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چکيده
زمينه و هدف
اورژانس بيمارستان بخش پيچيدهاي است که در آن مبارزه ميان مرگ و زندگي تنها به اندازه يک نفس کشيدن
است .اين بخش داراي مشکالتي همچون ازدحام بيش از حد ،زمان انتظار طوالني و هزينههاي خيلي زياد است .بر
اين اساس کاهش زمان انتظار ،پايين آوردن هزينهها و کوتاه کردن تاخيرهاي مراقبت از بيمار ،جزء مسايل مهم
تحقيقاتي شده است .بنابراين ،امروزه بيشتر بيمارستانها براي مديريت دادههاي بيماران و بخشهاي مراقبتي از
سيستمهاي اطالعاتي استفاده ميکنند؛ زيرا ،سيستمهاي اطالعاتي سنتي ديگر پاسخگوي نيازهاي بخشهاي مختلف
سالمت و پزشکي نيستند و از طرفي متقاعد کردن کاربران براي کنار گذاشتن آنها و استفاده از سيستمهاي
اطالعاتي نرمافزاري تقريبا دشوار است .لذا طراحي ساده و جذاب نرمافزار ،کاربر را تشويق ميکند بهراحتي با نرمافزار
ارتباط برقرار کند و وظايف خود را به آسانترين شکل انجام دهد.
بنابراين طراحي واسط کاربر مناسب ،در اين بهروزرساني و جايگزيني اهميت بسزايي دارد که هدف در اين مقاله
ارزيابي طراحي هاي واسط کاربر است.

در اين مقاله  1نمونه طراحي واسط کاربر براي بخش اورژانس در نظر گرفته شده که يکي از آيکن براي نمايش دکمه
عمليات استفاده ميکند )MEDSI( 2و واسط کاربر گرافيکي برپايه آيکن است و ديگري بدون آيکن )MEDS( 1و
واسط کاربر گرافيکي برپايه متن است .هدف ،ارزيابي طراحيهاي انجام شده با استفاده از روشهاي ارزيابي معتبر و
علمي است.
Mobile Emergency Department Software Iconic
Mobile Emergency Department Software
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مواد و روشها

نتايج
با استفاده از ارزيابيها اين نتيجه حاصل شد که طراحي برپايه آيکن داراي قابليت استفاده بيشتري نسبت به طراحي
. اثربخشي و قابليت آموزش نتيجه مطلوبتري داشته است،برپايه متن است و در معيارهايي همچون رضايت کاربر
نتيجهگيري
با استفاده از روشهاي گفته شده ميتوان نرمافزاري براي ساير سيستمهاي اطالعاتي بخشهاي سالمت ايجاد کرد که
ميزان قابليت استفاده و مشکالت واسط کاربر نرمافزار را شناسايي ميکند و طراحان سيستم ميتوانند قبل از صرف
. نسبت به رفع آن اقدام کنند،هزينههاي زياد و استقبال کم از سوي کاربران
واژههاي کليدي
cognitive walkthrough  روش، روش اکتشافي نيلسون، قابليت استفاده، سيستم اطالعات اورژانس،واسط کاربر

Evaluation of user interface design and usability testing for
Hospital’s emergency information systems

Abstract
Background
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Hospital is a complex unit where the fight between life and death is just as much a breathe. This
section contains problems like overcrowding, long waiting times and high costs . Accordingly,
reducing the waiting time, lower cost and shorter delays to patient care became important issues for
research. So, todays more hospitals use Information system for managing patient’s data. because
traditional information system cannot response to the requirement of different health and medicine
sectors. On the other convincing users for leaving traditional information system is almost difficult.
So simple, attractive design software encourages users to communicate easily with the software, and
do their job in the easiest way.
Therefore, appropriate design of user interfaces, in this update and replacement is important and the
purpose of this article is evaluating user interfaces.

Materials & Methods
In this paper, we developed two prototype user interfaces for emergency department that in one of
them icons used to display the operation buttons (MEDSI) and is an icon-based graphical user
interface, and the other with no icons and GUI (MEDS) that is based on text. The objective is to
evaluate the design of information system with valid assessment and scientific methods.

1

Results
According to evaluating methods, icon-based graphical user interface (MEDSI) has more usability
than text-based user interface (MEDS) and in criterions like user satisfaction, effectiveness of the
prototypes and learnability has better results.

Conclusion
We can develop software for other information systems with described methods that recognize
usability and the problems of user interface and system designers can solve problems before spending
high cost and refusing from users.

Keywords
User interface, Emergency information system, Usability, Nielsen’s heuristic method, cognitive
walkthrough method.

مقدمه
تحليل قابليت استفاده نرمافزار
مهندسي قابليت استفاده رشتهاي است که روشهاي ساختيافته براي دستيابي به قابليت استفاده در طراحي رابط
کاربر در هنگام توسعه محصول را فراهم ميکند و ارزيابي کارايي بخشي از اين روند است .درحاليکه به لحاظ نظري
هر محصول نرمافزاري ميتواند به قابليت استفاده مورد بررسي قرار بگيرد اما ارزيابي ،نتايج خوب توليد نميکند مگر
اينکه يک فرآيند مهندسي قابليت استفاده به دنبال داشته باشد .مهندسي قابليت استفاده داراي سه فاز اصلي .2
تجزيه و تحليل نيازها (طراحي) .1 ،تست و  .5توسعه و نصب و راه اندازي است .اهداف قابليت استفاده در طول
تجزيه و تحليل نيازها برآورد ميشوند .تستها در طول مراحل طراحي  /تست  /توسعه تکرار ميشوند و نتايج به
دست آمده با اهداف کارايي مقايسه ميگردند.

مواد و روشها
سه روش اساسي براي ارزيابي قابليت استفاده وجود دارد .روشها بسته به نوع منبع مورد استفاده براي ارزيابي
ميتوانند متفاوت باشند .اين منابع ميتوانند کاربران ،کارشناسان قابليت استفاده و يا مدلها باشند .در اينجا دو روش
روش اکتشافي نيلسون و cognitive (2)walkthrough

تحليل بخش اورژانس بيمارستان
همانطور که ذکر شد در اين مقاله طراحي واسط کاربر براي بخش اورژانس بيمارستان بررسي شده است .براي راحتي
کار فقط عملياتي که توسط پرستار انجام مي شود در جدول  2ذکر آمده است.
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ارزيابي که بر پايه کارشناس ( )Expert-based Evaluationاست مورد بررسي قرار گرفته است .اين روشها عبارتند از

در طراحي  MEDSابتدا به هر وظيفه کدي اختصاص مييابد که ترتيب کدگزاري بر اساس ترتيب انجام کار است و
سپس براي مشخص نمودن توالي انجام وظايف به مقدار تکرار و تناوب هر وظيفه نياز است .براي محاسبه تکرار هر
وظيفه  244مورد از عمليات متناوبي که توسط پرستار در طي  9ماه انجام ميشود انتخاب گرديد .به تعداد تکرار هر
وظيفه عددي اختصاص داده ميشود به عنوان مثال شناسايي بيمار در هر  244عمليات  244بار تکرار شده است،
پس تکرار آن مساوي  244ميشود وظايفي که داراي تکرار مساوي هستند در يک گروه قرار ميگيرند و به ترتيب
اين گروهها عمليات در فرم هاي نرم افزار پياده ميشوند و هنگامي که پرستار عمل  T2را انجام داد به طور اتوماتيک
به عمل بعدي که بيشترين تکرار را دارد و همچنين در رتبه بعدي ترتيب عمليات است ،رانده ميشود .به عنوان
مثال ،عمليات  T1و  T0هر دو بعد از  T2داراي بيشترين تکرار هستند ،اما  T1در ترتيب عمليات اولويت بيشتري
دارد پس ابتدا  T1انجام ميشود و سپس ( T0جدول .)1
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جدول  :1عملياتي که توسط پرستار در بخش اورژانس انجام ميشود

توضيحات

عنوان
ثبت اطالعات شناسايي بيمار

شدت درد

تعريف مقياس ترياژ بيمار
ليست کردن شکايات بيمار

تصادف ,خود کشي ,آسيب ديدگي و مسموميت

شناسايي دليل ورود بيمار
پرسيدن از بيمار در مورد هر نوع آلرژي به هر
دارويي
پرس و جوي هر نوع سابقه بيماري و جراحي
پرسيدن راجع به اعتياد

سيگار ،الکل و مواد مخدر

پرسش بابت کاستي هاي عملکردي

مشکالت حرکتي  ,شنيداري و گفتاري و بصري

پرس و جو راجع به تغذيه  ،خلق و خوي ،داروهايي
که در حال حاضر مصرف ميکند و بيماريهاي
ژنتيکي خانواده
اندازهگيري عاليم حياتي بيمار

فشار خون ,نبض ,تب ،تعداد تنفس

شناسايي درد

شدت ،نوع ،زمان شروع ،محل ،فرکانس ،افزايش و کاهش شرايط

يادداشت کردن مشاهدات
جدول :2وظايف پرستاران و تکرار آنها
T2

M22

اطالعات کلي

شناسايي بيمار

244

T1

M51

تاريخچه سالمت

ترياژ

244

T5

M23

اطالعات کلي

مترجم

1

تاريخچه سالمت

شکايات

244

T0

M50

تاريخچه سالمت

وقايع قضايي

24

T3

M55

اطالعات ورودي

حساسيت ها

244

T6

M16

اطالعات ورودي

بيماريهاي گذشته

244

اطالعات ورودي

جراحيهاي گذشته

244

T9

M12

اطالعات ورودي

اعتياد

244

T8

M11

تاريخچه سالمت

بهره وري تابعي

63

T3

M15

اطالعات ورودي

تغذيه

5

اطالعات کلي

باورهاي مذهبي

4

T24

M56

...

...

...

T22

M13

مشاهدات

ترخيص

244

T21

M20

…

…

T15

M35

3
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کد وظيفه MEDS

کد وظيفه MEDSI

گروه وظايف MEDSI

نام وظيفه

تکرار وظيفه

در اين بين اگر پرستار بخواهد خارج از ترتيب اقدام کند بايد به منوي سيستم رفته و عمل مورد نظر را از آنجا
انتخاب کند .طراحي واسط کاربر  MEDSدر شکل  2نمايش داده شده است.

شکل :1نمونه طراحي بر پايه متن)(2

در طراحي واسط کاربر  MEDSIوظايف بر حسب نوعشان در  3گروه طبقهبندي ميشوند که عبارتند از :اطالعات
کلي ( ،)General Infoتاريخچه سالمت ( ،)Health Historyاطالعات ورودي ( ،)Arrival Infoاطالعات معالجه و
درمان ( )Treatment Infoو مشاهدات ( .)Observationدر اين طراحي دنباله وظايف به اين ترتيب در ميآيند:
}SMEDSI = {M22, ... , M23, M12, ... , M16, M52, …, M58, M02, M01, M32,…M35

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است اين دنباله هنگام ورود بيمار از  M22شروع ميشود و همانند روش
گفته شده بر حسب توالي عمليات ،پرستار در فرمها بهطور اتوماتيک به عمل بعدي رانده ميشود تا وظايف کامل
شوند .اين طراحي در شکل  1نشان داده شده است.
طراحي آيکنها
کشيدن آيکن از نظر و طرح کاربران سيستم يعني پزشکان و پرستاران استفاده شده است و آيکن با باالترين
محبوبيت براي دکمه مورد نظر انتخاب مي شود تا قابليت درک سيستم و سرعت انجام کار باال رود .به اين شکل که
ابتدا تعدادي از کاربران انتخاب ميشوند و به آنها برچسب دکمه ها داده ميشود سپس از آنها خواسته ميشود تا
شکلي متناسب با برچسب طراحي کنند و بعد از جمعآوري همه اشکال ،آيکنهاي مشابهي که بيشترين کاربران آنها
را طراحي کردهاند و همچنين متناسب با برچسب هستند به عنوان آيکن نهايي به طراح سيستم داده ميشوند(.)5

6

] [ Downloaded from jhosp.tums.ac.ir on 2023-01-09

در نمونه آيکندار برخالف نرمافزارهاي ديگر که آيکنها با سليقه طراح سيستم کشيده ميشوند .در اينجا براي

شکل  :2نمونه طراحي بر پايه آيکن.)(2

پيادهسازي روشهاي ارزيابي
براي ارزيابي نمونههاي طراحي شده از کادر بخش اورژانس  51پرستار و پزشک انتخاب شدند و با استفاده از
آزمونهاي سنجش سواد کامپيوتري ،مانند  ecdlبازرسان به دو گروه خبره و تازهکار تقسيم شدند .در اينجا پس از
انجام تست  26بازرس خبره و  26بازرس تازه کار وجود دارند .در ادامه  1روش ارزيابي بررسي شدهاند.
روش اکتشافي نيلسون
روش اول که براي ارزيابي قابليت استفاده دو نمونه طراحي واسط کاربر استفاده شده است روش اکتشافي نيلسون
است .در اين روش ارزيابي کنندگان قابليت استفاده طراحيهاي انجام شده واسط کاربري را با اصول روش نيلسون
مي سنجند .جدول  5اين ده فاکتور را نمايش ميدهد .يک نکته مهم در اين روش ارزيابي تعداد بازرسان که ارزيابي
را انجام ميدهند است .هرچه تعداد بازرسان بيشتر باشد مشکالت بيشتري از طراحي واسط کاربر مشخص ميشوند،
هر چند که هزينه ارزيابي افزايش مييابد( .بنا به گفته نيلسون ،سه تا پنج متخصص در زمينه مربوطه قادر به
تشخيص نزديک به  ٪ 93از مشکالت کارايي (قابليت استفاده) هستند(.)1
ميدان ديد وضعيت سيستم :سيستم هميشه بايد کاربران در مورد آنچه در جريان است آگاه نگه دارد

کلمات و عبارت ها و مفاهيم بايد مانند جهان واقعي باشند و با دنياي بيرون تطابق داشته باشند.
کنترل کاربر و آزادي :ممکن است کاربر به اشتباه عملي را انجام دهد پس بايد بتواند به راحتي برگردد ,به عبارتي
ديگر امکان  Undo , Redoدر سيستم تعبيه شده باشد.
پيشگيري از خطا :بهتر است سيستم به گونهاي باشد که از پيش آمدن خطاهاي احتمالي توسط کاربر جلوگيري کند
(با دادن پيغام احتمال رخ دادن خطا) ،نه اينکه پس از اينکه خطا به وجود آمد به کاربر هشدار دهد.

9
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تطابق بين سيستم و جهان واقعي :سيستم بايد به زبان خود کاربر با او ارتباط برقرار کند به عبارتي ديگر تمامي

سازگاري و استانداردها :بايد بين کلمات و عمليات و موقعيت هاي يکسان هماهنگي و همخواني وجود داشته باشد نه
اينکه براي دو عمل يکسان عبارت هاي متفاوتي استفاده شود.
تشخيص به جاي فراخواني :طراحي ها بايد بگونه اي باشد که امکان کوچک کردن فرم هاي باز شده باشد و جزئيات
آنها به راحتي قابل مشاهده باشد تا کاربر مجبور نباشد هنگام کارکردن با چندين فرم اطالعات آنها را به خاطر بسپارد
و يا اينکه از فرمي به سراغ فرم ديگر برود.
انعطاف پذيري و بهرهوري :طراحي ها بايد از قابليت انعطاف بااليي برخوردار باشند تا هم کاربران خبره بتوانند از آن
استفاده کنند هم کاربران تازه کار.
کمک به کاربران براي تشخيص و بهبود خطا و اشتباهات :اگر کاربر مرتکب اشتباهي شد پيغام خطا بايد به زبان ساده
بيان شود نه اينکه به زبان کدنويسي و هم چنين سيستم بهتر است راه حل رفع خطا را هم به کاربر نشان دهد.
راهنما و مستندات :براي استفاده بهتر از طراحي قسمت راهنما بايد براي آن در نظر گرفته شود تا هر زمان که کاربر
احتياج داشت مفهومي را در آن جستجو کند و قسمت راهنما کوتاهترين مسير را به او معرفي نمايد.
جدول  :3ده معيار نيلسون براي ارزيابي()1
ميدان ديد وضعيت سيستم
تطابق بين سيستم و جهان واقعي
سازگاري و استانداردها
کنترل کاربري و آزادي
پيشگيري از خطا
تشخيص به جاي فراخواني
انعطاف پذيري و بهره وري
زيبايي و طراحي مينيماليستي
کمک به کاربران براي تشخيص و بهبود اشتباهات
راهنما و مستندات

براي انجام روش ارزيابي نيلسون ابتدا اطالعات الزم و ضروري در مورد فرمهاي طراحي شده براي پزشکان و پرستاران
توضيح داده ميشود و سپس چند ارزيابيکننده داوطلب از بين پرسنل انتخاب ميشوند تا تست نيلسون را انجام
دهند .هريک از ارزيابيکنندگان به اين  24معيار از  2تا  9امتياز ميدهند .امتيازات جمعآوري ميشوند و ميانگين
دو نمونه مستقل از يکديگر مشخص ميکند که آيا تفاوت ميانگينها به علت تفاوت معنيدار دو نمونه است يا خير؟
اگر دو نمونه تفاوت معنيداري نسبت به يکديگر داشته باشند آنگاه يکي از نمونه ها نسبت به ديگري برتري دارد و
تفاوت ميانگينها هم ناشي از همين برتري است.
براي حصول اين مقادير ،ابتدا هر گروه به طور جداگانه و سپس هر دو گروه با هم بررسي ميشوند .ابتدا مجموع
امتيازات داده شده توسط هر فرد براي ده معيار نيلسون محاسبه ميشود .به عنوان مثال براي  MEDSمجموع

8
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امتيازات محاسبه ميشود و قابليت استفاده طراحيها با استفاده از آزمون تي زوجي بررسي ميشوند .اين آزمون براي

امتيازات هر فرد  Xiو براي نمونه  MEDSIمجموع امتيازات هر فرد  Yiاست .مقدار  nبراي افراد خبره و ماهر  26و
براي افراد تازه کار  26و براي کل افراد  51است .مطابق روابط  2تا  6محاسبات انجام ميشود(:)0

( )2تفاوت مجموع امتيازات فرد براي دو نمونه:
( )1ميانگين تفاوتها:
( )5واريانس:
( )0انحراف معيار:
( )3خطاي استاندارد تفاوت ميانگين:
( )6مقدار :T

𝐷i = X i − Yi
𝑛∑
𝑖𝐷 =𝑖

=

̅
D

𝑛
̅1
𝑛∑
| 𝐷𝑖=2|𝐷𝑖 −
𝑛−2

= 𝑆𝑑1

𝑆𝑑 = √𝑆𝑑1
𝑑𝑆 = ) ̅
𝐷(𝐸𝑆

𝑛√
̅
𝐷

)̅
𝐷(𝐸𝑆

=𝑇

روش Cognitive Walkthrough
 Walkthroughشناختي شامل يک يا گروهي از بازرسان است که ارزيابي يک رابط کاربر را با پيمايش مجموعهاي از
وظايف و ارزيابي فهم و سهولت يادگيري آن انجام ميدهند .رابط کاربر اغلب در قالب يک فرم و يا نمونهکار ارايه مي
شود .ورودي به  walkthroughشامل مشخصات کاربر ،به خصوص دانش کاربران نسبت به حوزه کاري او و رابط
کاربري است .ارزياب (بازرس) ممکن است شامل مهندسان عوامل انساني ،توسعهدهندگان نرمافزار يا افراد بازارياب و
غيره باشند .اين روش بهتر است در مرحله طراحي از توسعه نرم افزار استفاده شود .هرچند که ميتواند در
قسمتهاي کدنويسي ،تست و مراحل استقرار (نصب ) نيز استفاده شود(.)3
براي انجام اين روش  CWبراي ارزيابي هر دو نمونه طراحي واسط کاربر ذکر شده اين مسايل بايد مورد توجه قرار
گيرد :ليست شرح وظيفه براي کاربران  -سناريو تست و آزمونهاي ارزيابي قابليت استفاده از دو نمونهي  MEDSو
 .MEDSIدر ارزيابي قابليت استفاده براي ارزيابي نمونههاي اوليه ،معيارهاي انگيزه بالقوه شغل ،اثربخشي ،قابليت
آموزش و رضايت کاربر در نظر گرفته شدند(.)1
براي ارزيابي هر دو نمونه ابتدا الزم است يک سناريو براساس ليست وظايف  SMEDS2و  SMEDSنوشته
شود.بنابراين سناريو از شرح حال بيماري که به بخش اورژانس آورده شده است به شرح زير نوشته مي شود:
شد .با توجه به کارت شناسايي او ،خانم  Akarدر  42/24/2330در استانبول به دنيا آمده ،و شماره تلفن همراه او
 0،530،369-333است .او در حال حاضر از تنگي نفس و خونريزي از بيني رنج مي برند .او تا به حال يک عمل
جراحي معده به دليل خونريزي معده داشته است .او آمفيزم در ريه هاي خود به دليل اعتياد به الکل و سيگار دارد .او
 14سيگار در روز به طور متوسط مصرف مي کرده است و همچنين  5بار در روز  244ميلي گرم آسپرين براي
جلوگيري از تصلب شرايين مصرف مي کرده است .در خانواده او بيماري سرطان ديده شده است .اطالعات حياتي او
اندازه گيري شدند :فشار خون  264ميلي متر جيوه با مقدار سيستوليک و  214ميلي متر جيوه مقدار دياستوليک ,
3
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 ،Julide Akarمجروح يک حادثه تصادف با ماشين به بخش اورژانس بيمارستان آورده شد و به تخت شماره  24برده

پالس  ،34تب  53درجه سانتي گراد ،سرعت تنفس  34و ميزان اشباع اکسيژن  ٪34مي باشد .بيمار از درد شديد
شکايت دارد(.)1
از 51پرستار و پزشک بخش اورژانس درخواست مي شود داده هاي بيمار را در طي  23دقيقه با استفاده از هر نمونه (
 MEDSيا  ) MEDSIبه طور جداگانه در يک اتاق ايزوله در دپارتمان اورژانس وارد کنند .در طول جلسه ،اهداف اين
پروژه و چگونگي استفاده از رايانه هاي شخصي (تبلتها) توضيح داده مي شود .سناريو خوانده ميشود و اطالعات
بيمار مستندسازي ميگردد .در حالي که استفاده از سيستم توسط نرمافزار  Cursor Recordingضبط مي شوند و
عمليات براي تجزيه و تحليل رفتارهاي هر موضوع ذخيره مي شوند .در دو جلسه مختلف به منظور کاهش واريانس,
يک سناريو براي تست هر دو نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد.
نمونه  MEDSدر ابتدا و پس از  6هفته  MEDSIبراي تست مورد استفاده قرار مي گيرد(.)1
همانطور که ذکر شد  0معيار براي ارزيابي با استفاده از روش  CWعبارتند بودند از  :توان بالقوه انگيزشي کار،
اثربخشي ،قابليت آموزش و رضايت کاربر .در ادامه به بررسي هر يک از اين جنبه ها مي پردازيم :
توان بالقوه انگيزشي کار :در اينجا براي اندازهگيري توان بالقوه انگيزشي کار از فرمول MPSکه توسط مدل
ويژگيهاي شغلي هاکمن و اولدهام به وجود آمده است استفاده شد .در اين مدل هر شغلي  3ويژگي اصلي دارد که
اين  3ويژگي عبارتند از :تنوع مهارت ،ماهيت يا معنيداري شغل ،اهميت شغل ،استقالل و بازخورد.
تنوع مهارت :يعني ميزاني که شغل به تنوعي از فعاليتها براي انجام کار نيازمند است .تنوع مهارت درجه نيازمندي
شغل به فعاليت هاي متنوع است که الزمه آن داشتن مهار تها و استعدادهاي مختلف است فعاليت هاي مختلفي که
براي انجام کار مورد نظر الزم است ،و کارگر يا کارمند بايد از مهارت ها ،شايستگي ها وتوانايي هاي خاص خود
استفاده کند.
اهميت شغل :ميزاني که شغل فرد روي زندگي و شغل ساير افراد تاثير مي گذارد .اهميت شغل به ميزان اثر شغل بر
زندگي يا کار ديگران ،در همان سازمان و يا در محيط خارج از سازمان بستگي دارد ماهيت يا معني داري شغل:
ميزاني که شاغل يک کار را به طور کامل انجام مي دهد .طرح ،واحد يابخشي از کار که کامال مشخص و به خودي
خود داراي هويت خاص است .به عبارتي ديگر وظايف شغلي از ابتدا تا انتها به نحوي معين شده اند که فرد تصوير
کاملي از وظايف خود داشته و خود بخش مهمي از کار تلقي مي شود.
ارتباطي دارد؟ برخي از کارکنان به علت اينکه از نحوه ارتباط کارشان با ساير فعاليتهاي سازمان آگاهي ندارند .در
ضمن کار کردن و يا در پايان آن احساس موفقيت نميکنند و اگر کار آنها به گونهاي باشد که شاغلين احساس کنند
کارشان با ساير کارها ارتباط دارد درخواهند يافت که در رسيدن به هدفهاي سازمان ،کار مهمي را انجام ميدهند و
بدينگونه رضايت شغلي آنان افزايش مييابد.
استقالل در کار :ميزاني که شغل بتواند به هنگام برنامهريزي کار و تعيين روال کار ،به فرد آزادي ،استقالل و اختيار
دهد .منظور از درجه آزادي ،استقالل و دخالت داشتن فرد در تنظيم جدولهاي کاري ,مربوطه و روشهاي انجام کار
24
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منظور از هويت شغل عبارت از تفهيم اين مطلب به کارکنان است که کارشان با ساير فعاليت هاي سازمان چه

است .استقالل يا آزادي عمل در حقيقت به آن ويژگي از کار گفته ميشود ،که به کارکنان نوعي از اختيار و نظارت بر
تصميمات وابسته به شغل را مي بخشد .چنين مي نمايد که اين آزادي و اختيار در پديد آوردن احساس مسؤوليت در
کارکنان اثري بنيادي دارد.
بازخورد :مقدار فعاليتهاي کاري که براي بهدست آوردن نتايج کار فرد از طريق اطالعات مستقيم و روشن درباره
اثربخشياش الزم است .بازخورد ميزان يا درجه اي که نتيجه حاصل از کارهاي انجام شده به فرد داده ميشود و
اطالعات در مورد اثر بخشي عملکرد به صورت مستقيم به کارگر يا کارمند داده ميشود(.)6
براي اندازهگيري  MPSاز فرمول زير استفاده ميشود :حاصل ضرب ميانگين سه عامل اول يعني تنوع مهارت ،ماهيت
يا معنيداري شغل ،اهميت شغل در حاصل ضرب استقالل و بازخورد .اين مدل بيان ميکند که هرچه توان بالقوه
انگيزشي باالتر باشد انگيزش و رضايت شغلي افزايش مييابد(.)9
اثر بخشي نمونهها :اثر بخشي نمونههاي طراحي واسط کاربر سيستم بر اساس زمان اتمام سناريو و سرعت اتمام
سناريوکه بر اساس درصدي از پرستاران که وظيفهشان را در طي  23دقيقه کامل کردهاند محاسبه مي شود ،در
مرحله پيشآزمون و پسآزمون اندازهگيري ميشود.
قابليت آموزش :يکي ديگر از جنبههاي قابليت استفاده قابليت آموزش نمونهها است که نشان ميدهد نمونهها تا چه
اندازه ميتوانند به آساني آموزش داده شوند و راحتي استفاده از سيستم براي کاربران چقدر است.به همين منظور بعد
از اتمام وظيفه در مرحله پيش آزمون به پرسنل استفاده از نرم افزار آموزش داده مي شود و با يک فاصله  21ساعته
پرسنل دوباره فرم ها را پر مي کنند(مرحله پس آزمون).
رضايت کاربر :براي بررسي رضايت کاربران پرسشنامهاي با  8سوال تهيه شده است که کاربران به اين  8سوال از يک
تا هفت امتياز ميدهند تا ميزان رضايت آنها از نمونههاي ذکر شده به دست آيد .اين سوالها عبارتند از )2 :آيا سايز
واسط براي وارد کردن اطالعات مفيد است )1 ،آيا واسطها در طول ثبت اطالعات کمک ميکنند )5 ،آيا جريان برنامه
به من کمک ميکند )0 ،آيا ورود اطالعات کاربردي است )3 ،آيا منوي سيستم براي ورود اطالعات مفيد است )6 ،آيا
سيستم نرمافزاري سريعتر از فرمهاي چاپي است )9 ،آيا منوي سيستم به فرمهاي چاپي شباهت دارد و  )8آيا
خواندن اطالعات از روي فرمهاي نرمافزاري سريعتر از خواندن کاغذ است .اين  0معيار مطابق کار آدم کاراهوکا و
همکاران محاسبه شد(.)1
ميپردازيم.
توان انگيزشي کار :همانطور که گفته شد براي يافتن توان انگيزشي از فرمول  MPSاستفاده مي کنيم .ابتدا امتيازات
هر فرد از هر گروه محاسبه شده و ميانگين امتيازات هر گروه به دست مي آيد که نتايج در جدول  3نشان داده
شدهاند .مقدار ميانگين  MPSافراد خبره نسبت به افراد تازه کار خيلي باالتر است براي اينکه بفهميم اين تفاوت نشان
دهنده اين است که واقعا افراد خبره داراي توان انگيزشي باالتري نسبت به افراد تازه کار هستند از آزمون تي مستقل
استفاده مي کنيم .چگونگي محاسبه مقدار تي براي هر دو گروه افراد خبره و تازه کار در ادامه گفته ميشود :با فرض
22
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در ادامه به چگونگي روش محاسبه اين  0معيار و نتايج به دست آمده از آنها براي نمونه طراحيهاي انجام شده

اينکه مقدار ميانگين براي گروه خبره ̅𝑥 و براي گروه تازه کار ̅𝑦 باشد ،مقدار واريانس هر گروه را مطابق فرمول  9به
دست ميآوريم ،سپس انحراف معيار مخلوط را طبق اين فرمول محاسبه ميکنيم(:)0

√(𝑛2− 2)×𝑆2 +(𝑛1 −2)×𝑆1

() 9

√(𝑛2 −𝑛1 )−1

= 𝑝𝑆

خطاي استاندارد از تفاوت ميانگين ها را از اين فرمول به دست مي آوريم :
2

2

) 𝑆𝐸(𝑥̅ − 𝑦̅) = 𝑆𝑝 (√ +
𝑛
𝑛

() 8

1

2

اما براي محاسبه مقدار تي از اين رابطه استفاده مي کنيم:
̅𝑦𝑥̅ −

()3

)̅𝑦𝑆𝐸(𝑥̅ −

=𝑇

يافته ها
روش اکتشافي نيلسون
در اين قسمت ميانگين نمونهها هم در کل و هم در دو گروه خبرگان و تازه کارها به دست آمده است و در جدول 0
نشان داده شده است.
جدول  :4نتايج حاصل از ارزيابي اکتشافي نيلسون()2
MEDS
MEDSI
t-value
تازهکار ()N=26
62..
6..4
*-02.21
*-12,12
*-14,13

66.4
6..4

12.0
11.6

خبره ()N=26
مجموع ()N=51
*p<4,442

براي نتيجه گيري صحيح به جدول توزيع  Tرجوع شده است( .مقدار به دست آمده براي  Tاز هر گروه با P<4,442

روش Cognitive Walkthrough
توان انگيزشي کار:
مقدار  Tبدست آمده براي  p<4,42مقدار  -4,45با درجه آزادي (𝑛2 − 𝑛1 ) − 1 = 54است که با مراجعه به جدول
توزيع  Tاين نتيجه حاصل شد که تفاوت معنيداري ميان افراد خبره و افراد تازهکار در توان انگيزشي کار وجود دارد
و افراد خبره قويا داراي انگيزه باالتري نسبت به افراد تازهکار هستند که اثر مستقيمي بر روي استفاده موثر از
طراحيهاي انجام شده دارد ,نتايج در جدول  3نشان داده شده است).(1
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نشان ميدهد که تفاوت معنيداري ميان دو نمونه  MEDSو  MEDSIوجود دارد و نمونه  MEDSIمحبوبيت
بيشتري نسبت به نمونه ديگر دارد .هرچند که تفاوت براي نمونه  MEDSدر بين دو گروه افراد خبره و تازه کار زياد
نيست و همينطور براي نمونه  MEDSIکه نشاندهنده اين است که درک طراحي نرم افزار و قابليت استفاده از آن
به سطح سواد کاربران ربطي ندارد .ولي در کل طراحي  MEDSIکه با استفاده از آيکن انجام شده است محبوبتر
است و قابليت استفاده بيشتري دارد5

جدول  :5مقدار  MPSبا توجه به سطح سواد کامپيوتري()2

t-value
*-5,45

Std.deviation
09,3

Mean
230,2

تازهکار ()N=26

51,8

159,3

خبره ()N=26

03,3

126,4

مجموع ()N=51
*p<4,42

اثر بخشي نمونهها:
همانطور که ذکر شد اثر بخشي نمونه ها به وسيله دو معيار سرعت اتمام کامل سناريو و ديگري متوسط زمان اتمام
سناريو ،سنجيده ميشود .جدول  6نتايج حاصل از پيشآزمون را براي دو گروه افراد خبره و تازهکار نشان ميدهد .در
اينجا هم براي اينکه تفاوت دو طراحي مشخص شود از آزمون  Tزوجي استفاده شده است .با توجه به جدول  6بين
دو نمونه طراحي شده براي معيارهاي سرعت اتمام کامل سناريو و متوسط زمان اتمام سناريو تفاوت چشمگيري
وجود دارد,البته بين دو گروه براي معيار متوسط زمان اتمام سناريو تفاوت زيادي است در حاليکه براي سرعت اتمام
سناريو تفاوت زيادي بين دو گروه خبره و تازه کار وجود ندارد.

جدول  :6نتايج پيشآزمون اثربخشي()2

سرعت اتمام کامل سناريو(درصد)%

متوسط زمان اتمام سناريو (ثانيه)
t-value
**59.3

MEDSI
5.695

MEDS
..494

t-value
-4944

MEDS

MEDSI
469.

65,5

تازهکار ()N=26

**696.

48893

53.9.

-4956

8694

4497

خبره ()N=26

**4978

5749.

54695

*-5944

8794

4.94

مجموع ()N=51
*p<4,42
**p<4,442

به بيان ديگر نتايج آزمون  Tنشان ميدهد که هم در مرحله پيشآزمون و هم پسآزمون تفاوت چشمگيري ميان دو
طراحي از لحاظ متوسط زمان اتمام سناريو ( )p<4,442و سرعت اتمام سناريو ( )p<4,42که بر اساس درصدي از
پرستاران که وظيفهشان را در طي  23دقيقه کامل کردهاند محاسبه ميشود وجود دارد .درحاليکه اثربخشي MEDSI

دارد اما براي اثربخشي نمونهها نسبت به معيار سرعت اتمام سناريو تفاوت قابل توجهي بين دو گروه وجود ندارد(.)1
جدول  9نتايج حاصل از آزمون  Tرا در مرحله پس آزمون نشان ميدهد .براي تمامي افراد گروه تفاوت قابل توجهي
بين دو نمونه طراحي انجام شده نسبت به معيار زمان اتمام سناريو وجود دارد ( )p<4,442اين يافتهها نشان ميدهد
که نمونه  MEDSIبهتر از  MEDSعمل ميکند و اتمام آن زمان کمتري ميگيرد ،هرچند که تفاوت قابل توجهي در
سرعت تکميل سناريو بين دو طراحي وجود ندارد .گروه تازه کار اثربخشي بيشتري براي طراحي  MEDSIنسبت به
طراحي ديگر در مورد هر دو معيار داشتهاند .براي کاربران خبره طراحي  MEDSIنسبت به طراحي ديگر داراي
اثربخشي بيشتري در مورد معيار زمان اتمام سناريو است اما تفاوت قابل توجهي نسبت به سرعت اتمام سناريو وجود
25

] [ Downloaded from jhosp.tums.ac.ir on 2023-01-09

بهطور چشمگيري باالتر از  MEDSبراي هر دو گروه افراد خبره و تازه کار نسبت به متوسط زمان اتمام سناريو وجود

ندارد .در نهايت وقتي دو گروه مقايسه ميشوند ،کاربران خبره عملکرد بهتري نسبت به کاربران تازه کار در هر دو
طراحي داشتهاند.
جدول  :7نتايج پس آزمون اثربخشي()2

سرعت اتمام کامل سناريو (درصد)%

متوسط زمان اتمام سناريو (ثانيه)
t-value
**7.9.4

MEDSI
4.394

MEDS
55597

t-value
*-49.4

MEDSI
8.94

MEDS
4497

تازهکار ()N=26

**74975

4879.

57.9.

.958

8898

8.97

خبره ()N=26

**7.946

48896

54796

-79..

8.93

8597

مجموع ()N=51
*p<4,42
**p<4,442

هم چنين مي توان نتايج فوق را در نمودارهاي سه بعدي براي مقايسه و بررسي بهتر نمايش داد که در اينجا نمونه
اي از اين نمودار براي مقايسه بين نتايج حاصل از پس آزمون معيار اثربخشي آورده شده است:
نمودار  :1نتايج آزمون تي زوجي براي زمان اتمام سناريو در مرحله پس آزمون
333.1

321.6

310

288.6

281.9

295.2

350
300
250

کل افراد

MEDSI
MEDS

افراد افراد تازه
کار
خبره

قابليت آموزش:
همانطور که در جدول  6نشان داده شد ،زمان اتمام سناريو براي هر دو طراحي در مرحله پيشآزمون به ترتيب
 596,5و  529,0ثانيه بوده است که در مرحله پس آزمون اين مقادير به  512,6و  188,6ثانيه ميرسد .بر اساس
نظريه منحني يادگيري اين نتايج اثر منحني آموزش را  %83,3و  %34,3براي هر دو طراحي ميدانند .مقدار پايينتر
اثر منحني يادگيري بر بهبود سريعتر زمان اتمام سناريو داللت دارد که در اينجا نشان مي دهد طراحي  MEDSاثر
منحني يادگيري سريعتري نسبت به طراحي ديگر دارد .البته دليل بر اين نيست که تفاوت زمان اتمام سناريو در
 MEDSنسبت به طراحي ديگر خيلي بيشتر است ،زيرا وقتي کاربران براي اولين بار با  MEDSIآشنا ميشوند وفق
دادن آنها با سيستم جديد سريعتر است.
پرسشنامه اي مطابق آنچه ذکر شد ،تهيه شد که هريک از بازرسان به اين معيارها از يک تا هفت امتياز دهند.
امتيازها جمعآوري شده و نتايج با استفاده از آزمون  Tزوجي بررسي شدند .نتايج به دست آمده در جدول  8نشان
داده شده است .براي هر دو گروه از بازرسان طراحي  MEDSIمطلوبتر از طراحي ديگر نسبت به معيار رضايت
کاربران است ( .)p<4,442همچنين به نظر ميآيد کاربران خبره رضايت بيشتري نسبت به کاربران تازهکار دارند(.)1
جدول  :8نتايج بررسي رضايت کاربران()2

t-value

MEDS

MEDSI
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بررسي رضايت کاربر:

*-21,14

03,6

01,8

تازهکار ()N=26

*-12,12

08,5

03,9

خبره ()N=26

*-14,10

06,3

00,5

مجموع ()N=51
**p<4,442

نتيجهگيري
پس از بررسيهاي انجام شده اين نتيجه حاصل شد که طراحي بر پايه آيکن داراي قابليت استفاده بيشتري نسبت به
طراحي بر پايه متن است و در معيارهايي همچون رضايت کاربر ،اثربخشي و قابليت آموزش نتيجه مطلوبتري داشته
است .همچنين با استفاده از روشهاي گفته شده ميتوان نرمافزاري براي ساير سيستمهاي اطالعاتي بخشهاي
سالمت ايجاد کرد که ميزان قابليت استفاده و مشکالت واسط کاربر نرمافزار را شناسايي ميکند و طراحان سيستم
ميتوانند قبل از صرف هزينههاي زياد و استقبال کم از سوي کاربران ،نسبت به رفع آن اقدام کنند.
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