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هدف :به تناسبی که سیستمهای اطالعاتی با فراوانی در نظام سالمت نفوذ کردهاند؛ به همان اندازه کارآمد نبودهاند .بخش عمدهای از این ناکارآمدی
مربوط به مشکالت کاربردپذیری این سیستمها است .با توجه به اهمیت این موضوع ،هدف پژوهش حاضر؛ بررسی مفهوم کاربردپذیری ،تعیین ارتباط
آن با کاربر و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن میباشد.
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 Science Directو  Scopusو نیز بررسی وبسایتها و کتب تخصصی با کلیدواژههای مرتبط و استاندارد انجام شد.

روشهای انتخاب برای

مطالعه :در اثر جستجوی اولیه ،متن کامل  50مقاله 12 ،کتاب و  6مطلب علمی حاصل شد که با مطالعه دقیق این

موارد 36 ،مورد به دلیل شباهت محتوایی و تطابق با اهداف مطالعه انتخاب شد و در تدوین مقاله پایانی مورد استفاده قرار گرفت.

ترکيب مطالب و

نتایج ::ایزو ،کاربردپذیری را گسترهای تعریف میکند که یک محصول میتواند توسط کاربران مشخص برای دستیابی به

اهداف همراه با کارایی ،اثربخشی و رضایتمندی و در یک بستر مشخص مورد استفاده قرار گیرد .امروزه طراحان نرمافزارهای سیستمهای اطالعاتی
سعی در مشارکت بیشتر کاربران دارند ،به گونهای که این سیستمها ،کاربرمدار باشند تا امکان ارتقای عملکرد کاربران را فراهم کنند .اصول این روش،
درک نیازهای کاربر و محیط کاری ،دخیل کردن کاربر ،تعیین اهداف عملکرد کاربر ،طراحی واسط مطابق اصول رفتاری و الگوهای رایج ،اجرای
تستهای کاربردپذیری و اعمال ویرایشهای نهایی قبل از ارائه نهایی واسط کاربری میباشد.
نتيجهگيری :در کاربردپذیری تالش میشود تا با استفاده از خرد جمعی و دخیل کردن همه جانبه کاربران و آشنا کردن آنها با مجموعه
کارکردهای سیستم ،آمادگی الزم برای پذیرش و استفاده بهینه از سیستم فراهم شود.
کليدواژهها :کاربردپذیری ،کاربر ،سیستمهای اطالعاتی ،طراحی کاربر محور.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله97/6/16 :

اصالح نهایی97/6/26 :

پذیرش مقاله97/6/26 :
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و هزینهها نشان دهد [ .]3علیرغم این که مطالعات متعددی مزایای

مقدمه:
در دهههای اخیر ،نظام سالمت اغلب کشورها سرمایهگذاریهای

فراوانی را برای سیستمهای اطالعاتی گزارش کردهاند ،اما پیامدهای

هنگفتی را برای بکارگیری سیستمهای اطالعاتی مختلف در محیط

ناخواسته و عوارض جانبی متعددی نیز برای این سیستمها ذکر شده

مراقبت سالمت از قبیل سیستم اطالعات بیمارستان ،سیستم پرونده

است [.]4 ،5

الکترونیک سالمت ،سیستمهای پشتیبان تصمیم و  ...انجام دادهاند تا

از جمله پیامدهای ناخواسته میتوان به تغییر در الگوهای کاری و

ضمن کاهش هزینههای مراقبت ،کیفیت مراقبت و بروندادهای آن را

ارتباطی ،اخالل در حریم شخصی ،محرمانگی و امنیت ،تغییر در ساختار

ارتقاء دهند [ .]1 ،2برای توجیه اثربخشی و کارایی این سرمایهگذاریها

سازمان ،عدم کارایی سیستم و حتی کاهش کیفیت مراقبت اشاره کرد

نیاز به انجام مطالعاتی وجود دارد تا نتایج این سیستمها را بر روی کیفیت

[ .]6،7در بسیاری از موارد ،این پیامدهای ناخواسته میتواند به ناکارآمدی
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 .1گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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کاربر و کاربردپذیری سیستمهای اطالعاتی

ناکارآمدی فنی ،ناکارآمدی در مطلوبیت و ناکارآمدی در کاربردپذیری

چه بیشتر مطالعه ،از وبسایتهای تخصصی  ISOو  NISTو کتب

تقسیمبندی میشوند .ناکارآمدی در سطح فنی با نواقص سختافزاری،

مرجع انفورماتیک پزشکی نیز استفاده گردید .در اثر جستجوی اولیه،

نرمافزاری و یا وسایل ارتباطی مرتبط است؛ به گونهای که سیستم قادر به

حدود  50مقاله 12 ،کتاب و  6مطلب علمی که متن کامل آنها در

ارائه کارکرد خود نباشد .ناکارآمدی در مطلوبیت ،نقص در قابلیتهای

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

عملکردی سیستم است؛ زمانی که سیستم نیازهای واقعی و یا نیازهای

اهداف مطالعه ارتباط نزدیکی داشتند ،در نگارش و تدوین مقاله پایانی

مرتبط با وظایف سازمانی را برآورده نمیسازد و در واقع قادر به ارائه

استفاده شد.

کارکرد مورد نظر سازمان نیست .اما ناکارآمدی در کاربردپذیری مربوط به
زمانی است که سیستم از سوی کاربران آن مورد پذیرش واقع نمیشود و
یا حتی از سوی آنها رد میشود .به عبارت دیگر سیستم قادر به ارائه
کارکرد مورد نظر کاربر یا برآوردن انتظارات وی نیست [.]8

یافتهها:
کاربردپذیری موضوعی کلیدی در انتخاب و استفاده از سیستمهای
اطالعاتی است .کاربردپذیری به روشهای مختلف و توسط افراد مختلف

کاربردپذیری ،تاثیر قابل مالحظهای بر پذیرش و استفاده هدفمند از

تعریف شده است ،اما نکته قابل توجه این است که به مرور زمان تعریف

سیستمهای اطالعات در حوزه سالمت دارد .بدون این قابلیت پزشکان،

کاربردپذیری از دیدگاهی عمومی به تعریفی خاصتر و همراه با توصیف

پرستاران ،سایر کادر بالینی و اجرایی ،مشتریان و سایر کاربران قادر به

دقیق ویژگیهای آن تغییر یافته است [.]13

حصول منافع بالقوه مرتبط با ویژگیها و عملکردهای سیستمهای

قدیمیترین تعریف در دسترس مربوط به  Millerدر سال 1971

اطالعاتی نخواهند بود [ .]9بنابراین کاربردپذیری؛ فاکتوری حیاتی در

است که کاربردپذیری را در قالب معیارهای سهولت استفاده تعریف کرد.

بکارگیری و استفاده موفقیتآمیز از این سیستمها است [.]10

در  Bennet 1984در مطالعهای اعالم کرد که کاربردپذیری ،درجهای از

با توجه به ماهیت حیاتی مراقبت سالمت و تاثیر حیاتی خطاهای

اثربخشی و کارایی در استفاده از یک سیستم خاص توسط طیفی از

احتمالی بر بیماران ،باید سیستمهای اطالعاتی را جهت جلوگیری از

کاربران دارای وظایف و ابزارهای مشخص و در یک محیط خاص میباشد.

رخداد این خطاها و نیز تضمین کاربردپذیری آنها مورد بررسی مداوم

 Shackelنیز در سال  ،1986چهار مولفه اثربخشی ،قابلیت یادگیری،

قرار داد [ .]3بعضی از خطاهای ناشی از ضعف سیستمهای اطالعاتی

انعطافپذیری و نگرش را برای کاربردپذیری ارائه کرد Eason .نیز در سال

بخصوص در زمینه کاربردپذیری ،میتواند بر روی فرایند مراقبت و

 1988کاربردپذیری را این گونه تعریف مینماید که ارائه قابلیت

متعاقب آن بر ایمنی بیمار و پیامدهای بالینی تاثیر بگذارد [ .]11از سوی

عملکردی به شکلی که کاربران مورد نظر قادر به کسب مهارت و

دیگر ،علیرغم تفاوتهای موجود در زمینه طراحی و مسایل فنی ،معموال

بهرهبرداری از سیستم باشند ،بدون آن که تغییری نامطلوب و یا انحرافی

سیستمهای اطالعات سالمت در یک حوزه خاص ،تفاوت چندانی با

در ظرفیتها و مهارتهای آنها در راستای انجام وظایف سازمانی ایجاد

یکدیگر ندارند ،ولی کاربردپذیری آنها دارای طیف گستردهای است

گردد [.]14

[ .]12بنابراین با توجه به اهمیت کاربردپذیری سیستمهای اطالعات

اما یکی از پرکاربردترین تعاریف در زمینه کاربردپذیری

سالمت در امر ارائه و مدیریت مراقبت؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی

توسط  Nielsonارائه شد که  5ویژگی قابلیت یادگیری ،کارایی ،قابلیت

مفهوم کاربردپذیری ،تعیین ارتباط آن با کاربر و ارائه راهکارهایی برای

یادآوری ،میزان خطا و رضایتمندی را برای کاربردپذیری ارائه کرد .وی

ارتقای آن میباشد.

تأکید داشت که با تعریف خالصه شدهای از ماهیت کاربردپذیری در قالب
این  5بعد ،میتوان کاربردپذیری را ارزیابی کرده و ارتقا بخشید .در ضمن

مواد و روشها:
در مطالعه مروری حاضر ،در راستای اهداف پژوهش و با استفاده از

وی معتقد بود که کاربردپذیری یک سیستم اطالعاتی ،پیش شرط و
الزمه سودمندی آن میباشد [.]15

کلیدواژههای ،User-Centered Design ،User ،Usability

در سال 1998سازمان بینالمللی استاندارد ،استانداردی را با عنوان

 Information Systemsو  ،Health Sectorبانکهای اطالعاتی

 ISO 9241-11ارائه داد که شامل الزامات و پیشنهادات مرتبط با

 Google Scholar ،Science Direct ،Proquest ،PubMedو

ویژگیهای سختافزاری ،نرمافزاری و محیطی مرتبط با کاربردپذیری و
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سیستم منجر شود .ناکارآمدی سیستم اطالعاتی عمدتا به سه دسته

 Scopusمورد جستجوی موضوعی قرار گرفتند .برای غنیتر شدن هر

حیویحقیقی و مستانه

کاربر و کاربردپذیری سیستمهای اطالعاتی

میکند که یک محصول میتواند توسط کاربران مشخص برای دستیابی

کاربر خود باشد ،حوادث و اتفاقات ناخواسته و همچنین زمان مورد نیاز

به اهداف توأم با کارایی ،اثربخشی ،رضایتمندی و در یک زمینه مشخص

برای یادگیری نحوه کار با سیستم کاهش مییابد و منجر به افزایش

مورد استفاده قرار گیرد [ .]16این تعریف ،سه جنبه مختلف را در بر

کاربردپذیری میشود .بنابراین یافتن شیوههایی که به توسعه بهتر واسط

میگیرد که شامل مجموعهای مشخص از کاربران ،مجموعهای از اهداف یا

کاربر سیستمهای اطالعاتی بیانجامد و مشارکت کاربران نهایی را در

وظایفی که باید در قالب عباراتی از قبیل کارایی ،اثربخشی و رضایتمندی

توسعه محصول ارتقا بخشد ،حایز اهمیت فراوانی است [ .]22از سوی

قابل اندازهگیری باشند و نهایتا بستری که فعالیتها و وظایف در آن انجام

دیگر برای ارتقای یک نرمافزار کاربردی باید الزامات مربوط به

میشود [ .]17نکته قابل توجه این است که کاربردپذیری تنها در قالب

کاربردپذیری را مشخص کرد ،ولی تعیین این الزامات نیز ،خود نیازمند

محیط و زمینه مورد استفاده ،معنادار است و نمیتوان آن را خارج از

دخیل کردن کاربران نهایی در فرایند طراحی و یا خرید سیستم است.

زمینه و محیط مورد استفاده سنجید .این زمینه در برگیرنده جوانب

کاربران را باید کارشناسانی در نظر گرفت که نهایتا باید با سیستم تعامل

مرتبط با خود کاربران ،وظایف آنها ،تجهیزات مورد استفاده و محیط

داشته و از آن استفاده کنند [.]23

میباشد .این تعریف در حال حاضر مرجع اصلی در مطالعات مرتبط با

چالشهای مرتبط با نیروی انسانی و کاربران ،توسعه سیستمهای

کاربردپذیری در سیستمها و نرمافزارهای کامپیوتری است [ .]18در شکل

اطالعات سالمت را به سمت شیوههای طراحی کاربر محور User-

 1ارتباط معنایی بین تعاریف ارائه شده توسط  ISOو  Nielsonنشان

) Centered Design (UCDسوق داده است [ ISO .]22رویکرد

داده شده است.

 UCDرا این گونه تعریف میکند :روشی برای توسعه سیستمهای تعاملی
که تمرکز خاصی بر ایجاد سیستمهای قابل استفاده دارد [ .]23هدف
کلی این شیوه ،تشویق و حمایت از نیروی کار برای نقشآفرینی در آنالیز،
طراحی مجدد و ارزیابی وظایف خود و نیز محیط کار و ابزارهای آن با
استفاده از تکنیکها و روشهای مختلف مشارکتی میباشد .البته
مشارکت صحیح و واقعی کاربر نیازمند گفتگو و تعامل صحیح بین کسانی
است که در فرایند مربوطه نقشآفرینی کرده و طراحان سیستم میباشند.
به عنوان مثال در سیستمهای اطالعات سالمت باید تعامل کافی بین
کاربران نهایی (پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان ،مدیران و  )...و
ایجادکنندگان سیستم وجود داشته باشد [ .]12باید توجه داشت که در
زمینه مراقبت سالمت ،فقط عملکرد خوب نرمافزار کافی نیست؛ بلکه باید
با ویژگیهای خاص محیط کاربری از قبیل وجود ارزشهای حرفهای،

شکل  -1نمایشی از کاربردپذیری براساس تعاریف  ISOو Nielson

استقالل پزشکان و ایمنی بیمار مطابقت داشته باشد .مشارکت ناکافی
کاربران در فرایند ایجاد سیستمهای اطالعاتی یکی از اصلیترین دالیل

برای نیل به کاربردپذیری سیستمهای اطالعاتی ،باید به طور دقیق

ناکارآمدی این سیستمها است [ .]24بنابراین توجه به  UCDدر این

کاربر سیستم را تحلیل نموده و نتایج را مستند کرد ISO .تأکید میکند

سیستمها حایز اهمیت است ،به ویژه به دلیل وجود کاربران مختلف که

که خصوصیات کاربر شامل دانش ،مهارت ،تجربه ،آموزش ،خصوصیات

دارای سطوح متفاوت دانش فناوری اطالعات هستند [.]25

فیزیکی و حتی تواناییهای حسی و حرکتی نیز باید توصیف شود [.]19

 UCDسنگ بنای ایجاد ابزارها و سیستمهای قابل استفاده است

به طور کلی برخی معتقدند که رضایت و دیدگاه کاربر میتواند یک

[ .]26البته بکارگیری آن در کنار مزایای چشمگیر آن ،با هزینههایی

شاخص مناسب جهت پیشبینی درباره موفقیت یک سیستم باشد [.]20

همراه است .نرمافزارهایی که براساس نگرش  UCDطراحی میشوند ،به

در بسیاری از موارد این سیستمها به علت مقاومت و یا عدم رضایت

علت کاربردپذیری باال موفقیت اقتصادی بیشتری در بازار دارند و

کاربران با ناکارآمدی مواجه میشوند [.]21

نقصهای کمتری برای آنها گزارش میشود .هزینههای فنی ،پشتیبانی
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اصول ارگونومیک آن بود .این استاندارد ،کاربردپذیری را گسترهای تعریف

اگر یک نرمافزار کاربردی دارای طراحی مناسب برای واسطهای

حیویحقیقی و مستانه

کاربر و کاربردپذیری سیستمهای اطالعاتی

چون در طرح اولیه سیستم ،نظر کاربران دخیل بوده ،طرح اولیه با

یافته و در ویرایش بعدی مورد استفاده قرار میگیرد .باید توجه داشت که

تغییرات کمتری مواجه میشود .در منابع مختلف ،اصولی در زمینه

 UCDصرفا به عملکرد بدون نقص کاربر و سیستم منجر نمیشود .در

طراحی کاربر محور نرمافزار سیستمهای اطالعاتی بیان شده است که در

واقع طراحی کاربر محور بیشتر یک امر تکاملی است تا انقالبی .بنابراین

جدول  1ارائه شده است.

بکارگیری موفقیتآمیز  UCDمستلزم صبر ،همکاری و تالش مداوم در

باید توجه داشت که  UCDبه عنوان یک فرایند تکراری چرخهای

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

است که برای بهبود مستمر سیستم اطالعاتی کار میکند .در هر دوره
جدول  -1اصول طراحی سيستمهای اطالعاتی همراه با توصيف و مثال
اصول طراحی

توصیفات

مثال

درک گردش کار ،محیط کاری و
نیازهای کاربر []23،27

 توصیف هدف در طراحی یک واسط کاربری شناسایی نوع کاربران و نیازهای متنوع آنها در یک محیط گسترده توجه به فرایندهای کاری و موارد هرچند ساده و جزئی []27 در نظر گرفتن ویژگیها و الزامات خاص محیط سیستمهایاطالعاتی (در شرایط عادی و شرایط خاص) []28

در نظر گرفتن نیاز کاربر در زمینه دسترسی به اطالعات
دارویی ،تفسیر تداخالت دارویی و تصحیح خطاها در هنگام
طراحی واسط کاربری برای ثبت سفارشات دارویی در
پرونده الکترونیک سالمت []27

دخیل کردن زود هنگام و همیشگی
کاربر []23،27

دخیل کردن کاربران نهایی در طراحی سیستم اطالعاتی
دخیل کردن کاربران در سریعترین زمان ممکن و در کل فرایند
طراحی سیستم []30-28
موکول نکردن مشارکت کاربر به انتهای کار (زمان استفاده کاربر از
سیستم نهایی در شرایط واقعی) []31
توجه به اهداف کاربر همراه با در نظر گرفتن زمینه و محیط
سیستم []32

دریافت اطالعات از طریق ابزارهای کیفی مثل مصاحبه
درباره چگونگی کارکرد سیستم ،محل و تعداد دفعات
استفاده از سیستم ،سطح مناسب پیچیدگی سیستم و
انتقال تجربیات کاربران در زمینه کار با سیستمهای
اطالعاتی
ارائه پروتوتایپ سیستم به تعداد اندکی از کاربران جهت
بررسی واکنش آنها .به عنوان مثال استفاده از تست
تکوینی کاربردپذیری (این تستها به صورت سیکلهای
متوالی و تکراری آنقدر تکرار میشود تا نهایتا دیدگاهی
ثابت شکل بگیرد) []27

-

توسعه اهداف برنامه ،اجرای تست اولیه کاربردپذیری و تعیین
اهداف عینی مرتبط با عملکرد کاربر
تعریف معیارهای کلیدی برای اندازهگیری عملکرد در راستای
اهداف تعیین شده در زمان مناسب []33
تمرکز بر وظایف پرتکرار ،بااهمیت یا دشواری در اجرا
تعیین گروههای کاربری و تعداد مشارکتکنندگان در تعیین اهداف
[]27
نهایی کردن واسط اولیه پس از انجام تستهای کاربردپذیری []34

تعریف معیارهای اندازهگیری اهداف در قالب اثربخشی
(عملکرد بهینه) ،کارایی (سرعت و بدون خطا) و
رضایتمندی (ارزش یابی ذهنی)
مقایسه نتایج و مشخص نمودن میزان پیشرفت و نیز نقاط
ضعف []34

-

تعیین اهداف مرتبط با عملکرد
کاربر []23،27

-

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 وموثر و توام با رضایتمندی []27
 طراحی واسطهای کاربری براساس الگوهای کاری و اصول استانداردو از قبل تعیین شده []35

درک عوامل شناختی و روانشناختی کاربران []27

اجرای تستهای کاربردپذیری
جهت اندازهگیری میزان تأمین
نیازهای کاربر توسط واسط طراحی
شده []27

 تست سیستم در شرایط واقعی توسط نمایندگان کاربران []27 مشخص کردن مشکالت و حل آنها در مراحل بعدی و اندازهگیریعملکرد کاربر جهت تضمین قابل حصول بودن اهداف []36

تست رسمی سیستم جهت تضمین اینکه نرمافزار ،نیازهای
کاربر را با توجه به اهداف عملکردی تأمین میکند []36

اعمال ویرایشهای نهایی و تست
پایاتی قبل از نهایی شدن واسط
کاربری []23،27

 اطمینان از تحقق اهداف مربوط به عملکرد کاربر تست کاربردپذیری نهایی و مستندسازی نتایج به طور عینی -اعمال تغییرات الزم در سیستم براساس نتایج []27

حداقل نمودن تعداد تغییرات مورد نیاز سیستم با طراحی
براساس شناخت مناسبی از کاربر و بکارگیری قراردادها و
استانداردهای شناخته شده []27

بحث و نتيجهگيری:

موضوع کاربردپذیری و اهمیت آن قدمتی به درازای خود
سیستمهای اطالعاتی دارد .این مفهوم در حیطه سالمت اهمیت بیشتری
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و آموزشی کمتری داشته و نهایتا به زمان توسعه کمتری نیز نیاز دارند.

تکرار ،موضوعات و نقاط تکراری کشف شده و با رفع آن سیستم ارتقاء
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.است که از نظر کاربران و در راستای انجام وظایف آنها مشخص میشود

 ایمنی بیمار و مسایل انسانی و اجتماعی، زیرا با کیفیت مراقبت.دارد

بطور کلی در این روش تالش میشود تا با استفاده از خرد جمعی و

 همچنین سیاستگذاران عرصه سالمت، طراحان نرمافزارها.سروکار دارد

دخیل کردن همه جانبه کاربران و آشنا نمودن آنها با مجموعه

در پی راهکارهایی هستند که هم به طراحی بهتر سیستمهای اطالعاتی و

 آمادگی الزم جهت پذیرش و استفاده بهینه از،کارکردهای سیستم

 روش طراحی کاربر.هم به کاربردپذیری بهتر این سیستمها منجر شود

.سیستم فراهم شود

محور در تالش است تا با دخیل نمودن کاربران از همان مراحل اولیه
طراحی سیستم و واسط کاربری از طریق ایجاد زمینهای مناسب برای

:تشکر و قدردانی

 مشکالت احتمالی را،تبادل دیدگاه و نظرات بین توسعهدهندگان سیستم

.این مطالعه بدون حمایت مالی سازمانی انجام شده است

.  آنها را برطرف نماید،یافته و قبل از بکارگیری نهایی سیستم
بخشی مهم دیگر این روش انجام تستهای متوالی و تکرارپذیر
کاربردپذیری است تا با کشف زود هنگام خطاها و نواقص احتمالی در
 در این مرحله نیز منظور از نواقص و خطاها مواردی.صدد رفع آنها برآید
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Original Article
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.
Key Words: Usability, User, Information Systems, User-centered Design.
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