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کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه در بیمارستانهای آموزشی درمانی تبریز از
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چکيده
هدف :کاربردپذیری عبارت است از میزانی که یک محصول ویژه میتواند توسط کاربرانی خاص برای رسیدن به اهدافی خاص در یک زمینه مشخص
با اثربخشی ،کارایی و رضایت مورد استفاده قرار گیرد .هدف از انجام این مطالعه سنجش میزان کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه در
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد.
روشها :این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بوده و در سال  6931در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامههای استاندارد  QUISو  SUSاستفاده شده است .جامعه پژوهش مشتمل بر کاربران شاغل در بخش آزمایشگاه ،در شش بیمارستان
آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودهاند که سابقه کار با سیستم اطالعات آزمایشگاه را داشتهاند .به علت محدود بودن تعداد کاربران از
روش سرشماری استفاده شد و تعداد نمونه  13نفر بوده است .دادههای بهدستآمده در نرمافزار  SPSSوارد گردیده و در قالب جداول و نمودار ارائه
شده است.
نتایج :نتایج نشان داد  07/70درصد کاربران از سیستم اطالعات آزمایشگاه راضی بودهاند و بیشترین میزان رضایت با  40درصد مربوط به یادگیری
راحت سیستم بوده و پس از آن سودمندی سیستم با  47/70درصد بیشترین ،میزان رضایت را به خود اختصاص داده است.
نتيجهگيری :طبق یافتههای حاصل از پژوهش ،مشخص گردید که سیستم اطالعات آزمایشگاه از دید کاربران ساده بوده و کار کردن با این
سیستمها پیچیدگی خاصی نداشته و یادگیری آن آسان بوده است ولی سیستم ،فاقد انعطاف الزم بوده که پیشنهاد میشود در زمان طراحی سیستم
این مولفه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
کليدواژهها :سیستم اطالعات بیمارستان ،سیستم اطالعات آزمایشگاه ،کاربردپذیری.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله8931/2/4 :

اصالح نهایی31/9/4 :

پذیرش مقاله31/9/26 :

ارجاع :دمنابی شهال ،منقش الهام ،فرجیقوشچی رباب .کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه در بیمارستانهای آموزشی درمانی تبریز از دیدگاه کاربران .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین.
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مقدمه:
امروزه به دلیل افزایش حجم دادهها ،گردآوری اطالعات از روش

گردآوری دادهها و پردازش و بازیابی اطالعات براساس نیاز کاربران ،به ارائه

کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده و در این میان نقش و اهمیت استفاده

خدمات مراقبتی باکیفیت ،کاهش خطاهای پزشکی و کاهش هزینهها،

از سیستمهای اطالعات پررنگتر گردیده است [ .]6،2یکی از نرمافزارهای

کمک میکند [ .]0،4این سیستمها دارای خطا بوده و تحقیقاتی که در

کاربردی رایج در حوزه سالمت کشور ،سیستمهای اطالعاتی است [.]9

این زمینه انجام گرفته نشان داده است که این سیستمها خود خطاهایی

این سیستمها شامل اطالعات بالینی ،مدیریتی و مالی میباشد و از طریق

را داشتهاند .این خطاهای ساختاری سیستم اطالعاتی عالوه بر اینکه باعث
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کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه

افزایش هزینهها گردیده ،باعث ایجاد مشکالتی در روند درمان بیمار و

جستجو پیچیده بوده و برخی اطالعات نمایش دادهشده قابلدرک

همچنین به خطر افتادن جان بیمار شده است []1،0

نبودهاند لذا توصیه شده است که رابط کاربری تغییر یابد [.]69

سیستم نقش مهمی ایفا میکند ،بنابراین سیستمهای اطالعاتی باید

از نظر کاربران و بازرسی متخصصین تقسیم میشود [ .]60در بررسی

قابلیتهایی داشته باشند تا باعث کاهش هزینهها و افزایش کیفیت

کاربردپذیری سیستم اطالعاتی ،کاربران تحت مشاهده توسط محققین،

مراقبت شوند .یکی از این قابلیتها کاربردپذیری میباشد .ویژگیهای

اهداف یا وظایف خاص خود را در یک سیستم اطالعاتی انجام داده و

کاربردپذیری با استفاده از شناخت نیاز کاربران سیستم ،در زمان طراحی

محققان ،ذینفعان و اعضای گروه توسعه ،با مشاهده و گوش دادن

سیستم به دست میاید .تعریف کاربردپذیری از دیدگاه سازمان بینالمللی

یادداشتبرداری نموده و دادهها را گردآوری میکنند []69،64

استانداردسازی عبارت است از اینکه یک محصول میتواند توسط کاربران

در این پژوهش سعی شده است میزان کاربردپذیری سیستم

خاصی برای رسیدن به هدفی معین ،مورد استفاده قرار گرفته و در حین

اطالعات آزمایشگاه ) (Laboratory Information System: LISدر

استفاده ،ضمن داشتن اثربخشی و کارایی ،رضایت کاربر را در زمینه مورد

شش سیستم اطالعات آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی تبریز با استفاده

استفاده تأمین کند [ .]0،8کاربردپذیری شامل مؤلفههای سهولت

از نظر کاربران سنجیده شود.

یادگیری ،کارایی ،سهولت خاطر سﭙاری ،پیشگیری از خطا و حمایت از
کاربران در انجام آسان وظایفشان میباشد .همچنین از شاخصهای مهم

مواد و روشها:

کاربردپذیری ،رضایت کاربران میباشد ،بنابراین سیستمها باید از جهات

این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بوده است .گردآوری اطالعات

مختلف ارزیابی شده و با شناخت نقاط ضعف و وضعیتهای محیطی،

از طریق پرسشنامه در شش مرکز آموزشی درمانی تبریز در سال 6931

بتوان سیستمها را بهبود بخشید [.]3،67

انجام گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای استاندارد

نوعی از سیستمهای اطالعاتی ،سیستم اطالعات آزمایشگاه میباشد

) (Questionnaire for User Interface Satisfaction: QUISو

که در بهبود فرایندهای آزمایشگاهی نقش مهمی را ایفا میکنند .از آنجا

) (System Usability Scale: SUSبوده است که به دلیل استاندارد

که بخشی از اطالعات حیاتی بیمار از جمله دادههای تشخیصی بیمار در

بودن نیاز به تعیین روایی و پایایی آن نبود.

این سیستم ثبت میشود ،وجود خطا در این سیستم باعث بروز اشتباه در

از پرسشنامه مقیاس قابلیت استفاده از سیستم برای اندازهگیری نحوه

تشخیص بیماری و انتخاب درمان شده و جان بیماران را به خطر

عمل کاربر با سیستم استفاده شده است .همچنین از پرسشنامه

میاندازد [.]66،62

رضایتمندی تعامالت کاربر ،رضایت ذهنی کاربران از ارتباط با کامﭙیوتر را

آقارضایی و همکاران در مطالعهای کاربردی از نوع توصیفی -مقطعی
با عنوان ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه 612 ،مشکل را

براساس چهار جنبه تعاملی شامل عوامل صفحه نمایش ،اصطالحات و
بازخورد سیستم ،عوامل یادگیری و قابلیتهای سیستم اندازهگیری شد.

شناسایی نمودهاند که بیشترین تعداد مشکالت مربوط به مؤلفه

پرسشنامه نهایی شامل سه بخش اصلی میباشد ،بخش اول

انعطافپذیری و کارایی بوده است [ .]1صدوقی و همکارانش در مطالعهای

دربرگیرنده  4سؤال در مورد خصوصیات جمعیت شناختی کاربران ،بخش

کاربردی از نوع پژوهشی با عنوان کاربردپذیری سیستم اطالعات

دوم  67سؤال پنج گزینهای شامل سؤاالت مقیاس قابلیت استفاده

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این نتایج دست یافتند که

سیستم و بخش سوم سؤاالت پرسشنامه رضایتمندی تعامالت کاربر

رضایت کاربر ،سودمندی درک شده ،برآورده شدن انتظارات و قصد

میباشد .در این مطالعه جامعه پژوهش کاربران شاغل در بخش آزمایشگاه

استفاده مداوم از سیستم شاخص موفقیت یا عدم موفقیت سیستم بوده

در بیمارستانهای منتخب آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

است ،بنابراین تمرکز بر رفع نواقصی که سبب کاهش رضایت از سیستم

شامل (بیمارستانهای شهید مدنی ,امام رضا ,رازی ,شهدا ,الزهرا ,طالقانی)

شده است ،ضروری به نظر میرسد [ .]0در تحقیق انجام شده در

بودهاند که سابقه کار با سیستم اطالعات آزمایشگاه را داشتهاند.

خصوص کاربردپذیری  LISدر سیستم اطالعات آزمایشگاه بیمارستان

در خصوص نمونهها با توجه به محدود بودن جامعه مورد ارزیابی در

 Comb -Hillنیز به این نتایج دست یافتند که ،سیستم خستهکننده و

این شش بیمارستان از روش سرشماری استفاده شده است که تعداد 13

16
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از آنجا که در سیستمهای اطالعاتی ،رابط کاربر در تعامل کاربران با

روشهای ارزیابی کاربردپذیری به دو گروه عمده :ارزیابی با استفاده

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.60

دمنابی و همکاران

کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه

نفر بوده است .پیش از شروع فرایند پژوهش ،اصول اخالق در پژوهش

جدول  9یافتههای مربوط به سودمندی سیستم را نشان میدهد که

مانند اخذ رضایت آگاهانه ،حفظ بینامی ،رازداری و همچنین اختیار

بیشترین میزان با  17/3درصد مربوط به موافق بودن کاربران در وضوح

شرکتکنندگان برای ترک پژوهش رعایت شد .پس از جمعآوری

اصطالحات و اطالعات سیستم بوده و کمترین میزان با  09/4درصد

پرسشنامهها ،دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  22وارد شده و به صورت

مربوط به راضی بودن کاربران از سرعت سیستم میباشد.

آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار ارائه شده است.

جدول  -3ميزان سودمندی سيستم اطالعات آزمایشگاه
آیتمهای سودمندی

درصد فراوانی

موافق آسان بودن قابلیت سیستم

44/6

موافق واضح بودن اصطالحات و اطالعات سیستم

17/3

رضایت از سرعت سیستم

09/4

کارکنان آزمایشگاه شرکت کردند که بیشترین میزان شرکتکننده با

موافق استفاده واژگان مناسب

41/4

 04/0درصد مربوط به کارکنان آزمایشگاه بوده است .همچنین از نظر

مفید بودن پیامهای خطا

44/6

موافق پایایی سیستم

00/3

در این مطالعه  13کاربر شامل پرستاران ،پزشکان ،کارمندان و

جنسیت ،بیشترین میزان با  09/3درصد زن و بیشترین میزان بازه سنی با
 20/4درصد مربوط به سن  96تا  93بوده است .همچنین بیشترین

جدول  0یافتههای پژوهش را در خصوص قابلیت یادگیری سیستم

میزان مدت سابقه کار با سیستم اطالعات آزمایشگاه با  49/1درصد برای

در نشان میدهد که باالترین میزان با  12درصد مربوط به کاربرانی بوده

مدت سابقه  0سال بوده است.

که موافق آسانی آزمون و خطای سیستم بودهاند.

در این مطالعه ،کاربردپذیری از چهار جنبه اصلی بررسی شده است
همان طور نتایج جدول  6نشان میدهد ،میزان پیچیدگی و سادگی
سیستم یکی از این جنبهها بوده که خود از جهات مختلف بررسی شده
است .باالترین میزان سادگی مربوط به واضح بودن سازماندهی
صفحهنمایش با  17/6درصد و کمترین میزان ،مربوط به سادگی

جدول  -4ميزان قابليت یادگيری سيستم اطالعات آزمایشگاه
نتایج
موافق آسانی آزمونوخطا
انجام وظایف به شیوه ساده
مفید بودن پیام راهنما
موافق مواد مرجع تکمیلی

درصد فراوانی
12
43/0
44/8
42/2

برجستهسازی صفحهنمایش با  00/3درصد بوده است.
جدول  -1ميزان پيچيدگی و سادگی سيستم اطالعات آزمایشگاه
آیتمهای سادگی و پيچيدگی
سادگی کاراکترهای صفحهنمایش
سادگی برجستهسازی صفحهنمایش
سادگی و واضح بودن سازماندهی صفحهنمایش

درصد فراوانی
03/9
00/3
17/6

بحث و نتيجهگيری:
طبق نتیجهای که از تحقیق حاضر بهدست آمده است ،در کل از نظر
کاربران ،سیستم اطالعات آزمایشگاه دارای سادگی نسبی بوده و مشکل
خاصی با رابط کاربری سیستم نداشته و کاراکترهای صفحه نمایش

نتایج جدول  2نشان میدهد رضایت کاربران از دیگر جنبههای

قابلفهم و ساده بودهاند .اما در مطالعه  Alanaziبا عنوان ارزیابی

کاربردپذیری بوده است که نشان میدهد آیتم آسان بودن سیستم با

کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه در بیمارستان Comb–Hill

 43/0درصد باالترین میزان را به خود اختصاص داده است.

توصیه شده تا رابط کاربری را تغییر دهند ،چون سیستم خستهکننده و

جدول -2ميزان رضایت کاربران از سيستم اطالعات آزمایشگاه
آیتمهای رضایت کاربران
پاسخگویی سیستم به خطا
آسان بودن سیستم
قدرتمندی سیستم
فاقد انعطاف
کیفیت متوسط سیستم
رضایتبخش بودن سیستم
جذابیت سیستم
قابلیت استفاده و رابط کاری آسان

درصد فراوانی
90/0
43/0
91/2
91/2
07/1
00/8
91/2
02/0
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جستجو پیچیده بوده و برخی اطالعات نمایش داده شده قابل درک
نبودهاند [.]69
همچنین طبق مطالعهای که توسط حاجی و همکارانش با عنوان
ارزیابی زیرسیستمهای رادیولوژی و پاتولوژی سیستم اطالعات بیمارستانی
انجام گرفته به این نتایج دست یافتند که سیستم باید با در نظر گرفتن
نیازهای کاری و اطالعاتی کاربران در مقاطع زمانی مناسب بهبود و ارتقا
یابد تا بتواند پاسخگوی نیازهای اطالعاتی کاربران باشد [ .]3با مقایسه

16

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 13:43 +0330 on Wednesday December 1st 2021

یافتهها:

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.60

دمنابی و همکاران

کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه

نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام یافته از بعد سادگی و پیچیدگی

زیادی از درخواستها برای مدتی متوقف میشود و سﭙس به کار

سیستم نتیجه همسو نمیباشد.

برمیگردد .همچنین سیستم  LISدرخواست اطالعات اضافی در مورد

از سیستم ،بهطورکلی کاربران از سیستم رضایت نسبی داشتهاند و

زیادی در مورد بیمار که مورد نیاز نیست ،نمایش داده میشد [ .]69با

معتقدند سیستم ساده و مناسب بوده ولی فاقد انعطاف کافی برای

مقایسه پژوهش حاضر با مطالعهای که در داخل کشور انجام یافته این

سازگاری با شرایط متفاوت میباشد .از نظر آنان سیستم مشکالت و

نتایج بهدست آمده که کاربران تا حدودی موافق سودمندی سیستم بوده

اشتباهاتی نیز دارد و پاسخ سیستم به خطاها همیشه فاقد مشکل نیست

و قصد استفاده از سیستم را دارند .مشکل در قابلیت سیستم بوده که

و گاهی باعث توقف کاری میشود .طبق مطالعاتی که توسط آقارضایی و

نیازمند ارتقای این سیستمها می باشد .اما نتایج مطالعهای که در خارج از

همکاران با عنوان ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه

کشور انجام شده ،غیرهمسو با پژوهش حاضر میباشد.

انجام گرفته ،به این نتایج دست یافتند که بیشترین تعداد مشکالت

طبق نتیجهای که از تحقیق حاضر از بعد قابلیت یادگیری آسان

مربوط به مؤلفه انعطافپذیری و کارایی و کمترین تعداد ،مربوط به مؤلفه

سیستم بهدست آمده است ،کاربران نسبتا موافق یادگیری راحت سیستم

کمک به کاربران در تشخیص ،شناسایی و اصالح خطاها بود [.]1

بودهاند .طبق نتایج بهدست آمده سیستم قابلیت یادگیری آسانی داشته و

همچنین طبق مطالعهای دیگر که توسط صدوقی و همکاران با

کاربران مشکل خاصی در رابطه با یادگیری استفاده از سیستم ندارند.

عنوان کاربردپذیری سیستم اطالعات بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی

پیامهای راهنما را مفید میدانند و میتوانند وظایف خود را به شکل ساده

مشهد انجام گرفته ،به این نتایج دست یافتند که  06/8درصد از

انجام دهند .طبق مطالعاتی که توسط حاجی و همکارانش با عنوان ارزیابی

پاسخدهندگان از سیستم راضی بودند [ .]0با مقایسه پژوهش حاضر با

زیرسیستمهای رادیولوژی و پاتولوژی سیستم اطالعات بیمارستانی انجام

پژوهشهای انجام یافته این نتیجه به دست میآید که کاربران از سیستم

گرفته به این نتایج دست یافتند که هنوز سیستم مورد نظر نتوانسته است

راضی بوده و سیستم را غیرقابل استفاده نمیدانند ولی معتقدند سیستم

از نظر ویژگی اطالعاتی مورد بررسی مطلوب باشد [ .]3نتایج پژوهش

دارای انعطاف کمی بوده و مشکالتی دارد که بهتر است رفع شوند تا

حاضر با پژوهش انجام یافته از جهت سودمندی سیستم غیرهمسو

میزان انعطاف سیستم افزایش یابد.

میباشد.

طبق نتیجهای که از تحقیق حاضر از بعد سودمندی سیستم بهدست

در نهایت براساس نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،کاربردپذیری

آمده است ،اصطالحات و اطالعات استفاده شده در سیستم را واضح

سیستم اطالعات آزمایشگاه از نظر کاربران متوسط ارزیابی شده است.

میدانند ولی در کل قابلیت سیستم را متوسط ارزیابی کردند .طبق

سیستم اطالعات آزمایشگاه نیازمند تغییرات و ارتقا کیفیت در جهت

مطالعاتی که توسط صدوقی و همکاران با عنوان کاربردپذیری سیستم

افزایش کاربردپذیری میباشد .طبق یافتههای حاصل از پژوهش ،معلوم

اطالعات بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجامگ رفته ،به این

گردید که سیستم اطالعات آزمایشگاه از دید کاربران ساده میباشد و کار

نتایج دست یافتند که  06/8درصد از پاسخدهندگان از سیستم راضی

کردن با این سیستمها پیچیدگی خاصی ندارد و یادگیری آن آسان

بودند 10/2 .درصد از کاربران قصد استفاده مداوم از سیستم را داشته و

میباشد ولی سیستم ،فاقد انعطاف الزم میباشد که منجر به ناسازگاری

 08درصد فواید سیستم را درک کرده و به سودمندی سیستم معتقد

سیستم با شرایط خاص شده و مانع از ادامه کار میشود .بنابراین سیستم

بودند .سیستم تنها انتظارات  43/8درصد از کاربران را برآورده کرده بود.

اطالعات آزمایشگاه نیازمند تغییرات و ارتقا کیفیت در جهت افزایش

افزون بر این ،بین سودمندی درک شده و قصد استفاده مداوم از سیستم،

کاربردپذیری میباشد.

قصد استفاده مداوم از سیستم و کارآمدی سیستم ،برآورده شدن انتظارات
کاربر و قصد استفاده مداوم از سیستم همبستگی وجود داشت [.]0

پیشنهاد میشود سیستمی که طراحی میشود بعد از پیادهسازی
رها نگردد بلکه کیفیت سیستمها ارتقا داده شود و قابلیتهای بیشتری به

اما در مطالعه  Alanaziبا عنوان ارزیابی کاربردپذیری سیستم

آن اضافه گردد .به این منظور ،نظرسنجی از کاربران در راستای بهبود و

اطالعات آزمایشگاه در بیمارستان  Comb–Hillاظهار کارکنان این بوده

ارتقای سیستم بسیار مؤثر میباشد .بهکارگیری نتایج بهدست آمده از این

که فشار زیادی بر روی آنها وجود دارد .همچنین سیستم به دلیل تعداد

مطالعه میتواند منجر به ارتقای کیفیت و افزایش کاربردپذیری
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6931 ) در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سالQUIS-SUS(

 از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم همکاری.سیستم شود

 بدین وسیله از کاربران.با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد

 آشنا نبودن کاربران با اسم سیستم اطالعات،برخی از کاربران سیستم

سیستمهای اطالعات آزمایشگاه در مراکز مورد مطالعه صمیمانه تقدیر و

.آزمایشگاه و تفاوت آن با سیستم اطالعات بیمارستانی از اشاره کرد

.تشکر میگردد

:تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی فناوری اطالعات سالمت با
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Original Article
Abstract
Aim: Applicability is the extent to which a particular product can be used by specific users to
achieve specific goals in a specific field with effectiveness, efficiency, and satisfaction. Due to
the fact that the lab information system plays an important role in improving laboratory
processes and some vital information of the patient is recorded in this system, the existence of
an error in this system endangers the patient. The purpose of this study was to measure the
applicability of the laboratory information system in hospitals affiliated to Tabriz University of
Medical Sciences using two methods of System Usability Scale and Questionnaire for User
Interface Satisfaction.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in Tabriz University of
Medical Sciences in 1396. A QUIS and SUS standard questionnaire was used to collect
information. After translation, its validity was confirmed by a number of professors. The
research population consisted of users working in six educational centers of Tabriz University
of Medical Sciences who had experience working with the laboratory information system.
Because of the limited number of users, the census method has been used and the sample size
is 69. The data obtained in the SPSS is imported and presented in the form of tables and charts.
Results: In total, 40.07% of the users were satisfied with the system, with the highest degree
of satisfaction with the system's convenient learning with 54%, followed by the system's
usefulness with 50.07% satisfaction.
Conclusion: According to the findings of the present study, it became clear that the
information system of the laboratory was simple to use from the viewpoint of users, and the
operation of these systems was not complicated and easy to learn, but the system lacked the
flexibility that should be taken into consideration when designing this system.
Key Words: Hospital Information Systems, Laboratory Information Systems, Applicable.
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