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  يولوژیاطالعات راد ستمیس يریکاربردپذ یبررس
 
 

  4یبیفاطمه خط /3زاده نیعاطفه عابد/ 2اطمه صالحیف/ 1انیاحمد الیل 
  چکیده

  

سیستم اطالعات رادیولوژي است.     ،مراقبت بهداشتی  ي اطالعات بهداشتی مورد استفاده در مراکز  هایکی از سیستم   :مقدمه
نیروي انســانی مورد نیاز می شــود و حجم  این ســیســتم باعث افزایش کیفیت و دقت فرایندهاي کاري در بخش رادیولوژي

 معد .دهدرا کاهش میاز بایگانی  بازیابی تصــاویرمورد نیاز براي زمان  و یهاي بیمارســتانهزینه، براي بایگانی تصــاویر
این مطالعه با هدف بررســی میزان  تواند باعث کاهش ســرعت و دقت امور ذکر شــده گردد.کاربردپذیري این ســیســتم می

  مطابقت سیستم اطالعات رادیولوژي با اصول کاربردپذیري انجام شد. 

صیفی    مطالعه  :کارروش  ضر مطالعه اي تو ست  مقطعی –حا ستم    روي بر 1394 سال  در که ا رادیولوژي  اطالعات سی
  گانه هد اصول  از کاربردپذیري اصول  با سیستم   این مطابقت میزان بررسی  منظور به. گرفت انجام بیمارستان شفا کرمان  

  .شد استفاده نیلسن
بیشترین مشکالت مربوط به دو اصل تطابق سیستم با دنیاي واقعی  که شناسایی گردید  مشکل  53در این ارزیابی  ها:یافته

)n=14 و جنبه ( هاي زیبایی شناسیn=14))و کمترین مشکالت مربوط به اصل راهنمایی و مستند سازي (n=1 .بود  ( 

ضر   نتیجه گیري: ستم      مطالعه حا سی شان داد که اگر چه  ستم اطالعات رادیولوژي،   ي اطالعاتی مانند هان اغلب جدید  سی
 مشکالتی موارد طراحی شده باشند، اما در بسیاري ازرود که بر اساس استانداردها و نیاز کاربرانشان هستند و انتظار می

  تواند بهمی ننشد مرتفع رتصو در . بسیاري از این مشکالت مربوط به مشکالت کاربردپذیري این سیستم هاست که     دارند
شتباه، کاهش کیفیت مراقبت، خطا  یشافزا شکال در فرایند درمان و در نهایت به خطر انداختن جان بیماران منجر   و ا بروز ا

  گردد.
  رابط کاربر، هیوریستیک اطالعات رادیولوژي، کاربردپذیري، ارزیابی هايسیستم واژه هاي کلیدي:

 

   :04/04/96: یینها رشیپذ  11/12/95: ییاصالح نها  11/09/95وصول مقاله  
  

                                                
شکی ، پژوهشکده آینده      . 1   شکی ، مرکز تحقیقات انفورماتیک پز ، ی کرمان، کرمانلوم پزشک پژوهی در سالمت ، دانشگاه ع  دانشیار گروه انفورماتیک پز

  ایران
سالمت      کار. 2   شد فناوري اطالعات  سی ار شکی    ، دانشنا سانی پز سئول       شکده مدیریت و اطالع ر سنده م شکی کرمان، کرمان، ایران؛ نوی شگاه علوم پز ، دان
)fsalehi891@gmail.com(    
  ، ایرانلوم پزشکی کرمان، کرمانمدیریت و اطالع رسانی پزشکی ، دانشگاه ع، دانشکده سالمتکارشناسی فناوري اطالعات . 3  
  ، ایرانعلوم پزشکی کرمان، کرمان، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ، دانشگاه کارشناسی فناوري اطالعات سالمت. 4  
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 روش کار 

 
  

  

ستم    سی سترده در  امروزه  ت حوزه مراقبهاي اطالعاتی به طور گ
ستفاده    سیاري از آنها به خوبی جایگزین   شوند می سالمت ا و ب

  . ]1[ اندهاي سنتی دستی شدهروش
هاي یکی از بزرگترین زیر سیستم  سیستم اطالعات رادیولوژي   

ــتم اطالعات   ــیس ــت که براي انجام اقدامات  س ــتانی اس بیمارس
یت و ذخیره ســــا    مدیر ئه     زي فیلمرادیولوژي،  یه و ارا ها، ته

کار   ههاي بیمار ب   رادیولوژي و ثبت و بازیابی داده    هاي گزارش
هاي پرمشـغله و  بخش رادیولوژي یکی از بخش رود. عموماًمی

با نحوه اربران کآشنایی بیشتر ،بنابراین ؛هزینه بر بیمارستان است
ستفاده از   ستم اطالعات رادیولوژي    ا ست   سی سی م و پذیرش این 

تواند باعث کاهش این هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات           می
ستم   یکی از قابلیت ،. از طرفی]2[ گردد سی ی هاي اطالعاتهاي 

ــتفاده از آنها   که   ــودبا کیفیت می  ات باعث ارائه خدم     اسـ ،  شـ
ست   )  Usability( کاربردپذیري سی ست  ماین  که با در نظر ها

فاده از روش     ــت کاربران و اسـ یاز  ندارد در     گرفتن ن تا ــ هاي اسـ
  ر. کاربردپذیري سیستم د  ]3[ طراحی سیستم به دست می آیند   

مک می        کاربران ک به  ظایف  جام و کارهاي خود را      ان تا  ند  ک
ــریع و بــا حــداقــل تالش ذهنی  ــکالت انجــام دهنــدسـ . مشـ

ــتم، زبان     ،کاربردپذیري ــیس نظیر پیام هاي نادرســت و مبهم س
عات مهم         نا  قد اطال فا هاي  بازخورد نا و  ــ کاهش       ،آشـ عث  با

امل عگمی کاربران، ناکارآیی ســیســتم و تر، ســرد]4[آیی رکا
کاربردپذیري با میزان  .]5[ شـود ناموفق کاربران با سـیسـتم می  

ــتقیم دارد    وري و بهرهخطا،   ــایت کاربر رابطه مسـ  .]6,7[ رضـ
ستفاده همچن ستم اطالعاتی    کاربر ین این ویژگی در ا نقش  ،سی

بهره وري  ،در صـورت ضـعیف بودن این ویژگی  ؛ موثري دارد
اربر ســیســتم توســط ک    نپذیرفتنکاهش پیدا می کند و باعث 

عث هاي اطالعاتی با. ارزیابی مداوم ســـیســـتم]9,8[ شـــودمی
ت شود و با شناسایی مشکال     جلوگیري از خطاهاي احتمالی می

ستم، امکان برنامه   م سی ها  برطرف کردن آن برايریزي وجود در 
ت تر به بیماران و تامین امنی   و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت       

    .]10و11[شد ان فراهم خواهدآن

ــتمب هاي هاي اطالعاتی روشراي ارزیابی کاربردپذیري ســـیسـ
لفی وجود دارد         ین روش    ]12 [ مخت یکی از ا ــابی  .  هــا ارزی

اســت. این روش   (Heuristic evaluation)هیوریســتیک
ــان نه مدترین و کم آترین، کار یکی از آسـ ي ها ترین روشهزی

رزیاب، کمی اتعداد باپذیري است که می تواند کاربرد ارزیابی
ــکل کاربردپذیري را در مدت زمان کوتاهی           تعداد زیادي مشـ

ند     ناســـایی ک ــ که در        .]13[ شـ عددي  عات مت طال   با وجود م
با  هاي اطالعات بهداشتی تلف به ارزیابی سیستم  کشورهاي مخ 

ــتفاده از این روش پرداخته اند  ، در ایران مطالعات  ]18-14[اسـ
محدودي با استفاده از هیوریستیک به ارزیابی سیستم اطالعات     

و اورژانس  ]21[، آزمایشگاه  ]20[، رادیولوژي ]19[فیزیوتراپی 
  انجام شده است. ]22[
ئه شــــده در بخش رادیولوژي در             مات ارا خد که  جا  از آن

ــخیص و درمان بیماران ــزایی دارد، الزمه مدیریت  تش نقش بس
عات     ــتم اطال ــیسـ عات در این بخش وجود سـ مد      یاطال کارآ

سند  ست؛  وکاربرپ هدف از انجام این مطالعه ارزیابی  ،بنابراین ا
ــول   ــتم اطالعــات رادیولوژي بــا اصـ ــیسـ میزان مطــابقــت سـ

 .استذیري کاربردپ

  
  
 

صیفی     ضر مطالعه اي تو ست  مقطعی –مطالعه حا  الس  در که ا
ــتم  ارزیابی به 1394 ــیس ــتفاده با رادیولوژي اطالعات س  زا اس
  . پرداخت هیوریستیک روش

ستاندارد از      ،در این روش ارزیابی صول ا ستفاده از ا ارزیاب با ا
ــتم هاي اطالعاتی  ،پیش تعیین شـــده ــیسـ به ارزیابی ویژگی سـ

استفاده گردید  ]23،24[ ندر این مقاله از اصول نیلس پردازد.می
  : استاصل زیر  ده که شامل

  )Match with real worldانطباق سیستم با جهان واقعی ( -1
  ) User controlتسلط و آزادي کاربر ( -2
 Recognition rather thanتشخیص به جاي یادآوري (  -3

recall (  
  ) Visibilityرویت پذیري ( -4
ــازي (   -5 ــان س ــتانداردها و همس  Standard andرعایت اس

consistency (  

 مقدمه
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  ) Help and documentationسازي ( راهنمایی و مستند-6
 Aesthetic andهاي زیبایی شناسی و طراحی ساده (    جنبه-7

minimalist design (  
ــتفاده (  رآانعطاف پذیري و کا   -8  Flexibility and یی اسـ

efficiency of use (  
  ) Good error massageپیغام خطاي مناسب ( -9

  ) Error preventionپیشگیري از خطا ( -10
سیستم اطالعات رادیولوژي که بخشی از سیستم        ین مطالعه برا

ــانی   ــت   202بوده و هم اکنون در  (HIS)اطالعــات بیمــارسـ
. با دش بیمارستان در سطح کشور در حال استفاده است، انجام       

ــی میزان رعایت  این که ه به توج ــتیک به بررس ارزیابی هیوریس
 کاربر سـیسـتم هاي  از پیش تعیین شـده در طراحی رابط  اصـول 

، ] 24[اطالعاتی می پردازد و از نوع بیمارستان تاثیر نمی پذیرد 
م ادسترسی به این سیستم در بیمارستان آموزشی شفا کرمان انج

ستم          سی شامل زیر  ستم  سی ار، همچون ردیابی بیمهایی شد. این 
ردیابی تصویر، معاینه، گزارش دهی رادیولوژي، تعیین نوبت و 

  سیستم مدیریت است.
ــین  ــص ــاس نظر متخص ــت ،براي انجام ارزیابی بر اس  الزم اس

شرکت کنند    سه ارزیاب  صورت  ]23[ حداقل  ، در غیر این 

ــت خواهد آمد. براي ارزیابی در این   ــعیفی به دسـ نتایج ضـ
ــه ارزیاب ــته فناوري اطالعات  پروژه سـ ــص در رشـ متخصـ

شرکت کردند.    سمت  سالمت  هاي هر کدام از ارزیاب ها ق
مختلف سیستم اطالعات رادیولوژي را از نظر رعایت اصول    
ــده را در فرم   ــتیک بررســـی و مشـــکالت یافت شـ هیوریسـ

هــا وارد کردنــد. جمع آوري اطالعــات از گردآوري داده
ساس روش هیور    ستاندارد برا شن   طریق فرمی ا ستیک پی هاد ی

سن      سط نیل شد [  شده تو محتوایی این فرم  روایی ].23انجام 
ــکی   ــص انفورماتیک پزشـ ــه نفر متخصـ . دندکرتایید  را سـ

هاي این فرم عبارتند از: نام مشــکل، توصــیف کاملی از داده
ــتم اطالعات           ــیسـ ــکل در سـ ــاهده مشـ ــکل، محل مشـ مشـ
رادیولوژي، اصـل کاربردپذیري نقض شـده و درجه شـدت    

هر کدام از ارزیابان پس از شناسایی مشکالت، آنها     مشکل. 
ندي برا بر اساس شدت مشکل حادث شده در سیستم دسته        

. مشــکالت یافته شــده با یکدیگر مقایســه گردید و    کردند
ــد. به منظور یکپارچه  ــتی نهایی از مشـــکالت تهیه شـ فهرسـ

ــکالت، ارزیابان در ــده به   ءبارهکردن مش ــکالت یافته ش مش
  پرداختند. بحث و مشورت 

 
  درجه بندي شدت مشکالت :1جدول 

  شرح  درجه شدت
  )   Not a problem at allفاقد مشکل (  0
  )  Cosmetic problem onlyمشکل بسیار کوچک (  1
  )  Minor problemمشکل کوچک (  2
  ) Major problemمشکل بزرگ (    3
  ) Catastrophic problemمشکل بسیار بزرگ (  4

  
ــایی شـــده در    ــناسـ در طول انجام ارزیابی براي هر مشـــکل شـ

ه شدتی تایی نیلسن درج پنج بر اساس قانون ستمی بای ،سیستم
   .یک) ( جدول شماره شوداختصاص داده 

به منظور تخصــیص درجه شــدت به هر مشــکل از ســه معیار 
ین منظور از تکرار ا ؛اســتفاده می شــود تکرار، تاثیر و تداوم

ــتم مکرر  ــیسـ ــکل موجود در سـ ــت که آیا کاربر با مشـ   اسـ
تاثیر مشــکل اشــاره به این امر دارد که تا  ؛برخورد می نماید

ه و در واقع آیا مشکل ب  اردچه اندازه مشکل بر کاربر تاثیر د 
ــت که کاربر به راحتی بتواند بر آن غلبه نماید  ؛گونه اي اسـ

شاره به آن دارد که پس از مواجه       تداوم م ستم ا سی شکل در 
ــکل و حل آن از آیا تکرار آن ب ،کاربر براي اولین بار با مشـ

سته کاربر که  و یا ایناسـت  هم دردسـر سـاز     به راحتی توان
ــت ــکل را در موارد تکرار آن حل نماید      اسـ . در ]25[ مشـ

نهایت مشــکالت شــناســایی شــده بر اســاس میانگین شــدت   
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عدم وجود مشکل،  0-5/0بدست آمده در یکی از پنج رده: 
ــکل جزئی،  6/0-5/1 ــکل کوچک ،  5/2-6/1مش -5/3مش
مشکل وخیم دسته بندي شدند.     4-6/3مشکل بزرگ و   6/2

شدت آنها در نرم          ستم و درجه  سی شده در  شکالت یافت  م
 ثبت و تجزیه و تحلیل شد.  Excelافزار 

  
  

جام ارز    عد از ان یک   ب ــت به       ،یابی هیوریسـ بان  یا کدام از ارز   هر 
  

مشــکل را در ســیســتم اطالعات رادیولوژي   19،24،28ترتیب  
 ترکیب و جمع بندي مشـــکالتشـــناســـایی کردند. پس از از 

سایی    سه ارزیاب     شنا سط  در   ،و حذف موارد تکراري شده تو
که بیشــترین میزان مشــکل  ماندمشــکل واحد باقی 53ع  مجمو

  )n=14 ( اصل تطابق سیستم با دنیاي واقعی مربوط به نقض دو
صل جنبه  (  ) بودn=14شناسی و طراحی ساده (    هاي زیباییو ا

   ).یکنمودار شماره 

 

 
  اصل نیلسن دهمقایسه تعداد مشکالت یافت شده بر اساس : 1نمودار

  
ــل راهنمــایی و                 ــه نقض اصــ ــکــل نیز مربوط ب کمترین مشـ

شدت          ستم با درجه  سی سازي در  ستند میزان ). n=1( بود دوم
  بوده است. درصد 68تفاهم ارزیابان 

م با مشکالت مربوط به  تطابق سیست   مطابق با شکل شماره یک   
یاي واقعی (   در برخی از  ) Match with real worldدن

ا لیست بیماران در سیستم ب    د. قسمت هاي سیستم دیده می شو     
ست. با کلیک کردن بر       شده ا ستفاده از عالمت ذره بین ارائه  ا
ــت بیماران را        ند فهرسـ ــت کاربران می توانسـ روي این عالمت 

ند.      مای ــاهده ن یاي واقعی از این عالمت بر   معموالمشـ اي در دن
شــود. وجود این عالمت جســت و جوي اطالعات اســتفاده می

فراهم آوردن امکان جســتجوي اطالعات  معناي ، بهدرســیســتم
ــتم براي کاربران ــیسـ ه ک گونه ايبه  اســـت، ثبت شـــده در سـ

هاي ثبت شــده در ســیســتم با انجام یک کاربران بتوانند به داده
را  هس جستجو دسترسی پیدا کنند. به این مشکل ارزیابان شدت      

   .)یک(شکل شماره  اختصاص دادند
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  : نمونه اي از مشکالت مربوط به نقض اصل تطابق سیستم با دنیاي واقعی 1کل ش
  

اســتانداردها و همســان   مولفه مشــکالت مربوط به عدم رعایت
در برخی از نیز  ) Standard and consistencyســـازي (  

حد استاندارد وا ،به عنوان مثال ؛دیده می شدهاي سیستم قسمت
 ؛ها وجود نداشت نمایش عناوین پنجره برايو ساختار یکسانی   

عناوین به صــورت فارســی و یا انگلیســی نوشــته شــده بود و از 
ــده    فونت ــتفاده ش ــایزهاي متفاوت براي نگارش آنها اس ها و س

ــتن پنجره    ؛ همچنینبود ــربدر براي بسـ ر ها ب بر آن عالمت ضـ
  ها وجود داشت.جرهخالف استاندارد در سمت چپ پن

ــتم باید داراي میان  ــیس ــدربس ــرعت کاربران را  هایی باش که س
هد.  فه   افزایش د طاف نبود این ویژگی نقض مول و  پذیري انع

ستفاده (  را  ) Flexibility and efficiency of useکارایی ا
برها اغلب توســط کاربران ماهر اگرچه این میان دهد.نشــان می

آن در ســیســتم به عنوان  نبودود اما شــشــناســایی و اســتفاده می
ــکل کاربرد ــناخته میمش ــودپذیري ش ــکالت [23,24] ش . مش

 هاي ســیســتممربوط به این شــاخص نیز در بســیاري از قســمت
شت. عالوه بر آن هنگام ارائه  هاي خطا، جزئیات پیغام وجود دا

ع آن رف ءکافی براي مطلع ســاختن کاربران از نوع خطا و شــیوه
ــت. امکان باز کردن آیتم نوبت       که جزو  نیز دهیوجود نداشـ

ست  صلی وجود نداشت. از      ،گزینه هاي پرکاربرد ا صفحه ا در 
ــی    ــفارشـ ــکالت مربوط به انعطاف پذیري امکان سـ جمله مشـ

هاي مختلف برنامه (تغییر رنگ، فونت، ســایز، ســاختن قســمت
ــتزبان و...)   براي کاربران  در نرم افزار نیز که این امکان    اسـ

ــمت ها نیاز به بزرگنمایی        ــده بود. در برخی از قسـ تعریف نشـ
ش    نیز اطالعات وجود داشت که این امکان   ده در سیستم تعبیه ن

  بود.
سیله        Visibilityپذیري ( مولفه رویت طبق ستم باید به و سی  (

ــب    ــته،  بازخوردهاي مناسـ کاربر را از آنچه که در حال      پیوسـ
  مورد،. از جمله مشکالت این [23,24] انجام است با خبر سازد

ــت که امکان تایپ در جلوي کادر در نظر گرفته        این بوده اسـ
  شده براي تعرفه وجود نداشت.

ــگیري از خطا (          به عدم رعایت مولفه پیشـ ــکالت مربوط  مشـ
Error prevention       ستم وجود سی سمت هاي  ) در برخی از ق
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ــت آن اطالعات  درفیلدهایی که باید در       ،به عنوان مثال   ؛داشـ
ــود     تایپ شـ تایپ عدد نیز بدون        ،کاراکتري (حروف)  امکان 

  وجود داشت. ارائه هشدار
ســـیســـتم باید از طریق در معرض قرار دادن گزینه، اقدامات و 

ــاند بکاربر را به حداقل     ءبار حافظه    ،آیتم ها  ؛ این ]23،24[ رسـ
لفــه             مو گر  ن ــا بی خ موارد  ــه جــا صی تشــــ ــ يب (  يادآوری

Recognition rather than recall (   است که یکی دیگراز
ــود.     ــوب میش ــون محس ــول نیلس از جمله  ،به عنوان مثالده اص

شکالت مربوط به این   شاره ک  سئله توان به این ممی موردم رد ا
ــت و  Helpکه امکان تغییر رمز کاربري در منوي     وجود داشـ

کاربران این اطالعات اضافه را  تا باعث می شد امر ضرورتا نای
  تعلق گرفت. سهبسپارند. به این مشکل شدت  به خاطر

ند و نیاز شو کاربران هنگام کار با سیستم اغلب دچار اشتباه می    
آمده رها ند از اشتباه پیشناست که با انتخاب گزینه مناسب بتوا

 User( رکارب يتســلط وآزاد؛ این ویژگی جزو مولفه شــوند

control (   .تباه اربر به اش اگر ک ،به عنوان مثال به شمار می آید
ــفحه ــد وارد ص ــتم ش ــیس بتواند به راحتی از آن خارج  ،اي از س

شـــود. یکی از موارد این مشـــکل، در ســـیســـتم مورد ارزیابی 
شدن آن راهی     ست که بعد از باز  قرارگرفته، مربوط به تقویم ا

ندارد  خاب         ،براي خروج وجود  تاریخی انت ما  که حت مگر این
. در برخی از  گرفتتعلق  چهارشـــود. به این مشـــکل شـــدت 

  ها نیز امکان برگشت به عقب وجود نداشت.پنجره
 Good errorپیغام خطاي مناسب (   مشکالت مربوط به مولفه 

massage       سایر مولفه سبت به  ستم ن سی نظرمی  تر بهها کم) در 
سید  ستفاده از فیلد نوبت دهی پیغامی   ،به عنوان مثال ؛ر هنگام ا

ستفا  «با عنوان    »باشید ده از این قابلیت سیستم نمی  شما مجاز به ا
ــودنمایش داده می ــنیو به  شـ کند که دقیقا چه بیان نمی روشـ

چه شرایطی امکان استفاده از این قابلیت سیستم را      درکسانی و  
   تعلق گرفت.سه به این مشکل درجه شدت  دارند.

  
  

 
 

حداقل یو طراح یشناس ییبایز ياز مشکالت مربوط به نقض اصل جنبه ها ينمونه ا: 2 شکل
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ــکالت مولفه ــی و طراحی  از جمله مش ــناس جنبه هاي زیبایی ش
شاره کرد که در    Aestheticحداقل (  ) می توان به این مورد ا

 ،ودشقسمتی از سیستم که اطالعات مربوط به حوادث ثبت می 
اي را از لیســت از پیش تعیین شــده  ه حادثکاربر می تواند نوع 

ــایر در بین بقیه موارد کنانتخاب  ــت گزینه سـ د که در این لیسـ
این گزینه  در حالی که معموال ؛نوع حادثه آورده شــده اســت 

ن . به ای(شــکل شــماره دو)  باید به عنوان آخرین گزینه باشــد
 تعلق گرفت. یکمشکل شدت 

ــازي (   مــولــفــه  ــد ســ ــتــن  Help andراهــنــمــایــی و مســ

documentation        ستم رعایت شده ) در اکثر قسمت هاي سی
نامفهوم بودن            بود. ثال هاي عدم رعایت این مولفه،  یکی از م

ــت    نبودو ــمت چپ لیسـ ــیح در مورد عالمت        در سـ توضـ
ــت ــکل هادرخواس ــدت  بود که این مش ــه  با ش ــکل س دو در ش

.نمایش داده شده است

  

  
 

 راهنمایی و مستند سازي نقض مولفه : نمونه اي از مشکالت مربوط 3شکل شماره 
  

ــی میزان   ــتیک به منظور بررس در این مطالعه از ارزیابی هیوریس
فاده در           ــت عات رادیولوژي مورد اسـ ــتم اطال ــیسـ قت سـ طاب م

صول کاربردپذیري استفاده     بیمارستان  هاي آموزشی کرمان با ا
مولفه اصــلی هیوریســتیک که توســط نیلســن  دهگردید. از بین 

صل       ست، دو ا شده ا ستم با دنیاي واقعی   »تدوین  سی و  «تطابق 
ساده     جنبه» سی و طراحی  شنا صلی بودند که   «هاي زیبایی  دو ا

سا        شنا شکل کاربرد پذیري  سط ارزیابان به عنوان م شتر تو ی یبی
ــل راهنمایی و   ــکل نیز مربوط به نقض اص شــدند. کم ترین مش

  مستند سازي در سیستم بود.

  
 
 
 

ــکالت مربوط به   ــان داد که مش طابق ت نبودنتایج این مطالعه نش
ستم با دنیاي واقعی    شکل  ،سی ي  رایج در طراحی رابط کاربر یم

عه خواجویی و        طال عات رادیولوژي اســـت. م ــتم اطال ــیسـ سـ
که   ــال  همکاران  ــتم اطالعات      1394در سـ ــیسـ به ارزیابی سـ

ک     ]19[ند فیزیوتراپی پرداخت عه اي  طال و  لیهوته و همچنین م
سال   سالمت از      با هدف ارزیابی  1395همکارانش در  ستم  سی

اضر ح ز به نتیجه اي مشابه مطالعهنی ]26[ داده بود انجامراه دور 

 بحث و نتیجه گیري
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دست یافتند. این مشکل بیانگر آن است که سیستم موجود باید      
صالح گردد  با آنچه کاربر در دنیاي که  به گونه اي طراحی و ا

ث مطابقت بیشتري داشته باشد تا باع ،واقعی با آن سروکار دارد
شانه هایی که   سردرگمی و اتالف وقت آنان نگردد.  عالئم و ن

نشانه   با عالئم و دبای ،هاي اطالعاتی تعریف می شوندر سیستمد
ــرو    محیط واقعی وزندگی روزمره   کاربردر  هایی که   با آن سـ
شد    ،کار دارد سان با ست و     ،به عنوان مثال ؛یک سمت ج براي ق

شود که براي کاربر قابل درك      ستفاده  جو از عالمت ذره بین ا
اصل  مربوط به ،طالعهدر این م مشکل با بسامد باالاست. دومین 

جنبه هاي زیبایی شــناســی و طراحی ســاده بود. این بدین معنی 
اســت که ســیســتم نباید حاوي اطالعاتی باشــد که به ندرت      

ــتفاده می  ــوند اسـ ــافه باعث ک      ،شـ اهش دید  زیرا اطالعات اضـ
. نتایج مطالعه اي ]23-24[گردنداطالعات اصلی و ضروري می  

به ارزیابی سیستم  1395سال رضایی و همکارانش در  مشابه که
 نیز تایید کننده   ،پرداخته بود  ]20[اطالعات رادیولوژي در تبریز 

شکالت مربوط     يیافته ها ست. در این مطالعه نیز م این مطالعه ا
به جنبه هاي زیبا شــناختی بیشــترین تکرار و درجه شــدت را به 
خود اختصــاص داد. براي مشــکل جنبه هاي زیبایی شــناســی و 

  : طراحی نیز الزم است که موارد زیر رعایت شود

چینش درستی داشته باشند ( یعنی تمامی مواردي   داطالعات بای
و  رنگ، مربوط به هم هســتند در یک قســمت قرار گیرند ) که

ــد   ــیحات متفاوت باش ــایر توض ــبت به س قط فو فونت عنوان نس
ه بدین معنی ک؛ اطالعات ضروري در صفحه وجود داشته باشد    

ستم     ستفاده نمی  مواردي که در آن سی ش را نمای شوند لحظه ا
  ند.کغیر فعالندهد یا 

شکالت مربوط ب    ضر م ستند    در مطالعه حا صل راهنمایی و م ه ا
رسید   ر مینظه ها کم تر بزي در سیستم، نسبت به سایر مولفه    سا 

. در ]21[ خوانی داردهم شکه با نتایج مطالعه نبوتی و همکاران
له  بوســـی حالی که این اصـــل در مطالعه اي مشـــابه درتبریز که

سیستم اطالعات  به ارزیابی 1395رضایی و همکارانش در سال 
 اي کــهمطــالعــهدر و همچنین  ]20[ پرداختــه بود رادیولوژي

کاربردپذیري  به ارزیابی  1392خواجویی و همکارانش در سال 
 با اســتفاده از روش ارزیابی اکتشــافی ســیســتم پذیرش اوژانس

اســتفاده از  اصــال رعایت نشــده بود. اگر چه ]22[ پرداخته بود
ستم بدون راهنما    ست    ترمطلوب  سی ست، اما ممکن ا ان کاربرا

ــ ــوند هنگام کار با س ــواالتی مواجه ش ــتم مکرر با س راي ب کهیس
اطالعات  د. این گونهنداشته باش   نیاز به راهنمااستفاده از سیستم    

و مراحل  ندباش باید به سادگی قابل جستجو و متمرکز بر کاربر   
ضمن اینکه خیلی    مورد نیاز براي انجام کار را مشخص نمایند، 

  ]10[.دنهم طوالنی نباش
س      سی صل در  سردرگمی کاربران  وجود این ا تم باعث کاهش 

شود و می تواند به حل مشکالتی که ممکن است کاربر در      می
شایانی نما        شود کمک  ستم با آن روبه رو  سی د و یحین کار با 

ــروري کاربران با در نهایت از طریق کاهش تماس هاي غیر ضـ
 مدیر سیستم باعث صرفه جویی در زمان آنان گردد.

ر چه ارزیابی هیوریسـتیک سـیسـتم اطالعات رادیولوژي در    اگ
 اسـت بهتر آن این مطالعه بعد از پیاده سـازي آن انجام شـد، اما   

ــتم حی و راهکه این ارزیابی در مراحل اولیه طرا ــیسـ اندازي سـ
زیرا شناسایی و رفع مشکالت در این مرحله نه تنها     انجام شود؛ 

ندارد           یادي  نه ز ــرف هزی به صـ یاز  که  ،ن عث افزایش  ب  بل ا
ستم با وجو     کاربردپذیري نیز می صورت سی   دشود. در غیر این 

ــکالتی که دارد راه اندازي می ــود و باعثمش اتالف وقت و  ش
صنعت نرم   سردرگمی کاربران می  افزار  شود. به طور کلی در 

ه اي به رسمیت شناخته شده است ک    این نکته به صورت فزاینده 
حیات آن عاتی در طول چرخههاي اطالارزیابی مکرر سـیسـتم  

صول نهایی تولید         شودکه مح صل  ست تا اطمینان حا ها الزم ا
ستم،کاربر    ،شده  سی سازمان تمامی انتظارات طراحان  ها را ان و 

  .  ]27و28 [کردبرآورده خواهد
  اینکه مطالعه نخســت  این مطالعه محدودیت هایی نیز داشــت: 

ــر  ــتفاده د    حاضـ ــتم اطالعات رادیولوژي مورد اسـ ــیسـ ر  بر سـ
هاي آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان انجام بیمارســتان

ها تمل تعمیم به سایر سیسگردید و ممکن است به طور کامل قاب
ــد ــتر هر چند که ؛ نباش ــتمبیش ــیس ــط س ــتفاده توس هاي مورد اس

شابهی    ستند و  سازمان هاي مختلف در ایران داراي طراحی م  ه
ــتم ها وجود دارد.     ــیس ــترکی بین این س ــکالت مش احتماال مش

خالت         ،عالوه بر آن بدون د یاب   یک ارز ــت در روش هیوریسـ
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ستم می پردازد       سی ستم  به ارزیابی  سی  ،بنابراین ؛کاربران واقعی 
ست   شکالت  کهممکن ا ستم    نتواند م سی   ،کاربران را در کار با 

  شناسایی کند. کامال 
ــتم این که با توجه به ــیسـ   اطالعات رادیولوژي یکی از مهم سـ

 ؛ســتاهاي فرعی ســیســتم اطالعات بیمارســتانی ترین ســیســتم
بنابراین، لزوم توجه بیشتر به طراحی و پیاده سازي آن به عنوان   

ستم اطالعات مدیریت    منبع مهمی سی ي گردآور به منظور ،در 
مل داده   ئه          کا مات ارا خد یت  یت بهتر و افزایش کیف ها، مدیر

شــده به بیماران، کاهش زمان انجام اقدامات و کاهش هزینه ها 
. متاســفانه یکی از بزرگترین چالش هاي اســتامري ضــروري 

گان     ،طراحـان  نبودن موجود در ایران همـاهنـگ   تولیـدکننـد
ــالح   ــت. اص ــور اس ــتم ها و جامعه علمی کش ــیس این  نکردن س

ت  ــکالت و  داوم آن ها در دراز مدت، بر عملکرد کاربران    مشـ
ــت و در     ــایتنا نهایت   تاثیري منفی خواهد گذاشـ ز ا آنها  یرضـ

ــتم ــیسـ ــتخواهد دنبال  به را سـ   که خود عامل مهمی در داشـ
ستم     فتنپذیرن سیله سی ارزیابی  ،راینبناب ؛کاربران خواهد بود بو

ــتم هاي اطالعات ســـالمت در طول چرخه ــیسـ حیات  موثر سـ
ه منظور حصــول اطمینان از اینکه این ســیســتم ها به ب ،ســیســتم

عات و     کافی اطال ندازه  کاربران و مراکز     مات االز ا یاز  مورد ن
شتر  ب لتعامنیز نند و کسالمت را تامین می ارائه دهنده مراقبت  ی

ــو   ــتم و جامعه علمی کش ــیس  ،ربین تولیدکنندگان و طراحان س
  .استامري ضروري 
ــالمت امروزي،  در محیط پویا وري اطالعات و ارتباطات افنسـ

بت            ته والگوي مراق هده گرف نده اي را بر ع یت کن هدا نقش 
شمگیري تحت تأثیر قرار       سطوح به طور چ سالمت را در تمام 

ست  ضر  مطالعه. نتایج ]29[ داده ا شان داد که اگر چه این   حا ن
ســیســتم ها اغلب جدید هســتند و انتظار می رود که بر اســاس  
ــند، اما در    ــان طراحی شـــده باشـ ــتانداردها و نیاز کاربرانشـ اسـ
ــیاري از این    ــتند. بس ــکالتی مواجه هس ــیاري از موارد با مش بس

ت  س مشکالت کاربردپذیري این سیستم ها   مشکالت مربوط به  
ــکل در         .تعامل کاربران با آنها می گردد      که باعث ایجاد مشـ

ــتم می تواند منجر به بروز خطا و           ــیسـ تعامل ناموفق کاربر با سـ
ماران گردد.         مان بی ند در جاد اختالل در فرآی تایج چنین  ای ن

ــ تولیدکنندگان و هایی می تواند براي طراحانزیابیار ــتم س یس

ست    کیفیت تعامل کاربرانو  مفید باشد هاي اطالعاتی  سی م را با 
ــد.بهب ــتم ارزیابیکه  با توجه به این ود بخش ــیس ــد س داراي  هش

شکالت متعددي بود  سایر زیر     ،م شابه بر  انجام ارزیابی هایی م
 ردد.پیشنهاد می گ سیستم اطالعات بیمارستانیهاي سیستم 

  
  

ــل پایان نامه  ــیمطابقت ســ زانیم »عنوان  بااین مقاله حاص  تمس
ــول کــاربرد پــذ يولوژیاطالعــات راد در مقطع  «يریبــا اصـ

م علو می باشد که با حمایت دانشگاه 1394کارشناسی در سال  
  .اجرا شده است پزشکی کرمان
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 Abstract 
 

Introduction: One of the health information systems used in health care settings is Radiology 
Information System. This system can increase the quality and accuracy of work processes in the 
radiology department and can reduce the number of human resources required to archive images as 
well as the hospital costs, and, finally, can lower the retrieval time of archived images. Lack of 
usability of this system can affect the speed and accuracy of this task. The aim of this study was to 
evaluate the conformity rates of Radiology Information System with usability principles. 
Methods: This cross-sectional descriptive study (2015) uses heuristic evaluation method to 
evaluate the usability of RIS used in the teaching hospitals of Kerman University of Medical 
Sciences. Usability of RISs was investigated based on the usability principles developed by Nielsen.  
Results: There were 53 usability problems. The lowest mismatch with usability principles was 
related to “Help and documentation” (n=1) and the highest was related to “Match with real world” 
(n=14) and "Aesthetic and minimalist design" (n=14). 
Conclusion: Our findings showed that although the information systems such as RIS are often new, 
they are supposed to be designed based on the standards and the required users. In many cases, 
however, they have numerous problems. If they remain unsolved, these problems may increase 
errors, reduce care quality, and in general, threaten patients’ safety. 
Keywords: Radiology Information System, Evaluation, Usability, User interface 
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