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 ارزش گذاري سايت هاي پورتال آموزش در سالمت جامعه
2ي، فريده موحد1سيد مهدي حجازي

 چكيده
و اقتصادي ايجاد نموده است وري اطالعات امكانات فراواني در عرصهآفن:مقدمه از كه هاي علمي، اجتماعي دسترسي به اينترنت

فن شاخص ميآ هاي مهم اين ب. گردد وري محسوب رشبا توجه ره آند پوزافزون كاربردهاي براي آموزش سالمتهالتاور، استفاده از

كميو ارائهجامعه و قابل خدمات زنده، و زمان هزينه در اين مقاله سعي شد معيارهاي. شناخته شده استدسترس در هر مكان

و گردآوري معيارها كمك گذاري ارزش ، سازي در طراحي، پيادهبه سزايي يك سايت پورتال مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه تدوين

و كاربران خواهد نمود ارزش و انتخاب درست مديران .گذاري

آن حاضر به روش توصيفي انجام گرفته است وجامعهي مطالعه:روش بررسي و صاحب53ي آماري نظران نفر از كارشناسان

تج نويسي در محيط برنامهي انفورماتيك بودند كه در زمينه وب گيري به منظور انجام پژوهش از روش نمونه. ربه داشتندهاي تحت

و صاحبهاي اينترنتي، جستجو درسايت با آوري اطالعات پژوهش جمع. هدفمند استفاده شد و تهيهمصاحبه با كارشناسان ي نظران مربوط

و اينترنت Likertاي پرسشنامه با مقياس پنج درجه شد بر اساس استانداردهاي مهندسي نرم افزار روايي.و تجربيات نگارنده انجام

و محتوايي پرسشنامه تنظيم شده از طريق مصاحبه با تعدادي از صاحب و پايايي صوري و كارشناسان انفورماتيك صورت گرفت نظران

تدرصCronbach Alfa ،78/0با) پايلوت(هاي همان جامعه نفر از آزمودني20رويبرپس ازاجراي مقدماتي پرسشنامه نيز  ييدأد به

.مورد تحليل قرار گرفت SPSS نرم افزاري نتايج به وسيله. رسيد

و«نتايج نشان داد كه از نظر كارشناسان مربوط از بين ده گروه پارامتر مورد بررسي، در بخش مديريت:ها يافته عامل هزينه در انتخاب

سا96با» خريد يك پورتال مي. ير عوامل به خود اختصاص داد درصد باالترين ميزان اهميت را نسبت به تواند به عبارت ديگر اين عامل

و يا سياست با تا حد زيادي فارغ از امكانات فني سايت هاي در نظر گرفته شده براي آن مؤثر واقع گردد، از سوي ديگر، در مقايسه

سا افزار استاندارد موجود، نسبت هزينه نرم و به روز رساني اين گونه . توليد آنها افزايش يافته استي ها به هزينهيتهاي نگهداشت

هاي مراكز بهداشتيو ارتباطات، شناخت وآگاهي مديران نسبت به انتخاب يك پورتال براي سيستموري اطالعاتآفن:گيري نتيجه

و مراكز تحقيقاتي در حوزه وي درماني و عوامل ارزش سالمت اس همچنين معيارها هر.تيابي آن را ضروري ساخته اين امر در بهبود

و در نتيجه طراحان امر به نحوي مطلوب نسبت به طراحيي هاي پورتال براي ارائه چه بيشتركيفيت سايت  خدمات، مؤثر خواهد بود

.ها اقدام خواهند كرد گونه سايت اين

.رساني؛ اينترنت هاي اطالع آموزش بهداشت؛ نظام:هاي كليدي واژه

 تحقيقي:نوع مقاله

11/3/87:پذيرش مقاله30/10/86:اصالح نهايي15/7/86: مقالهفتدريا

در سالمت جامعه. حجازي سيدمهدي، موحدي فريده:ارجاع ):1(4؛1386مـديريت اطالعـات سـالمت. ارزش گذاري سايتهاي پورتال آموزش
81-88.
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 مقدمه

هاي علمي، امكانات فراواني در عرصه،وري اطالعاتآ فن

و اقتصا به كه دي ايجاد نموده استاجتماعي دسترسي

فن اينترنت از شاخص ميآ هاي مهم اين . گردد وري محسوب

ب آنبا توجه په رشد روزافزون كاربردهاي ها رتالو، استفاده از

(Portal) خدماتيو ارائهجامعهدربراي آموزش سالمت 

كمار و قابل زنده، و زمان هزينه  شناخته دسترس در هر مكان

).1( شده است

ترين هاي پورتال عبارت است از مكاني كه ساده سايت

كاربران اينترنت با رجوع به آن بتوانند به راحتي از 

يا هاي مورد نياز خود در اينترنت بهره سرويس و مند شوند

بنابراين هدف اصلي.ت مورد نياز خود را به دست آورنداطالعا

 دسترسي از ايجاد يك سايت پورتال فراهم آوردن امكان

و خدماتي آسان به هرگونه است كه يك كاربر بدون اطالعات

و مسووليت هايش توجه به منبع اطالعات، براي انجام وظايف

در از آنجا كه پورتال. به آن نياز دارد ها براي استفاده

مي محيط و در هر زمان با شوند هاي وب ساخته ، از هر مكان

و قادرند استفاده از يك مرورگر استاندارد وب  در دسترس بوده

و آموزش مورد نظر را به نحو)ر تعريف اولد(خدمات

كممطلوب و با انعطاف، با و اعمال شرايط ترين هزينه پذيري

).2(كاربر ارائه نمايند 

براي آشكار نمودن اهميت مساله الزم است در خصوص

و انتظار از عملكرد سايت هاي پورتال مختصر آموزش سالمت

.اتي ارائه گرددتوضيح

در ريزي مبتني بر طرح،هاي منظم عاليتفالمللي در سطح بين

ت، آموزش سالمت درأپس از سيس سازمان جهاني بهداشت

م1948سال  آنؤ آغاز شد كه ايران نيز از كشورهاي سس

ت مدت.بود  عمالً در ايرانسيس وزارت بهداريأها پس از

در سطح محدودي 1330 از سال هاي آموزش سالمت فعاليت

ساآغاز شد  واحد آموزش سالمت وزارت نيز، 1340لو از

. فعاليت آن گسترش بيشتري يافتوهبهداري تجهيز شد

موزش سالمت به دفترآي اداره1351 در سال سرانجام

و عهدهآموزش سالمت تبديل   مربوط وظايفدار انجام شده

.گرديددر سطح كشور به آموزش سالمت

و تعاريف زير را براي شت جهاني سازمان بهدا اهداف

:مت بيان كرده استآموزش سال

در در افرادهاي الزمو مهارتافزايش دانش- و نفوذ

مسايل بهداشتي خويش هاي آنان به نحوي كه بتوانند گرايش

.را حل نمايند

و بهداشتيي آگاه نمودن مردم درباره-  خدمات طبي

).3( كشور

سازي يك پورتال آموزشي اين پيادهدر اين راستا قبل از

گذاري يك سايت سوال مطرح است كه معيارهاي ارزش

و براي سالمت جامعه چيستپورتال آموزشي ؟ چرا كه تدوين

، سازي كمك به سزايي در طراحي، پيادهگردآوري معيارها،

د ارزش و گزينش و كاربران خواهد گذاري رست مديران

. داشت

ا و سازي براي اين گونه بزارهاي پيادهبا تحليل امكانات

و بررسي قابليت سايت و نيز بررسي ها هاي موجود در آنها

نيازهاي افراد، پارامترهاي مؤثر منتخب در هر بخش به شرح 

:باشند زير مي

وب هر نرم:الزامات مورد نياز سيستم.1 افزار مبتني بر

و نرم افزار براي اجرا به مجموعه هاي اي از سخت افزارها

 نياز)Server(دهندهسو سروي)Client(گيرنده سرويس

ازب. دارد : ستر مورد نياز پورتال عبارتند

آن زباني: نويسي زبان برنامه. الف مي، پورتال پيادهكه با .شود سازي
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 Data Base سيستم مديريت پايگاه داده.ب

Management System (DBMS) : با استفاده از آن

م مي ديريت بانك اطالعاتي مورد نياز را توان سيستم

.سازي كرد پياده

كد.ج به پورتالي توليد كنندهي اجازه: مجوز دستيابي به

به منظور ) Source Code( نويسي محتواي خطوط برنامه

.ورده ساختن نيازهاي خاص در آيندهبرآ

تعريف سطوح دسترسي، براي افراد: دسترسي مديريت.د

 به منظور تغيير محتواي سايت مختلف در سايت پورتال

.باشد پورتال مي

امنيت گذاري، از عوامل بسيار پراهميت در ارزش: امنيت.2

استاندارد ) Authentication(سنجي هاي هويت روش سايرو

و يكساناست؛ براي نمونه سازي با فهرست، قابليت اتصال

به هنگام پورتال مورد نظر ) Active Directory(فعال

و هشدار براي مديريت حمالت رخنهبروز  گرها، ارسال اعالن

تواند نقش به سزايي در حفظ اطالعات سايت پورتال مي

ازيها ممكن است به داليل مختلف بخش(داشته باشد  ي

و كاربي بيني شده پورتال عملكرد پيش با امنيتي را نداشته ران

.)بروز خطاهايي مواجه شوند

ب: مديريت.3 راي مديريت يك سايت طبيعي است كه

و امكانات آمارگيري متعددي نياز است تا  پورتال، به ابزارها

در. بتوان تصميمات مناسبي را اتخاذ كرد همچنين

هاي خود را به كاربر ارائه هايي كه سايت سرويس بخش

كند، الزم است امكانات مديريتي در اختيار كاربر قرار مي

ك ردن محتواي بخشي از گيرد؛ به عنوان مثال؛ امكان كپي

و پاسخ در بخش  پورتال به بخش ديگر در هنگام پرسش

آموزش بايد مهيا باشد، از طرفي در اين گروه مجموعه عوامل 

تواند بستر مناسبي برايو پارامترهايي وجود دارد كه مي

گيري مديران در خصوص خريد يا هزينه كردن براي تصميم

و پياده .نمايدسازي پورتال ايجاد طراحي

:Efficiencyكارايي.4

سازي صفحات در هنگام مالقات آنها ذخيره: Caching. الف

.و امكان مالقات مجدد هنگام قطع ارتباط

امكان ايجاد پشتيباني از : Database Replication.ب

.بانك اطالعاتي براي جايگزيني در صورت بروز مشكل

كن: Load Balancing.ج تامكان و وزيع ديتا ترل ترافيك

وبدر مسيرهاي مختلف براي بار .گذاري صفحات

امكان تبديل صفحات وب به : Static Content Export.د

و يا ارسال هاي ديگر فايل براي ذخيره فرمت .سازي

و پيادهي هزينه نسبت Cost:. هـ ي سازي يا هزينه طراحي

و كارايي مورد و خريد يك پورتال نسبت به راندمان انتخاب

.انتظار آن

سانآ ميزان:User friendliness كاربر پسندي.5

 پست، ارسال بودن پورتالهپورتال، چند زبانبودن كار با 

و الكترونيكي به هنگام روزآمد از عوامل ... سازي يك بخش

.باشند مهم مربوط به اين گروه مي

: Built-in Applications افزارهاي كاربردي نرم.6

و ايجاد نتيجهبراي دستيابي به اي بهتر در اطالع رساني

اي از ابزارهاي ايجاد تراكنش مناسب با كاربران، به مجموعه

با)CMS(محتواي وب   نياز داريم تا بتوانيم مطالب را

 ضمن اين كه ورود اطالعات نيز؛انسجام بيشتر نمايش دهيم

.نياز به افراد متخصص نخواهد داشت

در انعطاف: Flexibility پذيري انعطاف.7 پذيري

و زبانها تراكنش با ساير بانك نويسي، هاي برنامهي اطالعاتي

.گذاري است كه در اين گروه جاي دارد از ديگر عوامل ارزش
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هاي عوامل مربوط به امكان استفاده از كارت: تجارت.8

و برخورداري اعتباري در سايت و يا امكان فروش هاي پورتال

مياز فروشگاه الكتروني و خريدهاي اينترنتي را در بر . گيرد كي

هاي پورتال بايستي نيازهاي ديگر كاربر را نيز فراهم سايت

.آورد

: Interoperability گذاري منابع به اشتراگ.9

ي اي از عمليات به صورت دروني كه در سامانه مجموعه

و(افتد پورتال اتفاق مي اين مجموعه ).  ...مانند بايگاني كردن

و نرم در نهايت با ساير پورتالكه  افزارها به اشتراك گذاشته ها

.شود، در اين گروه جاي دارند مي

افزاري، نرمي در هر سامانه: Support پشتيباني. 10

و آموزش كاربري، ) Online(ي راهنماي پيوسته دفترچه

و گسترش، از امكانات بسيار مهم مي باشندكه مديريت

د باالترين ارزش ).5-4( ارندها را

و بررسي در خصوص معيارهاي پس از تحقيق

هاي پورتال، نگارنده برآن شد تا به چند گذاري سايت ارزش

مورد از پارامترهايي اشاره نمايد كه پيش از آن در خصوص 

مي انتخاب سايت .شد هاي پورتال استفاده

و محتوا وب مديريت فرم/ مديريت منو /ساز تحت

، PHPمديريت تعيين خروجي سايت/ ساز مديريت قابليت

HTML ،Asp مديريت/ سازي سايت مديريت بهينه/ ...و

مديريت اعضاي/ متن قدرتمندويرايشگر/ راديوي اينترنتي

مديريت توزيع/ هاي اضافي سايت مديريت توليد زبان/ سايت

مديريت/ مديريت كاربران/ هاي كاربري مديريت بين گروه

و آگهي/الگ- كاربران سايتعملكردثبت  / مديريت تبليغات

و خدمات/مديريت فروشگاه مجازي مديريت/ مديريت كاالها

و خبرنامه  مديريت/ RSSن يا خبر خوامديريت/ اخبار

/ مديريت لينكستان/ مديريت گالري تصاوير/فرومگفتمان يا

مديريت/ نامه مديريت لغت/ مديريت كتابخانه مجازي

/ نما مديريت سال/ متحركهاي مديريت پيام/ نظرسنجي

مديريت/ هاي سايت مديريت قابليت/ مديريت عناوين سايت

ياي نامه شيوه مديريت/ مديريت چارت سازماني/CSS آبشاري

/ مديريت پايگاه داده/ مديريت مشخصات سايت/كاركنانمعرفي 

/ مديريت نظارت بر بازديدكنندگان/تـ سايي مديريت شمارنده

مديريت/ مديريت مجالت/هاد از بخشمديريت آمار بازدي

و گواهينامه و مديريت شركت/ها استانداردها هاي زير مجموعه

).8-6(همكار

گذاري معيارهاي مقاله حاضر تعيين ارزشي هدف از ارائه

و سالمت براي هاي آموزشي تالپور جامعه از ديدگاه مديران

.كارشناسان مربوط بوده است

 روش بررسي

و جامعه،اين پژوهش از53ي پژوهش توصيفي بوده  نفر

نويسيي برنامه نظران بودند كه در زمينهو صاحبكارشناسان

به منظور انجام. هاي تحت وب تجربه داشتند در محيط

شد پژوهش از روش نمونه وريآ جمع. گيري هدفمند استفاده

دراطالعات مورد نياز پژوهش با  هاي اينترنتي، سايت جستجو

و صاحبمصاحبه و تهيه با كارشناسان ي نظران مربوط

اساس برLikertاي پرسشنامه با مقياس پنج درجه

و افزار نرماستانداردهاي مهندسي  تجربيات نگارندهو اينترنت

از. انجام شد و محتوايي پرسشنامه تنظيم شده روايي صوري

و كارشناسان طريق مصاحبه با تعدادي از صاحب نظران

و  پايايي پرسشنامه، پس ازاجراي انفورماتيك صورت گرفت

با) پايلوت(هاي همان جامعه نفر از آزمودني20رويبرمقدماتي 
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Cronbach Alfa ،78ت در نهايت. ييد رسيدأ درصد به

ازي هاي حاصل از پرسشنامه دادهي كليه  نهايي با استفاده

.ه وتحليل قرار گرفت مورد تجزيSPSSافزار نرم

ها يافته

نتايج مربوط به مشخصات عمومي پاسخ دهندگان در جدول

. نشان داده شده است1

 مشخصات عمومي پاسخ دهندگان:1جدول

تعداد كل افراد
 پاسخ دهنده

نز مردتر مدرك تحصيلي كارشناسيو پايين باالترويكارشناسمدرك تحصيلي نويس برنامه طراح مدير پروژه

53 6143315382231

بر اساس تحليل اطالعات به دست آمده بر اساس نظر

به70كارشناسان مربوط عواملي كه بيش از  درصد نسبت

بهي ساير عوامل از درجه  اهميت بيشتري برخوردار بودند

. باشد شرح زير مي

زبان توليد« در بخش الزامات مورد نياز سيستم،-

را81با»محتواي يك پورتال  در صد باالترين ميزان اهميت

.به خود اختصاص داد

تعريف سطوح دسترسي متفاوت« در بخش امنيت،-

و89با» براي تغيير سلسله مراتبي پورتال آموزش  در صد

ا« و شناسايي فرادي كه در پورتال آموزش امكان تشخيص

ميسالمت  با»كنند تغييرات ايجاد  در صد باالترين ميزان86،

.اهميت را نشان داد

بندي براي نمايش تعريف زمان« در بخش مديريت،-

امكانات آماري جهت اخذ«صد،در71با»محتواي پورتال

و73با» تصميمات مناسب در مديريت پورتال هزينه« در صد

و خريد پورتال صد باالترين ميزاندر96با» در انتخاب

.دارا بوده است اهميت را

سازي صفحات در هنگام ذخيره«د، در بخش كاركر-

و امكان مالقات مجدد هنگام قطع ارتباط 79با» مالقات آنها

هاي ديگر فايل امكان تبديل صفحات وب به شكل«در صد،

و يا ارسال جهت ذخيره ميـصد باالتريدر84با»سازي  زانـن

.اهميت را نشان داده است

با« در بخش كاربر پسندي،-  امكانات امكان ويرايشگر

و پرينت در پورتال و72با» مناسب جهت تايپ  درصد

70با» امكان تغيير چند زباني براي صفحات وب در پورتال«

.ين ميزان اهميت را نشان داده استدر صد، باالتر

89با»امكان گفتگو«افزار هاي كاربردي، در بخش نرم-

و پاسخ جهت استفاده«در صد، دركنندگان امكان پرسش

و87با» پورتال در« در صد امكانات مربوط به صندوق پستي

ين ميزان اهميت را نشان داده درصد، باالتر93با» پورتال

.است

امكان ايجاد تغييرات در محتواي« در بخش پشتيباني،-

ي بدون داشتن كارشناس خبره(سايت توسط مالكين سايت 

صد73با»)رايانه دامكان آموزش«، در با»ر پورتالكاربري

و سرانجام 70  سايت در پورتالي امكان نقشه« در صد،

 در صد، باالترين ميزان اهميت71با» آموزش سالمت جامعه

.ا نشان داده استر

 بحث

در هاي پيشين در زمينه نتايج پژوهش ي پارامترهاي مؤثر

و هزينه افزار حاكي از آن است كه يكي هاي توليد نرم كيفيت

يك مؤثر در انتخاب براي نرماز عوامل  افزار اتوماسيون
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اين. باشد ميSource Code سيستم داشتن كد برنامه

كننده در استقالل سيستم در خصوص عامل نقش تعيين

و پشتيباني نرم نگه دا داري رد تا آنجا كه تكميل افزار به عهده

و خطاهاي ايجاد شده نيازهاي آتي ، تصحيح مشكالت موجود

افزار با تكنولوژي روز مستلزم داشتن تطبيق نرمو همچنين

در حالي كه پژوهش حاضر نشان).6( باشد كد برنامه مي

 هاي دهد كه اين پارامتر در خصوص سايت مي

و براي پورتال از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد

هاي توليد محتوا افزار از نرمهاي فعلي معموالً پشتيباني

CMS (Content Management System) ستفادها

و نداشتن كد برنامه يك عيب يا نقصان اصلي به  گرديده

. آيد شمار نمي

هاي مربوط دهد كه فعاليت نتايج پژوهش حاضر نشان مي

و نگه به راه به داري سيستم اندازي هاي پورتال فراگير شده

و اصالح سايت مي از طوري كه براي اعمال تغييرات توان

در.ي كامپيوتر نيز بهره جستص در رشتهافراد غير متخص

 رايانهي هاي پيشين وجود كارشناس خبره حالي كه پژوهش

ميافزارها رادر اصالح نرم ن در همچني).7( داند امري ضروري

راهنماي استفاده از پورتال از اين پژوهش نشان داده شد كه

هاي، در حالي كه در پژوهشاي برخوردار است اهميت ويژه

ها اهميت چنداني افزار نماي استفاده كاربر از نرمين، راهپيش

و مستندات مربوط به خطوط برنامه امري اجتناب ناپذير نداشته

).7( است

هاي نگهداشت هاي پيشين در خصوص هزينه پژوهش

و توسعه نشان داده است كه هزينه ي هاي راه اندازي

و هزينه30افزارها نرم 70شت هاي مربوط به نگهدا درصد

در).6(اند ها را به خود اختصاص داده درصد كل هزينه اما

پژوهش حاضر، ميانگين نظرات كارشناسان بر كاهش 

و بر افزايش هزينه هزينه  نگهداشتي ها در بخش راه اندازي

و به روز رساني محتواي آنها داللت نرم افزارهاي پورتال

ي مربوطها داشت كه بايد با يك بررسي دقيق درصد هزينه

و نگهداشت در اين گونه از نرم افزارها به زمان، راه اندازي

).2جدول(استخراج گردد 

افزارهاي استاندارد اي بين نرم هاي مقايسه شاخص:2جدول
و نرم افزارهاي پورتال  اتوماسيون

 نرم افزارهاي پورتال نرم افزارهاي استاندارد اتوماسيون

Source code ,Technical 
referenceاهميت ويژه دارد .

و آمــوزش اســتفاده وجــود راهنمــا

.كاربر از سايت اهميت ويژه دارد

و ايجـــاد نـــرم افزارهـــاي در توســـعه

ي اســتاندارد، بــه كارشــناس خبــره 

.باشد كامپيوتر نياز مي

و ايجاد پورتـال، نيـاز بـه در توسعه

ــره  ــناس خبــ ــوايي كارشــ  محتــ

.باشد آموزشي مي

يت به هزينـه نگهداشي نسبت هزينه

و نگـــه ــل راه انـــدازي 70داري كـ

.باشد درصد مي

 نگهداشـت بـه كـلي نسبت هزينـه

ــه ــداريي هزين و نگه ــدازي  راه ان

.بيشتر شده است

 كـلي توليد به هزينـهي نسبت هزينه

ــداري و نگه ــدازي  درصــد30راه ان

.باشد مي

يي توليد به كل هزينه نسبت هزينه

و نگه كم راه اندازي تـر شـده داري

.است

پرويز راد در پژوهش خود نشان داد كه اكثر معيارهاي

رساني به توليد محتواي هاي اطالع انتخاب در ارزيابي پايگاه

و كاربرپسندي آن تكيه دارد   در حالي كه نتايج،)9(سايت

و بي آن پژوهش حاضر بر ارزيابي فني تكيه دارد توجهي به

بر خسارات جبران .خواهد داشتناپذيري را در

هاي آموزشي با داشتن توان گفت پورتال به طور كلي مي

و اجتماعي ارزنده ،ها كاهش هزينه: اي چون مزاياي اقتصادي

هاي مختلف، سرعت دسترسي به اطالعات از ميان سيستم

، گذاري اطالعات، به اشتراكها بخشيدن به فعاليت

اف تصميم  متخصص،دراگيري بهتر، برقراري ارتباط كاربران با

و تواند براي رفع نيازهايمي... افزايش كارايي كاربران
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و در واقع كاربران بسيار مؤثر آنبوده و نقش در ها كارايي

و سازي نحوه ها براي بهينه سيستم ي استفاده از امكانات

رو سرمايه هاي انساني موجود بسيار تأثيرگذار است از اين

وهبر پاي هاي سازي سايت پيادهي مزاياي فوق طراحي

مي پورتال امري اجتناب .باشد ناپذير

و نوآوري بررسي ي هاي جديد در عرصه هاي به عمل آمده

و كارشناسان حوزه راي انفورماتيك، بايد سياستگزاران  سالمت

بر آن دارد تا نسبت به معيارهاي انتخاب توجه بيشتري معطوف

و براي استفاده هاي پورتال ياي سايتتر از مزا بهينهي داشته

 همت بيشتري به كار برند كه اين امر در بهبود هر چه بهتر

ب ها جهت ارائه كيفيت سايت .ودي خدمات مؤثر خواهد

 نتيجه گيري

در تحقيق حاضر سعي شد مديران را نسبت به انتخاب يك

و همچنين پورتال براي سيستم هاي مراكز بهداشتي درماني

ويهمراكزتحقيقاتي در حوز  سالمت آشنا ساخته، معيارها

زيرا اين امر در بهبود. عوامل ارزش يابي آنرا مشخص نمايد

ي خدمات، هاي پورتال براي ارائه هر چه بيشتركيفيت سايت

و در نتيجه طراحان به نحوي مطلوب براي مؤثر خواهد بود

.ها اقدام خواهند كرد طراحي اين گونه سايت
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Valuating Educational Portals in Public Health 
Seyedmehdi Hejazi1, Farideh Movahedi2

Abstract 
Introduction: Internet is one of the main indicators of the many scientific, economical and social 
opportunities raised from information technology. Due to growing popularity of internet, using 
portals is a convenient and cost effective way for public health education and service provision. 
This paper explores evaluation criteria for a portal site. Defining these criteria helps greatly in 
design, implementation, evaluation and usage of these portals by managers and users. 
Methods: In this descriptive study, 53 experts in the field of web programming were selected 
through purposeful sampling.  
Data were collected through internet search, interview with key informants and a questionnaire 
with likert scale. The questionnaire was designed according to software standards and 
researcher’s experience. Questionnaire was reviewed for face and content validity by key 
informants. Reliability was achieved through pilot study and factor analysis (Alfa 
Cronbach=0.78) 
Findings were analyzed using SPSS. 
Results: “Cost of buying a portal” ranked highest among 10 assessed parameters. This means that 
the cost is a major influencing factor regardless of technical aspects of the site and selection 
guidelines. In addition, maintenance and updating cost of these sites compare to their production 
cost has increased according to current standard software. 
Conclusion: Managers should be knowledgable about evaluation and selection of portals for 
health and medical institutions. This will enhance quality of design and services provided through 
portals. 
Keywords: Health Education; Information Systems; Internet. 
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