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مقدمه :افزايش پيوسته درخواست خدمات تخصصي پوستي به همراه توزيع جغرافيايي نامتوازن اين متخصصان ،موجب محدودتر شدن
دسترسي بيماران به اين خدمات شده است .تله درماتولوژي يكي از راهكارهاي نوآورانه مي باشد كه ميتواند به عنوان راهحلي براي بهبود
دسترسي به خدمات تخصصي پوستي با صرف حداقل منابع مادي ،در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران مورد توجه قرار گيرد.
روش :پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده و با هدف طراحي مجدد و ارزيابي نرم افزار تله درماتولوژي انجام شد .در اين تحقيق ،طراحي
مجدد نرمافزار بعد از استفاده در محيط باليني و با استفاده از نظرات كاربران انجام و نسخه نهايي نرمافزار توليد شد و مورد ارزيابي قرار
گرفت.
نتایج :امتياز مربوط به ميزان رضايتمندي كلي كاربران از نرم افزار طراحي شده ،هشت از نه امتياز ممكن بود .امتيازات به دست آمده به
ترتيب 7.8 :براي واكنش كلي به سيستم 8.5 ،براي ويژگي هاي صفحه نمايش و رابط كاربري  7.9 ،براي اصطالحات و اطالعات

سيستم 8.3 ،براي يادگيري و  7.5براي قابليت هاي كلي سيستم بود.
نتيجهگيري :تجربيات كسب شده از اين پژوهش نشان ميدهدكه براي طراحي و استفاده موفقيت آميز نرم افزارهايي كه در حوزه
بهداشت و سالمت بكار مي روند ،بايستي جريان كاري و فرآيندهاي مربوط به ارائه خدمات بخوبي شناسايي ،درك و مدلسازي شوند.
همچنين براي افزايش قابليت استفاده و رضايت كاربر ،توسعه سيستم ها بايد بر اساس اصول طراحي كاربر محور و مشاركت ذينفعان در
تمام مراحل طراحي و توسعه سيستم باشد.
كليد واژهها :سالمت الكترونيک ،تله درماتولوژي ،طراحي كاربر محور ،قابليت استفاده ،رضايتمندي.
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درماتولوژي را فراهم ميكنند ،ميتوان در هر نقطهاي از كشرور
با استفاده از كامپيوتر و يا تلفن همراه ،حتي دورافتادهترين نقاط
جغرافيايي را به شرط دسترسي به اينترنت ،تحت پوشرش قررار
داد و به اين گرروه از بيمراران ،خردمات تخصصري مراقبتري و
بهداشتي ارائه كرد.
با اين وجود بررسي مطالعات مختلف نشان ميدهد كه برراي
اجراي موفقيتآميز و به كارگيري نررمافزارهرايي كره در حروزه
بهداشت و سالمت طراحي و پيراده سرازي مريشروند ،بايسرتي
جريانهاي كاري و فرآيند مربوط بره ارائره خردمات شناسرايي،
درك و مدلسازي شوند .همچنين اين سيستمها بايستي موجب
كمترين تغيير در روند كار فعلي درمانگران شده و تا حد امكان
مشابه با روال عادي كاري باشد [ .]12از طرفي محصوالت نرم
افزاري به خصوص در حيطه بهداشت و درمان نياز بره بهبرود و
ارتقاء هميشگي دارند؛ بنابراين ارزيرابي ،طراحري مجردد و رفرع
نواقص اين محصوالت موجب افزايش رضايتمندي كراربران و
احتماالً اسرتفاده بيشرتر از ايرن محصروالت خواهرد شرد []13؛
بنابراين تيم تحقيق تصميم دارند تا در اين مطالعه ،نرمافزار تله
درماتولوژي كه در مطالعه ديگري در سال  1392برراي مراكرز
سالمندان طراحي و پياده سازي [ ]14شده اسرت را برر اسراس
نظرات و پيشنهادات كاربران ،مجدداً طراحي و مدلسازيهراي
مربوطه را انجام دهند .همچنين در پايران بره بررسري قابليرت
كاربرد نرمافزار بازطراحي شده پرداختره و نترايآ آن را گرزارش
كند.
روش
پژوهش حاضر از نوع كاربردي بود .گزارش نسخه اوليه طراحي
و پيادهسازي اين نرمافرزار در مقالرهاي برا عنروان " طراحري و
ساخت سامانه تشخيص بيماريهراي پوسرتي از راه دور" ارائره
شد [ .]15در طرح پژوهشري جديردي كره برا همكراري مركرز
تحقيقات تله مديسين بيمارستان مسريح دانشروري وابسرته بره
دانشگاه علروم پزشركي شرهيد بهشرتي انجرام شرد ،براسراس
تجربيات قبلري اسرتفاده از نررم افرزار تلره درمراتولوژي [ ]16و
استفاده از نظرات كاربران ،مدلسازي و طراحي مجدد نرمافرزار
انجام و سپس آزمون ارزيابي قابليت استفاده و رضايتمندي اجرا
شد .با توجه به اينكه مرحله اول مربوط بره طراحري ايرن نررم
افزار مطابق با اصول طراحي نرمافزار و نيازسنجي اطالعراتي از
پزشكان متخصص صورت گرفته است ،اين مرحله مجدد تكرار
نشده و تغييرات بيشتر در زمينه مردل مفهرومي ،پايگراه داده و
رابط كاربري نرمافزار اعمال شد .در مرحله پراياني نسخه نهايي
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مقدمه
بررراي اول رين بررار واژه تلرره درمرراتولوژي توسررط  Predinaو
 Allenدر سررال  1995معرف ري شررد كرره مفهرروم آن تركيررب
فن آوري اطالعات و ارتباطرات از راه دور برراي ارائره خردمات
مراقبتي در حوزه بيماريهاي پوستى بود [ .]1اين تعبير امرروزه
تغيير چنداني نكرده و استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطرات
از راه دور كره امكران ارتبراط مجررازي برين درخواسرت كننررده
خدمات بهداشتي و مراقبتي پوستي و پزشک متخصص پوسرت
را فراهم مري سرازد ،همچنران بره عنروان تعريفري برراي تلره
درماتولوژي در نظر گرفته ميشود [ .]2در تله درماتولوژي ايرن
ارتباط ميتواند بين يک پزشک عمرومي و پزشرک متخصرص
پوست و يا بين متخصصان بيماريهاي پوستي با يكديگر و يرا
حتي بين بيمار و متخصرص پوسرت برقررار شرود و اطالعرات
برراليني و تصرراوير مربرروط برره ضررايعات پوسررتي بررراي كسررب
تشخيص و توصيههاي درماني تبرادل مريشرود [ .]3-6هردف
نهايي از به كارگيري اين روش ،افزايش دسترسي بره خردمات
تخصصي پوست ،كاهش زمان الزم براي ارائه تشخيصها و در
نهايت افزايش اثربخشري ايرن خردمات از طريرق ترداوم ارائره
مراقبت ميباشد [ .]5اين اهداف از طريق فراهمكردن امكانرات
الزم براي پزشكان متخصص پوست جهت هدايت معاينات بره
صورت غيرحضوري ،كاهش نقل و انتقرال بيمراران بره مراكرز
درماني و به طور كلي كاهش هزينه خردمات مراقبتري ممكرن
مي گردد [ .]6،7اين امر در نهايت منجر به افزايش رضايتمندي
بيماران به دليل كاهش زمان ،هزينه و افزايش دسترسي به اين
خدمات ميشود [ .]8به طور كلري اسرتفاده از تلره درمراتولوژي
براي ارائه خردمات تخصصري پوسرت برراي دريافرتكننردگان
خدمات مراقبتي (بيماران) ،موجب ايجاد دسترسي سرريعترر بره
خدمات تخصصي پزشكي بردون توجره بره مكران جغرافيرايي،
كاهش زمان انتظار براي دريافت خدمات ،كراهش هزينرههراي
دسترسي به خدمات تخصصي (هزينه ويزيرت ،حمرل و نقرل و
اسكان) ميباشد [ .]9براي فراهم كنندگان خدمات نيز اين مزايا
شامل كاهش ارجاعات غيرضروري و در نتيجه كاهش باركاري
و افزايش ظرفيت خدماترساني ،كاهش طول درمران ،كراهش
هزينهها براي سازمانها و مؤسسات بيمهگر (كراهش روزهراي
بسررتري در بيمارسررتان و در نتيجرره كرراهش بازپرداخررتهررا) و
همچنين آمروزش مرداوم متخصصران بيمراريهراي پوسرتي و
پزشكان سطح مراقبت اوليره مريباشرد [ .]10،11از ايرن رو در
كشورهاي در حال توسعه مانند ايرران ،برا اسرتفاده از امكانرات
فعل ري و طراحرري نرررم افزارهررايي كرره امكرران اسررتفاده از تلرره
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نرم افزار ايجاد و آزمون ارزيابي قابليت اسرتفاده برگرزار شرد .در
اين قسمت ابزار گردآوري داده ،از پرسشنامه اسرتاندارد ارزيرابي
قابليت كاربرد نرمافزار استفاده شد كه در ادامه به تفضيل شررح
داده خواهد شد .جامعه پرژوهش نيرز در ايرن مرحلره پزشركان
شاغل در بيمارستان تخصصي پوست رازي بودند كه بره دليرل
محدود بودن تعداد جامعه پژوهش ،نمونه گيري انجام نشرد و از
كليه افراد دعوت شد تا در پژوهش شركت كنند .چهرار پزشرک
عمومي و شش پزشک متخصص پوست كه مايل به مشراركت
در اين مطالعه بودند انتخاب شدند .اطالعات به دسرت آمرده در
اين مراحل با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و با استفاده
از تكنيکهاي آمار توصيفي (فراواني ،ميانگين ،انحرراف معيرار)
تحليل شدند.
نتایج
مرحله اول طراحي نرمافزار مربوط به نيازسنجي ،تعيين عناصرر
دادهاي و قابليتهاي موردنياز نرمافرزار برود كره برا اسرتفاده از
پرسشنامهاي كه توسط پژوهشرگر طراحري و توسرط پزشركان
متخصص پوست و عمومي تكميل شد ،گزارش مربوط بره ايرن
مرحله در مطالعه قبلري ارائره شرده اسرت [ .]15مرحلره بعردي
مربوط به طراحي مفهومي و مدلسازي مجدد نرم افزار ميباشد.
در اين مرحله با مشخص شدن موجوديتها ،نقشها و وظايف،

مرردل مفهررومي نرررمافررزار بررا اسررتفاده از زبرران مرردلسررازي
( UML)Unified Modeling Languageو در قالررب
نمودار موارد كاربرد ،كالس ،توالي و ...ايجاد شد .اين دياگرامها
به منظور طراحي استاندارد نرمافزار و مشرخص كرردن فرآينرد
كاري نرمافزار بسيار ضروري ميباشند .در اين مرحله طرح كلي
بانک اطالعاتي و روابط بين اجرزاي آن بررسري و نمودارهراي
مربوطه ،قبل از كدنويسي مجدد نرمافرزار تهيره شرد .شركل 1
مربوط به نمودار موارد كاربرد ميباشد كه كارهاي انجرام شرده
توسط نرمافزار و اكتورهاي مختلف را نشان ميدهد.
در اين سامانه سه  Actorوجود دارد كه به عنوان مدير سامانه،
پزشک درخواست كننده و پزشک مشاور فعاليت مريكننرد .هرر
كرردام از ايررن مرروارد داراي نقررشهررا و ويژگرريهرراي متفرراوتي
مي باشند .مدير سامانه مسروول تأييرد ثبرتنرام سراير كراربران
مي باشد .پزشک عمومي يا درخواست كننرده و پزشرک مشراور
ابتدا از طريق ثبتنام و تأييد آن توسط مدير سامانه ،به عنروان
كاربر فعال توسط نرمافزار شناسايي خواهند شرد .در ادامره هرر
كدام از كاربران از طريق ورود به نرمافزار ،قرادر بره اسرتفاده از
امكاناتي كه براي آنها در نظر گرفته شده است خواهند بود .در
ادامه تعدادي از اين نمودارها با توضيح ارائه خواهند شد .شركل
 1نمودار موارد كاربرد كاركرد نرم افزار و اكتورهراي مختلرف را
نمايش ميدهد.

در قدم اول براي ورود بره نررمافرزار كراربر بايسرتي اطالعرات
مربوط به نام كاربري و رمز عبور خود را وارد نموده و در صورت
صحيح بودن به صفحه اصلي نرمافزار (پنل كاربري) دسترسري

پيدا ميكند .در اين قسرمت كراربر (پزشرک درخواسرت كننرده
مشاوره) با انتخاب آيتم مربوط به ايجاد درخواست مشاوره جديد
و پركردن فرم اطالعات به همراه بارگذاري تصروير مربروط بره
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شکل  :1نمودار موارد كاربرد و اكتورهاي مختلف نرم افزار

طراحی مجدد و ارزیابی نرم افزار تله درماتولوژي

ضايعه بيمار ،ميتواند درخواست مشاوره خود را براي هريرک از
پزشكان متخصص ارسال و يا در قسمت پيامهاي ذخيرره شرده
نگهداري كند .در اين قسمت اگر از شماره شناسرايي و يرا نرام
مستعار منحصر بفرد و يكتا براي هرر بيمرار اسرتفاده شرود ،در

مهديزاده و همکار

صورت تكرار درخواست مشاهده سيستم در قسمت براالي فررم
درخواست مشاهده تعداد دفعات مشاوره هراي درخواسرت شرده
براي هر بيمار را نشان خواهد داد .شكل  2نمودار فعاليت مربوط
به فرايند درخواست مشاوره جديد را نشان ميدهد.

بعد از ارسال درخواست مشراوره ،در صرورتي كره نرام يكري از
پزشكان متخصص عضو شده در نرم افزار به عنروان مشراور در
فرم ارسال مشاوره انتخاب شده باشرد ،كراربر انتخراب شرده از
طريرررق پيامرررک و يرررا پسرررت الكترونيرررک مطلرررع شرررده و
282

با ورود به صفحه اصلي نرم افزار و وارد كرردن نرام كراربري و
رمز عبرور خرود امكران دسترسري ،مشراهده و پاسرخگويي بره
مشاوره درخواست شده را خواهد داشرت .ايرن فرآينرد در قالرب
نمودار توالي و در شكل  3ارائه شد.
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شکل  :3نمودار توالی مربوط به فرآیند پاسخ به مشاوره
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بعد از تهيه مدل مفهومي ،كدنويسي نررمافرزار آغراز و نسرخه
اجرايي نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نويسي PHP 7.0.9
 Finalو در محرريط برنامرره نويسرري نرررمافررزار Adobe
 Dreamweaver CC 2017 v17.5.0.9878ايجاد شرد.
بانک اطالعراتي مرورد اسرتفاده در ايرن نررمافرزار MySQL
 5.7.19بود .نرمافزار ايجاد شده تحت وب بوده .اين نرمافزار با
هدف تبادل الكترونيكي اطالعات و تصاوير مربوط به ضرايعات
پوستي ايجاد شده و از طريرق مرورگرهراي اينترنتري در طيرف
وسيعي از ابزارهاي الكترونيكي از جمله كامپيوتر ،تبلت و تلفرن
همراه قابل دسترسي ميباشد (تصروير  .)4برا توجره بره اينكره

هدف اين تحقيق طراحري مجردد نررم افرزار و اعمرال نظررات
كاربران در مطالعه قبل بود ،يكي از تغييرات اعمال شده ،مربوط
به رابط كاربري و فرم مربوط به ارسال اطالعات باليني برود .در
اين قسمت امكان افزودن تصاوير با حجم براال فرراهم گرديرد.
(تصوير شماره – 5الف) در قسمت پنل كاربري بخش مربوط به
گزارش گيري كه در نسخه قبلي فاقرد امكران گرزارش گيرري
كامل از اطالعات موجود در نرم افزار برود ،فعرال گرديرد ،ايرن
بخش قادر به ارائه گزارشهاي متنوعي از جمله بر اساس نروع
بيماري ،جنسيت ،سن ،پزشک درخواست كننرده و مشراور مري
باشد( .تصوير -5ب)

مهديزاده و همکار

طراحی مجدد و ارزیابی نرم افزار تله درماتولوژي

تصویر  :4نمایی از اجراي نرم افزار در مرورگر اینترنتی تلفن همراه.

تصویر ( :5الف) امکان افزودن تصاویر با حجم باالتر (ب) فعال شدن قسمت گزارش گيري سيستم براي كاربران
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آزمون ارزيابي قابليت استفاده در واقع ارزيابي نررمافرزار توسرط
كاربران ميباشد .اين آزمون فراهمكننده يک بازخورد مسرتقيم از
تعامل كاربر با نرمافزار و مواردي است كره ممكرن اسرت كراربر
هنگام استفاده با آن روبهرو شرود [ .]17،18دادههراي جمرعآوري
شده در ايرن روش برراي تعيرين مشركالت كراربران در هنگرام
اسررتفاده از نرررمافررزار و اصررالح آن بره كررار مرريرود .روشهررا و
ابزارهاي متفاوتي براي ارزيابي قابليت نررمافرزار وجرود دارد كره
بسته به نوع پژوهش و نظر پژوهشگران مورد استفاده قررار مري
گيرند [ .]19،20در ايرن مرطالعه براي انجام آزمرون ارزيابي
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بعد از اعمال تغييراتي كه كاربران در مطالعره قبلري خواسرتار آن
بودند ،نسخه نهايي نرم افزار آماده شرد .در حرال حاضرر نسرخه
نهايي نرمافزار در آدرس اينترنتري irantelederm.comقابرل
دسترس ميباشد .اين نرمافزار بره منظرور ارائره تشرخيصهراي
غيرهمزمران برراي مروارد مختلررف بيمراريهراي مرزمن و غيررر
اورژانسي پوستي كاربرد دارد .در حال حاضر استفاده باليني از اين
نرم افزار در مطالعه ديگري كه با همكاري مركرز تحقيقرات تلره
مديسررين ب ره منظررور بررسرري و مقايسرره نتررايآ برراليني در تلرره
درماتولوژي ،در جريان ميباشد ،استفاده ميشود و نترايآ مربروط
به زودي گزارش خواهد شد.

ارزیابی قابليت استفاده نرمافزار طراحی شده

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
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تعداد
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درصد
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درصد
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درصد

تعداد

5

درصد

تعداد

6
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0
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0

0

0
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75

1

25

8/25

0/50

2

34

8/16

0/75

عمومي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

0

0

8

0/0

متخصص

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

50

3

50
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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3

75
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0

7/75

0/50
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

49

2

34

1
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25

3
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0

0

0

0
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0/50
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

34

3

49

1
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0

0
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0/90

متخصص
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6

قابليتهاي تنظيم نرم
افزار

تعداد

ردیف
5

كار مداوم با نرم افزار

درصد

عمومي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

درصد

پاسخ

4

طراحي كلي نرم افزار

تعداد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

17

2

تعداد

عبارت

3

احساس شما در رابطه
با كار با نرم افزار

متخصص

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

درصد

پزشکان
متخصص

0

ميانگين كل

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

25
0

0
1

0
17

ميانگين

تعداد

2

ميزان سختي كار با
نرم افزار

عمومي

0

1
4

25
66

2
1

50
17

8
8

1/41
0/63

معيار

0
1

كاركرد كلي نرم افزار

جدول  :1فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار پاسخ هاي درج شده در پرسشنامه ارزیابی قابليت استفاده نرم افزار

انحراف

قابليت استفاده ،ده نفر شركت كننده از بيمارسرتان تخصصري
پوست رازي (چهار) پزشک عمومي وشرش پزشرک متخصرص
پوست داوطلب كه مايل به همكاري در ايرن بخرش از مطالعره
بودند) انتخاب شدند .از شركتكنندگان درخواست شد تا وظايف
معمول مربوط به مشاوره و درخواست مشراوره را برا اسرتفاده از
نرم افزار انجام و سپس پرسشرنامه ارزيرابي قابليرت اسرتفاده را
تكميل كنند .به اين منظور نرمافزار طراحري شرده بره صرورت
آنالين (بارگذاري شده بر روي سرورهاي دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي) در دسترس افراد شركت كننده قرار گرفت و هرر
يک از افرراد برا توجره بره نروع نقرش تعيرين شرده (پزشركان
متخصص پوسرت و پزشركان عمرومي) وظرايف مختلرف را برا
استفاده از نرم افزار طراحي شده ،انجام دادند .اين وظايف برراي
پزشكان عمومي شامل عضويت در سامانه ،ورود به سامانه ،ثبت
اطالعات باليني بيمار فرضري ،بارگرذاري تصراوير و ارسرال در
خواست مشاوره و گزارشگيري بود .براي پزشركان متخصرص
هم اين وظايف شامل عضويت در سامانه ،ورود به سامانه ،پاسخ
به درخواست مشاوره ها و گرزارشگيرري برود .در پايران برراي
بررسرري ميررزان قابليررت كرراربرد و رضررايتمندي كرراربران از
پرسشنامه اسرتاندارد QUIS (Questionnaire for User
) ]10[ Interface Satisfactionاسرررتفاده شرررد .روايررري

عمومي
متخصص

پرسشنامه با استفاده از روش روايي صوري و كسب نظرات پنآ
نفر از اساتيد حروزه مرديريت اطالعرت سرالمت و انفورماتيرک
پزشكي تأييد گرديد .الزم به ذكر است اين پرسشنامه استاندارد
بوده و تنها به فارسي روان ترجمه گرديد و بر اسراس مطالعرات
موجود پايايي پرسشنامه ( )ɑ=0/94تعيين گرديرده اسرت [.]14
اين پرسشنامه داراي  30سرؤال برود كره  3سرؤال مربروط بره
اطالعات هويتي فرد شركت كننده و  27سؤال ديگر مربوط بره
ارزيرابي قابليرت كرراربرد و رضررايتمندي (در  5قسررمت نظرررات
مربوط به كاركردن با سامانه  6سؤال ،صفحه نمايش  4سرؤال،
مجموعرره اصررطالحات و اطالعررات سررامانه  6سررؤال ،قابلي رت
يادگيري سامانه  6سؤال و قابليتهاي كلري سرامانه  5سرؤال)
بود .هر سؤال داراي پاسخي با امتياز صفر تا نره برود كره عردد
صفر نشانه كمترين ميزان قابليت و رضايتمندي و عدد نه بيانگر
بيشترين ميزان قابليت و رضايتمندي بود (امتياز صرفر ترا دو در
سطح ضعيف ،سه تا پنآ در سطح متوسط ،شرش ترا هشرت در
سطح خوب و نه در سطح عالي طبقه بندي ميشوند) توسط هر
كاربر تكميل و در اختيار پژوهشگر قرار گرفت .نتايآ حاصرل از
تحليل دادههاي مربوط به پاسخ شركتكنندگان بره پرسشرنامه
مربوط به آزمون ارزيابي قابليت كاربرد و ميزان رضايتمندي بره
تفكيک هر قسمت در جداول  1و  2نمايش داده شد.

مهديزاده و همکار

طراحی مجدد و ارزیابی نرم افزار تله درماتولوژي
جدول  : 2امتيازات كلی مربوط به پرسشنامه ارزیابی قابليت كاربرد نرم افزار تله درماتولوژي
ردیف

ميانگين GP

انحراف معيار

ميانگين

8
8/25
8/25
8
7/75
6/75
7/83

امتيازات GP
1/41
0/57
0/50
0/81
0/50
1/41
0/57

امتيازات Sp
8
8/33
8/16
8/5
7/66
6/83
7/91

0/63
0/81
0/75
0/54
0/81
0/75
0/75

8/5
8/75
8
8/75
8/5

0/57
0/50
0/81
0/50
0/59

8/83
8/66
8/50
8/50
8/62

0/40
0/51
0/54
0/83
0/57

مجموعه اصطالحات و اطالعات نرم افزار
0/57
7/5
استفاده از اصطالحات در نرم افزار
0/57
7/5
مجموعه اصطالحات مربوط به كار با سامانه
0/50
7/75
مكان پيغامها در صفحه نمايش
0
8
پيام براي ثبت دادههاي ضروري
0/57
8/5
پيامهاي سامانه در خصوص تكميل وظايف
0/50
8/25
پيامهاي خطا در نرم افزار
0/45
7/91
ميانگين كل امتيازات

7/16
7/5
7/83
7/83
8/66
8/33
7/94

0/75
0/54
0/75
0/40
0/51
0/51
0/57

يادگيري كار با نرم افزار
كشف ويژگي نرم افزار با آزمون و خطا
حفظ اسامي و استفاده از قابليتها
انجام سريع و آسان وظايف
پيامهاي راهنما در صفحه نمايش
راهنماي استفاده از نرم افزار

8/75
8/5
9
7/25
8/5
8/75

0/50
0/57
0
0/95
0/57
0/50

8.66
8
8/83
7/16
8/66
8/66

0/51
0/63
0/40
0/75
0/51
0/51

ميانگين كل امتيازات

8/45

0/51

8/32

0/55

سرعت نرم افزار
در دسترس بودن نرم افزار
تعدد قابليتهاي نرم افزار
تصحيح اشتباهات كاربر
طراحي متناسب با كاربران مختلف

8/75
9
6/75
5/75
7/25

0/50
0
0/50
0/50
0/50

8/66
9
7
5/83
7/83

0/51
0
0/63
0/75
0/75

ميانگين كل امتيازات

7/5

0/40

7/66

0/52

نظر كلی شما در رابطه با كاركرد نرمافزار
چيست؟

4
5
6
7
8
9

كاركرد كلي نرمافزار
ميزان سختي كار با نرم افزار
احساس شما در رابطه با استفاده از نرم افزار
طراحي كلي نرمافزار
كار مداوم با نرمافزار
قابليتهاي تنظيم نرمافزار
ميانگين كل امتيازات

انحراف معيار
SP

صفحه نمایش
10
11
12
13

ميزان خوانا بودن حروف در صفحه نمايش
انجام آسان وظايف با استفاده از عبارات مشخص
سازماندهي اطالعات
توالي صفحات نمايش
ميانگين كل امتيازات

14
15
16
17
18
19

قابليت یادگيري نرم افزار
20
21
22
23
24
25

قابليتهاي كلی نرم افزار
26
27
28
29
30
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در قسمت نظرات كلي كاربران ،از شش آيتم مربوط به نظرات
كاربران در خصوص استفاده از نرمافزار ،كمترين امتياز مربوط
به " قابليتهاي تنظيم نرمافزار" بود ،ميانگين امتيازات به
دست آمده (از حداكثر امتياز نه) ،كمتر از هفت بود .يكي از
داليل كسب امتياز كمتر نسبت به ساير آيتمهاي اين بخش،
محدود بودن و مشخص بودن كاركردها و وظايف اصلي نرم
افزار ميباشد كه امكان تنظيم قابل توجهي در اين قسمت براي

كاربر وجود ندارد؛ اما ذكر اين نكته ضروري است كه اضافه
كردن قابليتي كه براي كاربر امكان سفارشيسازي و تنظيماتي
چون تغيير اندازه فونت ،تغيير پنل كاربري و  ...را فراهم كند،
ميتواند منجر به افزايش رضايتمندي كاربر و كسب امتياز
باالتر در اين قسمت گردد .در اين قسمت ،ميانگين و انحراف
معيار امتيازات به دست آمده براي پزشكان عمومي (±0/90
 )7/83و براي پزشكان متخصص ( )7/91±0/75بود .نظر به

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

در اين خصوص ميانگين و انحراف معيار امتيازات به دست آمده
براي پزشكان عمومي ( )7/5±0/40و ميانگين و انحراف معيار
امتيازات به دست آمده براي پزشكان متخصص ()7/±0/52
بود .با اين وجود ميانگين امتياز كسب شده در رده امتيازي
شش تا هشت يا خوب قرار ميگيرد.
بحث و نتيجه گيري
هدف كلي اين پژوهش طراحي و مدلسازي مجدد فرآينردهاي
مربوط به نرم افزار تشخيص بيمراريهراي پوسرتي از راه دور و
سپس ارزيابي قابليت استفاده نررمافرزار تهيره شرده از ديردگاه
پزشكان متخصص و عمومي بود .با توجره بره نترايآ مطالعرات
قبلري كره در خصروص طراحري و پيرادهسرازي نررمافرزار تلرره
درماتولوژي [ ]15و بررسي نتايآ باليني مربوط به استفاده از اين
نرم افزار [ ]16ارائه شده است .تيم تحقيق تصميم گرفت ترا برا
استفاده از تجارب قبلي در طراحي ايرن نررم افرزار و همچنرين
نظراتي كه كاربران (پزشكان متخصص پوست و عمومي) طري
سه ماه استفاده از نرم افرزار در محريط براليني داشرتند ،نسرخه
جديدي از نرم افزار فوق را با اعمال نظرات و تغييرات خواسرته
شده طراحي كند .براي مدلسازي از زبان مردلسرازي UML
استفاده شد .سپس با استفاده از مدل مفهومي بره دسرت آمرده،
نسخه نهايي نرم افزار ايجاد شد.
نظرات و درخواستهاي متعددي براي اعمال تغييرات در نرم
افزار از طريق كاربران ارائه شد .اين نظرات اغلب شامل
درخواست ايجاد تغييراتي در رابط كاربري و همچنين اضافه
كردن قابليتهاي جديد به نرمافزار بود .در برخي از موارد اين
تغييرات محدود به رفع اشكاالت فني مربوط به عدم اتصال و يا
دسترسي به نرم افزار بود و در مواردي نيز اضافه كردن ماژول
ها و يا تغييراتي در فرمهاي جمعآوري داده مربوط به بيماران از
جمله امكان حذف و يا ويرايش تصوير بارگذاري شده و
همچنين امكان بارگزاري تصاوير با حجم بيشتر بود.
قابليتهاي جديدي مانند امكان گزارشگيري آماري (بر اساس
نوع بيماري ،تاريخ ارجاع ،پزشک ارجاع دهنده و پزشک مشاور)
و همچنين امكان ارسال همزمان درخواست مشاوره براي بيش
از يک پزشک متخصص از مواردي بود كه توسط كاربران
مطرح و در ايجاد نسخه نهايي اعمال شد .در پايان نيز ،آزمون
ارزيابي قابليت استفاده با استفاده از پرسشنامه استاندارد QUIS
انجام شد .ميانگين امتيازات كسب شده ( 8از  9امتياز ممكن)
بيانگر ميزان قابليت استفاده و رضايتمندي خوب نرمافزار
طراحي شده ميباشد.
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اينكه هر دو ميانگين در رده امتيازي بين شش تا هشت قرار
گرفتند كه معادل خوب ميباشد ،ميتوان نتيجه گرفت كه
قابليتهاي نرم افزار در اين بخش قابل قبول بوده و نيازي به
تغيير و يا اصالح جدي ندارد .جدول شماره  2نتايآ كلي پاسخ
شركت كنندگان به پرسشنامه ارزيابي قابليت كاربرد را در رابطه
با نرم افزار طراحي شده در اين مطالعه نشان مي دهد.
در خصوص نظرات كاربران در مورد قابليتهاي صفحه نمايش
نرمافزار ،ميانگين و انحراف معيار امتيازات به دست آمده براي
پزشكان عمومي ( )8/5±0/59و براي پزشكان متخصص
( )8/62±0/57بود .با توجه به اينكه ميانگين امتياز كسب شده
براي هر آيتم از هشت باالتر بود؛ بنابراين سطح قابليت كاربرد
و رضايتمندي كلي هر دو گروه كاربران پزشک عمومي و
متخصص در مورد صفحه نمايش نرمافزار در سطح خوب قرار
ميگيرد .نتايآ مربوط به بخش مربوط به مجموعه اصطالحات
و اطالعات به كار رفته در نرمافزار براي پزشكان عمومي
( )7/91±0/45و پزشكان متخصص ( )7/94±0/57بود .در
خصوص نظرات كاربران در مورد خود نرمافزار و قابليت كاربرد
آن ،ميانگين امتيازات كسب شده براي پزشكان عمومي
( )8/45±0/51و براي پزشكان متخصص ( )8/32±0/55بود.
نظر به اينكه هر دو ميانگين در رده امتيازي شش تا هشت قرار
گرفتند ميتوان نتيجه گرفت كه در كل نظر هر دو گروه از
كاربران نسبت به قابليت يادگيري نرمافزار ،در سطح خوب قرار
ميگيرد.
در قسمت نظرات كاربران در رابطه با قابليتهاي كلي نرم افزار
نيز ،كمترين امتياز مربوط به آيتم قابليت تصحيح اشتباهات
كاربر بود .در نرمافزار طراحي شده عليرغم اينكه مكانيزمهاي
خاصي تعبيه شده تا كاربر در هنگام وارد كردن اطالعات در
فرمهاي الكترونيكي مربوطه دچار اشتباه نشود و يا اطالعات را
در شكل اشتباه وارد نكند ،ولي اين ويژگي تنها قابليت
مشخصكردن اشتباهات و نمايش پيام خطا را دارد و امكان
تصحيح اشتباهات به صورت خودكار را ندارد .براي مثال در
صورتي كه فرد اطالعات و يا تصاوير اشتباه را بارگذاري و
ارسال كند امكان ويرايش و يا حذف درخواست ارسال شده
وجود ندارد و فرد بايستي مجدداً فرم ارسال اطالعات را تكميل
و تصاوير را بارگذاري نمايد .هرچند معموالً منظور از تصحيح
اشتباه كاربر اشاره به مشخص كردن خطا و كمک به تصحيح
آن ميباشد؛ بنابراين در اين تحقيق تنها امكان مشخصكردن
اشتباهات مربوط به ورود داده امكانپذير بود و ميتواند توجيه
مناسبي براي كسب امتياز پايين از كاربران در اين قسمت باشد.

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

طراحی مجدد و ارزیابی نرم افزار تله درماتولوژي

288

گفت كه ارزيابي قابليت كاربرد يا استفاده نرم افزارهاي طراحي
شده جزئي جدايي ناپذير در استفاده و به كارگيري نرمافزارها
بوده و بسته به نوع پژوهش و نظر پژوهشگران پرسشنامههاي
استاندارد مختلفي(كه براي ارزيابي قابليت كاربرد نرم افزار وجود
دارد) مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
تجربيات كسب شده از اين پژوهش نشان ميدهد كه براي
اجراي موفقيتآميز استفاده و به كارگيري نرمافزارهايي كه در
حوزه بهداشت و سالمت به كار ميروند نظير نرمافزار طراحي
شده در اين تحقيق ،بايستي جريان كاري و فرآيندهاي مربوط
به ارائه خدمات و درمان بيمار به خوبي شناسايي ،درك و مدل
سازي شوند .همچنين براي افزايش قابليت استفاده و
رضايتمندي كاربر ،طراحي و توسعه سيستم ها بايد بر اساس
اصول طراحي كاربر محور (استفاده از نظريات كاربران و اعمال
آن ها در طراحي نهايي سيستم) و مشاركت ذينفعان سيستم در
تمام مراحل طراحي و توسعه سيستم باشد .عالوه بر اين،
سيستمهاي نوين پزشكي از راه دور بايستي موجب كمترين
تغيير در روند كار فعلي درمانگران شده و تا حد امكان مشابه
با روال عادي كاري باشد .با توجه به نتايآ به دست آمده از
ارزيابي نرمافزار طراحي شده ،به نظر ميرسد جلب مشاركت
كاربران نهايي نرمافزارهايي از اين دست موجب مشخص شدن
نيازهاي واقعي نرمافزار و همچنين اعمال كردن نظرات آنها
در خصوص نرمافزار و همچنين عدم تغييرات بزرگ در
فرآيندهاي كاري ميتواند موجب افزايش قابليت استفاده و
رضايتمندي كاربران و در نتيجه احتمال استفاده و به كارگيري
بيشتر در محيط باليني و استفاده روزمره براي اين كاربران
گردد .در مطالعه حاضر نيز ،تنها در ابزارهاي استفاده شده براي
ارجاع و يا ارائه درمان به بيماران تغيير حاصل شده و بيماران به
جاي مراجعه حضوري و معاينه توسط پزشک متخصص،
اطالعات باليني و تصاوير مربوط به ضايعات در اختيار پزشک
متخصص قرار گرفته و تشخيص و طرح درماني را ارائه ميكند.
با توجه به موارد باال ميتوان به طور كلي چنين گفت كه
ميتوان با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و راهكارهاي
مبتني بر آن مانند اينترنت ،كامپيوتر و دوربين ديجيتال از منابع
موجود و در دسترس فعلي براي فراهم كردن امكان دسترسي
بيشتر به خدمات تخصصي را براي افراد نيازمند فراهم كرد.
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به طور مشابه Ezzedine ،و همكاران در پروژه بلرک اسركين
يک سامانه تحت وب براي جمع آوري تصاوير و تشخيصهراي
ارائه شده ايجاد كردند .براي سنجش قابليت اسرتفاده و ميرزان
رضايت مندي كاربران از اين سامانه در مرحله اوليه از پرسشنامه
استاندارد ديويس و همكاران اسرتفاده شرد .در ايرن پرسشرنامه
شش سؤال مربوط به قابليت استفاده ،ده سؤال مربوط به آساني
كاربرد و پنآ سوال در مورد نظر كلي كاربران در مرورد سرامانه
بود .نتايآ اين آزمون نشانگر مفيد بودن ،كاربردپرذيري و ثبرات
سامانه مورد نظر بود [ .]22در مطالعه فوق هيچ پريش الگرويي
وجود نداشته و نرم افزار طراحي شده به منظور ارزيرابي قابليرت
مورد بررسي قرار گرفت.
در مطالعه ديگري  Lewisبراي ارزيابي قابليت ،كاركرد كلي و
رضايتمندي كاربران از سامانه تحت وب پزشكي از راه دور كه
براي مديريت افراد مبتال به ضايعه رنگي پوست طراحي شده
بود ،از پرسشنامه  24سؤالي استاندارد استفاده كرد .در اين
پرسشنامه  10سؤال مربوط به قابليت كاربرد رابط كاربري
سامانه 6 ،سؤال مربوط به ميزان مفيد بودن و كاركرد سامانه و
 8سؤال مربوط به ميزان تأثيرگذاري بر فرآيند كاري پزشكان
بود [ .]23در مطالعه ديگري  Frühaufو همكاران براي
ارزيابي قابليت كاربرد و ميزان رضايتمندي سامانه پايش از راه
دور بيماران مبتال به پسوريازيس از يک پرسشنامه قابليت
ارزيابي و رضايتمندي  20سؤالي استفاده كردند .مجموع
امتيازات به دست آمده در اين مطالعه نشان دهنده ميزان
رضايتمندي باالي ( )%83كاربران از سامانه مورد نظر بود .در
اين مطالعه اشارهاي به انجام تغييرات و اصالحات در سامانه با
توجه به نتايآ به دست آمده از ارزيابيها وجود نداشت [.]24
به طور مشابه  Alexandruدر مطالعهاي با عنوان "آزمون
قابليت كاربرد و بهبود وبسايتهاي پزشكي از راه دور" براي
ارزيابي قابليت يک سامانه تحت وب پايش از راه دور براي
بيماران مبتال به بيماري مزمن انسدادي ريه از پرسشنامه 27
سؤالي كه تركيبي از سؤاالت باز و بسته بود استفاده كرد كه به
صورت الكترونيكي توسط كاربران اين سامانه تكميل شد .در
اين پرسشنامه  10سوال مربوط به قابليت كاربرد عمومي
سامانه 10 ،سؤال مربوط به ويژگيهاي طراحي و رابط كاربري
و  7سؤال مربوط به قابليت كاربرد ابزارهاي اندازهگيري و
گزارشگيري در سامانه بود [ .]19با توجه به موارد فوق ميتوان
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Introduction: The continuous increase in the demand for specialized skin care services,

together with the unbalanced geographical distribution of these specialists, has limited the
access of patients to these services. Teledermatology is one of the innovative approaches that
can be considered as a solution to improve the access to specialized skin care services with
minimal material resources in developing countries such as Iran.
Methods: The present study is an applied and aimed to re-designing and evaluating tele-dermatology
software. In this research, redesign of the software was done through obtaining the users feedback
after being used in clinical setting, then final version of the software designed and usability
evaluation test was conducted.
Results: The usability testing result, show dermatologist and GP were very satisfied with the system
and overall average scores obtained were 8 out of a total of 9 achievable scores. The scores earned
was respectively: 7.8 for overall reaction to the system, 8.5 for screen feature, 7.9 for terminology
and system information, 8.3 for Learning and 7.5 for system capability.
Conclusion: The experience gained from this research shows that for the successful development and
use of telehealth tools, need engage and collaboration with main stakeholder, identify, understand and
modeled work flows and processes related to the provision of patient services and treatment. Also in
order to increase the usability and user satisfaction, the design and development of systems should be
based on the principle of user-centered design and engagement of system stakeholders at all stages of
system design and development.
Keywords: E-Health, Teledermatology, User-centered Design, Usability, Satisfaction
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