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تأثیر مداخله شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی

 .2مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکيده
هدف :وبسایتهای مراکز آموزشی نقش مهمی در فراهم آوردن اطالعات برای دانشجویان فعلی ،آینده و فارغالتحصیالن و اعضای هیاتعلمی ایفا
میکنند .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مداخله شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی (قبل و بعد) است که جامعه پژوهش آن وبسایت  7دانشکده تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
میباشد .بررسی وبسایتها با استفاده از چکلیست محققساخته از نظر وجود یا عدم وجود متغیرها و شاخصهای تدوین شده برگرفته از
شاخصهای تبیین شده در رتبهبندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و استانداردهای اعتباربخشی مؤسسات آموزشی (از بستههای طرح تحول در
آموزش) انجام شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آمارهای توصیفی (میانگین) و آزمون تیزوجی تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج :براساس نتایج این پژوهش اختالف معناداری بین میانگین نمره قبل و پس از مداخله در ساختار و همچنین شناسه سازمانی وبسایت
دانشکده پرستاری و مامایی وجود داشت .همچنین بین میانگین نمره در محتوای وبسایت دانشکده پزشکی و بین میانگین نمره در درج نحوه ارتباط
در وبسایت دانشکدههای پزشکی ،پرستاری و مامایی و داروسازی و علوم دارویی وجود داشت.
نتيجهگيری :با توجه به اهمیت وبسایتها مسئولین ذیربط باید سیاستها و برنامهریزیهای دقیق و نظارت منظم بر وبسایت داشته باشند تا
از نظر کمی و کیفی توسعه یابند.
کليدواژهها :وبسایت ،شاخصهای آموزشی ،ارزیابی وبسایت ،ساختار وبسایت ،محتوای وبسایت.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1399/6/14 :اصالح نهایی 99/7/29 :پذیرش مقاله99/7/30 :
ارجاع :کمالزاده حسامالدین ،برزگر مرضیه ،عابدینی سمیره .تأثیر مداخله شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی1399 .؛ (.51-57:6)2

بنابراین توجه به این امر به عنوان یک بسته مهم با عنوان "بسته توسعه و

مقدمه:
تحول در نظام سالمت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین

ارتقاء زیرساختهای علوم پزشکی" در برنامه تحول در آموزش گنجانده

اقداماتی است که در هر کشوری میتواند ضامن رشد و توسعه پایدار در

شده است .این زیرساختها حوزههای مختلفی را اعم از زیرساختهای

آن جامعه گردد .اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتالی نظام آموزش

فیزیکی ،تجهیزات ،منابع انسانی و اطالعات را شامل شده است [ .]2با

عالی سالمت است که وظیفه تربیت و تأمین منابع انسانی کارآمد را برای

توجه به اینکه دسترسی به اطالعات (به عنوان یک زیرساخت) برای

اجرای این برنامه به عهده دارد .بنابراین تحول در نظام آموزش علوم

اعضای هیاتعلمی و در کل برای دانشجویان دانشگاهها امری حیاتی و

پزشکی به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سالمت مطرح شده است

ضروری است ،میتوان نتیجه گرفت ،وجود درگاههایی برای اشاعه

[ .]1الزمه تحول در آموزش علوم پزشکی ،توسعه و ارتقای زیرساخت

اطالعات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها امری بدیهی میباشد .توجه

است .تجربه موجود در کشورهای مختلف نشان میدهد که اولین گام در

داشته باشیم که درگاههای اشاعه اطالعات در هر مرکز علمی و

مسیر توسعه آموزش عالی ،توسعه زیرساختهای الزم برای آن است.

دانشگاهی ،در حقیقت وبسایتهای آن مرکز میباشند [.]3
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تلفن989171633250 :
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کمالزاده و همکاران

تأثیر شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدهها

وبسایتها نقش مهمی در اشاعه اطالعات برای دانشجویان فعلی ،آینده

میانگین امتیاز  1از  3را کسب کردند [ .]7در سال  2009نتایج تحقیقی

و فارغالتحصیالن و اعضای هیاتعلمی دانشگاه دارند [ .]4امروزه

که با هدف ارزیابی وبسایتهای دولت الکترونیک عربستانسعودی انجام

وبسایت مؤسسات و سازمانها نه تنها معرف آنان است ،بلکه محلی برای

شد نشان داد که اگرچه وبسایتهای دولت الکترونیک عربستانسعودی

برآوردن بسیاری از نیازهای مراجعهکنندگان آنها است .موسسات

در دسترس میباشد ،اما طراحی آنها نامناسب بوده و فرمهای ورود

آموزشی در وبسایتها عالوه بر معرفی خود ،اطالعات مفیدی از قبیل

اطالعات ضعف قابل توجهی دارند [ .]8بررسی کیفیت وبسایتهای

قانون و مقررات را برای استفاده مراجعهکنندگان ارائه مینمایند .وجود

دولت الکترونیک اندونزی در سال  2008نشان داد که کیفیت وبسایت

اطالعات دقیق و بهروز در خصوص برنامههای آموزشی دانشگاه در

به طور کلی ،هم از نظر کیفیت محتوا و هم از نظر میزان سهولت استفاده

وبسایت و استفاده از ارتباطات الکترونیکی با دانشجویان و اساتید یکی از

در سطح متوسط بود [.]9

راهکارهای اعمال و سادهسازی مدیریت آموزشی است [.]5

از طرف دیگر یکی از عوامل مهم در طراحی و بهروزرسانی

با توجه به این مطلب بایستی در طراحی این وبسایتها نهایت

وبسایتهای دانشگاهها ،محتوای این وبسایتها است [ ،]10چرا که

دقت و وسواس را به خرج داد .همین امر باعث شده است دانشگاهها دائما،

برای افزایش قابلیت و کارایی یک وبسایت باید از نظر محتوایی توسعه

در حال تالش برای به حداکثر رساندن عمق و کاربردی بودن اطالعات بر

یابد [ .]11در سال  1386ساختار و محتوای وبسایتهای

روی وبسایت خود باشند در حالی که مسائل زیباشناختی را نیز به

بیمارستانهای آموزشی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این مطالعه

عنوان ابزاری در جذب دانشجو و سایرین مورد توجه قرار میدهند [.]4

نشان داد که میانگین امتیازات محتوای صفحه اصلی ،محتوای صفحه

امروزه با توجه به پیشرفت فناوری اطالعات وبسایتها یکی از

درباره ما و محتویات موضوعی و همچنین میانگین امتیازات

اجزای مهم در ارتباط بین سازمان و مشتریان آن میباشند .از آنجائی که

وبسایتهای بیمارستآنهای مورد مطالعه به ترتیب در سطح کیفی

بر روی وبسایت هیچ ارتباط انسانی وجود ندارد و تبادالت از طریق

ضعیف و خیلی ضعیف و متوسط بود [.]12

فناوری صورت میگیرد ،سازمانها سعی میکنند رفتار آدمی را به کمک

در حال حاضر چگونگی ارزیابی وبسایتها و اطالعات موجود در

فناوری شبیهسازی کنند .در این روش بعضی از جنبههای ارتباطات

آنها یک مبحث جدی در مراکز آموزشی دنیا است [ ،]15-13چرا که

انسانی را نمیتوان با فناوری جایگزین کرد ،مانند کنجکاوی ،دوستانه

وبسایتهای دانشگاهی میتوانند نقش مهم و محوری در دسترسی

بودن ،مراقبت ،تعهد ،انعطافپذیری و واضح بودن .ازاینرو کمبود این

پژوهشگران و دانشجویان به اطالعات علمی ایفا نمایند [ .]3ارزیابی و

عوامل را باید توسط عملکرد بهتر عوامل دیگر به ویژه کیفیت وبسایت

استاندارسازی وبسایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر

جبران کرد [.]6

شاخصهای حوزه آموزش ،به عنوان یک زیرساخت اطالعاتی یکی از

در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در زمینه کیفیت وبسایت
انجام گرفته است که عوامل متعددی از جمله کیفیت اطالعات ،کیفیت

اهدافی است که در راستای ترجمان و بومیسازی و همچنین عملیاتی
شدن بسته "توسعه و ارتقاء زیرساختهای علوم پزشکی" میباشد.

خدمات ،کیفیت سیستم را موثر دانستهاند .اما براساس جستجوهای

این پژوهش به بررسی تأثیر مداخله شاخصهای آموزشی شامل

صورت گرفته تاکنون مطالعاتی که شفاف و روان بودن اطالعات در

چهار حیطه اصلی (شناسه سازمانی ،ساختار ،محتوا و درج نحوه ارتباط) بر

وبسایت دانشگاهها را به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت آموزشی

وبسایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پرداخته است.

مدنظر قرار داده باشد ،کم بوده است .فرزندیپور و همکاران در سال
 1390با هدف ارزیابی و مقایسه وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی
از نظر ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی یک مطالعه توصیفی -مقطعی
انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که وبسایتهای دانشگاههای
علوم پزشکی تیپ  1و  2از لحاظ ارائه خدمات آموزشی -پژوهشی به

52

مواد و روشها:
پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع کمی با روش نیمهتجربی
(قبل و بعد از مداخله) بود که در سال  1395انجام شد .جامعه پژوهش
وبسایت  7دانشکده تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند .در این
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره دوم ،تابستان 1399
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موسسه آموزشی و چهره عمومی آن موسسه برای دانشگاهیان میباشند.

کلیه دانشگاهها در مرحله یکپارچگی خدمات آموزشی و پژوهشی
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وبسایتهای دانشگاهها و دانشکدهها در حقیقت دروازه ورود یک

ترتیب با امتیازهای  1/99و ( 1/89از حداکثر  )3در سطح متوسط بودند.

کمالزاده و همکاران

تأثیر شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدهها

چکلیست محققساخته از نظر وجود یا عدم وجود متغیرها و

خارج از کشور و  )4درج نحوه ارتباط (وجود آدرس پست الکترونیکی

شاخصهای تدوین شده مورد بررسی قرار گرفت .جهت تدوین این

اساتید و شماره تماس اداری آنها) ،در کل با مجموع  257گویه بود.

علوم پزشکی ،استانداردهای اعتبار بخشی موسسات آموزشی (یکی از

فناوری اطالعات و  3نفر متخصص حوزه آموزش) مشخص و پایایی آن با

بستههای طرح تحول در آموزش) استفاده شد .با رعایت کلیه الزامات و

استفاده از آلفایکرونباخ  0/85تعیین شد .دادهها ،با استفاده از نرمافزار

شاخصهای آموزشی چکلیست اولیهای شکل گرفت که این ابزار در

 SPSSنسخه  22و آمارهای توصیفی (میانگین) و آزمون تیزوجی تجزیه

قالب نشستهای گروهی با متخصصان واحد فناوری اطالعات و

و تحلیل شد.

متخصصان حیطه آموزش پزشکی بررسی شد و بعد از جمعبندی نظرات،
چکلیست نهایی تهیه گردید .این چکلیست شامل  4حیطه اصلی

یافتهها:

شامل  )1حیطه شناسه سازمانی (معرفی ،بیان اهداف و شرح وظایف

در این پژوهش  7دانشکده پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و علوم

مسئوالن مربوطه) )2 ،حیطه محتوا (وجود برنامههای آموزشی گروههای

دارویی ،پرستاری و مامایی ،بهداشت ،پیراپزشکی ،پرستاری بندرلنگه

مختلف نظیر برنامه کاری اساتید ،طرح دوره ،الگبوک ،برنامه امتحانی

بررسی شد .در جدول  1میانگین نمره شناسه سازمانی در وبسایت

گروههای مختلف آموزشی ،برنامه درسی مصوب وزارت متبوع هر یک از

دانشکدههای مورد پژوهش قبل و پس از مداخله نشان داده شده است.

گروههای آموزشی) )3 ،حیطه ساختار (طراحی مناسب صفحات و وجود

اختالف معناداری بین میانگین نمره شناسه سازمانی در وبسایت

فرمت ثابت در تمامی صفحات وبسایت معاونت آموزشی دانشگاه ،وجود

پرستاری و مامایی بندرعباس قبل و بعد از مداخله مشاهده گردید

ارتباطات مناسب درون دانشگاهی بین صفحات مرتبط در سایت به

(.)P-Value>0/05

یکدیگر مانند صفحات دانشکدهها به یکدیگر ،وجود ارتباطات مناسب بین

جدول  -1آزمون  tزوجی برای بررسی شناسه سازمانی در وبسایت دانشکدههای مورد پژوهش
متغیر

شناسه
سازمانی

دانشکده

پس از مداخله

قبل از مداخله
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

t

P-Value

پزشکی

2/75

0/463

2/75

0/463

0/00

0/420

دندان پزشکی

1/67

0/516

2

0

1/158

0/175

داروسازی و علوم دارویی

1/05

0/837

1/67

0/816

0/349

0/741

پرستاری و مامایی بندرعباس

2/33

0/516

3

0

3/162

0/025

بهداشت

1/83

0/983

2/83

0/408

1/936

0/111

2

0/894

2/67

0/516

2/00

0/102

1/17

0/516

1/50

0/548

1/158

0/175

پیراپزشکی
پرستاری بندرلنگه

بین میانگین نمره ساختار در وبسایت دانشکده پرستاری و مامایی

در جدول  2میانگین نمره ساختار در وبسایت دانشکدههای مورد

بندرعباس قبل و بعد از مداخل مشاهده گردید (.)P-Value>0/05

پژوهش قبل و پس از مداخله نشان داده شده است .اختالف معناداری

جدول  -2آزمون  tزوجی برای بررسی ساختار در وبسایت دانشکدههای مورد پژوهش
متغیر

ساختار

دانشکده

پس از مداخله

قبل از مداخله

t

P-Value

0/158
1/000

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پزشکی

1/29

0/756

1/71

0/951

1/441

دندان پزشکی

1/20

0/447

1/20

0/447

0

داروسازی و علوم دارویی

1/20

0/447

1/20

0/447

0

1/000

پرستاری و مامایی بندرعباس

1/80

0/447

1/00

0/000

4

0/016
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شاخصها از شاخصهای تبیین شده در رتبهبندی آموزشی دانشگاههای

روایی چکلیست با استفاده از نظر صاحبنظران ( 2نفر متخصص

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.51

پژوهش وبسایت دانشکدهها قبل و بعد از مداخله با استفاده از

صفحات مرتبط در سایت با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقات داخل و

تأثیر شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدهها
1/00

0/000

1/60

0/894

1/5

0/208

پیراپزشکی

1/20

0/447

1/20

0/447

0

1/000

پرستاری بندرلنگه

1/00

0/000

1/80

0/374

2

0/099

اختالف معناداری بین میانگین نمره محتوای وبسایت دانشکده پزشکی

از نظر بررسی محتوا جدول  3میانگین نمره محتوای وبسایت

قبل و بعد از مداخل مشاهده گردید (.)P-Value>0/05

دانشکدههای مورد پژوهش قبل و پس از مداخله نشان داده شده است.

جدول  -3آزمون  tزوجی برای بررسی محتوا در وبسایت دانشکدههای مورد پژوهش
متغیر

قبل از مداخله

دانشکده

0/363
0/704

1/60

0/548

2

1/000

دندان پزشکی

1/17

0/408

1/00

0/00

1/00

داروسازی و علوم دارویی

1/17

0/407

1/17

0/407

0

پرستاری و مامایی بندرعباس

2/40

0/894

1/40

0/894

1/581

0/189

بهداشت

2/00

1/00

1/20

0/447

1/633

0/178

پیراپزشکی

1/40

0/584

1/40

0/584

0

1/00

پرستاری بندرلنگه

1/00

0/000

1/67

0/816

2/00

0/102

دانشکدههای دانشکده پزشکی ،پرستاری و مامایی بندرعباس و داروسازی

در جدول  4میانگین نمره درج نحوه ارتباط در وبسایت

و علوم دارویی قبل و بعد از مداخل مشاهده گردید (.)P-Value>0/05

دانشکدههای مورد پژوهش قبل و پس از مداخله نشان داده شده است.
اختالف معناداری بین میانگین نمره درج نحوه ارتباط در وبسایت

جدول  -4آزمون  tزوجی برای بررسی محتوا در وبسایت دانشکدههای مورد پژوهش
دانشکده

متغیر

ارتباط

2/393
1/00

0/351
0/021
0/011
0/168

2

0/755

2/75

0/462

دندان پزشکی

2/500

0/534

2/750

0/462

داروسازی و علوم دارویی

1/875

0/834

2/750

0/436

2/966

پرستاری و مامایی

2/250

0/462

2/875

0/353

3/416

بهداشت

2/10

1/00

1/30

0/447

1/433

پیراپزشکی

2/125

0/991

2/875

0/353

2

0/08

پرستاری بندرلنگه

1/20

0/000

1/67

0/526

2/00

0/112

بحث و نتيجه گيری:

انحراف استاندارد

0/046

انحراف استاندارد

میانگین

پزشکی

درج نحوه

قبل از مداخله
میانگین

پس از مداخله

t

P-Value

هیاتعلمی و )...در صورت نیاز آگاهی الزم را داشته باشند که جهت

وبسایتها مجموعه ساختار یافتهای از دادهها هستند که هدف

بررسی و رفع مشکل یا مورد خود به چه کسی مراجعه نمایند .حیطههای

آنها ارایه اطالعات در قالب متنها ،تصاویر گرافیکی ،فیلمها است [ .]16با

ساختاری و محتوایی جز مواردی هستند که جهت بازبینی و ارزیابی

نگاهی به یافتههای پژوهش مشخص شد که اکثر وبسایت دانشکدهها از

وبسایتها مورد استفاده قرار میگیرند و به دنبال مشخص شدن نقاط

نظر معرفی شناسه سازمانی پس از مداخله توسعه پیدا کردهاند ،اگرچه از

ضعف و قوت آنها ،راهبردهای مناسب برای سیاستگذاری و

نظر درج اهداف و شرح وظایف تغییرات چشمگیری مشاهده نشده است.

تصمیمگیری به دست خواهند داد [ .]17همانطور که یافتهها نشان داد

در هر وبسایت اطالعات مورد نیاز کاربران باید به نحو مطلوب ارائه گردد.

از نظر ساختاری تمامی دانشکدهها پس از مداخله توسعه پیدا کرده بودند.

یکی از این اطالعات در حوزه آموزش معرفی مسئولین آموزشی ذیربط

در مطالعه مرادی و همکاران مشخص گردید وبسایتهای

با ذکر اهداف و شرح وظایف آنها میباشد تا کاربران (دانشجویان ،اعضای

بیمارستانهای آموزشی ایران از نظر ساختاری در سطح متوسط هستند
[ .]12این بعد مربوط به دستهبندی منطقی عناصر وبسایت است که با
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1/663

0/030

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پزشکی

محتوا

پس از مداخله

t

P-Value

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.51

بهداشت

کمالزاده و همکاران

کمالزاده و همکاران

تأثیر شاخصهای آموزشی بر وبسایت دانشکدهها

که هنوز در آن وبسایت قرار دارند ،چرا که وبسایت فقط مجموعهای از

آنها مورد ارزیابی قرار گیرد [ .]21بنابراین با توجه به نتایج پژوهش،

صفحات نیست ،بلکه شبکهای از صفحات مرتبط است .در مطالعه بهزادی

مسئولین ذیربط باید سیاستها و برنامهریزیهای دقیق و نظارت منظم

و سنجی مشخص گردید که نحوه سازماندهی صفحات در وبسایت

بر وبسایت داشته باشند تا از نظر کمی و کیفی توسعه یابند.

مدارس ایران بسیار ضعیف است [.]18
در این مطالعه فقط دانشکدههای پزشکی و پرستاری بندرعباس و

تشکر و قدردانی:

کرده بودند .این در حالی است که از نظر متخصصان وبسنجی هر چه

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میباشد و با

تعداد فایلها بیشتر باشد ،مدارک علمی آن بیشتر و در نتیجه آن

حمایتهای مالی آن معاونت صورت پذیرفته است؛ که نهایت تشکر و

وبسایت از اعتبار و وجهه باالتری برخوردارخواهد بود و میزان فایلهای

قدردانی از این بزرگواران را داریم .همچنین نویسندگان این مقاله بر خود

بارگذاری شده در وبسایت نشانگر میزان موجود مدارک علمی و

الزم میدانند که از رابطین سایت دانشکدهها تشکر نمایند.

آموزشی در آن وبسایت میباشد [ .]17در مطالعه  Carlosو
 Rodriguesدر ارزیابی کیفیت وبسایت در موسسات آموزش عالی در

تأیيدیه اخالقی:

پرتقال مشخص گردید که از نظر محتوایی در سطح بسیار باالیی هستند

مطالعه

[ .]19اگر چه در مطالعه مرادی و همکاران مشخص گردید وبسایتهای

این

دارای

تاییدیه

اخالقی

به

شماره

 HUMS.REC.1396.69از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

بیمارستانهای آموزشی ایران از نظر محتوایی در سطح بسیار ضعیف
هستند [ Kabakov .]12و همکاران در مطالعه خود بیان میدارند که
برای افزایش قابلیت و کارایی یک وبسایت باید از نظر محتوایی توسعه
یابد [ .]11حیطه ارتباط شامل وجود آدرس پست الکترونیکی اساتید و
شماره تماس اداری بود که پس مداخله توسعه پیدا کردند .اولین هدف
وبسایتها اطالعرسانی است که در این مهم براساس نتایج مطالعه بهبود
یافته است ،اما تغییرات معنادار و چشمگیر نبوده است .پژوهش مرادی و
همکاران که وبسایتهای بیمارستانی ایران از نظر لینک پست
الکترونیکی ،آدرس پستی ،تصاویر در سطح کیفی بسیار ضعیفی میباشد
[ .]12اگرچه نتایج ارزیابی وبسایتهای واحدهای آموزش مجازی ایران
توسط مردانینژاد و همکاران مشخص نمود که در ویژگیهایی نظیر وجود
اطالعات تماس با نویسنده و وجود پست الکترونیک امتیاز قابل قبولی را
کسب نمودهاند [ .]20با توجه به اینکه وبسایتهای دانشگاهی را
میتوان یکی از مهمترین ابزارها برای ارتباط و پیشبرد اهداف سازمانی
دانشگاهها در عصر فناوری دانست و با عنایت به این موضوع که

تعارض منافع:
در مطالعه حاضر هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش
نشده است.

سهم نویسندگان:
حسامالدین کمالزاده (نویسنده اول) نگارش متن مقاله و گردآوری
دادههای پرسشنامه  33/3درصد؛ مرضیه برزگر (نویسنده دوم) گردآوری
اطالعات مربوط به دو کشور آمریکا و انگلیس  33/3درصد؛ سمیره
عابدینی (نویسنده سوم و مسئول) تهیه پرسشنامه ،تحلیل دادههای
مرحله دوم و نگارش متن مقاله  33/3درصد.

حمایت مالی:
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات علوم پزشکی هرمزگان
انجام شده است.
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Original Article
Abstract
Aim: Educational center websites play an important role in providing information for current students,
future students, graduates, and faculty members. The purpose of this study was to investigate the effect of
educational indicators intervention on the website of Hormozgan University of Medical Sciences.
Methods: In this quasi-experimental (before and after) the research population was the websites of
seven affiliated faculties of Hormozgan University of Medical Sciences. The websites were investigated
using a researcher-made checklist for the presence or absence of variables and indicators derived from
the indicators explained according to the educational rankings of medical universities and accreditation
standards of educational institutions (from the packages of the Transformation Plan in Education). Data
were analyzed using SPSS software version 22 and descriptive statistics (mean) and paired t-test.
Results: According to the results of this study, there was a significant difference between the mean score
before and after the intervention in the structure as well as the organizational identity of the Bandar
Abbas Nursing and Midwifery School website. There was also a difference between the mean scores of
the medical school website content and the how to communicate in the faculty websites of the Medical,
Nursing and Midwifery, Pharmacy, and Pharmaceutical Sciences schools of Bandar Abbas Medical
Science University.
Conclusion: Due to the importance of websites, the relevant authorities should have accurate policies
and planning and regular monitoring of the websites to develop them quantitatively and qualitatively.
Key Words: Website, Educational Indicators, Website Evaluation, Website Structure, Website
Content.
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