

 81درصد، پزشکی با  26پیراپزشکی با  هایدانشکده

ـ مامایی با پرستاریدرصد،  81درصد، بهداشت با 

درصد و داروسازی  84پزشکی با درصد، دندان 87

درصد از نظر فراوانی نسبی محتوای کیفی  89با 

 اند.داده ها به ترتیب اولویت قرار گرفته

هریک از اقالم شناسایی شده در  8مطابق نمودار

شش گروه اطالعات پژوهشی، محتوای آموزشی، 

اطالعات گروه، محتوای اطالعات رشته، محتوای 

 اطالعات اساتید و محتوای اطالعاتی عملکرد گروه

سایت دانشگاه  بندی شدند و عملکرد کلی وب طبقه

روز رسانی و تکمیل علوم پزشکی کرمانشاه در به

ها با توجه به شش دانشکده سنجیده شد. سایت وب

با توجه به درصد فراوانی اقالم مذکور معرفی 

تماس با گروه، معرفی رشته  اساتید، معرفی رشته،

و مقطع تحصیلی دانشکده، فرم پروپوزال، لیست 

ها و معرفی وب مجالت گروه، منابع آزمون

 های سرچ مقاالت و مجالت باالترین عملکردسایت

 .اندرا در کل دانشگاه داشته

 میانگین سنی جامعه آماری )دانشجویان علوم

و  81 و حداقل سن 5/26 ± 5/8پزشکی کرمانشاه( 

( از %32/76) 408سال بود تعداد  96حدکثر سن آنها 

( پسر بودند %61/23) 813دانشجویان دختر و 

( %70/46نفر ) 205همچنین از نظر مقطع تحصیلی 

( در %77/92نفر ) 289در مقطع کاردانی و تعداد 

( در %47/20نفر ) 872مقطع کارشناسی و تعداد 

 یل بودند.ای مشغول به تحصمقطع دکترای حرفه

میانگین رضایت دانشجویان را از  2در جدول 

ها بر حسب جنسیت سایتعناصر اطالعاتی وب 

هد که هر دو جنس دهد. نتایج نشان مینشان می

مونث و مذکر از اطالعات اساتید و محتوای اطالعاتی 

گروه رضایت متوسط و از اطالعات پژوهشی 

 رضایت ضعیف دارند. همچنین بین دانشجویان

مندی از خدمات عناصر دختر و پسر در رضایت

اطالعاتی به جز در عناصر اطالعاتی محتوای 

اطالعاتی رشته و محتوای آموزشی تفاوت 

رشته  یاطالعات یمحتواداری مشاهده نشد. در معنی

مندی دانشجویان میزان رضایت یآموزش یو محتوا

دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود که این تفاوت از 

 (.p<65/6دار بود )نظر آماری نیز معنی

. میانگین رضایت دانشجویان از 9در جدول شماره 

عناصر اطالعاتی بر حسب مقطع تحصیلی آنها نشان 

داده شده است. برای مقایسه میانگین رضایت 

دانشجویان از هریک از عناصر اطالعاتی بر اساس 

مقطع تحصیلی از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد 

و میزان رضایت دانشجویان از دو مقطع کاردانی، 

حد متوسط و در مقطع دکترای  کارشناسی در

ای در سطح ضعیف و این تفاوت از نظر آماری حرفه

داری در رضایت دار بود. همچنین تفاوت معنیمعنی

دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از محتوای 

اطالعات عملکرد گروه و اطالعات پژوهشی وجود 

 (.p<65/6رد)دا

مقایسه میانگین رضایت دانشجویان از  4در جدول 

عناصر اطالعاتی بر حسب دانشکده نشان داده شده 

است. برای مقایسه میانگین رضایت دانشجویان از 

ها از آزمون ها براساس دانشکدههریک از حوزه

آنالیز واریانس استفاده شد و میزان رضایت 
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ها در سایتب دانشجویان از عناصر اطالعاتی و

های پزشکی و داروسازی در حد متوسط و دانشکده

های پرستاری ـ مامایی در حد ضعیف در دانشکده

دار بود. بین و این تفاوت از نظر آماری نیز معنی

های مختلف تفاوت رضایت دانشجویان دانشکده

 داری وجود نداشت.معنی

 
 

 

 تحلیل محتوای کیفی داده ها .1جدول 

 مقوالت عمده مفاهیم کدگذاری شده

  ـ معرفی اساتید هیئت علمی1

 

 

 اطالعات اساتید

 هاـ برنامه هفتگی تمام اساتید گروه2

 هاگروهـ معرفی اساتید مشاور 3

 ـ سرپرست امور بین الملل4

 ـ ایمیل اعضای گروه5

 معرفی مدیر گروه-6

7-cv اساتید 

 معرفی کارشناسان گروه-8

  ـ منابع آزمون ها9

 ـ کتب گروهی11 محتوای اطالعاتی عملکرد گروه

 یآموزش یهادوره یدر برگزار هایـ توانمند11

  توسط گروههای ارائه شده ـ برنامه ترمی رشته12

 

 اطالعات گروه یمحتوا
 ـ تماس با گروه13

 ـ ارزشیابی درون گروهی14

 ـ اخبار گروهی15

 المللنیامور ب یبرنامه ها-16

  ـ معرفی رشته17

 ـ معرفی رشته و مقطع تحصیلی دانشکده18 رشته یاطالعات یمحتوا

  ـ واحدهای درسی رشته19

 تحصیالت تکمیلینامه ـ آیین21 یآموزش یمحتوا

 ـ برنامه امتحانی21

 ـ طرح درس ترم جاری22

  ـ فرم پروپوزال گروه23

 

 اطالعات پژوهشی

 ـ لیست مجالت گروه24

 های سرچ مقاالت و مجالتسایتـ معرفی وب 25

 ـ راهنمای پژوهشی26

 های مفیدـ لینک27

 های پژوهشیـ فرم28
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 های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسایتعناصر اطالعاتی وب  .1نمودار

 

 

 بر حسب جنسیت آنهاها وب سایت  عناصر اطالعاتیمقایسه میانگین رضایت دانشجویان از  .2جدول 

 سطح معنی داری انحراف استاندارد میانگین جنسیت عناصر

 24/1 6818/1 2963/4 مرد اطالعات اساتید

 6115/1 3411/4 زن

 35/1 5178/1 3192/4 مرد محتوای اطالعاتی عملکرد گروه

 5644/1 3738/4 زن

 37/1 4334/1 4254/4 مرد محتوای اطالعاتی گروه

 4824/1 4538/4 زن

 111/1 7999/1 2461/4 مرد محتوای اطالعاتی رشته

 6194/1 4111/4 زن

 123/1 6897/1 3116/4 مرد محتوای آموزشی

 3834/1 3834/4 زن

 69/1 4452/1 4451/4 مرد اطالعات پژوهشی

 4291/1 4544/4 زن

 

 ها بر اساس مقاطع تحصیلیتیوب سا  یمقایسه میانگین رضایت دانشجویان از عناصر اطالعات . 3جدول 

 یاطالعات یمحتوا دیاطالعات اسات مقطع

 عملکرد گروه

 یاطالعات یمحتوا

 گروه

 یاطالعات یمحتوا

 رشته

اطالعات  یآموزش یمحتوا

 یپژوهش

 4541/4 3585/4 3547/4 4341/4 3434/4 673/4 کاردانی

 4734/4 3647/4 3638/4 4714/4 3928/4 599/4 کارشناسی

 3121/4 3517/4 3751/4 4314/4 3372/4 579/4 ایدکترای حرفه

 113/1 82/1 93/1 61/1 115/1 41/1 سطح معنی داری
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 هاسایتهای علوم پزشکی از عناصر اطالعاتی وب مقایسه میانگین رضایت دانشجویان دانشکده .4جدول

 یاطالعات یمحتوا دیاطالعات اسات دانشکده

 عملکرد گروه

 یاطالعات یمحتوا

 گروه

 یاطالعات یمحتوا

 رشته

 یاطالعات پژوهش یآموزش یمحتوا

 4167/4 3658/4 4338/4 4294/4 3848/4 3529/4 پزشکی

 4275/4 3413/4 3112/4 4778/4 3642/4 3727/4 دندانپزشکی

 4524/4 3887/4 3951/4 4622/4 3811/4 3319/4 داروسازی

 4123/4 3678/4 3391/4 3771/4 2721/4 2529/4 و ماماییپرستاری

 4145/4 3761/4 3174/4 4974/4 3826/4 3359/4 بهداشت

 4176/4 3129/4 3588/4 4171/4 3294/4 2941/4 یراپزشکیپ

 88/1 93/1 69/1 45/4 68/1 81/1 داریسطح معنی
 

 

 گیریبحث و نتیجه

یکی از اهداف  که پژوهشگران معتقدند بسیاری از

 ه اطالعات است. به طورئارا ،سایت اصلی هر وب

که در  هاسایت های محتوایی وبخالصه ویژگی

توجه کرد، شامل  هاهنگام تدوین محتوا باید به آن

شود که این اطالعات معموالً سه عنصر اطالعاتی می

، های آنی سازمان و فعالیتپیشینه یدر برگیرنده

 مشخصات محصوالت، عناصر تعامل بین کاربر و

باشد. سایت می ی وبکنندهسازمان و عناصر جذب

شده عناصر به کار گرفته این مطالعه درصدد تعیین 

های دانشگاه علوم های دانشکدهسایتدر وب 

پزشکی کرمانشاه و مقایسه آنها با یکدیگر انجام 

شده است. نتایج پژوهش نشان داد رضایت 

ها مانند سایت دانشجویان از عناصر اطالعاتی وب

اطالعات اساتید و محتوای اطالعاتی گروه در سطح 

در اطالعات پژوهشی ضعیف متوسط و این میزان 

معرفی اعضای گروه  هاکدهبعضی دانش باشد. درمی

به تفکیک گروه بیان نشده، یا به صورت کلی با 

ها به ترتیب الفبای ها و دانشکدهاساتید سایر گروه

عالوه  است. اسامی همه اساتید دانشگاه بیان شده

ها عنوان برخی از عناصر بر این در اکثر دانشکده

عاتی موجود بود ولی اطالعاتی در آن موجود اطال

روز نشده بود، به عنوان مثال: نبود یا مدت طوالنی به

های پژوهشی اساتید، و راهنمای مقاله، فعالیت

های ضروری و غیره از جمله این موارد بودند فرم

ها نشان داد که بین رضایت ( یافته89، 7، 3)

اتی تفاوت دانشجویان دختر و پسر از عناصر اطالع

معناداری وجود ندارد به جز در عناصر اطالعاتی 

اطالعات اساتید و محتوای اطالعاتی گروه که میزان 

باشد و این رضایت دختران بیشتر از پسران می

(. این p<65/6دار بود )تفاوت از نظر آماری نیز معنی

نتایج با یافته های علیدوستی و همکاران در سال 

 (. 84مطابقت دارد ) 8932

همچنین در این مطالعه میزان رضایت دانشجویان از 

عناصر اطالعاتی اطالعات عملکرد گروه و اطالعات 

ای در سطح پژوهشی در مقطع دکترای حرفه

ضعیف بود که با نتایج مطالعه حسینی و فتحیان در 

(. حسام 85دانشگاه فردوسی مشهد همخوانی دارد )

خود به این نتیجه و همکاران نیز در نتایج تحقیقات 

رسیدند دانشجویان مقاطع باالتر خواهان ارتقای 

بیشتر بخش پژوهش و خدمات آموزشی هستند 

(80.) 
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نتیجه نهایی این مطالعه نشان می دهد که هیچکدام 

از عناصر اطالعاتی نمره باالتری را در رابطه با 

ود شاند، لذا پیشنهاد میمیزان رضایت کسب نکرده

از استانداردهای یکسان طراحی که برای طراحی 

 این استانداردها رویسایت استفاده شود.  وب

 سازی عناوین، عناصر اطالعاتی و محتوای یکسان

های آموزشی سایت گروه هایی مثل وبسایت وب

دارای موارد استفاده یکسان و جامعه  مشابه که

ر اند. این امباشند، تاکید نمودهمی کاربران یکسانی

دسترسی و استفاده از  سایت و ضریب ی وبکارآی

مراجعه  را باال برده و از طرفی باعث اطالعات آن

 سایت خواهد گردید. از طرفی امکان بیشتر به وب

گذاری مطالب را به وجود مقایسه و حتی به اشتراك

های سایت الگوبرداری از وب . همچنینآورد خواهد

های )نمونههای برتر داخلی و خارجی دانشگاه

حلی در دسترس و سریع برای بهبود راه تر(موفق

 .ماست های دانشگاهی کنونیسایت وضعیت وب

 

 هاتیمحدود

های گوناگون انجام این پژوهش از جنبه در

. برخی از مهمترین این وجود داشتهایی محدودیت

 مقاله وبدیع بودن موضوع و کمبود  هامحدودیت

در دو دهه های دانشگاهی وب سایتکتاب در زمینه 

مشکالتی را در دسترسی به اسناد و  بود که گذشته

مدارك و تبیین اصولی مساله و بررسی سوابق 

همچنین عدم تمایل وجود آورد. ه موضوع ب

های دانشجویان به شرکت در مطالعه جزء محدودیت

  مطالعه بود.

 

 اتشنهادیپ

بندی و برای بهبود وضعیت دانشگاه از نظر رتبه

شود طراحان ها پیشنهاد میروز بودن وب سایتبه

ضمن شناسایی و رفع خطاهای دسترسی وب 

 تر در فضای وبسایت تالش کنند تا با حضور فعال

های با محتوای اطالعاتی با کیفیت و ایجاد وب سایت

دانش و  شرفتیپو روزآمد زمینه را برای 

مندی دانشجویان و اساتید دانشگاه فراهم ایترض

 آورند. 

 

 سپاسگزاری

دانند تا از تمامی پژوهشگران بر خود واجب می

ی افزایش استحکام مطالعه به همکارانی که در زمینه

پژوهشگران کمک نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر 

نمایند. همچنین از مرکز مطالعات و آموزش پزشکی 

پزشکی کرمانشاه جهت حمایت از دانشگاه علوم 

 شود.مطالعه حاضر تقدیر و تشکر می
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Abstract 
 

Introduction: University websites provide users with services and necessary information for 

professors, students, and other users. Considering the significant role of students for research 

development and progression, study intended to determine the satisfaction of students with the 

current website of Kermanshah University of Medical Sciences.  

Methods: This was a descriptive study in which 6 websites from medical, dental, pharmacy, 

midwifery, nursing, health and paramedical colleges were compared in terms of being up to 

date. The participants were selected randomly and 650 students from Kermanshah University of 

Medical Sciences were questioned about their satisfaction with university websites. Website 

evaluations were done through content analysis. Their validity was confirmed by five 

informatics experts. Using SPSSwin22 software, Cronbach's alpha coefficient was 0.86 which 

showed a good reliability. To determine the satisfaction of both male and female students 

regarding websites' updating, T-test and independent variance analysis were applied.  

Results: On the whole, 28 information items were extracted from the six websites under study 

and were classified into six groups: in formation on professors, department performance, filed 

of study, educational contents, and research. Students' satisfaction with information about 

professors and the departments was moderate but their satisfaction was even less regarding the 

research information of every department (p <0.05). 

Conclusion: Using standard indices in websites and updating them, increases the visibility of 

faculty members, the content of websites and also saves users' time. Therefore, senior executives 

need to take the necessary steps to improve the quality of such affairs. 
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