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مقدمه :ناهنجاریهای روحی و روانی آمار شیوع قابل توجهی در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه ،مانند ایران ،داشتهه و
نیازمند بهکارگیری و توسعه تهمیدات مخهلف تشخیص ،درمان ،پایش و مراقبت میباشند .با توجه به ماهیت پایش ناهنجاریهای روانی و
به ویژه روش آزمونهای خودگزارشدهی ،میتوان از قابلیتهای دوراپزشکی برای پایش از راه دور مبهالیان به ایتنگونته ناهنجتاریهتا
اسهفاده نمود .هدف این مطالعه طراحی و مدلسازی سامانه پایش از راهدور روان درمتانی مبهنتی بتر ختودگزارشدهتی بترای ناهنجتاری
افسردگی میباشد.
روش :در این مطالعه ،ابهدا از طریق مرور مهون و مشاهده سامانههای مشابه ،مصاحبه بتا مهخصصتان روان پزشتکی بیمارستهان شتهید
بهشهی کرمان ،پرسهاران و بیماران این مرکز و ارائه و تحلیل پرسشنامه ،نیازمندیهای چنین سامانهای احصاء شد و در قالب نمودارهتایی
نظیر کالس و مورد کاربرد در  UML2.0ارائه شد .برای ارزیابی مدل از دو راهبرد ارزیای مبهنی بر سناریو و شبیهسازی اسهفاده شد.
نتایج :با بررسی  33مطالعه مشابه و  45وب سایت مربوط به سامانههای مشابه 7 ،زیرسامانه حساب کاربری ،آموزش ،مشتاوره ،درمتان،
پایش ،امور مالی و ارتباطات با تعاریف کامل آیهمهای نیازمندی مربوطه تعریف و فهرستت شتدند و اقستار ارتباطتات توستد نمودارهتای
 UMLارائه گردید .همچنین در گار اول ارزیابی از بین  20سناریو ،سناریوی نهایی توسد مهخصصان تصویب شد .شتاخصهتای شتبیه
سازی نشان دهنده بهرهوری باالی سامانه است.
نتيجهگيري :نهایج حاصل از ارزیابی سامانه پیشنهادی نشان میدهد که سامانه پیشنهادی از نظر معیارهای کیفی عملکرد قابل قبولی از
خود نشان داده و تمار نیازمندیهای کارکردی مورد انهظار را پوشش داده است.
كليد واژهها :پایش از راهدور ،خودگزارشدهی ،افسردگی ،مدلسازی منطقی و فیزیکی ،رواندرمانی
ارجاع :دلآرام زینب ،صفائی علیاصغر ،آتشی علیرضا .مدلسازی و ارزیابی سامانه پایش ازراه دور رواندرمانی مبتنی بر خودگزارشدهی برای بیماران مبتال به افسردگی .مجله
انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1397؛ .1-11 :)1(5
 .1کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2دکترای مهندسی کامپیوتر ،استادیار ،گروه انفورماتیک پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3دکترای انفورماتیک پزشکی ،استادیار ،گروه سالمت الکترونیک ،دانشکده مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4گروه انفورماتیک پزشکی ،مرکز تحقیقات سرطان پستان ،پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
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دست آوردن بینش نسبت به شخصیت و یا ناهنجتاری ممکتن
انجار میشود [ .]5این شیوه بهخصوص در مورد بیمتاریهتای
روانی مفید بوده و سامانههای مخهلف الکهرونیکی نیز با اسهفاده
از این روش در همین راسها ارائه و به کار گرفهه و ارزیابی شتده
اند [.]6
از جمله محققتان طتی یتک مطالعته در ستالهتای  2007و
 2008در هلند ،به بررسی میزان ت یر استهفاده از سیستهمهتای
دوراپزشکی بر افسردگی و فاکهورهای کیفیت زندگی در بیماران
مبهال به بیماریهای قلبی پرداخههانتد .در ایتن پتژوهش ،یتک
سیسهم رایانهای خانگی جهت ایجاد تعامتل بیمتار و پرستهار در
منزل بیمار تعبیه گردید .بیمار بهصورت روزانه عالئتم حیتاتی و
بهصورت دورهای ( 3یا  6ماه) پرسشنامههای مربوط بهستالمت
روان را برای پرسهار مربوطه ارسال مینمود .تحلیتل دادههتای
جمعآوریشده کاهش چشمگیر خشم و عصبانیت را نشتان داده
است؛ اما در مورد افسردگی ،نهایج مشابه بیماران با دریافت روند
عادی درمان میباشد [.]7
در پژوهشی مشابه  Boyneو همکاران تت یر دوراپزشتکی بتر
ارتقاء آگاهی ،خوددرمانی و کتاهش پتایرش بیمتاران نارستایی
قلبی در بیمارسهان را بررسی نمودهاند .در این مقالته  56نفتر از
سامانه دوراپزشکی و  45نفر با روند عادی درمان ،موردبررستی
قرار گرفههاند .از نهایج این پژوهش میتوان به بررسی افتزایش
آگاهی پیرامون بیماری ،افزایش تقید بیماران به موارد توصتیه و
منع شده ،افزایش ختودکارآمتدی در  3و  6متاه اول مطالعته و
تداور آن ،اسهفاده از سیسهم سامانه دوراپزشکی بهعنتوان ابتزار
آموزش ،پایین بودن نرخ بسهری بیمتاران ستامانه دوراپزشتکی
نسبت به درمتان معمتول ،استهفاده متداور بیمتاران از سیستهم
ستامانه دوراپزشتکی بتهصتورت روزانته ،پتایینتتر بتودن نترخ
مرگومیر در ستامانه دوراپزشتکی نستبت بته درمتان معمتول،
کاهش هزینههای مراجعه به مطب ،مالقات با پرسهاران و غیره
در بررسی ستالیانه ،کتاهش فاکهورهتای استهرس و اضتطراب،
شخصیت نوع  Dدر گروه سامانه دوراپزشکی اشاره نمود [.]4
 Sherwoodو همکاران در مطالعه خود کته توستد دانشتگاه
های دوک و کارولینا در کشور آمریکا ،بهمنظور افزایش تطبیتق
پایری بیماران نارسایی قلبی مزمن با شراید زنتدگی ختود ،در
تماس تلفنی که بهصورت هفهگی انجارشده ،به پایش ستالمت
بیماران پرداخههاند .در این تماس که برای  16هفهه و به متدت
 30دقیقه صورت پایرفهه ،از بیمار خواسههشده که عالئم حیاتی
خود را سنجش کرده و به اطالع درمانگر برستاند .نهتایج ایتن
پژوهش نشان میدهد کته کیفیتت زنتدگی در بیمتاران تحتت
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مقدمه
طی سالهای اخیر شیوع اخهالالت روحی و روانتی در سراستر
جهان رشد فزاینده و ستیر صتعودی داشتهه استت .بتر استاس
آمارهای سازمان بهداشت جهتانی نُمتود و تبعتات ایتن نتوع از
ناهنجاریها در جوامع و کشورهای درحالتوسعه ،از جمله کشور
ما جدیتر و نیازمند اقدامات پیشگیرانه و درمانی اساستی استت
[ .]1،2از آنجا که بیماریهای روانی عموماً منجر به ناتوانیهای
نسبهاً شدید و مزمن روحی و حهی جسمی میشوند و هزینههای
هنگفهی را بر فرد ،خانواده و جامعته تحمیتل متیکننتد ،ایجتاد
زیرساختهای مناسب برای درمان و مدیریت چنین اخهالالتی،
میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفی سالمت و کاهش هزینته
ها ایفاء نماید [.]3
افسردگی به عنوان یکتی از ایتن اختهالالت شتایع روحتی و
روانی ،یک نوع اخهالل حالت است که منجر به احساس متداور
ناراحهی و از دست دادن عالقه میشود .این بیماری بتر زنتدگی
شخصی و اجهماعی فترد تت یر متیگتاارد و آمتار بتروز آن در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار نگران کننتده استت.
بروز این بیماری در کشور ما در  26سال گاشهه دو برابر شده و
شیوع آن بیش از  4درصد است .بته همتین دلیتل و همچنتین
ا رات مضر اجهماعی آن ،درمان این بیمتاری و کتاهش ا ترات
فردی و در نهیجه اجهماعی آن از اهمیت باالیی برخوردار استت
[ .]1،2از جمله راهحلهتای پیشتنهاد شتده بترای درمتان ایتن
بیماری اسهفاده از رویکرد "پایش از راه دور" است که عالوه بر
ت یر بر وضعیت سالمت جسمی بیمار ،در وضعیت روحی او نیتز
مؤ ر بتوده استت .ازجملته کاربردهتای ایتن رویکترد در زمینته
سالمت روان ،میتتوان بته ارزیتابی وضتعیت بیمتار و درمتان،
یادگیری و افزایش سطح آگاهی ،آموزشهای روانی ،مشاوره یتا
راهنمایی اشاره نمود [.]4
یکی از روشهای مرسور و مهداول پایش از راهدور در درمان
این بیماری ،روش مبهنی بر "خودگزارشدهی" است که عالوه
بر تسهیل جمعآوری داده ،امکتان ارزیتابی و ستنجش صتحت
تشخیص را نیز ممکن میسازد .روش "خودگزارشدهی" یکی
از ابزارهای مهداولی است که تقریباً در تمامی زمینتههتای روان
شناسی کاربرد دارد .خودگزارشدهی یتک نتوع آزمتون روانتی
است کته طتی آن فترد بته پتر کتردن یتک نظرستنجی و یتا
پرسشنامه ،با و یا بدون کمک رواندرمانگر میپتردازد .در روش
خودگزارشدهی ،اغلب سؤاالت مسهقیم در مورد عالئم ،رفهارها
و صفات شخصیهی اسهفاده میشتود کته بته شتناخت یتک یتا
بسیاری از اخهالالت روانی و یا نوع شخصتیت و بتهمنظتور بته
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روش
مدلسازی بخشی از مراحل توسعه نررافزار محسوب میشود.
برای انجار مدلسازی در این مطالعه ،در گار اول ،به جمعآوری
اطالعات به منظور شناخت مسئله و اسهخراج نیازمندیهای
سامانه که شامل بررسی سیسهمهای مشابه ،بررسی نیازمندی
های کاربران بالقوه سیسهم از طریق مصاحبه و پرسشنامه
پرداخهه شد .ماحصل این مرحله ،توصیف نیازمندیهای سامانه
پایشاز راهدور ،رواندرمانی مبهنی بر آزمونهای خودگزارش
دهی میباشد .پس از توصیف کامل و دقیق نیازمندیها و ارائه
آن در قالب جداول نیازمندیها ،به طراحی و مدلسازی سامانه
پرداخهه شد که نهیجه فاز قبل در قالب نمودارهای زبان
یکپارچه  UML 2.0ارائه گردید در پایان ،ارزیابی مدل ارائه
شد که با اسهفاده از دو روش مبهنی بر سناریو (بررسی نیازمندی
های کارکردی) و شبیهسازی سامانه (نیازمندیهای
غیرکارکردی) انجار شد .مدل مفهومی (Conceptual
)modelیک نمایش از سیسهم است که توسد ترکیبی
از مفاهیمی است که برای کمک به درک ،فهم،
یا شبیهسازی یک موضوع اسهفاده میشود .در ادامه ،هر یک از
مراحل ذکر شده در باال به تفصیل بیان شد.
جمعآوري اطالعات

مرحله جمتعآوری اطالعتات بته سته زیتربخش مترور مهتون،
مصاحبه و پرسشنامه تقسیم گردید که این مرحلهها بته منظتور
آشنایی و شناخت بههر سامانه ،محید پیرامون و نیازمندیهتای

کاربران آن انجار شد .در ادامه بته بیتان جزئیتات ایتن مرحلته
پرداخهه شد:
الف) مرور مهون و سایتهای مشابه
در این مرحله با جسهجوی کلمات تخصصی حوزه مانند ستامانه
های پایش از دور و اخهالالت روانی در پایگاههای علمی و غیر
علمی ،مقاالت یافت شده مشتابه بررستی گردیدنتد .همچنتین
سایتهای موجود (سیسهمهای مبهنی بر پزشکی ازراهدور) تا حد
امکان بازبینی شده و به منظور اسهخراج نیازمندیها ،موارد الزر
یادداشت و تجمیع گردید و در طراحی پرسشنامه و مصتاحبه بتا
مهخصصان به کار گرفهه شد.
ب) مصاحبه
در این مرحله ،با توجه به دسهرسی به مهخصصان و زمینه کاری
آنها ،با  5نفر از مهخصصان بیمارسهان اعصتاب و روان شتهید
بهشهی کرمان مصاحبه انجار گردید که به روش غیتر تصتادفی
هدفمنتتد گلولتته برفتتی از بتتین  12مهخصتتص روانپزشتتک و
هیئتعلمی انهخاب شدند .علت اسهفاده از ایتن روش آن استت
که واحدهای مورد مطالعه بته راحهتی قابتل شناستایی نبتوده و
یافهن مهخصصان مرتبد با این گونه مطالعه از میان مهخصصان
این رشهه ممکن نبود .به همین علت ،پتس از شناستایی اولتین
نمونه از جامعه مهخصصان ،با بقیه افراد ارتبتاط برقترار کترده و
اطالعات جمعآوری گردید .روش اجرا مصتاحبه بتهصتورت آزاد
(انعطافپایر) و مدت مصاحبه با آنها بین  40-60دقیقه بود.
ج) پرسشنامه
با اسهفاده از نهتایج حاصتله از دو قستمت قبتل ،دو پرسشتنامه
مسهقل بر پایه نیازمندیهای سیسهم و نظترات مهخصصتان در
مورد چنین سیسهمهایی طراحی گردید .بر اساس تعیتین حجتم
نمونه آماری به مهخصصان روانپزشکی و هیئتت علمتی ارائته
گردید .سپس پاسخ مهخصصان در سه مرحلته و بتا استهفاده از
روش دلفی تجمیع و اسهخراج نیازمندیهتای کتاربران طراحتی
شده ،مورد بازبینی مهخصصانی کته بیتان گردیتد قترار گرفتت
(روش دلفی با  3بار تکرار) .در این مرحله حجتم نمونته ( )nبتا
اسهفاده از فرمتول کتوکران استهخراجشتده و بترای هتر گتروه
کاربران (کادر پزشکی و بیماران) برابر  20نفر میباشد .در ایتن
آزمون ،حجم جامعه که شامل بیماران و همراهان آنهتا ،کتادر
پزشکی مرتبد اعم از پرسهاران ،مهخصصان روانکتاوی (تمتامی
کاربران بالقوه سیسهم) نامهنهاهی در نظتر گرفهته شتد و دیگتر
پارامهرها شامل خطتا ) %5 (dدر نظتر گرفهتهشتده و ضتریب
اطمینان ) %95 (zبوده است که در آن فرض ( )p=qآزمتون
 %50در نظر گرفهه شد.
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مراقبت افتزایشیافهته و نترخ بستهری شتدن در بیمارستهان و
همچنین مرگومیر در بیماران بهطور قابلمالحظتهای کتاهش
یافهه است [.]8
با توجه به اهمیت انجار پایش مسهمرِ وضعیت سالمت روحی
و روانی و با عنایت به ت یر مثبت سامانههای پتایش از دور بتر
بهبود وضتعیت بیمتاری و کیفیتت زنتدگی بیمتاران مبتهال بته
افسردگی ،در این مطالعه ،متدلستازی یتک ستامانه پتایش از
راه دور رواندرمانی بومی ،مبهنتی بتر روش ختودگتزارشدهتی
بیماران انجار گرفت .برای دستهیابی بته ستامانه پتایش و روان
درمانی مبهنی بر آزمونهای خودگزارشدهی ،مراحتل مخهلفتی
شامل اسهخراج نیازمندیهای سامانه ،طراحتی ستامانه و متدل
سازی آن و در نهایت توسعه ،ارزیابی و در مراحل بعدی تکامتل
سامانه توسعهیافهه اجرا میشوند که این مقاله به دو فاز ابهدایی
تا حد مدلسازی سامانه میپردازد.

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول

مدل مفهومی و ارزیابی سامانه روان درمانی

()1-1

4

ارزیابی با شبيهسازي
شبیهسازی در نررافزار  Arenaانجار شده و نهایج آماری نیز
در  SPSS 16.0بررسی شد .استهخراج پارامهرهتا بتا استهفاده
ازنظر کادر پزشکی و نهایج مصاحبه با آنها گردآوری گردید .فاز
مشاهده در طی  7روز کاری در محل بیمارسهان اعصاب و روان
شهید بهشهی کرمان صورت گرفت .آمار به دست آمتده از ایتن
فاز ،طی جلسهای به اطالع کادر پزشکی رسیده و جمعبندی بتا
نظر مهخصصان انجار شد .به منظور بررسی دادهها و اطمینان از
صحت آنها ،نهایج به دست آمده با آمارهتای استهخراجشتده از
مقتتاالت متترتبد منطبتتق گردیتتد .بتته منظتتور مقایستته ستتامانه
پیشنهادی با سایر ستامانههتا بته شتبیهستازی و انتدازهگیتری
پارامهرهای زیر پرداخهه شد:
تأخير ( :)Delayدر این بخش ،دو نوع ت خیر ،شامل انهظار در
پاسخ به درخواست بیمار و انهظار بسهه ارسالی در صف در نظتر
گرفهه شد .پارامهر اول به منظور سنجش و بررسی مهوسد زمان
پاسخ به درخواست بیمتار محاستبهشتده و پتارامهر دور نیتز بته
نمایش میزان مشغول بودن منبع و ایجتاد تت خیر بتا توجته بته
ظرفیت پردازشی آن است .این پارامهرها به منظور بررسی تت یر
توان منبع در سرعت انجار پردازش بیان شد.
استفاده از منبع ( :)Resource utilizationاین پارامهر
نشان می دهد که در کل زمان شبیهسازی چنتد واحتد از منتابع
درگیر بوده و از چند درصد ظرفیت منبع اسهفاده شده است.
گذردهی یا بازدهی ( :)Throughputاین پارامهر حاصل
تقسیم تعداد درخواستهای پردازششده به مجموع تعتداد کتل
درخواستهای پردازش نشده و درخواستهای ترکیبی میباشد.

نتایج
در جسهجو برای بررسی مقاالت 33 ،مقاله بررسی گردید که به
ایجاد سامانههای مشابه پایش یا مشاوره از دور پرداخهه بودند.
همچنین 45 ،سایت مرتبد با ناهنجاریهای روانی یافت شد
که  12مورد آن مخهص بیماری افسردگی میباشد .در بررسی
نهایج و پس از قسمت جمعآوری اطالعات (شامل بررسی
مهون ،مصاحبه و پرسشنامه) ،تعداد  7زیر سامانه برای سامانه
اصلی در نظر گرفهه شد:
 -1حساب كاربري :در این بخش از سامانه به مدیریت
اطالعات مخهلف کاربران پرداخهه شد و شامل اطالعات
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با اسهفاده از نهایج به دست آمده از تحلیل این دادهها ،بخشی از
نیازمندیهای طراحی اسهخراج شده و پس از متدلستازی نیتز
پارامهرهتتای شتتبیهستتازی بتتا استتهفاده از نظتترات و ارزیتتابی
مهخصصان طراحی و اجرا گردید .با توجه به این کته دسهرستی
به سامانههای مشابه میسر نبود ،به منظور شتبیهستازی تتراکم
درخواستها و تعیین توزیع خدمات ارائه شتده در ستامانه ،طتی
یک دوره  5روزه ،روند ارائه خدمات در بیمارستهان و مطتبهتا
بررسی شد و با نظر تیم پزشکی همکتار ،اطالعتات الزر بترای
ارزیابی سامانه اسهخراج گردید .در ادامه با اسهفاده از دسههبندی
ایجاد شده در بخش قبل ،به بیان نیازمندیهای مرتبد بتا هتر
کارکرد پرداخهه شد ،مراحل توصیف نیازمنتدیهتا و طراحتی و
مدلسازی آن به همراه ارزیابی مدل سامانه پیشتنهادی انجتار
گردید .ابزار و زبان مدلسازی انهخاب شده در این مقاله ،زبتان
متدلستازی یکپارچته ()Unified Modeling Language
 UMLاست که یکزبان مدلسازی همهمنظوره استهاندارد در
زمینه مهندسی نررافزار میباشد [ .]10از نمودارهای ایتن زبتان
به منظور بیان و تفسیر نیازمندیهای استهخراج شتده ،استهفاده
شد .ارزیابی سامانه مدلسازی شده نیز بته دو روش مبهنتی بتر
سناریو و مبهنی بر شبیهسازی صورت گرفتت .در نهایتت نهتایج
حاصل در قالب نمودارهای  UMLگزارش گردید.
ارزیابی مدلسازي سامانه پيشنهادي
به منظور ارزیابی و اطمینان از پوشش کامل نیازمنتدیهتا از دو
روش مسهقل ارزیابی اسهفاده شد .به منظور ارزیتابی نیازمنتدی
های عملکردی از روش مبهنی بر سناریو اسهفاده شد .در ادامته
ارزیابی سامانه با اسهفاده از سناریوها انجار و چگونگی بترآورده
شدن نیازمندیهای عملکردی کاربران بررسی گردیتد .در ایتن
مرحله توستد مهخصصتان دو حتوزه روانپزشتکی و نتررافتزار،
سناریوهای پیشنهادی توسد طراح و همچنین مهخصصان ارائه
و به رأی گااشهه شد و سناریوهای انهخابی تحلیل گردیتد و بتا
هم در قالب یک سناریو ادغار شد .فتاز دور ارزیتابی بته شتبیه
سازی سامانه با هدف بررسی پارامهرهای کیفی و نیازمندیهای
غیرعملکتتردی ستتامانه پرداخهتته شتتد .در ایتتن قستتمت ستتامانه
پیشنهادی با سامانه مشابه و روال معمول درمان مقایسه شتد و
نهایج در قالب نمودار ارائه شد.

دل آرام و همکاران

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

انجار دهند و سیسهم با اسهفاده از الگوریهمهای تعریف شده
توسد کادر پزشکی رویه پایش را دنبال مینماید؛ اما مراجعه
کنندگان در هر مرحله میتوانند نوع خدمت خود را به تحتنظر
کادر پزشکی تغییر دهند بدینصورت که تمار ارزیابیها به
اطالع کادر مسئول خواهد رسید و پزشک معالج نیز مسئولیت
روند پایش را بر عهده خواهد داشت .عالوه بر آن مشاوره با
پزشکان عضو سامانه و ارتباط با کادر پزشکی نیز برای آنها
فعال خواهد بود.
 -6امورمالی :پردازش و فعالیتهای مالی ،تعرفهها ،نرخ بیمه
ها و صورتحسابها ،پرداخت آنالین و صدور قبض .همچنین
بیمار میتواند از نرخ انواع خدمات سامانه باخبر شده و از ت ییدیه
بیمه نیز اطمینان حاصل کند.
 -7ارتباطات :در این بخش به تعریف و تعیین مخاطبان مجاز
پرداخهه میشود .برای هریک از مخاطبان کانال ارتباطی و
وضعیت آنها (آنالین یا آفالین) مشخص شده است .تمار
ارتباطات در این بخش با تمار مشخصات بتشده و میتوان
آنها را پیگیری نمود .همچنین کادر پزشکی میتوانند گروه
های مرتبد را اضافه یا حاف نمایند .مدیریت اعضا به عهده
مدیر سیسهم بوده و با ت یید کادر پزشکی صورت میپایرد.
نيازمنديهاي غير عملکردي
بهمنظور پایش روزانه بیماران و سنجش سالمت روان آنها،
بیمار به آزمونهای خودگزارشدهی پاسخ داده و تکالیف
تجویزشده را در سامانه بارگااری مینماید .پس از تحلیل اولیه
این آزمونها بهصورت سیسهمی ،نهایج به درمانگر مسئول
ارسال شده و در پرونده بیمار نیز بت میشود .در بازههای
تعیینشده ،گزارشهای مربوط به درمان بیماران برای پزشک
معالج ارسال شده و قبل از تشکیل جلسه درمانی به اطالع
ایشان میرسد .پزشک معالج با بررسی گزارشها و پیگیری
روند درمان ،جلسههای مشاوره الزر را از طریق ویدئو کنفرانس
تشکیل داده و تغییرات الزر در برنامه درمانی بیمار را در سامانه
بت مینماید .در ادامه به بیان نمودارهای الزر جهت مدل
سازی سامانه پرداخهه شد .در این مدلسازی از زبان یکپارچه
 UML 2.0و نمودارهای اسهاندارد آن اسهفاده شد که در
شکلهای  1و  2مشاهده آورده شد.
نمودار مورد كاربرد كسب و كار :این نمودار بخشی از سطح
دسهرسی کاربران را نیز نمایش میدهد .به طور کلی ،افرادی
که با این سامانه در تعامل هسهند شامل بیمار ،مراجعهکننده
غیرحضوری ،پزشک معالج ،پرسهار و مدیر سیسهم میباشد.
(شکل .)1
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هویهی ،اطالعات بیمهای ،اطالعات ارتباطی ،پرونده درمانی،
مدیریت حساب کاربری و تعریف سطح دسهرسی میباشد .در
این بخش اطالعات الزر بارگااری شده ،پرونده درمانی و
فعالیتهای کاربران نیز بت میشود.
 -2آموزش :شامل آموزش کار با سامانه و اخبار
آموزش كار با سامانه :این بخش شامل فیلم آموزشی کار با
سامانه ،راهنما و تست آموزش مرتبد با کار با سامانه میباشد.
این بخش در اولین ورود کاربر به سیسهم بهصورت اجباری بوده
و با رسیدن آگاهی کاربر به سطح موردنیاز (با توجه به نهیجه
آزمون آمادگی) ،اجازه کار با سامانه را صادر کرده و در غیر این
صورت تا رسیدن کاربر به آگاهی موردنظر سامانه را غیرفعال
نگه میدارد.
اخبار :این بخش شامل مقاالت ،کهب ،کلیپ ،اخبار و تمامی
مطالب مرتبد با موضوعات موردعالقه کاربران و مرتبد با آنها
میباشد و مجموعهای از دانسهنیهای مفید را برای کاربران
فراهم میکند .هر کاربر میتواند کلیدواژههای خود را وارد کرده
و به جسهجو در مطالب بپردازد.
 -3مشاوره :شامل روند بت درخواست مشاوره بیمار با کادر
پزشکی با تعیین پارامهرهای مربوط به آن (اولویت ،کانال
ارتباطی ،ساعت ،مدت و غیره) و اخهصاص زمان مناسب با
توجه به این پارامهرها .کاربران میتوانند یادآور جلسات را تنظیم
کرده و تاریخهای آتی را نیز در تقویم نشانهگااری نمایند.
 -4درمان :شامل جزئیات طرح درمان و پارامهرهای آن :الزمه
ایجاد طرح درمان ،برگزاری اولین جلسه مشاوره پزشک و بیمار
میباشد که روند بت درخواست و اجرای آن بهطور مفصل بیان
شد .این جزئیات شامل تکالیف و داروهایی است که پزشک
پس از اولین جلسه مشاوره برای بیمار تعیین مینماید .دوره
تقریبی درمان ،جلسات مشاوره و دیگر پارامهرهای مهم در این
بخش گنجانده شده است .هر طرح درمان منحصربهفرد بوده و
جزئیات آن از دید دیگر پزشکان و بیماران عضو سامانه پنهان
خواهد بود .در صورت رضایت بیمار و پزشک این اطالعات
بهصورت بینار بهعنوان دادههای علمی ذخیره و در دسهرس
کاربران مجاز قرار خواهد گرفت.
 -5پایش :این خدمت ازجمله مهمترین بخشهای این سامانه
میباشد .مراجعهکنندگان به سامانه به دو طریق حضوری و
غیرحضوری میتوانند درخواستهای خود را در سامانه بت
نمایند .خدمات در این قسمت به دو صورت سیسهمی و تحت
نظر کادر پزشکی ارائه میشود به این صورت که اعضای سامانه
میتوانند برنامه پایش خود را طبق بسهههای از پیش تعیینشده
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نمودار كالس و بستهبندي :نمودار کالس دید ایستهایی از
سامانه را ارائه میدهتد و شتامل خصیصتههتا و عملیتات یتک
کالس و همچنتین محتدودیتهتای اعمتالشتده بتر روی 26

کالس در نظر گرفهه شده بترای ستامانه از جملته ارتبتاط بتین
کالسهای مخهلف و چند به چند بودن رابطه آنهتا متیباشتد
(شکل .)3

شکل  :2نمودار ارتباط كالسها
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شکل  :1نمودار مورد كاربرد كسب و كار
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ارزیابی مبتنی بر سناریو
فاز ارزیابی مبهنی بر سناریو توسد مهخصصان دو حوزه روان
پزشکی و نررافزار انجار گرفت .در این فاز ،جلسه بازنگری با
حضور  2مهخصص روانپزشک و  4مهخصص نررافزار تشکیل
گردید و پس از ارائه مدل ،تعداد  12سناریو پیشنهادی توسد
طراح و  20سناریو توسد مهخصصان ارائه گردید و به رأی
گااشهه شد .پس از انجار این مرحله 20 ،سناریو انهخاب و
تحلیل گردید .پس از بررسی و بازنگری طرح ،سناریوهای
مرتبد با هم ادغار شده و در قالب یک سناریو ارائه شد .در
ادامه سناریو مرتبد با پایش به عنوان نمونه بیان و بررسی شد.
سامانه پس از دریافت اطالعات پایش بیمار ( بتشده از
 Service Level Agreementانهخابی) SLAیادآور
مربوط به انجار فعالیتهای پایش  /درمان را فعال مینماید (در
کالسی به همین نار مهغیری برای تعیین نوع یادآور تعریفشده
و میتواند مقادیر پیامک ،ایمیل و تماس خودکار را داشهه
باشد) .یادآور از جمله کالسهای کنهرلی پرکاربرد است که در
پایش ،مشاوره و درمان بیماران ت یرگاار است .این کالس با
توجه به قالب درخواسهی بیمار ،یادآور را در زمان تنظیم شده
اعالر میکند .بیمار میتواند در تنظیمات مرتبد با یادآور
تغییرات دلخواه خود را اعمال کند .درصورتیکه بیمار وضعیت
یادآور را به حالت خاموش در آورد هشداری مبنی بر عالئم این
تغییر به پرسهار ارسال میگردد این بدان منظور است که از
غیرفعال شدن غیرعمدی جلوگیری شود .بیمار پس از دریافت
یادآور ،به سامانه مراجعه کرده و در قسمت پایش برنامه
تجویزشده خود را مشاهده مینماید .در این بخش آزمونهای
الزر برای بیمار نمایش داده شده و او میتواند در بازههای
زمانی تعریفشده آنها را انجار دهد .آزمونهای خودگزارش
دهی در قالب کالس و مقادیر مهناظر در پایگاه داده ذخیره شده
است .پس از ارسال پاسخ آزمونها به پرسهار ،نهایج تحلیل

تست که بیانگر وضعیت روحی بیمار است ،برای او نمایش داده
میشود .مؤلفه تحلیل آزمونها شامل الگوریهمهای تحلیلی
است که به منظور تسریع در تحلیل و ارائه نهیجه اولیه به
پرسهار تعریف شده و در نمودارها نیز تحت عنوان کالس
کنهرلی بیان شد .همچنین در قسمت گزارشگیری بیمار می
تواند روند بهبود خود را دنبال نماید .پس از دریافت نهایج
تحلیل آزمون ،توصیههای مهناسب با وضعیت روانی به او
ارسالشده که امکان چاپ نیز وجود دارد .بیمار میتواند با
مشورت پزشک  SLAانهخابی خود را تغییر داده که تنظیمات
مرتبد با این تغییرات در سامانه بت خواهد شد .نمودار توالی
پایش این سناریو را بهطور کامل نمایش میدهد .در نمودارهای
حالت ماشین و فعالیت روند تغییرات حاالت سامانه و ترتیب
انجار کارهای مرتبد ذکر شده است.
نتایج شبيهسازي
نهایج حاصل از این شبیهسازی و پارامهرهای بررسی شده در
ادامه آورده شد:
تأخير در سامانهها :در این بخش به بررسی مقایسه ت خیر
در سامانه رواندرمانی پیشنهادی ،سامانه پیشنهاد شده توسد
( Sadokکه از این به بعد اخهصاراً  Sadokخوانده میشود)
و روال عادی درمان (بدون اسهفاده از هرگونه سامانه درمانی)
پرداخهه شد [ .]7شکل  3مقادیر مهناظر با هر مورد مطالعه را
بیان میکند .همانطور که در شکل نمایش داده شده ،میزان
ت خیر در پاسخگویی به درخواست بیماران در سامانه پیشنهادی
کمهر از  Sadokو در مقایسه با روش دسهی درمان به صورت
قابلمالحظهای کمهر است .با توجه به مقادیر به دست آمده
زمان انهظار در روش دسهی به طور غیرمنطقی باالست و با
وجود تفاوت در نرخ ورود درخواست سامانه با فاصله قابل
توجهی ت خیر را کاهش میدهد.

مدل مفهومی و ارزیابی سامانه روان درمانی

بحث و نتيجهگيري
در این مطالعه به طراحی مدلی برای یک سیسهم الکهرونیک
پایش از راه دور برای بیماران مبهال به افسردگی با تکیه بر
تکنیک خودگزارش دهی پرداخهه شد .نیازمندیهای عملکردی
و غیر عملکردی سامانه با اسهفاده از مرور مهون ،مصاحبه آزاد
با مهخصصین و پرسشنامه شناسایی ،تجمیع و سازماندهی
گردید .مدلسازی سیسهم در نمودارهای مهنوع با اسهفاده از
سناریوهای تنظیم شده و به زبان  UMLترسیم شد و مدل
ایجاد شده به دو روش مبهنی بر سناریو و شبیهسازی ارزیابی
گردید .نهیجه حاصله به عنوان مدلی برای پیادهسازی و توسعه
آتی سیسهم مفید خواهد بود .مدل فعلی از لحاظ جامعیت با
بسیاری از مدلهای مشابه نررافزاری در جهان قابل مقایسه و
برای توسعه در کشور ما با توجه به آمار باالی افسردگی در
کشور مفید خواهد بود.
به منظور طراحی و ارائه سامانه پیشنهادی ،این پژوهش در 3
مرحله انجار شد :مهندسی نیازمندیها و توصیف سامانه،
طراحی و مدلسازی و در مرحله آخر ارزیابی سامانه پیشنهادی.
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با توجه به نهایج به دست آمده در شبیهسازی و ارزیابی مبهنی
بر سناریو سامانه ،میتوان گفت که مدلسازی انجار شده
توانسهه نیازمندیهای اسهخراج شده را به طور کامل پوشش
دهد و به تمامی سناریوهای ارزیابی مطرح شده پاسخ دهد.
همچنین نهایج اسهخراج شده از شبیهسازی نیز نشان میدهد
که سامانه پیشنهادی توانسهه به نیازهای کیفی تعریف شده
(ت خیر ،اسهفاده از منبع و بازدهی) پاسخ قابل قبول دهد و حهی
بههر از سامانه مشابه ارائه شده و روال عادی درمان عمل کند.
با اسهناد به این نهایج میتوان گفت که سامانه پیشنهادی
توانسهه خدمات موردنیاز را در سطح قابل قبول ارائه کند و این
سامانه قابلیت افزایش کیفیت درمان و پایش را برای بیماران و
همچنین افزایش سرعت کار را برای پرسهاران را دارا است.
از نوآوریهای این مقاله میتوان به اضافه شدن مؤلفه پشهیبان
تصمیم اشاره نمود که توانسهه در مراحل تشخیص و تجویز به
کادر پزشکی کمک نماید .عالوه بر این موارد ،ایجاد زیرساخت
ارتباطی با خانواده و پیگیری پایش و درمان بیماران توسد
ایشان ،نقش بسزایی در تسریع درمان و افزایش آگاهی بیمار و
خانواده داشهه است .این سامانه میتواند به عنوان زیرسیسهم
پایش سالمت روان بیماران مزمن و در تعامل با سامانه پایش
سالمت جسمی نیز قرار گیرد .همچنین میتوان مدلسازی
انجارشده برای این سامانه را به انواع مشابه ناهنجاریهای
روانی تعمیم داد .بهعبارت دیگر ،هدف نهایی از این پژوهش
مدلسازی سامانه پایش ازراهدور رواندرمانی مبهنی بر روش
خودگزارشدهی برای هرگونه ناهنجاری روانی بود .بهگونهای
که مسهقل از نوع بیماری و نوع (و حهی محهوای) آزمون
غربالگری ،بهوان رواندرمانی مبهنی بر خودگزارشدهی را از
طریق این سامانه پایش ازراهدور مدلسازی به انجار رساند.
از دید فنی در این سامانه ،ارتباط بین بیمار و کادر پزشکی از
طریق اینهرنت و با اسهفاده از ابزارهای چت امکانپایر است.
این مهم باعث اسهمرار تعامل بین بیماران و کادر پزشکی شده
و نهیجه درمان را مؤ رتر مینماید .نوع سیسهم سمت بیمار در
ارائه خدمات به ایشان محدودیت ایجاد ننموده و تنها با داشهن
ارتباط به اینهرنت میتواند به سامانه وصل شده و فرآیند درمان
و پایش را پیگیری نماید .سیسهم سمت کادر پزشکی نیز عالوه
بر ایجاد دسهرسی افراد به سامانه در مرکز پزشکی ،امکان
اسهفاده از آن بر روی پلهفررهای دیگر را نیز دارد و کادر
پزشکی میتوانند با اسهفاده از سیسهمهای دیگر خود در مطب،
مراکز درمانی دیگر و سایر اماکن به سامانه دسهرسی پیدا نموده
و خدمات الزر را به بیماران ارائه کنند .با اسهفاده از این بسهر،
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استفاده از منبع :این بخش میزان اسهفاده از منابع در هر
یک از موارد مطالعه را نمایش میدهد .این نمودار بیانگر آن
است که اسهفاده از منابع در سامانه پیشنهادی نسبت به سایر
موارد مطالعه بیشهر بوده است و سامانه از ظرفیت منابع بهره
برداری بیشهری داشهه است .اخهالف قابل مالحظه بین سامانه
پیشنهادی نسبت به روش دسهی به این نکهه اشاره دارد که
اسهفاده از سامانه ،میزان بهرهوری از پرسهار را افزایش داده و
توانسهه به طور منظم درخواستها را پردازش و پاسخ دهد .در
سامانه مشابه نیز با وجود ارائه تعداد کمهر خدمات ،اتالف منبع
در مقایسه با سامانه پیشنهادی بیشهر بوده و کمهر از منابع
اسهفاده کرده است.
پارامتر بازدهی سامانه :این نمودار اخهالف و میزان پاسخ
به درخواستهای بیماران را نسبت به کل درخواستها بیان می
کند .تصویر بیان میکند که در هر لحظه از شبیهسازی ،بازدهی
سامانه پیشنهادی نسبت به دیگر موارد مطالعه بیشهر بوده است.
این نهیجه نشان میدهد که سامانه پیشنهادی توانسهه به
درخواستهای بیشهری پاسخ دهد و نسبت به روش معمولی
درمان بدون اسهفاده از سامانههای درمانی و  ،Sadokبا وجود
ارائه خدمات بیشهر بازدهی بههری داشهه باشد .بازدهی در روش
دسهی به دلیل باال بودن نرخ انهظار کاهش چشمگیری داشهه
است.

دل آرام و همکاران

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

بیان میکند که در هر لحظه از شبیهسازی ،بازدهی سامانه
پیشنهادی نسبت به دیگر موارد این مطالعه بیشهر بوده است.
این نهیجه نشان میدهد که سامانه پیشنهادی توانسهه به
درخواستهای بیشهری پاسخ دهد و نسبت به روش دسهی و
 ،Sadokبا وجود ارائه خدمات بیشهر بازدهی بههری داشهه
باشد .بازدهی در روش دسهی به دلیل باال بودن نرخ انهظار
کاهش چشمگیری داشهه و میتوان نهیجه گرفت که با افزایش
تعداد درخواستها ،بازدهی کاهش مییابد .در مطالعه Sadok
نیز با وجود ارائه خدمات کمهر نسبت به سامانه پیشنهادی،
بازدهی کمهر و در بههرین حالت معادل  %86بوده است .در
سامانه  ،Sadokخدمات پایش و درمان از طریق ویدئو
کنفرانس و با اسهفاده از آزمون خودگزارشدهی بک ()Beck
انجار میشود .این سامانه به منظور ارائه خدمات سالمت روان
به جانبازان در کشور آمریکا پیادهسازی شده و خدمات مشابه
سامانه پیشنهادی را به بیماران ارائه میکند .نکهه قابلتوجه آن
است که شراید شبیهسازی در این مرحله مهفاوت با بخشهای
قبل است ،زیرا برای بررسی و مقایسه میبایست از شراید
یکسان برای هر سه مورد اسهفاده شود ،به همین دلیل شراید
شبیهسازی با توجه به روال کار معمول در مراکز درمانی تعریف
شده است .به این معنی که هر سه مورد مطالعه ،به صورت 8
ساعت در شبانهروز (ساعت مهعارف کاری پرسنل) کار میکنند.
شبیهسازی این بخش برای مدت  10روز صورت گرفهه است،
زیرا با افزایش تعداد روزها ،زمان انهظار در مراکز درمانی برای
بیماران به طور نمایی افزایش یافهه که این امر منجر به ایجاد
مشکل در شبیهسازی و نمایانگر غیرمنطقی بودن ت خیر برای
روال کاری معمول است .نکهه قابلذکر دیگر آن است که نرخ
ورود درخواستها به سامانههای مورد مطالعه با روال معمول
درمان مهفاوت است ،زیرا در روال معمولی کار تعداد مراجعات و
مهناظر با آن تعداد درخواستها  1/60فرض شده برای سامانهها
میباشد .به همین علت نرخ ورود در سامانهها  10درخواست در
ساعت فرض شده؛ اما برای روال معمول درمان  1درخواست در
ساعت تعیین گردیده است.
سایر مطالعات بیشهر در طراحی و ارزیابی سامانههای مشابه
است که اطالعات کمهری در مورد مدلسازی آنها گزارش
شده است .از جمله در یک مطالعه  6ماهه در کشور اسهرالیا،
بیماران با اخهالالت افسردگی و خشم تحت نظر گرفهه شدند.
این بیماران  12جلسه درمانی را از طریق مکالمه ویدئویی
دریافت نمودند .در مقایسه نهیجه درمان این گروه با گروهی که
تحت درمان معمول مرکز بودند ،کاهش نشانههای بیماری
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محدودیت دسهرسی به سامانه به حداقل رسیده و امکان اسهفاده
از سامانه را برای افراد ذینفع در تمار اماکن ممکن شده است.
مهمترین بخش سامانه پایش میباشد .در این بخش با اسهفاده
از آزمونهای خودگزارشدهی به پایش مسهمر سالمت روان
بیماران پرداخهه میشود .اولین قدر در این بخش ،تعریف آزمون
ها و الگوریهمهای تحلیل آنها توسد پزشک و پرسهار میباشد.
بهمنظور فعال کردن پایش برای بیمار ،پس از بررسی پرونده و
تکمیل آن با توجه به جدول زمانبندی ،اولین جلسه مشاوره
برای او مشخص میشود .پس از انجار جلسه مشاوره و با توجه
به نظر پزشک ،با اسهفاده از SLAهای(بسهه حاوی مجموعه
خدمتهای از پیش تعریف شده توسد کادر پزشکی)
تعریفشده برنامه پایش بیمار مشخصشده و در پرونده او
ذخیره میشود .با توجه به پارامهرهای مشخصشده برای فرآیند
پایش ،یادآورهای مهناظر در سیسهم بتشده و به اطالع بیمار
میرسد .بیمار میتواند تنظیمات مربوط به یادآورها را تغییر داده
که این تغییرات در تاریخچه عملکردهای بیمار بتشده و در
صورت مغایرت با برنامه پایش به پرسهار اطالع داده میشود.
پرسهار در صورت نیاز با بیمار تماس گرفهه و راهنماییهای
الزر را به او تاکر میدهند.
در هر مرحله از پایش ،نهایج تحلیل سیسهمی به اطالع پرسهار
رسیده و پس از بررسی آن ،نهیجه تحلیل و پیشنهادها به بیمار
ارسال میشود .عالوه بر این در بازههای زمانی تعریفشده
پرسهار ملزر به تهیه گزارش از روند بهبود سالمت روان بیمار
بوده که به اطالع پزشک میرسد .پزشک تصمیمهای الزر
برای تغییر و یا ادامه پایش بیمار را اتخاذ کرده و توسد سامانه
به اطالع بیمار میرسد .با توجه به روند بهبود بیمار و گزارش
های پیشرفت سالمت او میتوان پارامهرهای پایش را ویرایش
نمود .این تغییرات در تنظیمات پایش و یادآورهای مرتبد با آن
بتشده و به اطالع بیمار میرسد.
طبق مطالعات انجارشده ،بهکارگیری رویکرد دوراپزشکی،
عالوه بر ت یر بر وضعیت سالمت جسمی بیمار ،در وضعیت
روحی او نیز مؤ ر بوده است .یکی از راههای رواندرمانی،
اسهفاده از روش خودگزارشدهی است .در این پژوهش ،با
اسهفاده از رویکرد دوراپزشکی و اسهفاده از ابزار خودگزارشدهی
سعی بر مدلسازی سامانه پایش از راهدور شده است تا بهوان
مشکالت و موانع درمان و پایش این بیماران را حل نمود .در
بین مطالعات مشابه ،نزدیکترین مطالعه به مطالعه حاضر
توسد  ]7[ Sadokانجار گرفهه که مقایسه کلی براساس شبیه
سازی در قسمت نهایج با محوریت همین مطالعه انجار گرفت.

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول
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دل آرام و همکاران

مدل مفهومی و ارزیابی سامانه روان درمانی

که به راحهی میتوان ادعا کرد که از دید پزشکی هیچ سناریو
.یا آیهم اطالعاتی در طراحی مدل سامانه از قلم نیفهاده است
نکهه مهم بعدی اسهفاده از دو شیوه ارزیابی برای پوشش تمار
 از محدودیت.آیهمهای طراحی از دیدهای مهفاوت بوده است
های این پژوهش دسهرسی به تعداد کمی از مهخصصان روان
پزشک در طراحی و ارزیابی مدل بوده است که در صورت
،دسهرسی به تعداد بیشهری از این همکاران در مراکز مخهلف
.امکان تغییرات جزیی در سناریوهای طراحی شده وجود داشت
 عدر ادامه آن در سطح توسعه سیسهم،محدودیت دیگر مطالعه
بوده که امکان ارزیابی عملی در پیاده سازی و بهرهبرداری از
.فرآیندهای ایجاد شده را امکانپایر میساخت
تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت دانشکده علور پزشکی دانشتگاه تربیتت
مدرس انجار پایرفهته و بتر ختود الزر متیدانتیم کته مراتتب
قدردانی را از همکاری دانشکده علور پزشکی و تمار مستئوالن
 ایتن مقالته برگرفهته از پایتاننامته.این دانشگاه به عمل آوریم
.کارشناسی ارشد میباشد
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Introduction: Psychological anomalies have a significant prevalence in the world, especially in
developing countries, such as Iran, and require the development of various interventions for
diagnosis, treatment, monitoring and care services. Regarding the nature of psychological
abnormalities monitoring, and especially the self-inventory testing method, it is recommended to use
telemedicine capabilities for remote monitoring of patients with these abnormalities. The purpose of
this study was to design and model a self-reported psychiatric system for depression.
Methods: In this study, firstly, by reviewing the texts and observing similar systems, interviewing
the psychiatric specialists of Shahid Beheshti Hospital of Kerman, nurses and patients of this center,
and presenting and analyzing the questionnaire, the requirements of such a system were elicited and
presented in the form of diagrams such as Class and business use Case in UML2.0. In order to
provide a general view of prospective view, context diagram was presented. Scenario-based and
simulation strategies were used to evaluate the model.
Results: By reviewing 33 similar studies and 45 websites related to similar systems, seven subsets
of account, education, counseling, treatment, monitoring, financial affairs and communications were
defined and listed with the full definition of relevant items, and communication types were
presented by UML diagrams. Also, in the first step of the evaluation of 20 scenarios, the final
scenario was approved by experts. Simulation indicators represent the high efficiency of the system.
Conclusion: The results of the evaluation of the proposed system show that the proposed system is
satisfactory in terms of qualitative criteria and covers all expected functional requirements.
Keywords: Tele-monitoring, Self-inventory, Depression, Physical and logical modeling,
Psychotherapy
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