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 های دولتی و خصوصی شهر اصفهان های بیمارستان سایت ای وب ارزیابی مقایسه

 

 5افراز اله نیک ، حبیب4زاده ، اکبر حسن3نژاد اصفهانی ، سکینه سقاییان2فر مجید متین ،1یم جهانبخشرم

 
 

  چكيده
ها از  برداری آن های بیمارستانی، میزان بهره سایت اطالعات و خدمات به مشتریان هستند. ارزیابی و مقایسه وب های باالیی برای ارایه های بیمارستانی دارای قابلیت سایت وب مقدمه:

های دولتی و  سایت بیمارستان ای وب کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه میها کمک  گیری رقابت سازنده بین بیمارستان نماید و به شکل ها را مشخص می این قابلیت

 .خصوصی شهر اصفهان انجام شد

 لتی و بیمارستان دو 13های  سایت وبانجام گرفت. جامعه پژوهش شامل  1396تحلیلی بود که در سال  -این مطالعه از نوع کاربردی و از دسته تحقیقات توصیفی :بررسيروش 

آوری گردید و با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و  معیار فرعی جمع 69معیار اصلی و  11لیستی مشتمل بر  ها با استفاده از چک بیمارستان خصوصی شهر اصفهان بود. داده 3

 .تحلیل قرار گرفت

های دسترسی، خدمات  اطالعات تماس و راه»معیار اصلی  4در رابطه با  های دولتی و خصوصی بیمارستانهای  سایت داری بین میانگین امتیازات کسب شده وب تفاوت معنی ها: يافته

معیار دیگر و نیز امتیاز کلی تفاوت  7وجود داشت، اما بین میانگین امتیازات به دست آمده در « ها، طراحی و روزامدی صفحات و روابط عمومی دهی، ویژگی پذیرش و نوبت

 . هده نشدداری مشا معنی

تری جهت ارایه اطالعات و خدمات مطلوب به مشتریان بردارند تا برای جلب مشتریان  های جدی گام توانند با استفاده از نتایج مطالعه حاضر، مسؤوالن این حوزه می گيري: نتيجه

 .ها وارد رقابت سازنده با یکدیگر شوند بیشتر و افزایش رضایتمندی آن

 های خصوصی های عمومی؛ بیمارستان سایت؛ بیمارستان ارزیابی؛ وب هاي کليدي:  واژه

 
 8/9/1396 پذیرش مقاله:  19/4/1396 مقاله: دریافت

خصوصی شهر  های دولتی و های بیمارستان سایت ای وب ارزیابی مقایسه .اله افراز حبیب زاده اکبر، نیک نژاد اصفهانی سکینه، حسن فر مجید، سقاییان متین یم،رجهانبخش م ارجاع:

 199-204(: 5) 14؛ 1396مدیریت اطالعات سالمت . اصفهان

 

 مقدمه
های مراکز  سایت امروزه بسیاری از افراد برای دریافت اطالعات سالمت به وب

سایت یک بیمارستان، ابزار مهم  وب .(1)کنند  مراجعه میدرمانی  -بهداشتی
ارتباطی جهت تبادل اطالعات و ایجاد ارتباط بین بیمار، بیمارستان و جلب 

 گذشته، های . در دهه(2)باشد  ها می مشتریان بیشتر توسط بیمارستان
برداشته و در این  اینترنت از استفاده زمینه در ای گسترده های ها گام بیمارستان

های موجود  به این ترتیب، به مدد ظرفیت. (3)اند  درصدی داشته 100زمینه رشد 
سایت  اند خدمات خود را از طریق وب ها توانسته ، بیمارستانای در ارتباطات شبکه

و با حضور فعال در محیط وب، به بقا و موفقیت  (4)به مشتریان معرفی نمایند 
 .(5)سازند  مطرح رقبا در برابر را خود خود کمک کنند و

های مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت الزم است ملزومات  سایت وب
خاصی را برای ارایه اطالعات جامع و تشویق مشتریان به دریافت خدمات از 

 از تشکیل دهنده بخشی سایت جایی که وب آناز . (6)سوی خود رعایت کنند 
 های تالش کلیه کننده منعکس باید باشد، مشتریانش می با سازمان ارتباطات
 دارای باید ها سازمان بر همین اساس،باشد.  کیفیت جهت حفظ سازمان

تحقق نقش . (7)سازد  را برآورده مشتریان انتظارات باشند که سایتی وب
پذیر  های بیمارستانی بدون رعایت استانداردهای الزم در طراحی امکان سایت وب

کنند، باید  رسانی استفاده می های اطالع هایی که از شبکه نیست و بیمارستان

. (4)ها مد نظر قرار دهند  سایت معیارهای ساختاری و محتوایی را در طراحی وب
 بسیار سایت موضوع وب اطالعات نوع و محتوا انتخاب خصوص در گیری تصمیم

 دست  از باعث سایت نیز نامناسب بودن محل درج مطالب در وب مهمی است.
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این بدان معناستت کته   . (3)شود  می از دست دادن کاربران مطالب و در نتیجه، دادن
سایت مراکز ارایه دهنده خدمات، ناکارامد باشند و برای بازدیتد کننتدگان    چنانچه وب

 ایجتتاد ستتردرگمی نماینتتد، ایتتن مراکتتز مشتتتریان ختتود را از دستتت خواهنتتد       
 .(6)داد 

نظارت مستمر بر ارایه محتوای غنی و مفید در رابطه با ارایه اطالعات و 
ای است که همواره باید مورد توجه  های بیمارستانی، مسأله سایت خدمات در وب

ابت در ها و ایجاد رق های وب در بیمارستان (. جهت توسعه قابلیت8قرار گیرد )
ها مورد ارزیابی قرار  سایت استفاده بهینه از آن، ضرورت دارد که فعالیت این وب

ها به طراحی راهبردهای مناسب برای  سایت گیرد. بازبینی و ارزیابی منظم وب
(. بررسی مطالعات داخلی 9گیری کمک خواهد نمود ) گذاری و تصمیم سیاست

 به دهد که در این مطالعات نشان می های بیمارستانی سایت مرتبط با ارزیابی وب
های  سایت ارزیابی، تحلیل محتوا و همچنین، ارزیابی خدمات الکترونیکی وب

(. با توجه به این که در مطالعات 10بیمارستانی یا دانشگاهی پرداخته شده است )
( 8های بیمارستانی انجام نگرفته است ) سایت داخلی، ارزیابی جامعی بر روی وب

های بیمارستانی در ارایه اطالعات و خدمات و  سایت یت به اهمیت وبو با عنا
ها در ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش کارامدی  نقش کلیدی آن

(، در پژوهش حاضر سعی شد تا تمامی معیارهای مؤثر جهت 10ها ) بیمارستان
ضعف ها مورد توجه قرار گیرد تا به این ترتیب نقاط قوت و  سایت ارزیابی وب

های بیمارستانی در مقایسه با یکدیگر شناسایی شود و زمینه  سایت وب
های دولتی و خصوصی جهت جلب  گیری رقابت سازنده بین بخش شکل

ها به وجود آید. بنابراین، مطالعه حاضر  ن افزایش رضایتمندی آ مشتریان بیشتر و
خصوصی شهر  های دولتی و های بیمارستان سایت وب ای با هدف ارزیابی مقایسه

 .اصفهان انجام شد
 

 روش بررسی
تحلیلی بود. جامعه  -این تحقیق از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی

سایت  وب 16پژوهش که با استفاده از روش سرشماری مشخص گردید، متشکل از 
های دولتی دانشگاه علوم پزشکی  سایت به بیمارستان وب 13بیمارستانی بود که 

های الزهرا )س(، امین، عیسی بن مریم )ع(، نور و  شامل بیمارستاناصفهان 
اله کاشانی، فارابی، امام حسین )ع(، فیض، امید، امام موسی  اصغر )ع(، آیت علی

سایت به  وب 3کاظم )ع(، شهید چمران، شهید بهشتی و حضرت زهرا )س( و 
انواده و سینا های سعدی، خ های خصوصی شهر اصفهان شامل بیمارستان بیمارستان

 که در زمان انجام مطالعه در دسترس بودند، اختصاص داشت.
لیست محقق ساخته برگرفته از نظام ارزیابی ارایه  ها با استفاده از چک داده

 بیمارستانی های درگاه یابیارز پیشنهادی ، سیاهه(11و همکاران ) Llinasشده 
های  سایت های کیفی الزم در وب و شاخص (12)علیپور حافظی و همکاران 

آوری گردید. همچنین، در طراحی  جمع (13)بیمارستانی ساالروند و همکاران 
( که توسط کمیسیون 14ابزار مورد استفاده، دستورالعمل استاندارد تارنماها )

های اجرایی ابالغ شده است، مورد  توسعه دولت الکترونیکی تصویب و به دستگاه
معیار  11حاضر مشتمل بر  حقیقلیست طراحی شده ت توجه قرار گرفت. چک

معیار فرعی بود که بر اساس مطالعات گذشته در داخل و خارج کشور  69اصلی و 
سازی و  های بیمارستانی، شخصی سایت نظران برای ارزیابی وب و نظرات صاحب

لیست مذکور توسط  بومی شده است. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی چک

های بیمارستانی مورد  سایت ای ارزیابی و مقایسه وبنظران، این ابزار بر صاحب
اطالعات »استفاده قرار گرفت. معیارهای اصلی طراحی شده در این ابزار شامل 

معیار  4معیار فرعی(، اطالعات درباره بیمارستان ) 8های دسترسی ) تماس و راه
مربوط معیار فرعی(، اطالعات  4فرعی(، اطالعات مربوط به کارکنان بیمارستان )

 معیار فرعی(، اطالعات تکمیلی مورد نیاز بیماران  4های بیمارستان ) به بخش
ها، طراحی  معیار فرعی(، ویژگی 3دهی ) معیار فرعی(، خدمات پذیرش و نوبت 9)

معیار فرعی(، روابط  4معیار فرعی(، آموزش و پژوهش ) 19و روزامدی صفحات )
معیار فرعی(، و خدمات  3الی )معیار فرعی(، اطالعات و خدمات م 5عمومی )
 باشد. می« معیار فرعی( 6تعاملی )

های دولتی، در فاصله زمانی  های بیمارستان سایت برای مشاهده لینک وب
سایت دانشگاه علوم پزشکی  به وب 1396تا فروردین سال  1395اسفند سال 

یز های خصوصی ن های بیمارستان سایت برای مشاهده وب اصفهان مراجعه گردید.
جستجو شد. روش امتیازدهی به  Googleنام بیمارستان در موتور جستجوی 

لیست مورد استفاده بر اساس امتیازدهی بله و خیر بود. همچنین،  های چک گزینه
سؤال در نظر  8برای « تا حدودی»با توجه به ماهیت برخی سؤاالت، گزینه 

 100بر مبنای عدد لیست نیز  گرفته شد. مجموع امتیازات هر معیار اصلی چک
های  ها، از واژه های بیمارستان سایت محاسبه گردید. در بیان وضعیت وب
 ، واژه نسبتاً مطلوب برای میانگین 33نامطلوب برای میانگین امتیاز کمتر از 

  100تا  66و واژه مطلوب برای میانگین امتیاز  66تا کمتر از  33امتیاز 
 استفاده شد.

ها با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف از معیار تحلیل شد.  داده
های دولتی و  سایت بیمارستان همچنین، جهت مقایسه میانگین امتیازات وب

افزار  ها در نرم استفاده گردید. در نهایت، داده Independent tآزمون از خصوصی، 
SPSS  20نسخه (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
رعایت صداقت و امانت در استفاده از منابع و انتشار نتایج پژوهش بدون 

 .دخل و تصرف، از جمله مالحظات اخالقی لحاظ شده در این مطالعه بود
 

 ها یافته
های دولتی و خصوصی و  های بیمارستان سایت کسب شده وب اتمیانگین امتیاز

دار بین میانگین امتیازات در رابطه با هر معیار  وجود یا عدم وجود اختالف معنی
 مشخص شده است. 1 در جدول

های  سایت ها نشان داد که بین میانگین امتیازات کسب شده وب تحلیل داده
های خصوصی و دولتی در رابطه با معیارهای اطالعات تماس و  بیمارستان

ها، طراحی و  دهی، معیار ویژگی های دسترسی، معیار خدمات پذیرش و نوبت راه
جود داشت داری و روزامدی صفحات و نیز معیار روابط عمومی تفاوت معنی

(050/0 > P بین .)داری با  معیاری که میانگین امتیازاتشان تفاوت معنی 4
های دسترسی،  یکدیگر داشت، تنها در رابطه با معیار اطالعات تماس و راه

های دولتی امتیاز  های خصوصی در مقایسه با بیمارستان های بیمارستان سایت وب
دهی،  خدمات پذیرش و نوبت باالتری کسب کردند، اما در رابطه با معیار

 اتها، طراحی و روزامدی صفحات و روابط عمومی، میانگین امتیاز ویژگی
های  بیشتر از بیمارستان داری های دولتی به طور معنی های بیمارستان سایت وب

 (. 1خصوصی بود )جدول 
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 های دولتی و خصوصی شهر اصفهان به تفکیک معیارهای مورد بررسی های بیمارستان سایت ( وب100میانگین امتیاز کسب شده )از  :1 جدول

 معيارهاي مورد مطالعه
 هاي دولتي هاي بيمارستان سايت وب هاي خصوصي هاي بيمارستان سايت وب

P 
 حراف معياران ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين 

 010/0 0/25 ± 9/4 5/62 ± 1/19 های دسترسی اطالعات تماس و راه
 760/0 3/67 ± 7/8 3/58 ± 0/30 بیمارستاندرباره اطالعات 

 580/0 0/51 ± 1/7 7/41 ± 0/15 اطالعات مربوط به کارکنان بیمارستان
 600/0 9/27 ± 5/4 8/20 ± 8/20 های بیمارستان اطالعات مربوط به بخش

 400/0 9/44 ± 8/6 2/59 ± 2/18 تکمیلی مورد نیاز بیماراناطالعات 
 003/0 9/35 ± 6/9 0 دهی خدمات پذیرش و نوبت

 004/0 0/49 ± 3/3 1/42 ± 0 ها، طراحی و روزامدی صفحات ویژگی
 960/0 7/32 ± 2/5 3/33 ± 3/8 آموزش و پژوهش

 010/0 8/40 ± 6/8 0/20 ± 5/11 عمومی روابط
 900/0 1/46 ± 0/6 4/44 ± 2/22 خدمات مالیاطالعات و 

 200/0 8/30 ± 6/2 9/38 ± 5/5 خدمات تعاملی
 920/0 7/41 ± 8/6 3/42 ± 4/9 میانگین امتیاز کل

 

معیار دیگر و همچنین،  7داری بین میانگین امتیاز  ها، تفاوت معنی بر اساس یافته
های خصوصی و دولتی مشاهده  های بیمارستان سایت امتیاز کلی کسب شده بین وب

داری  که تفاوت معنی دادنشد. نتایج آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نیز نشان 
های  های بیمارستان سایت بین میانگین امتیازات کسب شده معیارهای مختلف در وب

 داشت. ( وجودP < 001/0( و خصوصی )P=  100/0دولتی )
های  سایت وب، از میان معیارهای مورد مطالعه 1های شکل  بر اساس داده

( به معیار اطالعات 100از  3/67های دولتی، باالترین میانگین امتیاز ) بیمارستان
های دسترسی  درباره بیمارستان اختصاص داشت و معیار اطالعات تماس و راه

( را کسب نمود. همچنین، 100از  25ترین میانگین امتیاز ) نیز پایین
متیاز را در رابطه با های خصوصی باالترین میانگین ا بیمارستانهای  سایت وب

( به دست آورد و در 100از  5/62های دسترسی ) معیار اطالعات تماس و راه
 دهی امتیازی کسب نکرد. معیار خدمات پذیرش و نوبت

 

 
سایت  ( وب100مقایسه میانگین امتیاز کسب شده ) از  :1 شکل

خصوصی شهر اصفهان در رابطه با های دولتی و  بیمارستان

 مورد بررسیمعیارهای 

 سایت بیمارستان خانواده با کسب  در رابطه با معیارهای مورد مطالعه، وب
های خصوصی و دولتی باالترین  های بیمارستان سایت ( بین وب100امتیاز )از  7/58

 و در رتبه نخست قرار گرفت و بیمارستان سعدی با کسب  نمودامتیاز را کسب 
 (.2ترین رتبه را به دست آورد )جدول  و پایین ( کمترین امتیاز100امتیاز )از  1/26

 

های دولتی  های بیمارستان سایت ( وب100امتیاز کسب شده )از  :2جدول 

 و خصوصی شهر اصفهان بر اساس مجموع معیارهای مورد بررسی

 مالکيت بيمارستان نام بيمارستان امتياز کسب شده

 دولتی الزهرا )س( 2/52

 امین 6/32

 مریم )ع( عیسی بن 1/47

 اصغر )ع( نور و علی 8/47

 اله کاشانی آیت 4/38

 فارابی 0/42

 امام حسین )ع( 2/52

 فیض 2/44

 امام موسی کاظم )ع( 6/32

 شهید چمران 9/36

 امید 6/45

 شهید بهشتی 7/37

 حضرت زهرا )س( 5/35

 خصوصی سعدی 1/26

 خانواده 7/58

 سینا 0/42

 

 بحث
های دولتی و خصوصی شهر اصفهان نشان داد  های بیمارستان سایت مقایسه وب
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ها در  های این بیمارستان سایت که اگرچه بین میانگین امتیازات کسب شده وب
داری وجود داشت، اما این مسأله به معنای  معیار اصلی اختالف معنی 4رابطه با 

 باشد. ا نمیداشتن وضعیت مطلوب برای هیچ کدام از این معیاره

 های خصوصی های بیمارستان سایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وب
تری  های دولتی اطالعات تماس خود را به صورت کامل در مقایسه با بیمارستان

دهند و در این رابطه از وضعیت نسبتاً مطلوبی  در اختیار مراجعان قرار می
که وضعیت نامطلوبی دارند( پیشی های دولتی ) باشند و از بیمارستان برخوردار می

اند. علیپور حافظی و همکاران نیز در مطالعه خود اظهار نمودند که  گرفته
 اطالعات معیارهای رابطه بادر  تهران شهر خصوصی های بیمارستان های درگاه
( که با نتایج تحقیق حاضر 15دارند ) مطلوبی نسبتاً و مطلوب وضعیت تماس

نده آن است که درج اطالعات تماس به صورت همخوانی داشت و نشان ده
های خصوصی از اهمیت باالیی  سایت بیمارستان برای بیمارستان مناسب در وب
 برخوردار است.

 اندازی راه سالمت، اطالعات مدیریت کارشناسان مهم وظایف از یکی
میانگین امتیازات  (.3) باشد پزشکان می با بیماران مالقات وقت تعیین سیستم

دهی  کسب شده در پژوهش حاضر حاکی از آن بود که خدمات پذیرش و نوبت
های خصوصی ارایه نشده است.  سایت بیمارستان وب 3اینترنتی در هیچ کدام از 

جایی که در  اند. از آن ها از این لحاظ در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بنابراین، آن
های خصوصی(  های دولتی )مانند بیمارستان تانهای بیمارس سایت برخی از وب

دهی وجود نداشت، اما این امکان در برخی دیگر از این  خدمات پذیرش و نوبت
سایت  توان گفت که در مجموع وب ها فراهم شده بود، می سایت وب

های دولتی در رابطه با این معیار در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار  بیمارستان
دهی اینترنتی در  فراهم آوردن خدمات پذیرش و نوبت داشتند. بدیهی است

ها نسبت به  های دولتی، نمایانگر عملکرد بهتر آن سایت بیمارستان وب
ای به  پور و همکاران با انجام مطالعه فرزندی های خصوصی خواهد بود. بیمارستان

سایت در کلیه  که امکان دریافت نوبت کلینیک از طریق وب این نتیجه رسیدند
های  ( که با یافته16های علوم پزشکی در سطح ضعیفی قرار دارد ) انشگاهد

رسد که با گذشت زمان و  تحقیق حاضر مطابقت نداشت. بنابراین، به نظر می
دهی اینترنتی،  افزایش تقاضای مشتریان جهت دریافت خدمات پذیرش و نوبت

 اند. تالش کردهها تا حدی برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان خود  بیمارستان
سایت، دیدگاه افراد مختلف نسبت به  در ارزیابی طراحی صفحات وب

های مطالعه حاضر نشان  . یافته(8های طراحی با یکدیگر متفاوت است ) سبک
های دولتی و خصوصی از لحاظ معیار  سایت بیمارستان داد که اگرچه وب

دند، ها و طراحی و روزامدی صفحات وضعیت نسبتاً مطلوبی را کسب کر ویژگی
های  های بیمارستان سایت اما با توجه به میانگین امتیازات به دست آمده، وب

 و اصفهانی نژاد های خصوصی برتری داشتند. سقاییان دولتی نسبت به بیمارستان
های  سایت هر یک از بیمارستان وب ارزیابیهمکاران با انجام پژوهشی در زمینه 

، دریافتند که WebMedQual با استفاده از رویکرد منتخب شهر اصفهان
در سطح خوبی از لحاظ معیار طراحی های مورد مطالعه  سایت بیمارستان وب

زمینه کسب بیمارستان الزهرا )س( باالترین امتیاز را در این شود و  ارزیابی می
( با بررسی حاضر تا حدی 17(. با توجه به این که نتایج مطالعه مذکور )17نمود )

های بیمارستانی از لحاظ این  سایت گیری کرد که وب توان نتیجه میمشابهت داشت، 
اند و دارای نقاطی ضعفی هستند که با  معیار هنوز به وضعیت کامالً مطلوبی نرسیده

 شود. استفاده از ابزارهای ارزیابی مختلف، همچنان نمایان می

 اطالعات مهم و اخبار منبع عنوان به بیمارستانی زمانیهای  سایت وب
 خود اطالعات ترین شوند که بتوانند به عنوان یک رسانه عمومی، مهم می مطرح

 .(3)هاست، ارایه دهند  آن کیفیت خدمات و بیمارستانی منابع معرف که را

روابط عمومی، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در رابطه با معیار 
های دولتی با داشتن وضعیت نسبتاً مطلوب نسبت به  های بیمارستان سایت وب

تری را به  وضعیت مناسب های خصوصی که وضعیت نامطلوبی داشتند، بیمارستان
 در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دست آوردند. علیپور حافظی و همکاران

درگاه برتر  10)شامل  خارجی های بیمارستانهای  سایت وب های درگاه
اند  کرده مراعات درصد 100را  عمومی روابط معیار های بیمارستانی جهانی( مؤلفه

( با مطالعه حاضر بیانگر آن است که معیار 15ها ) (. مقایسه نتایج پژوهش آن15)
های برتر جهانی از اهمیت زیادی  بیمارستانهای  سایت وبروابط عمومی در 

های مورد بررسی پژوهش حاضر  بیمارستانهای  سایت وبشد، اما با برخوردار می
در این زمینه ضعف مشهودی داشت و اهمیت روزامد بودن اخبار، اطالعات مهم 

در  حضور و بیمارستانی تقویم های شغلی، و اساسی بیمارستان همچون فرصت
 مورد توجه قرار نگرفته است. ها سایت وبهای اجتماعی در این  رسانه

توان به پراکندگی و نبود  های تحقیق حاضر می جمله محدودیتاز 
سایت  بندی مناسب برای اطالعات و خدمات ارایه شده به ویژه در وب دسته

های دولتی اشاره کرد که منجر به صرف زمان زیادی برای ارزیابی و  بیمارستان
 .لیست مورد استفاده پژوهش گردید تکمیل چک

 

 گیری نتیجه
اطالعات و خدمات به  های باالیی جهت ارایه بیمارستانی قابلیتهای  سایت وب

ها در  صورت مطلوب به مشتریان دارند، اما با وجود این موضوع، از این قابلیت
برداری نشده است.  های مورد بررسی به طور کامل بهره بیمارستانهای  سایت وب

ب شده نتایج پژوهش حاضر نشان داد اگرچه بین میانگین امتیازات کس
معیار اختالف  4های دولتی و خصوصی در رابطه با  بیمارستانهای  سایت وب

های دولتی و خصوصی در  بیمارستانهای  سایت وبداری مشاهده شد، اما  معنی
رابطه با هیچ کدام از این معیارها از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. ارزیابی 

ها را در  اط قوت و ضعف آنبیمارستانی نه تنها نقهای  سایت وبای  مقایسه
گیری رقابت سازنده به  نماید، بلکه زمینه شکل مقایسه با یکدیگر مشخص می

آورد تا مسؤوالن این حوزه با  ویژه بین بخش دولتی و خصوصی را فراهم می
گیری حداکثری از  بیمارستانی، برای بهرههای  سایت وباهمیت دادن بیشتر به 

ها، وارد  یان بیشتر و افزایش رضایتمندی آنهای وب جهت جذب مشتر قابلیت
 .رقابت با یکدیگر شوند

 

 پیشنهادها
گردد که جهت  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، پیشنهاد می

های  سایت به مشتریان وب رسانی مناسب و ارایه خدمات مطلوب اطالع
به صورت بیمارستانی مواردی از قبیل درج اطالعات تماس با بیمارستان 

استفاده از  ،اندازی یک سیستم کارامد جهت تعیین نوبت بیماران راه کامل،
المللی و  درج اخبار پزشکی ملی و بین ،الگوهای استاندارد مرتبط با طراحی

اخبار بیمارستانی و سایر اطالعات مهم بیمارستان به صورت روزامد همچنین، 
 .سایت مورد توجه قرار گیرد در وب
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 دانیتشکر و قدر
آوری دانشکده مدیریت و  بدین وسیله از حمایت مالی معاونت پژوهش و فن

 رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی به  اطالع
 . آید عمل می
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Abstract 
Introduction: Hospital websites have a high potential for providing information and services to customers. The assessment and 

comparison of hospital websites determine the extent of their utilization and contributes to the formation of constructive 

competition between hospitals. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparative assessment of the 

websites of public and private hospitals. 

Methods: This applied research is an analytical-descriptive study and was conducted in 2017. The study population included 13 

public hospital websites and 3 private hospital websites in Isfahan, Iran. The data were gathered through a checklist based on 11 

main and 69 sub-criteria and analyzed by inferential statistics. 

Results: There was a significant difference between the average of scores obtained from public and private hospitals’ websites in 

terms of the 4 main criteria including contact information and access methods, admission service and reservation, features, design 

and updating of pages and public relations. However, there was no significant difference between the average of scores obtained 

in terms of 7 other criteria and the overall score. 

Conclusion: The assessed websites did not fully utilize web capabilities and did not have a favorable status. Therefore, according 

to the results of this research, the authorities in this area must provide the information and services to the customers in a desirable 

way so that they can compete with other hospitals in order to attract more customers and improve customer satisfaction. 

Keywords: Assessment; Website; Public Hospitals; Private Hospitals 
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