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 یناکارآمد یناز ا یااند. بخش عمده؛ به همان اندازه کارآمد نبودهاندکردهدر نظام سالمت نفوذ  یبا فراوان یاطالعات یهاسیستمکه  یبه تناسب :هدف

 رتباطا یینتع یری،مفهوم کاربردپذ یموضوع، هدف پژوهش حاضر؛ بررس ینا یتهمبه ا است. با توجه هاسیستم ینا یریمربوط به مشکالت کاربردپذ

 .باشدمیآن  یارتقا یبرا ییآن با کاربر و ارائه راهکارها

 ، Proquest  ،Pubmed  ،Google Scholarیاطالعات هایاز بانک یموضوع یجستجو براساس یمطالعه مرور ینا :هاداده یامنابع اطالعات 

Science Direct  وScopus د.مرتبط و استاندارد انجام ش هاییدواژهبا کل یو کتب تخصص هاسایتوب یبررس یزو ن 

این  با مطالعه دقیقحاصل شد که  یمطلب علم 6کتاب و  12، مقاله 50 متن کاملدر اثر جستجوی اولیه،  :مطالعه یانتخاب برا یهاروش

 .فتگر قرار استفاده مورد  یانیمقاله پا ینتدو انتخاب شد و در با اهداف مطالعهطابق دلیل شباهت محتوایی و ت به مورد 36 ،موارد
به  یابیدست یتوسط کاربران مشخص برا تواندیمحصول م یککه  کندمی یفتعر ایرا گستره یریکاربردپذ یزو،ا ::یجمطالب و نتا يبترک

 یاطالعات هاییستمس افزارهای. امروزه طراحان نرمیردمورد استفاده قرار گ مشخص بستر یکو در  مندییتو رضا یاثربخش یی،اهداف همراه با کارا

 ،روش ینعملکرد کاربران را فراهم کنند. اصول ا ی، کاربرمدار باشند تا امکان ارتقاهاسیستم ینکه ا یاگونهه دارند، ب نکاربرا یشتردر مشارکت ب یسع

 یاجرا یج،را یو الگوها یواسط مطابق اصول رفتار یاهداف عملکرد کاربر، طراح یین، تعکاربرکردن  یلدخ ی،کار یطکاربر و مح یازهایدرک ن

 .باشدمی یواسط کاربر ییقبل از ارائه نها یینها یهایرایشاعمال و و یریکاربردپذ یهاتست

با مجموعه  هاآنان و آشنا کردن کاربرکردن همه جانبه  یلو دخ یتا با استفاده از خرد جمع شودمیتالش  یریدر کاربردپذ :گيرینتيجه

 فراهم شود. یستماز س ینهو استفاده به یرشپذ یالزم برا یآمادگ یستم،س یکارکردها

 .محور کاربر یطراح ی،اطالعات یهاسیستمکاربر،  یری،کاربردپذها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 26/6/97ه: پذیرش مقال 25/6/97اصالح نهایی:  16/3/97 دریافت مقاله:

 .55-61: 4(1) ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . ی: مطالعه مروریاطالعات هاییستمس یریکاربر و کاربردپذ زهرا. مستانه، ینمحمدحسیقی حق یویح ارجاع:

 

 مقدمه:
 هاییگذاریهنظام سالمت اغلب کشورها سرما یر،اخ هایدر دهه

 یطف در محمختل یاتالعاط یهاسیستم یریبکارگ یرا برا یهنگفت

پرونده  یستمس یمارستان،اطالعات ب یستمس یلمراقبت سالمت از قب

اند تا و ... انجام داده یمتصم یبانپشت یهاسیستمسالمت،  یکالکترون

آن را  یمراقبت و بروندادها یفیتمراقبت، ک یهاینهکاهش هزضمن 

ها یگذارسرمایه ینا ییو کارا یاثربخش یهتوج یبرا [.1، 2]ارتقاء دهند 

 یفیتک یرا بر رو هاسیستم ینا یجوجود دارد تا نتا یبه انجام مطالعات یازن

 یایمزا یکه مطالعات متعدد ینا رغمی. عل[3]نشان دهد  هاینهو هز

 پیامدهای اما ،اندکردهگزارش  یاطالعات یهاسیستم یرا برا یفراوان

ر شده ذک هاسیستم ینا یبرا یزن یمتعدد یناخواسته و عوارض جانب

 [.4، 5]است 

و  یکار یدر الگوها ییربه تغ توانمیناخواسته  یامدهایجمله پ از

در ساختار  ییرتغ ،یتو امن یمحرمانگ ی،شخص یم، اخالل در حریارتباط

 مراقبت اشاره کرد یفیتکاهش ک یو حت  یستمس ییسازمان، عدم کارا

 یبه ناکارآمد دانتومیه واستناخ یامدهایپ ینا ،از موارد یاری. در بس[6،7]

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

mailto:zahra.mastaneh@hums.ac.ir
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-161-fa.html


 مستانهحقیقی و حیوی                                                                                                                    یاطالعات هاییستمس یریکاربر و کاربردپذ  

7139بهار و تابستان؛ اول؛ شماره چهارمنوین؛ دوره  پزشکیرسانی العجله اطم    

عمدتا به سه دسته  یاطالعات یستمس یمنجر شود. ناکارآمد یستمس

 یریدر کاربردپذ یو ناکارآمد یتدر مطلوب یناکارآمد ی،فن یناکارآمد

 ،افزاریسختبا نواقص  یدر سطح فن ی. ناکارآمدشوندمی یبندیمتقس

قادر به  یستمکه سای نهوگبه  ؛مرتبط است یارتباط یلوسا یاو  یافزارنرم

 یهاقابلیتنقص در  یت،در مطلوب یارائه کارکرد خود نباشد. ناکارآمد

 یازهاین یاو  یواقع یازهاین یستمکه س یزمان ؛است یستمس یعملکرد

سازد و در واقع قادر به ارائه یرا برآورده نم یسازمان یفمرتبط با وظا

مربوط به  پذیریددر کاربر ید. اما ناکارآمیستنظر سازمان ن کارکرد مورد

و  شودمیواقع ن یرشکاربران آن مورد پذ یاز سو یستماست که س یزمان

قادر به ارائه  یستمس یگر. به عبارت دشودمیرد  هاآن یاز سو یحت یا

 .[8] یستن یبرآوردن انتظارات و یاکارکرد مورد نظر کاربر 

ند از ده هدفمستفاو ا یرشبر پذ ایقابل مالحظه یرتاث کاربردپذیری،

پزشکان،  یتقابل یناطالعات در حوزه سالمت دارد. بدون ا یهاسیستم

کاربران قادر به  یرو سا یانمشتر یی،و اجرا ینیکادر بال یرپرستاران، سا

 یهاسیستم یو عملکردها هاویژگیحصول منافع بالقوه مرتبط با 

در  یاتیح یتورفاک یری؛کاربردپذ ینبنابرا [.9]نخواهند بود  عاتیاطال

 [.10]است  هاسیستم یناز ا  یزآمیتو استفاده موفق یریبکارگ

 یخطاها یاتیح یرمراقبت سالمت و تاث یاتیح یتتوجه به ماه با

از  یریرا جهت جلوگ یاطالعات یهاسیستم یدبا یماران،بر ب یاحتمال

مداوم  یمورد بررس هاآن یریکاربردپذ ینتضم یزخطاها و ن ینرخداد ا

 یاطالعات یهاسیستماز ضعف  یناش یاز خطاها یبعض .[3]ار داد قر

مراقبت و  یندفرا ید بر روتوانمی ،یریه کاربردپذینبخصوص در زم

 ی. از سو[11]بگذارد  یرتاث ینیبال یامدهایو پ یمارب یمنیمتعاقب آن بر ا

معموال  ی،فن یلو مسا یطراح ینهموجود در زم یهاتفاوت رغمعلی یگر،د

با  یحوزه خاص، تفاوت چندان یکات سالمت در اطالع یهامسیست

است  ایگسترده یفط یدارا هاآن کاربردپذیری یول ،ندارند یکدیگر

اطالعات  یهاسیستم یریکاربردپذ یتبا توجه به اهم بنابراین. [12]

 یپژوهش حاضر بررساز مراقبت؛ هدف  یریتسالمت در امر ارائه و مد

 یبرا ییآن با کاربر و ارائه راهکارهاارتباط  یینتع یری،مفهوم کاربردپذ

 .باشدمیآن  یارتقا

 

 : هامواد و روش

اهداف پژوهش و با استفاده از  یحاضر، در راستا یدر مطالعه مرور

، Usability ،User ،User-Centered Design یهایدواژهکل

Information Systems و Health Sector ، یاطالعات هایبانک 

PubMed، Proquest ،Science Direct ،Google Scholar  و

Scopus شدن هر تریغن یقرار گرفتند. برا یموضوع یمورد جستجو 

و کتب  NISTو  ISO یتخصص یهایتسامطالعه، از وب یشترچه ب

در اثر جستجوی اولیه، . یداستفاده گرد نیز یپزشک یکمرجع انفورمات

در  هاآن که متن کامل یمطلب علم 6کتاب و  12، مقاله 50 حدود

با مورد که  34بود، انتخاب شد که در نهایت با مطالعه دقیق، از دسترس 

 یانیمقاله پا یننگارش و تدو رد ،ندداشت یکیارتباط نزد مطالعهاهداف 

 استفاده شد.

 

 :هایافته
 یهاسیستمدر انتخاب و استفاده از  یدیکل یموضوع یریکاربردپذ

مختلف و توسط افراد مختلف  یاهروشبه  یریاست. کاربردپذ یاطالعات

 یفاست که به مرور زمان تعر یناما نکته قابل توجه ا ،شده است یفتعر

 یفتر و همراه با توصخاص یفیبه تعر یعموم یدگاهیاز د یریکاربردپذ

 .[13]است  یافته ییرآن تغ یهاویژگی یقدق

 1971در سال  Miller در دسترس مربوط به یفتعر ینترقدیمی

کرد.  یفتعر هسهولت استفاد یارهایرا در قالب مع یریکاربردپذکه است 

از  یادرجه یری،اعالم کرد که کاربردپذای مطالعهدر  Bennet 1984در 

از  یفیخاص توسط ط یستمس یکدر استفاده از  ییو کارا یاثربخش

 .باشدمیخاص  یطمح یکمشخص و در  یو ابزارها یفوظا یدارا ربرانکا

Shackel یادگیری یتقابل ی،، چهار مولفه اثربخش1986سال در  یزن ،

در سال  یزن Eason .ارائه کرد یریکاربردپذ یو نگرش را برا پذیریانعطاف

 یتقابل ئهکه ارا یدنمایم یفگونه تعر ینرا ا یریکاربردپذ 1988

نظر قادر به کسب مهارت و  که کاربران مورد یبه شکل یعملکرد

 یانحراف یانامطلوب و  ییریبدون آن که تغ ،باشند یستمس از یبرداربهره

 یجادا یسازمان یفانجام وظا یدر راستا هاآن یهاها و مهارتیتدر ظرف

 .[14]گردد 

 یریکاربردپذ ینهدر زم یفتعار یناز پرکاربردتر یکی اما

 یتقابل یی،کارا یادگیری، یتقابل یژگیو 5ارائه شد که   Nielsonطتوس

 ی. وارائه کرد یریکاربردپذ یبرا را مندیضایتخطا و ر انزی، میادآوری

در قالب  ردپذیریکارب یتاز ماه یاخالصه شده یفداشت که با تعر یدتأک

. در ضمن یدکرده و ارتقا بخش یابیرا ارز یریکاربردپذ توانمیبعد،  5 ینا

شرط و  یشپ ی،اطالعات یستمس یک یریمعتقد بود که کاربردپذ یو

  .[15] اشدبمیآن  یندمالزمه سود

را با عنوان  یاستاندارد، استاندارد المللیبینسازمان 1998سال  در

ISO 9241-11 مرتبط با  یشنهاداتارائه داد که شامل الزامات و پ

و  یریمرتبط با کاربردپذ یطیو مح یافزارنرم ،افزاریسخت یهاویژگی
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 1397دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان ین؛نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 یفتعر ایرا گستره یریکاربردپذ د،استاندار ینآن بود. ا یکاصول ارگونوم

 یابیدست یتوسط کاربران مشخص برا دتوانمیمحصول  یککه  کندمی

مشخص  ینهزم یکو در  مندیضایتر ،یاثربخش یی،به اهداف توأم با کارا

سه جنبه مختلف را در بر  یف،تعر ین. ا[16] یردمورد استفاده قرار گ

 یا از اهداف یامشخص از کاربران، مجموعه یاکه شامل مجموعه یردگیم

 مندیضایتو ر یاثربخش یی،کارا یلاز قب یدر قالب عبارات یدکه با یفیوظا

در آن انجام  یفو وظا هایتکه فعال یبستر یتاباشند و نها گیریاندازهقابل 

تنها در قالب  یریاست که کاربردپذ ین. نکته قابل توجه ا[17] شودمی

از  رجآن را خا توانمیو ن تاس دارامورد استفاده، معن ینهو زم یطمح

جوانب  یرندهدر برگ ینهزم ین. ایدمورد استفاده سنج یطو مح ینهزم

 یطمورد استفاده و مح یزات، تجههاآن یفمرتبط با خود کاربران، وظا

در مطالعات مرتبط با  یدر حال حاضر مرجع اصل یفتعر ین. اباشدیم

. در شکل [18] است یترویکامپ یهاافزارنرمو  هاسیستمدر  یریکاربردپذ

نشان   Nielsonو  ISOارائه شده توسط  یفتعار ینب ییارتباط معنا 1

 داده شده است.
 

 
 Nielsonو  ISO یفتعار براساس یریاز کاربردپذ یشینما -1شکل 

 

 یقبه طور دق یدبا ی،اطالعات یهاسیستم یریبه کاربردپذ یلن یبرا

 کندمی یدتأک ISO .تند کردمس ار یجنموده و نتا یلرا تحل یستمکاربر س

 یاتکاربر شامل دانش، مهارت، تجربه، آموزش، خصوص یاتکه خصوص

. [19]شود  یفتوص یدبا یزن یو حرکت یحس هایییتوانا یو حت یزیکیف

 یک دتوانمیکاربر  یدگاهو د یتمعتقدند که رضا یبرخ یبه طور کل

. [20]د اشب یستمس یک یتدرباره موفق بینییششاخص مناسب جهت پ

 یتعدم رضا یابه علت مقاومت و  هاسیستم یناز موارد ا یاریر بسد

 [.21] شوندمیمواجه  یکاربران با ناکارآمد

 هایواسط یمناسب برا یطراح یدارا یکاربرد افزارنرم یک اگر

 یاززمان مورد ن ینکاربر خود باشد، حوادث و اتفاقات ناخواسته و همچن

 یشو منجر به افزا یابدیهش مکا یستمبا س نحوه کار یادگیری یبرا

که به توسعه بهتر واسط  ییهایوهش یافتن ین. بنابراشودمی یریکاربردپذ

را در  ییو مشارکت کاربران نها یانجامدب یاطالعات یهاسیستمکاربر 

 ی. از سو[22]است  یفراوان یتاهم یزتوسعه محصول ارتقا بخشد، حا

الزامات مربوط به  یدبا کاربردی ارزافنرم یک یارتقا یبرا یگرد

 یازمندخود ن یز،الزامات ن ینا یینتع یول ،را مشخص کرد یریکاربردپذ

است.  یستمس یدخر یاو  یطراح ینددر فرا یینها انکردن کاربر یلدخ

تعامل  یستمبا س یدبا یتادر نظر گرفت که نها یکارشناسان یدکاربران را با

 [.23]داشته و از آن استفاده کنند 

 یهاسیستمو کاربران، توسعه  یانسان یرویمرتبط با ن یهاچالش

-User کاربر محور یطراح هاییوهاطالعات سالمت را به سمت ش

Centered Design (UCD)  [.22]سوق داده است ISO یکردرو 

UCD یتعامل یهاسیستمتوسعه  یبرا ی: روشکندمی یفگونه تعر ینرا ا 

. هدف [23]بل استفاده دارد قا یهاستمیس یجادبر ا یکه تمرکز خاص

 یز،در آنال آفرینینقش یکار برا یرویاز ن یتو حما یقتشو یوه،ش ینا یکل

آن با  یکار و ابزارها یطمح یزخود و ن یفوظا یابیمجدد و ارز یطراح

. البته باشدمی یمختلف مشارکت یهاروشو  هایکاستفاده از تکن

 یکسان ینب یحو تعامل صحد گفتگو نزمایکاربر ن یو واقع یحمشارکت صح

 .باشندیم یستمکرده و طراحان س ینیآفرمربوطه نقش ینداست که در فرا

 ینب یتعامل کاف یداطالعات سالمت با یهاسیستمبه عنوان مثال در 

و ...( و  یرانمد یراپزشکان،)پزشکان، پرستاران، پ ییکاربران نها

توجه داشت که در  یدبا .[12] وجود داشته باشد یستمس یجادکنندگانا

 یدبلکه با یست؛ن یکاف افزارنرممراقبت سالمت، فقط عملکرد خوب  ینهزم

 ی،احرفه یهاوجود ارزش یلاز قب یکاربر یطخاص مح یهاویژگیبا 

 یمطابقت داشته باشد. مشارکت ناکاف یمارب یمنیاستقالل پزشکان و ا

 یلدال ینتریلاز اص یکی یتاطالعا یهاسیستم یجادا یندکاربران در فرا

 یندر ا UCD توجه به ینبنابرا .[24]است  هاسیستم ینا یناکارآمد

وجود کاربران مختلف که  یلبه دل یژهبه و ،است یتاهم یزحا هایستمس

  [.25]اطالعات هستند  یسطوح متفاوت دانش فناور یدارا

UCD ت قابل استفاده اس یهاسیستمابزارها و  یجادا یسنگ بنا

 ییهاینهآن، با هز یرچشمگ یایآن در کنار مزا یریبکارگ البته .[26]

به  ،شوندمی یطراح UCD نگرش براساسکه  ییهاافزارنرمهمراه است. 

 و در بازار دارند یشتریب یاقتصاد یتباال موفق یریعلت کاربردپذ

 یبانیپشت ی،فن یهاینههز .شودمیگزارش ها آن برای یکمتر یهانقص
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 .دارندنیز نیاز  یبه زمان توسعه کمتر یتاو نها تهداش یکمتر یزشو آمو

با  یهبوده، طرح اول یلنظر کاربران دخ یستم،س یهچون در طرح اول

 ینهدر زم یمنابع مختلف، اصول در. شودمیمواجه  یکمتر ییراتتغ

شده است که در  یانب یاطالعات یهاسیستم افزارنرم کاربر محور یطراح

 شده است.  هارائ 1جدول 

 یاچرخه یتکرار یندفرا یکبه عنوان  UCDتوجه داشت که  یداب

. در هر دوره کندمیکار  یاطالعات یستمبهبود مستمر س یاست که برا

ارتقاء  یستمکشف شده و با رفع آن س یو نقاط تکرار عاتتکرار، موضو

ه ک باید توجه داشت. یردگیمورد استفاده قرار م یبعد یرایشو در و یافته

UCD در شودمیبه عملکرد بدون نقص کاربر و سیستم منجر ن صرفا .

بنابراین . بیشتر یک امر تکاملی است تا انقالبی کاربر محورواقع طراحی 

مستلزم صبر، همکاری  و تالش مداوم در  UCDآمیز بکارگیری موفقیت

  [.27]راستای حرکت به سوی اهداف مشخص از پیش تعیین شده است 

 های اطالعاتی همراه با توصيف و مثالسيستماصول طراحی  -1جدول 

 مثال توصیفات اصول طراحی

درک گردش کار، محیط کاری و 

 [23،27]نیازهای کاربر 

 توصیف هدف در طراحی یک واسط کاربری -

 در یک محیط گسترده هاآنشناسایی نوع کاربران و نیازهای متنوع  -

 [27]و جزئی هرچند ساده د توجه به فرایندهای کاری و موار -

های ها و الزامات خاص محیط سیستمدر نظر گرفتن ویژگی -

 [28]اطالعاتی )در شرایط عادی و شرایط خاص( 

در نظر گرفتن نیاز کاربر در زمینه دسترسی به اطالعات 

دارویی، تفسیر تداخالت دارویی و تصحیح خطاها در هنگام 

دارویی در ت طراحی واسط کاربری برای ثبت سفارشا

 [27]رونده الکترونیک سالمت پ

هنگام و همیشگی  دخیل کردن زود

 [23،27]کاربر 

 دخیل کردن کاربران نهایی در طراحی سیستم اطالعاتی -

ترین زمان ممکن و در کل فرایند دخیل کردن کاربران در سریع -

 [28-30]طراحی سیستم 

 ده کاربر ازفاموکول نکردن مشارکت کاربر به انتهای کار )زمان است -

 [31]سیستم نهایی در شرایط واقعی( 

توجه به اهداف کاربر همراه با در نظر گرفتن زمینه و محیط  -

 [32]سیستم 

دریافت اطالعات از طریق ابزارهای کیفی مثل مصاحبه 

درباره چگونگی کارکرد سیستم، محل و تعداد دفعات 

استفاده از سیستم، سطح مناسب پیچیدگی سیستم و 

های بران در زمینه کار با سیستمتجربیات کارل انتقا

 اطالعاتی

ارائه پروتوتایپ سیستم به تعداد اندکی از کاربران جهت 

به عنوان مثال استفاده از تست  .هاآنبررسی واکنش 

های ها به صورت سیکلتکوینی کاربردپذیری )این تست

شود تا نهایتا دیدگاهی متوالی و تکراری آنقدر تکرار می

 [27] شکل بگیرد( بتثا

تعیین اهداف مرتبط با عملکرد 

 [23،27]کاربر 

توسعه اهداف برنامه، اجرای تست اولیه کاربردپذیری و تعیین  -

 اهداف عینی مرتبط با عملکرد کاربر

گیری عملکرد در راستای تعریف معیارهای کلیدی برای اندازه -

 [33]اهداف تعیین شده در زمان مناسب 

 دشواری در اجرا ت یاتمرکز بر وظایف پرتکرار، بااهمی -

کنندگان در تعیین اهداف های کاربری و تعداد مشارکتتعیین گروه -

[27] 

 [34]های کاربردپذیری ام تستجنهایی کردن واسط اولیه پس از ان -

گیری اهداف در قالب اثربخشی تعریف معیارهای اندازه

ون خطا( و )عملکرد بهینه(، کارایی )سرعت و بد

 مندی )ارزش یابی ذهنی(رضایت

مقایسه نتایج و مشخص نمودن میزان پیشرفت و نیز نقاط 

 [34]ضعف 

طراحی واسط کاربری مطابق با 

اصول شناخته شده رفتار انسانی و 

نیز الگوهای رایج واسط کاربری 

[27] 

شناخت عوامل و اصول شناخته شده انسانی جهت استفاده کارا و  -

 [27]مندی وام با رضایتموثر و ت

الگوهای کاری و اصول استاندارد  براساسهای کاربری طراحی واسط -

 [35]و از قبل تعیین شده 

 [27]درک عوامل شناختی و روانشناختی کاربران 

 کاربردپذیری هایتست اجرای

میزان تأمین  گیریاندازهجهت 

نیازهای کاربر توسط واسط طراحی 

 [27]شده 

 [27]ستم در شرایط واقعی توسط نمایندگان کاربران تست سی -

 گیریاندازهدر مراحل بعدی و  هاآنمشخص کردن مشکالت و حل  -

 [36]عملکرد کاربر جهت تضمین قابل حصول بودن اهداف 

، نیازهای افزارنرمتست رسمی سیستم جهت تضمین اینکه 

 [36]کند کاربر را با توجه به اهداف عملکردی تأمین می

های نهایی و تست اعمال ویرایش

پایاتی قبل از نهایی شدن واسط 

 [23،27]کاربری 

 اطمینان از تحقق اهداف مربوط به عملکرد کاربر -

 تست کاربردپذیری نهایی و مستندسازی نتایج به طور عینی -

 [27]نتایج  براساساعمال تغییرات الزم در سیستم  -

ز سیستم با طراحی حداقل نمودن تعداد تغییرات مورد نیا

شناخت مناسبی از کاربر و بکارگیری قراردادها و  براساس

 [27]استانداردهای شناخته شده 

خود  یبه درازا یآن قدمت یتو اهم یریموضوع کاربردپذ گيری:نتيجهبحث و 

 یشتریب یتسالمت اهم یطهمفهوم در ح یندارد. ا یاطالعات یهاسیستم
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 یو اجتماع یانسان یلو مسا یمارب یمنی، اتمراقب یفیتبا ک یراز. دارد

گذاران عرصه سالمت یاستس ینها، همچنافزارنرمسروکار دارد. طراحان 

و  یاطالعات یهاسیستمبهتر  یهستند که هم به طراح ییراهکارها یدر پ

کاربر  یمنجر شود. روش طراح هاسیستم ینبهتر ا یریهم به کاربردپذ

 یهنمودن کاربران از همان مراحل اول لیدر تالش است تا با دخ محور

 یمناسب برا یاینهزم یجادا یقاز طر یو واسط کاربر یستمس یطراح

را  یمشکالت احتمال یستم،دهندگان ستوسعه ینو نظرات ب یدگاهتبادل د

  .یدرا برطرف نما هاآن یستم،س یینها یریو قبل از بکارگ یافته

 یرو تکرارپذ یتوالم هایروش انجام تست ینا یگرمهم د بخشی

در  یهنگام خطاها و نواقص احتمال است تا با کشف زود یریکاربردپذ

 یمنظور از نواقص و خطاها موارد یزمرحله ن ین. در ایدبرآ هاآنصدد رفع 

. شودمیمشخص  هاآن یفانجام وظا یاست که از نظر کاربران و در راستا

و  یه از خرد جمعدتا با استفا شودمیروش تالش  ینا رد یبطور کل

با مجموعه  هاآنکردن همه جانبه کاربران و آشنا نمودن  یلدخ

از  ینهو استفاده به یرشالزم جهت پذ یآمادگ یستم،س یکارکردها

 فراهم شود. یستمس

 

 :تشکر و قدردانی

 است.  شدهانجام  یاین مطالعه بدون حمایت مالی سازمان
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Abstract 
 

Introduction: Informational system couldn’t be efficient enough as much as their 

penetration to the large part of the health system. Most of this inefficiency is due to 

Applicability problems with these systems. Given the importance of this issue, the aim of 

this study is to investigate the concept of Applicability, its relationship with users and ways 

to improve it. 

Information sources or data: This review study was conducted using the Thematic 

search on the online databases such as PubMed, ProQuest, Google Scholar, Science Direct, 

Scopus and professional web sites and books. 

Selection methods for study: Articles and content were selected based on the similarity 

of content and their adaptation to the study objectives that were fifty full text articles, 12 

books and 6 scientific materials. These materials were studied in detail and 38 of them were 

used to compile the final version of the study. 

Combine content and results: ISO defines usability as an extension a product can be 

used by specific users to achieve goals with efficiency, effectiveness, and satisfaction in a 

specific context. Nowadays, system developers are trying to involve users to improve their 

performance by designing user-centered systems. The principles of this approach are to 

understand the needs of the user and the work environment, involve the user, determine the 

purposes of the user's performance, design the interface in accordance with the principles of 

behavior and common patterns, run tests of usability and apply the final edits before the 

final presentation of the System. 

Conclusion: In usability it is attempted to provide readiness for the acceptance and optimal 

use of the system using wisdom and engaging all users and familiarizing them with the set 

of system functions. 
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