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Abstract
Purpose: To manage traffic accidents information effectively, deploying electronic
information systems have been recommended. However, the evaluation studies are necessary
to identify the weaknesses and strengths of these systems. The aim of this study was to evaluate
the usability of a traffic casualty’s information system from the perspectives of the users who
worked in Iranian public hospitals.
Methods: This was a quantitative study conducted in 2014. The participants consisted of 246
employees who worked in the medical records department and the accounting department of
public hospitals which had a trauma center. Data were collected using a questionnaire. The
validity of the questionnaire was determined using face and content validity methods and its
reliability was calculated using the Cronbach’s coefficient alpha (α=0.81).
Results: According to the results, the attitude of most of the users (n=118, %59) towards the
system was at a medium level. Most of the users believed that the system interface design
(n=170, %85), system information and terminology (n=193, %96.5), and the system features
(n=165, %82.5) were at a good level. The results also showed that there was a positive
correlation between the perceived usefulness of the system and the time spent on using the
system (P=0.01, r=0.521).
Conclusion: Considering factors influencing the use of the traffic casualty’s information
system, such as the perceived usefulness and the ease of use can encourage users to use the
system more effectively. Such a system can provide managers with accurate, precise and timely
information to avoid taking repetitive actions, to reduce financial and human damages, and to
coordinate various resources to implement road safety rules.
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ارزیابی قابلیت استفاده از سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی
3

 حمید حقانی،2 هاله آیت اللهی،1زهرا نظری

 اما بررسی نقاط قوت. به منظور مدیریت موثر اطالعات تصادفات به کارگیری سیستمهای الکترونیکی توصیه شده است:هدف
 هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت استفاده از سامانه اطالعات مصدومین. مطالعات ارزیابی ضروری است،و ضعف این سیستمها
.ترافیکی از دیدگاه کاربران شاغل در بیمارستانهای دولتی کشور بود
 نفر از کارکنان246  شرکت کنندگان این مطالعه را. انجام شد1393  این پژوهش یک مطالعه کمی بود که در سال:روش بررسی
،شاغل در واحدهای مدارک پزشکی و حسابداری بیمارستانهای دولتی سراسر کشور که دارای واحد رسیدگی به صدمات بودند
 روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و روش اعتبار. دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری گردید.تشکیل میدادند
.) محاسبه شدα=0/81( محتوا تعیین و پایایی آن نیز از طریق آزمون همبستگی درونی آلفای کرونباخ
 اکثریت.) نسبت به سامانه در سطح متوسط قرار داشتn=118 ، درصد59(  نتایج نشان داد نگرش کلی اکثر کاربران:یافتهها
) وn=193 ، درصد96/5(  اصطالحات و اطالعات سامانه،)n=170 ، درصد85( کاربران عقیده داشتند که طراحی صفحه نمایش
 همچنین یافتهها نشان داد که بین ادراک کاربران از مفید بودن.) در سطح خوب استn=165 ، درصد82/5( قابلیتهای کلی آن
.) همبستگی مثبت وجود داشتr=0/521 ،p=0/01( سامانه و مدت زمان استفاده از آن
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نتیجهگیری :براساس نتایج بدست آمده میتوان گفت که توجه به عوامل موثر بر استفاده از سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی
نظیر برداشت ذهنی کاربران از مفید بودن و سهولت استفاده از سامانه می تواند کاربران را به استفاده موثر از آن ترغیب نماید.
این عوامل را میتوان در راستای ارتقا کیفیت سامانه اطالعاتی مصدومین ترافیکی به کار گرفت .در نتیجه اطالعاتی دفیق ،صحیح
و به هنگام در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت تا منجر به جلوگیری از فعالیتهای تکراری ،کاهش خسارات مالی و جانی و
هماهنگی بین بخشهای مختلف جهت اجرای نکات ایمنی گردد.
کلمات کلیدی :سیستم اطالعات ،تصادف ترافیکی ،فنآوری اطالعات سالمت ،ارزیابی قابلیت استفاده
نویسنده مسئول :هاله آیت اللهیayatollahi.h@iums.ac.ir ،
آدرس :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،گروه مدیریت اطالعات سالمت
 -1کارشناسی ارشد مدارک پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2استادیار گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -3مربی ،آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

میتوانند با سایر سیستمهای اطالعاتی رقابت داشته باشند،
اما متاسفانه بسیاری از آنها هنوز قادر به برآورده ساختن
نیازهای کاربران نیستند ( .)9یکی از دالیل عوامل انسانی
و نقش آنها در پیادهسازی موفق این سیستم ها است که
کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند ( .)10به هنگام استفاده از
سیستمهای اطالعاتی ،ممکن است کاربران با مشکالت
متعددی نظیر سردرگمی در جستجو ،اختالل در جریان
اطالعات و عدم برقراری ارتباط موثر و کارآمد با سیستم
اطالعاتی مواجه شوند .بنابراین ارزیابی این سیستمها
مسئلهای مهم است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
(.)11،12
نتایج تحقیقات حاکی از این است که  70درصد کاربران
سیستمهای اطالعاتی معتقدند که سرمایه گذاری برای این
سیستمها هیﭻگونه برگشتی ندارد و فقط  30درصد شرکت
ها ،سرمایهگذاری برای سیستمهای اطالعاتی را موفق
گزارش کردهاند ( .)11-13از این رو ،به منظور بررسی نقاط
قوت و ضعف سیستمها ،انجام ارزیابیهای دورهای پیشنهاد
میشود .در ایران به منظور گردآوری دادههای ترافیکی،
سیستمی تحت عنوان "سامانه اطالعاتی مصدومین
ترافیکی" طراحی شده است .این سامانه در سال  1389و
از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت
استفاده در بیمارستانهای دولتی که مصدومین حوادث
ترافیکی به آنها مراجعه میکردند ،معرفی شد .در حال
حاضر ،دادههای مربوط به تصادفات نظیر مشخصات راننده
و وسیله نقلیه ،دادههای مربوط به مکان ،زمان ،تاریخ حادثه
و هزینه خدمات درمانی ارائه شده ،توسط کاربران سیستم
که در بخشهای مدارک پزشکی و حسابداری بیمارستانها

مقدمه
ترافیک از پیچیدهترین و خطرناکترین رویدادهایی است
که افراد روزانه با آن مواجه میشوند ( .)1عوامل زیادی در
افزایش تلفات جادهای ناشی از تصادفات دخالت دارند که
بررسی همه جانبه این موضوعات نیازمند سیستمی است
که این عوامل را به صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت
نماید .متاسفانه نگرش کنونی به مقوله تصادفات بیشتر از
جهت مسائل فنی و مهندسی است و به جنبههای
مدیریتی آن کمتر توجه گردیده است .بررسیهای انجام
شده در این زمینه و همچنین علل ناکامی در کنترل
تصادفات و تلفات ،نشاندهنده فقدان یک سیستم جامع
مدیریتی در زمینه ایمنی جادهای است .در این راستا،
مدیریت موثر ثبت اطالعات تصادفات و استفاده از اطالعات
به منظور بهبود ایمنی جادهها و تجزیه و تحلیل علل
تصادفات امری ضروری است ( .)2،3در همین رابطه ،تجربه
کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که به منظور انجام
مطالعات و تحقیقات مداوم ،داشتن سیستمی برای
ذخیرهسازی دادههای تصادفات ضروری میباشد ( .)4،5از
سوی دیگر اهمیت ثبت دادههای به هنگام باعث شده تا به
کار گیری سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر وب جایگزین
سیستمهای قدیمی شود .شایان ذکر است که با توجه به
افزایش کاربردهای مختلف نرمافزارهای مبتنی بر وب،
موضوع کیفیت این سیستمها را نیز نباید از نظر دور داشت
( .)6از سوی دیگر ،رضایت کاربران بر استفاده آنها از
سیستم تاثیرگذار است و نگرش منفی کاربران چالشهایی
را برای موفقیت این سیستمها ایجاد میکند ( .)7،8اگرچه
سیستمهای مبتنی بر وب انعطافپذیری بیشتری دارند و
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حذف گردید .پاسخهای هر سوال نیز در مقیاس نه گزینهای
لیکرت ( )1-9و طبق پرسشنامه استاندارد در نظر گرفته
شد .ابتدا پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد .ترجمه
فارسی توسط متخصصین بررسی گردید تا از نظر محتوا،
مفهوم و نگارش با نسخه اصلی همخوانی داشته باشد .در
نهایت روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری و
روش اعتبار محتوا و با کسب نظر از چهار نفر از اساتید
حوزه مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی
تعیین و پایایی آن نیز از طریق آزمون همبستگی درونی
کرونباخ
آلفای
)Internal
(consistency
( )α=0/81( )alpha Cronbach’sمحاسبه شد .به
منظور گردآوری دادهها و افزایش تعداد افراد شرکت کننده
در پژوهش از روش مصاحبه تلفنی استفاده شد .سپس
دادهها وارد نرم افزار  SPSSنسخه  18شدند و با استفاده
از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار
استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون ( Pearson
 ،)Correlationآزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه
One-Way
Analysis
of
( Variance
) )(ANOVAو آزمون  tمستقل ( Independent
 )Sample t-testتحلیل گردیدند.

مستقر هستند ،وارد سامانه شده و به صورت روزانه توسط
کارشناسان مربوطه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مورد بررسی قرار می گیرند .لکن ،تا به حال این
سامانه مورد ارزیابی قرار نگرفته است .هدف از پژوهش
حاضر ارزیابی سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی از دیدگاه
کاربران شاغل در بیمارستان های دولتی کشور بود.
روش بررسی
این مطالعه از نوع کمی (پیمایشی) بود که در سال 1393
انجام پذیرفت .شرکتکنندگان این مطالعه را  246نفر از
کارکنان شاغل در بخشهای مدارک پزشکی و حسابداری
بیمارستانهای دولتی سراسر کشور که دارای مرکز تروما
( )Trauma Centerبودند (از هر بخش یک نفر) و از
سوی وزارت بهداشت به عنوان کاربر سامانه معرفی شده
بودند ،تشکیل میدادند .شایان ذکر است که سیستم مورد
نطر تنها توسط این دو گروه از کارکنان بیمارستان های
مورد مطالعه استفاده میشد .مراکز تروما یا مراکز
خدماترسانی اورژانس به مصدومان حوادث ،بخشهایی
هستند که به طور تخصصی در برخی از بیمارستانها دایر
بوده و به مصدومان حوادث خدمات ارائه میدهند.
گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامهای صورت گرفت
که پس از بررسی متون و مقاالت مرتبط ( )14-16در نه
بخش تنظیم گردید .بخش اول مشخصات فردی با هفت
سؤال ،بخش دوم سواالت مربوط به برداشت ذهنی کاربر از
مفید بودن سیستم (سه سوال) و بخش سوم در برگیرنده
سواالت مربوط به میزان اعتماد کاربر به سیستم (سه
سوال) بود .بخش چهارم تا نهم براساس نسخه هفتم
پرسشنامه استاندارد کوئیز ( Questionnaire for
 )QUIS) )User Interface Satisfactionطراحی
شد که ابزار معتبری برای سنجش قابلیت استفاده از
سیستم می باشد .این پرسشنامه دارای بخشهای زیر بود:
موارد مربوط به نگرش کلی کاربران راجع به سامانه (هفت
سوال) ،وضعیت صفحه نمایش اطالعات (11سوال)،
مجموعه اصطالحات و اطالعات سامانه ( 17سوال) ،قابلیت
یادگیری ( 13سوال) ،قابلیتهای کلی سامانه ( 15سوال)،
راهنماهای موجود در سامانه ( 17سوال) .نظر به اینکه
تکمیل بخشهای نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم پرسشنامه
استاندارد مربوط به آموزشهای آنالین ،چند رسانهای و از
راه دور و نصب برنامه ،اختیاری بود لذا از پرسشنامه اصلی

یافتهها
به منظور گردآوری دادهها با کاربران سامانه در بخشهای
مدارک پزشکی و حسابداری  123بیمارستان دولتی
مصاحبه شد (از هر بخش یک نفر) که از این تعداد در
مجموع  200نفر ( 89درصد) در پژوهش شرکت کردند.
از بین افراد شرکت کننده بیشترین فراوانی (  56/5رصد،
 )n=113مربوط به شاغلین بخش حسابداری بود .یافتههای
حاصل از این پژوهش نشان داد که  41/5درصد ( 58نفر)
از پاسخدهندگان زن و  85/5درصد (117نفر) از پاسخ-
دهندگان مرد بودند .از نظر سن ،بیشترین تعداد
پاسخدهندگان ( 68/5درصد) در گروه سنی  30-39قرار
داشتند و تحصیالت اکثر پاسخدهندگان ( 53درصد)
کارشناسی و کمترین تعداد ( 20درصد) کارشناسی ارشد
بود .اکثر پاسخدهندگان در واحد حسابداری ( 56/5درصد)
مشغول به کار بودند و  49درصد از پاسخدهندگان بیش از
شش ساعت در هفته از سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی
استفاده میکردند .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین
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میزان سابقه کار بین  6-10سال ( 55درصد) و بیشترین
تجربه کار با سامانه اطالعاتی مصدومین ترافیکی بین دو تا
سه سال ( 66/5درصد) بود.

بحث و نتیجه گیری
نتایج برخی از مطالعات نشانگر آن است که بالغ بر 50
درصد پروژههای فنآوری اطالعات شکست خوردهاند83 ،
درصد از آنها نیازهای کاربران را محقق نمیسازند و بیش
از  30درصد آنها قبل از تحویل به طور کامل منحل
میشوند .این در حالی است که موفقیت و شکست پروژه-
های فنآوری اطالعات بر نگرش افراد درگیر در پروژه
تاثیرگذار است .پروژه های موفق فنآوری اطالعات بهبود
و پیشرفت شغلی کاربران را به دنبال خواهند داشت ،در
صورتی که پروژههای ناموفق به دلیل شکست در ایجاد
تغییر و نیز شکست در ارائه راهحلهای قابل اجرا ،باعث عدم
اطمینان در سازمان میشوند (.)11
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که برداشت ذهنی
کاربران از مفید بودن سامانه در سطح خوب قرار داشت .در
مطالعات مختلف برداشت ذهنی از مفید بودن یکی از
عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از
فنآوریهای جدید گزارش شده است ( .)10-17،21عالوه
بر آن  Chismarو  Pattonبیان کردند که  65درصد از
کارکنان مراکز بهداشتی بر مفید بودن فنآوری تأکید
دارند ،در حالی که سایر مشاغل بیشتر بر سهولت استفاده
از فنآوری تمرکز دارند )22( .چنانی نیز در مطالعه خود
برداشت ذهنی پرستاران از مفید بودن سیستم اطالعات
بیمارستان را عامل موثر بر تصمیم آنها برای ادامه استفاده
از سیستم دانست ( .)23لذا میتوان گفت که نتایج پژوهش
حاضر با سایر پژوهش های مشابه همخوانی دارد .همچنین،
در مطالعه حاضر ،از آنجا که بین برداشت ذهنی از مفید
بودن سامانه و میزان استفاده از ان ارتباط آماری وجود
داشت ،میتوان گفت که این عامل از جمله عوامل موثری
است که باید در ترویج استفاده از آن مورد توجه قرار گیرد.
از دیگر یافته های پژوهش ،میزان اعتماد کاربران به سامانه
اطالعات مصدومین ترافیکی بود که در سطح خوب قرار
داشت .به طور مشابه ،در مطالعه  Tungو همکاران و
همچنین در مطالعه حیدری و همکاران یکی از عوامل
تأثیرگذار بر تصمیم کاربران در استفاده از فنآوری عامل
اعتماد معرفی گردیده است ( Wu .)24 ،25و همکاران با
افزودن دو متغیر اعتماد و هنجار ذهنی به مدل پذیرش
فنآوری ،تأثیر این عوامل بر متغیر تصمیم به استفاده از
سیستم گزارش دهی عوارض جانبی دارو ها را ( Adverse
) )Event Reporting System (AERSمثبت

در خصوص برداشت ذهنی کاربران از مفید بودن سامانه،
بیشترین فراوانی متعلق به افراد بود که برداشت خوب
( 59/5درصد )n=119 ،یا متوسطی ( 39/5درصد)n=79 ،
از سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی داشتند .اعتماد اکثر
کاربران (85درصد )n=170،نسبت به استفاده از دادههای
سامانه در سطح باال بود ،لکن نگرش کلی اکثر کاربران
نسبت به سهولت استفاده از سامانه ( 59درصد)n=118 ،
در سطح متوسط قرار داشت .اکثریت کاربران عقیده
داشتند که طراحی صفحه نمایش ( 85درصد،)n=170 ،
اصطالحات و اطالعات سامانه ( 96/5درصد،)n=193 ،
قابلیت یادگیری سامانه ( 82/5درصد )n=165 ،و قابلیت
های کلی آن (82/5درصد )n=165 ،در سطح خوب است.
لکن کلیه افراد شرکتکننده در پژوهش وضعیت
راهنماهای موجود در سامانه را در سطح متوسط ارزیابی
کردند .نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین عوامل مورد
بررسی و مدت زمان استفاده از سامانه اطالعات مصدومین
ترافیکی نشان داد که بین ادراک کاربران از مفید بودن و
مدت زمان استفاده از سامانه ،سهولت استفاده و مدت زمان
استفاده از سامانه ،و اعتماد و مدت زمان استفاده از سامانه
همبستگی مثبت وجود داشت .اما بین سن و مدت زمان
استفاده از سامانه ( )p=0/49و متغیر جنس و مدت زمان
استفاده از سامانه ( )p=0/83همبستگی مشاهده نگردید.
(جدول)1

جدول :1همبستگی بین عوامل مورد بررسی و استفاده از
سامانه اطالعاتی مصدومین ترافیکی
همبستگی

P-Value

عوامل
برداشت ذهنی از مفید بودن

0/521

*0/01

اعتماد

0/501

*0/01

سهولت استفاده

0/263

*0/04

سن

0/81

0/49

جنس

0/20

0/83
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*ارتباط در سطح  α=0/05معنادار است.
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مجموعه اصطالحات و اطالعات ،نحوه یادگیری ،قابلیتها و
امکانات موجود در سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی در
سطح خوب قرار داشت و تنها موردی که نیاز به توجه
بیشتر داشت راهنماهای سامانه بود .این در حالی است که
مطالعات مختلف نیز تاثیر آسان بودن یادگیری سیستم را
بر تصمیم کاربران به استفاده از سیستم تایید کردهاند
( .)28،32در مطالعه  Darbyshireنیز شاخصهای کاربر
پسندبودن یک سیستم اطالعات کامپیوتری سهولت
دسترسی به اطالعات ،دسترسی به ایستگاههای کاری و
سرعت پاسخگویی بیان شده است ( .)31به نظر میرسد
توجه بیشتر به نیازهای کاربران سیستم در جهت ارتقاء
سهولت استفاده از سیستم ،نه تنها منجر به افزایش رضایت
کاربران خواهد شد ،بلکه کیفیت اطالعات سیستم را نیز
ارتقاء خواهد داد.
به طور کلی ،براساس نتایج به دست آمده میتوان گفت
که توجه به عوامل موثر بر استفاده از سامانه اطالعات
مصدومین ترافیکی نظیر برداشت ذهنی کاربران از مفید
بودن و قابلیت استفاده از سامانه میتواند کاربران را به
استفاده موثرتر از آن ترغیب نماید .در همین رابطه،
برگزاری دورههای آموزشی و ارائه الگوهای عینی و
روشنتری از کاربرد اطالعات این سامانه ،نقش به سزایی
در ارتقاء برداشت ذهنی کاربران از سامانه خواهد داشت.
همچنین اعمال تغییراتی در سامانه متناسب با نیاز کاربران
منجر به افزایش قابلیت استفاده از آن خواهد شد .این امر
به نوبه خود میتواند منجر به ارتقا کیفیت سامانه اطالعات
مصدومین ترافیکی و دادههای آن گردد که در تصمیم-
گیریها ،جلوگیری از فعالیتهای تکراری ،تسریع در
رسیدگی به تصادفات ،کاهش خسارات مالی و جانی و
هماهنگی بین بخشهای مختلف جهت اجرای نکات ایمنی
در جادهها مورد استفاده مدیران و برنامه ریزان قرار خواهد
گرفت .در نهایت ،از آنجا که سامانه مورد نظر چند سالی
است که در مراکز تروما استفاده می گردد ،انجام پژوهش
به منظور سنجش میزان اثربخشی داده ها در تصمیم گیری
های مدیریتی و نیز کاهش تصادفات و صدمات پیشنهاد
می گردد.

ارزیابی کردند ( .)26در مطالعه لنگری زاده و همکاران نیز
همبستگی مثبت ( )p=0/04بین اعتماد و استفاده کاربران
از سیستم اطالعات بیمارستان به اثبات رسید ( .)18به نظر
میرسد هر چه اعتماد کاربران به سیستمهای اطالعاتی
بیشتر باشد ،آنان تمایل بیشتری به استفاده از این
سیستمها خواهند داشت .این درحالی است که مطالعه
حاضر نیز این موضوع را تأیید نموده و ارتباط معنیدار بین
اعتماد کاربر به سیستم و مدت زمان استفاده از سامانه
مشاهده شد لذا میتوان گفت مطالعه حاضر با مطالعات
فوق همخوانی دارد.
براساس یافتههای حاصل از پژوهش ،نگرش کلی کاربران
نسبت به سامانه و سهولت استفاده از آن در سطح متوسط
قرار داشت .به طور مشابه ،در مطالعه  Melasو همکاران
ارتباط مثبت بین برداشت ذهنی از سهولت استفاده و
تصمیم کارکنان برای پذیرش سیستم اطالعات بالینی
اثبات گردید ( .)27از سوی دیگر نتایج مطالعه  Yuو
همکاران نیز تأثیر مثبت برداشت ذهنی از سهولت استفاده
را بر تصمیم ارائه دهندگان خدمات به پذیرش فنآوری
اطالعات تأیید نمود ( Wilkins .)28و  Mortonنیز
برداشت ذهنی از سهولت استفاده را یکی از عوامل موثر بر
پذیرش پرونده الکترونیک سالمت توسط مدیران اطالعات
سالمت معرفی نمودند ( .)30،29نتایج مطالعه  Tungو
همکاران نیز نشان داد که یکی از عوامل موثر بر تصمیم
پرستاران به استفاده از سیستم اطالعات پشتیبان
الکترونیکی ،برداشت ذهنی از سهولت استفاده از سیستم
میباشد ( .)22بر این اساس میتوان گفت که نتایج
پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای مشابه همخوانی دارد.
همچنین ،ارتباط آماری بین سهولت استفاده از سامانه و
میزان استفاده از ان نشانگر آن است که این عامل از جمله
عوامل موثر بر استفاده از سامانه می باشد و به هنگام توسعه
نرم افزار باید مورد توجه قرار گیرد.
در این مطالعه ،سهولت استفاده از سامانه در چند بعد
مورد بررسی قرار گرفت .براساس یافته ها ،دیدگاه کاربران
در خصوص وضعیت صفحه نمایش سامانه در سطح خوب
قرار داشت .در مطالعه  Darbyshireشفاف بودن صفحات
نمایش و استفاده از نمودارها و شکلهایی که به راحتی درک
میشوند از جمله ویژگیهای سیستمهای اطالعاتی
کامپیوتری خوب معرفی شده است ( .)31همچنین،
یافتههای پژوهش نشان داد که دیدگاه کاربران در خصوص

سپاسگزاری
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه تحت عنوان ارزیابی
قابلیت استفاده از سامانه اطالعات مصدومین ترافیکی از
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