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Usability Evaluation of a Traffic Information System 
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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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 30/8/94تایید مقاله:          30/5/94دریافت مقاله:

 سامانه اطالعات مصدومین ترافیکیقابلیت استفاده از  ارزیابی

 3حقانی، حمید 2هاله آیت اللهی، 1زهرا نظری

 قوت نقاط یبررس  اما. است شده هیتوص یکیالکترون یستمهایس یریکارگ به تصادفات اطالعات موثر تیریمد منظور به :هدف

 نیدوممص اطالعات سامانهقابلیت استفاده از  یابیارز حاضر پژوهش از هدف. است ضروری یابیارز مطالعات ستمها،یس نیا ضعف و

 .بود کشور یدولت یمارستانهایب در شاغل کاربران دگاهید از یکیتراف

 کارکنان از نفر 246 را مطالعه این کنندگان شرکت. شد انجام 1393 سال در که بود یکم مطالعه کی پژوهش نیا :یبررس روش

 ،بودند صدمات به یدگیرس واحد یدارا که کشور سراسر یدولت یمارستانهایب یحسابدار و یپزشک مدارک یواحدها در شاغل

 باراعت روش و یصور ییروا از استفاده با پرسشنامه ییروا. دیگرد یآورجمع پرسشنامه از استفاده با هاداده. دادندیم لیتشک

 . شد محاسبه (α=81/0) کرونباخ یآلفا یدرون یهمبستگ آزمون قیطر از زین آن ییایپا و نییتع محتوا

 اکثریت. داشت قرار متوسط سطح در سامانه به نسبت( n=118 ،درصد 59) کاربران اکثر کلی نگرش داد نشان جینتا :هاافتهی

 و (n=193 درصد، 5/96) سامانه اطالعات و اصطالحات ،(n=170 درصد، 85) نمایش صفحه طراحی که داشتند عقیده کاربران

 بودن دیمف از کاربران ادراک نیب که داد نشان هاافتهی نیهمچن. است خوب سطح در (n=165 درصد، 5/82) آن کلی قابلیتهای

 . داشت وجود مثبت یهمبستگ (p، 521/0=r=01/0) آن از استفاده زمان مدت و سامانه
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 یکیتراف نیمصدوم اطالعات سامانه از استفاده بر موثر عوامل به توجه که گفت توانیم آمده دستب جینتا براساس :یریگجهینت

. دینما بیترغ آن از موثر استفاده به را کاربران تواند یم سامانه از استفاده سهولت و بودن مفید از کاربران ذهنی برداشت نظیر

 حیصح ق،یفد یاطالعات جهینت در. گرفت کار به یکیتراف نیمصدوم یاطالعات سامانه تیفیک ارتقا یراستا در توانیم را عوامل نیا

  و جانی و مالی خسارات کاهش تکراری، فعالیتهای از جلوگیری به منجر تا گرفت خواهد قرار رانیمد اریاخت در هنگام به و

 .گردد ایمنی نکات اجرای جهت مختلف بخشهای بین هماهنگی

 قابلیت استفاده یابیارز سالمت، اطالعات یآورفن ،یکیتراف تصادف اطالعات، ستمیس :یدیکل کلمات

 ayatollahi.h@iums.ac.irهاله آیت اللهی، : مسئول سندهینو

 مدیریت اطالعات سالمتگروه  دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،تهران، آدرس: 

 کارشناسی ارشد مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -1

 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراندانشکده مدیریت و اطالع  مدیریت اطالعات سالمت،گروه  استادیار  -2

 مربی، آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -3

  مقدمه 

 است دادهایییرو ترینکخطرنا و رینتدهپیچی از ترافیک

 در زیادی عوامل(. 1) شوندیم مواجه آن با روزانه افراد که

 که دارند دخالت تصادفات از ناشی ایجاده تلفات افزایش

 است سیستمی نیازمند موضوعات این جانبه همه بررسی

 مدیریت هماهنگ و یکپارچه صورت به را عوامل این که

 از بیشتر تصادفات مقوله به کنونی نگرش متاسفانه .نماید

 هایجنبه به و است مهندسی و فنی مسائل جهت

 انجام هاییبررس. است گردیده توجه کمتر آن مدیریتی

 کنترل در ناکامی علل همچنین و زمینه این در شده

 جامع سیستم یک فقدان دهندهنشان تلفات، و تصادفات

 راستا، نیا در. است ایجاده ایمنی زمینه در یمدیریت

 عاتاطال از استفاده و تصادفات اطالعات ثبت موثر تیریمد

 علل لیتحل و هیتجز و هاجاده یمنیا بهبود منظور به

 تجربه رابطه، نیهم در (.2،3) است یضرور یامر تصادفات

 انجام منظور به که دهدیم نشان زین مختلف یکشورها

 یبرا یستمیس داشتن مداوم، قاتیتحق و مطالعات

 از(. 4،5) باشدیم یضرور تصادفات یهاداده یسازرهیذخ

 هب تا شده باعث هنگام به یهاداده ثبت تیاهم گرید یسو

 نیگزیجا وب بر یمبتن یاطالعات یستمهایس یریگ کار

 به توجه با که است ذکر انیشا.  شود یمیقد یستمهایس

 وب، بر یمبتن یافزارهانرم مختلف یکاربردها شیافزا

 داشت دور نظر از دینبا زین را ستمهایس نیا تیفیک موضوع

 ان بر استفاده آنها ازکاربر تیرضا ز سوی دیگر،. ا(6)

 ییهاچالش کاربران یمنف نگرش سیستم تاثیرگذار است و

 اگرچه (.7،8) کندیم جادیا ستمهایس نیا تیموفق یبرا را

 و ارندد یشتریب یریپذانعطاف وب بر یمبتن یستمهایس

 اشند،ب داشته رقابت یاطالعات یستمهایس ریسا با توانندیم

 ساختن برآورده به قادر هنوز آنها از یاریبس متاسفانه اما

 انسانی عوامل لیدال از یکی(. 9) ستندین کاربران یازهاین

 که است ها سیستم این موفق سازیپیاده در آنها نقش و

 از استفاده هنگام به(. 10) نداگرفته قرار توجه مورد کمتر

 مشکالت با کاربران است ممکن ،یاطالعات یستمهایس

 انیجر در اختالل جستجو، در یسردرگم رینظ یمتعدد

 ستمیس با کارآمد و موثر ارتباط یبرقرار عدم و اطالعات

 ستمهایس نیا یابیارز نیبنابرا. شوند مواجه یاطالعات

 ردیگ قرار ژهیو توجه مورد دیبا که است مهم یامسئله

(11،12.)  

 انبررکا صددر 70 که ستا ینا از حاکی تتحقیقا نتایج   

 ینا برای اریگذ سرمایه که معتقدند طالعاتیا یسیستمها

 شرکت صددر 30 فقط و اردند برگشتی گونههیچ مهاسیست

 موفق را طالعاتیا یسیستمها یبرا اریگذسرمایه ،ها

 نقاط یبررس منظور به رو، نیا از(. 11-13) ندادهکر ارشگز

 ادشنهیپ یادوره یهایابیارز انجام ستمها،یس ضعف و قوت

 ترافیکی، هایداده آوریگرد منظور به ایران در. شودیم

 مصدومین اطالعاتی سامانه" عنوان تحت سیستمی

 و 1389 سال در سامانه این. است شده طراحی "ترافیکی

 جهت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سوی از

 حوادث مصدومین که دولتی بیمارستانهای در استفاده

 حال در. شد معرفی کردند،می مراجعه آنها به یکیتراف

 هرانند مشخصات نظیر تصادفات به مربوط هایداده حاضر،

 دثهحا تاریخ زمان، مکان، به مربوط هایداده نقلیه، وسیله و

 سیستم کاربران توسط شده، ارائه درمانی خدمات هزینه و

 بیمارستانها حسابداری و پزشکی مدارک بخشهای در که
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 توسط روزانه صورت به و شده سامانه وارد هستند، مستقر

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در مربوطه کارشناسان

 ینا حال به تا لکن،. گیرند می قرار بررسی مورد پزشکی

 پژوهش از هدف. است نگرفته قرار ارزیابی مورد سامانه

 دگاهید از یکیتراف نیمصدوم اطالعات سامانه یابیارز حاضر

 .بود کشور یدولت یها مارستانیب در شاغل کاربران

 

 بررسی روش

 1393 سال در که بود( یشیمایپ) یکم نوع از مطالعه نیا

 از نفر 246 را مطالعه این کنندگانشرکت. رفتیپذ انجام

 یحسابدار و یپزشک مدارک یبخشها در شاغل کارکنان

 اتروم مرکز یدارا که کشور سراسر یدولت یمارستانهایب

(Trauma Center )از و( نفر کی بخش هر از) بودند 

 شده یمعرف سامانه کاربر عنوان به بهداشت وزارت یسو

شایان ذکر است که سیستم مورد . دادندیم لیتشک بودند،

نطر تنها توسط این دو گروه از کارکنان بیمارستان های 

 مراکز ای تروما مراکزشد. استفاده می مورد مطالعه

 ییهابخش حوادث، مصدومان به اورژانس یرسانخدمات

 ریاد مارستانهایب از یبرخ در یتخصص طور به که هستند

 . دهندیم ارائه خدمات حوادث مصدومان به و بوده

 گرفت صورت یاپرسشنامه از استفاده با هاداده یگردآور   

 نه در( 14-16) مرتبط مقاالت و متون یبررس از پس که

 هفت  با یفرد مشخصات اول بخش. گردید تنظیم بخش

 زا کاربر یذهن برداشت به مربوط سواالت دوم بخش سؤال،

 رندهیبرگ در سوم بخش و( سوال سه) ستمیس بودن دیمف

 سه) ستمیس به کاربر اعتماد زانیم به مربوط سواالت

 هفتم نسخه براساس نهم تا چهارم بخش. بود( سوال

 Questionnaire for) زیکوئ استاندارد پرسشنامه

User Interface Satisfaction )QUIS) )طراحی 

 زا استفاده تیقابل سنجش برای معتبری ابزار که شد

 :ودب ریز یبخشها یدارا پرسشنامه نیا. باشد یم ستمیس

 تهف) سامانه به راجع کاربران کلی نگرش به مربوط موارد

 ،(سوال11) اطالعات نمایش صفحه تیوضع ،(سوال

 تیقابل ،(سوال 17) سامانه اطالعات و اصطالحات مجموعه

 ،(سوال 15) سامانه یکل یتهایقابل ،(سوال 13) یادگیری

 نکهیا به نظر(. سوال 17) سامانه در موجود  یراهنماها

 پرسشنامه دوازدهم و ازدهمی دهم، نهم، یبخشها لیتکم

 از و یارسانه چند ن،یآنال یآموزشها به مربوط استاندارد

 یلاص پرسشنامه از لذا بود یاریاخت برنامه، نصب  و دور راه

 یانهیگز نه اسیمق در زین سوال هر یپاسخها. دیگرد حذف

 گرفته نظر در استاندارد پرسشنامه طبق و (1-9) کرتیل

 ترجمه. شد ترجمهی فارس زبان به پرسشنامه ابتدا. شد

 توا،مح نظر از تا دیگردی بررس نیمتخصص توسطی فارس

 رد. باشد داشتهی همخوانی اصل نسخه با نگارش و مفهوم

 و یصوریی روا روش از استفاده با پرسشنامهیی روا تینها

 دیاسات از نفر چهار از نظر کسب با و محتوا اعتبار روش

ی پزشک کیانفورمات و سالمت اطالعات تیریمد حوزه

 یندروی همبستگ آزمون قیطر از زین آنیی ایپا و نییتع

(Internal consistency) کرونباخی آلفا 

(Cronbach’s alpha) (81/0=α) به .شد محاسبه 

 کننده شرکت افراد تعداد شیافزا و هاداده گردآوری منظور

 سپس. شد استفاده یتلفن مصاحبه روش از پژوهش در

 استفاده با و شدند 18 نسخه SPSS افزار نرم وارد هاداده

 ارآم و( اریمع انحراف و نیانگیم) یفیتوص آمار یها روش از

 Pearson) رسونیپ یهمبستگ آزمون) یاستنباط

Correlation)، طرفه کی انسیوار زیآنال یآمار آزمون 

(One-Way Analysis of Variance 

(ANOVA) )آزمون و t مستقل (Independent 

Sample t-test )دندیگرد لیتحل . 

 

 هاافتهی

 یبخشها در سامانه کاربران با هاداده یگردآور منظور به

 یدولت مارستانیب 123 یحسابدار و یپزشک مدارک

 در تعداد نیا از که( نفر کی بخش هر از) شد مصاحبه

. کردند شرکت پژوهش در( درصد 89) نفر  200 مجموع

 ،رصد 5/56 ) یفراوان نیشتریب کننده شرکت افراد نیب از

113=n )یهاافتهی. بود یحسابدار بخش نیشاغل به مربوط 

( نفر 58) درصد 5/41 که داد نشان پژوهش نیا از حاصل

 -خپاس از( نفر117) درصد 5/85 و زن دهندگانپاسخ از

 تعداد نیشتریب سن، نظر از. بودند مرد دهندگان

 قرار 30-39 یسن گروه در( درصد 5/68) دهندگانپاسخ

( درصد 53) دهندگانپاسخ اکثر التیتحص و داشتند

 ارشد یکارشناس( درصد 20) تعداد نیکمتر و یکارشناس

( درصد 5/56) یحسابدار واحد در دهندگانپاسخ اکثر. بود

 از شیب دهندگانپاسخ از درصد 49 و بودند کار به مشغول

 یکیتراف نیمصدوم اطالعات سامانه از هفته در ساعت شش

 نیرشتیب که داد نشان جینتا نیهمچن. کردندیم استفاده
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 نیشتریب و( درصد 55) سال 6-10 نیب کار سابقه زانیم

 تا دو نیب یکیتراف نیمصدوم یاطالعات سامانه با کار تجربه

 .بود( درصد 5/66) سال سه

 ،سامانه بودن مفید از کاربران ذهنی برداشت خصوص در   

 وبخ برداشت که بود افراد به متعلق فراوانی بیشترین

( n=79 ،درصد 5/39) یمتوسط یا (n=119 ،درصد 5/59)

 کثرا اعتماد. داشتند ترافیکی مصدومین اطالعات سامانه از

 هایداده از استفاده به نسبت( n=170،درصد85) کاربران

 رانکارب اکثر کلی نگرش لکن بود، باال سطح در سامانه

( n=118 ،درصد 59) سامانه از استفاده سهولت به نسبت

 عقیده کاربران اکثریت. داشت قرار متوسط سطح در

 ،(n=170 ،درصد 85) نمایش صفحه طراحی که داشتند

 ،(n=193 ،درصد 5/96) سامانه اطالعات و اصطالحات

 قابلیت و( n=165 ،درصد 5/82) سامانه یادگیری قابلیت

. است خوب سطح در (n=165 ،درصد5/82) آن کلی های

 وضعیت پژوهش در کنندهشرکت افراد کلیه لکن

 ارزیابی متوسط سطح در را سامانه در موجود راهنماهای

 وردم عوامل نیب یهمبستگ بیضر محاسبه جینتا. کردند

 نیمصدوم اطالعات سامانه از استفاده زمان مدت و یبررس

 و نبود دیمف از کاربران ادراک نیب که داد نشان یکیتراف

 زمان مدت و استفاده سهولت سامانه، از استفاده زمان مدت

 سامانه از استفاده زمان مدت و اعتماد و سامانه، از استفاده

 زمان مدت و سن نیب اما. داشت وجود مثبت یهمبستگ

 زمان مدت و جنس ریمتغ و( p=49/0) سامانه از استفاده

 .دینگرد مشاهده یهمبستگ (p=83/0) سامانه از استفاده

 (1جدول)

 

      زا استفاده و یبررس مورد عوامل نیب یهمبستگ: 1جدول 

 یکیتراف نیمصدوم یاطالعات سامانه            
 P-Value یهمبستگ عوامل

 *01/0 521/0 بودن دیمف از یذهن برداشت

 *01/0 501/0 اعتماد

 *04/0 263/0 استفاده سهولت

 49/0 81/0 سن

 83/0 20/0 جنس

 .معنادار است α=05/0*ارتباط در سطح 

 

 

 گیریو نتیجه  بحث

 50 بر بالغ که است آن نشانگر مطالعات از یبرخ جینتا

 83 اند،خورده شکست اطالعات یآورفن یهاپروژه درصد

 شیب و سازندینم محقق را کاربران نیازهای آنها از درصد

 منحل کامل طور به لیتحو از قبل آنها درصد 30 از

 -هپروژ شکست و تیموفق که است یحال در نیا. شوندیم

 پروژه در ریدرگ افراد نگرش بر اطالعات یآورفن یها

 بهبود اطالعات یآورفن موفق یها پروژه. است رگذاریتاث

 رد داشت، خواهند دنبال به را کاربران یشغل شرفتیپ و

 جادیا در شکست لیدل به ناموفق یهاپروژه که یصورت

 دمع باعث اجرا، قابل یحلهاراه ارائه در شکست زین و رییتغ

 (.11) دشونیم سازمان در نانیاطم

 یذهن  برداشت  که داد  نشان  حاضر  پژوهشی هاافتهی   

 رد. داشت قرار خوب سطح در سامانه بودن دیمف از کاربران

 از یکی بودن دیمف از یذهن برداشت مختلف مطالعات

 از استفاده به میتصم بر رگذاریتأث و مهم عوامل

 عالوه .(10-17،21) است شده گزارش دیجد یهایآورفن

 از درصد 65 که کردند انیب Patton و Chismar آن بر

 دیتأک یآورفن بودن دیمف بر یبهداشت مراکز کارکنان

 فادهاست سهولت بر شتریب مشاغل ریسا که یحال در دارند،

 خود مطالعه در زین یچنان (22). دارند تمرکز یآورفن از

 اطالعات ستمیس بودن دیمف از پرستاران یذهن برداشت

 ادهاستف ادامه یبرا آنها میتصم بر موثر عامل را مارستانیب

 پژوهش جینتا که گفت توانیم لذا .(23) دانست ستمیس از

 ن،یهمچن. دارد یهمخوان مشابه یها پژوهش ریسا با حاضر

 دیمف از یذهن برداشت نیب که آنجا از حاضر، مطالعه در

 وجود یآمار ارتباط ان از استفاده زانیم و سامانه بودن

 یموثر عوامل جمله از عامل نیا که گفت توانیم داشت،

 .ردیگ قرار توجه مورد آن از استفاده جیترو در دیبا که است

 انهسام به کاربران اعتماد زانیم پژوهش، یها یافته گرید از

 قرار خوب سطح در که بود یکیتراف نیمصدوم اطالعات

 و همکاران و Tung مطالعه در مشابه، طور به. داشت

 عوامل از یکی همکاران و یدریح مطالعه در نیهمچن

 املع یآورفن از استفاده در کاربران میتصم بر رگذاریتأث

 با همکاران و Wu .(24، 25) است دهیگرد یمعرف اعتماد

 رشیپذ مدل به یذهن هنجار و اعتماد ریمتغ دو افزودن

 از هاستفاد به میتصم ریمتغ بر عوامل نیا ریتأث ،یآورفن

 Adverse) را ها دارو یجانب عوارض یده گزارش ستمیس

Event Reporting System (AERS) )مثبت 
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 نیز همکاران و زاده یلنگر مطالعه در (.26) کردند یابیارز

 کاربران استفاده و اعتماد نیب (p=04/0) مثبت یهمبستگ

 نظر به (.18) دیرس اثبات به مارستانیب اطالعات ستمیس از

 یاطالعات یستمهایس به کاربران اعتماد چه هر رسدیم

 نیا از استفاده به یشتریب لیتما آنان باشد، شتریب

 مطالعه که است یدرحال نیا. داشت خواهند هاستمیس

 نیب داریمعن ارتباط و نموده دییتأ را موضوع نیا زین حاضر

 سامانه از استفاده زمان مدت و ستمیس به کاربر اعتماد

 مطالعات با حاضر مطالعه گفت توانیم لذا شد مشاهده

 .دارد یهمخوان فوق

 رانکارب یکل نگرش پژوهش، از حاصل یهاافتهی براساس   

 طمتوس سطح در آن از استفاده سهولت و سامانه به نسبت

   همکاران و Melas مطالعه در مشابه، طور به. داشت قرار

 و استفاده سهولت از یذهن برداشت نیب مثبت ارتباط

 ینیبال اطالعات ستمیس رشیپذ یبرا کارکنان میتصم

 و Yu مطالعه جینتا گرید یسو از (.27) دیگرد اثبات

 فادهاست سهولت از یذهن برداشت مثبت ریتأث زین همکاران

 یآورفن رشیپذ به خدمات دهندگان ارائه میتصم بر را

 زین Morton و Wilkins. (28) نمود دییتأ اطالعات

 رب موثر عوامل از یکی را استفاده سهولت از یذهن برداشت

 عاتاطال رانیمد توسط سالمت کیالکترون پرونده رشیپذ

 و Tung مطالعه جینتا (.30،29) نمودند یمعرف سالمت

 میتصم بر موثر عوامل از یکی که داد نشان نیز همکاران

 بانیپشت اطالعات ستمیس از استفاده به پرستاران

 ستمیس از استفاده سهولت از یذهن برداشت ،یکیالکترون

 جینتا که گفت توانیم اساس نیا بر(. 22) باشدمی

. دارد یهمخوان مشابه یپژوهشها ریسا با حاضر پژوهش

 و سامانه از استفاده سهولت نیب یآمار ارتباط ن،یهمچن

 هجمل از عامل نیا که است آن نشانگر ان از استفاده زانیم

 وسعهت هنگام به و باشد یم سامانه از استفاده بر موثر عوامل

 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا افزار نرم

 بعد چند در سامانه از استفاده سهولت مطالعه، نیا در   

 رانکارب دگاهید ها، افتهی براساس. گرفت قرار یبررس مورد

 خوب سطح در سامانه شینما صفحه تیوضع خصوص در

 صفحات بودن شفاف Darbyshire مطالعه در. داشت قرار

 رکد یراحت به که ییشکلها و نمودارها از استفاده و شینما

 یاطالعات یستمهایس یهایژگیو جمله از شوندیم

 ن،یهمچن .(31) است شده یمعرف خوب یوتریکامپ

 خصوص در کاربران دگاهید که داد نشان پژوهش یهاافتهی

 و تهایقابل ،یریادگی نحوه اطالعات، و اصطالحات مجموعه

 در یکیتراف نیمصدوم اطالعات سامانه در موجود امکانات

 توجه به ازین که یمورد تنها و داشت قرار خوب سطح

 هک است یحال در نیا.  بود سامانه یراهنماها داشت شتریب

 را تمسیس یادگیری بودن آسان تاثیر نیز مختلف مطالعات

 انددهکر تایید سیستم از استفاده به کاربران تصمیم بر

 کاربر شاخصهای زین Darbyshire مطالعه در  (.28،32)

 سهولت کامپیوتری اطالعات سیستم کی بودنپسند

 و کاری هایایستگاه به دسترسی اطالعات، به دسترسی

 رسدیم نظر به (.31) است شده بیان پاسخگویی سرعت

 اءارتق جهت در ستمیس کاربران یازهاین به شتریب توجه

 تیضار شیافزا به منجر تنها نه ستم،یس از استفاده سهولت

 زین را ستمیس اطالعات تیفیک بلکه شد، خواهد کاربران

 . داد خواهد ارتقاء

 فتگ توانیم آمده دست به جینتا براساسبه طور کلی،    

 اطالعات سامانه از استفاده بر موثر عوامل به توجه که

 یدمف از کاربران ذهنی برداشت نظیر یکیتراف نیمصدوم

 هب را کاربران تواندیم سامانه از استفاده قابلیت و بودن

 رابطه، نیهم در. دینما بیترغ آن از موثرتر استفاده

 و ینیع یالگوها ارائه و یآموزش یهادوره یبرگزار

 ییسزا به نقش سامانه، نیا اطالعات کاربرد از یترروشن

. داشت خواهد سامانه از کاربران یذهن برداشت ارتقاء در

 اربرانک ازین با متناسب سامانه در یراتییتغ اعمال نیهمچن

 مرا نیا. شد خواهد آن از استفاده تیقابل شیافزا به منجر

 العاتاط سامانه تیفیک ارتقا به منجر تواندیم خود نوبه به

- تصمیم در که گردد آن هایداده و یکیتراف نیمصدوم

 در تسریع تکراری، فعالیتهای از جلوگیری ها،گیری

  و جانی و مالی خسارات کاهش تصادفات، به رسیدگی

 ایمنی نکات اجرای جهت مختلف بخشهای بین هماهنگی

خواهد  قرار زانیر برنامه و رانیمد استفاده مورد هاجاده در

 از آنجا که سامانه مورد نظر چند سالیدر نهایت،  .رفتگ

استفاده می گردد، انجام پژوهش  است که در مراکز تروما

به منظور سنجش میزان اثربخشی داده ها در تصمیم گیری 

های مدیریتی و نیز کاهش تصادفات و صدمات پیشنهاد 

 می گردد.

 

 سپاسگزاری

 یابیارز عنوان تحت نامهانیپا از یبخش حاصل مقاله نیا

 از یکیتراف نیمصدوم اطالعات سامانه از استفاده تیقابل
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