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ي سالمت گیري خبرگان حوزهپژوهشی کیفی در تحلیل الگوي بهره 

 از تصاویر پزشکی
 
 

2/ یزدان منصوریان1معصومه کیانی   
                             چکیده

  

ت سالمت از اهمی  تواند حجم قابل توجهی از اطالعات را منتقل کند در حوزهعنوان شکلی از مدارك که می: تصویر بهمقدمه
کارگیري این نوع اطالعات در بهبود عملکرد متخصصان پزشکی بسیار مؤثر اسـت. بـر ایـن    خاصی برخوردار است. لذا به

 سالمت از تصاویر انجام شده است. مندي متخصصان حوزهاساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی بهره

-نفر از متخصصان علوم 25جامعه پژوهش . روش کیفی انجام شده استبه 1392این مطالعه کاربردي در سال  کار:روش

ساختاریافته ي نیمهمصاحبه وسیلهها به. دادهبودندتخصصی   رشته 17بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایه و علوم
  آوري و به روش گراندد تئوري تحلیل و تفسیر شدند. با متخصصان پزشکی، جمع

مندي از این نوع اطالعات حائز اي آموزشی، پژوهشی و درمانی تصاویر در بهرهمتخصصان، کاربرده به عقیده ها:یافته
هاي این پژوهش است. کاربران اهمیت است. همچنین نقش ابزاري و آموزشی تصاویر در امور بالینی و آموزشی از یافته

ند که در کمترین زمان، بیشترین دانشماري براي تصاویر برشمردند، آنها تصویر را نوعی از اطالعات میپژوهش مزایاي بی
بخشی عنوان جزئی از نظام آموزش پزشکی در قدرت عینیتکند. این متخصصان اهمیت تصاویر را بهاطالعات را منتقل می

بعدي و افزودن عنصر جذابیت به هاي ساختاري و محتوائی تصاویر، جذابیت رنگی، قابلیت سهدانند. از ویژگیبه مفاهیم می
  مندي متخصصان سالمت از تصاویر پزشکی مؤثر است.بهرهمتون، در 

شود. متخصصان اهمیت تصویر را به عنوان ي سالمت محسوب میتصویر بهترین نوع اطالعات در حوزه گیري:نتیجه
همین سبب در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی خود بر اند و بهجزئی از نظام آموزش پزشکی درك نموده

  .از تصویر تأکید دارنداستفاده 
 تئوري ، اطالعات تصویري، گرانددسالمت متخصصان حوزه ها:کلید واژه

  

:16/04/93وصول مقاله  :30/06/93اصالح نهایی :26/08/93پذیرش نهایی 

                                                
کی کرمان، پزشپژوهی در سالمت، دانشگاه علوم شناسی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آیندهارشد علم اطالعات و دانش. کارشناس1

 )kiani.m1366@yahoo.comکرمان، ایران؛ نویسنده مسئول (
 شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان. دانشیار گروه علم اطالعات و دانش 2
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تصویر به عنوان یکی از منابع اطالعاتی نقش مهمـی در انتقـال   
گذاشتن بر مخاطب به  عنوان ابزاري براي تأثیرمفاهیم دارد و به

تـوان  رود. با استفاده از تصـویر، مفـاهیم زیـادي را مـی    کار می
هایی براي آنها وجود ندارد گویاتر بیان کرد، مفاهیمی که واژه

و یا اگر وجود داشته باشد، از شفافیت کافی برخوردار نیسـت.  
توانـد حجـم قابـل    عنوان شکلی از مـدارك کـه مـی   تصاویر به

عات را منتقل کند در حوزه سالمت از اهمیـت  توجهی از اطال
هـاي  از سوي دیگـر تحـوالت و پیشـرفت    خاصی برخوردارند.

پزشکی بسیار سریع است به نحـوي کـه تجربیـات متخصصـان     
هاي جدیدي در امـر تشـخیص   نشان داده است که هرروز شیوه

بسـا روشـی بـراي درمـان     شود. چه ها ابداع میو درمان بیماري
ناسب تشخیص داده شود، ولی مدتی بعد کنـار  بیماري خاص م

-گذاشته شود. نکته دیگري که بسیار اهمیت دارد، دسترسی به

موقع به اطالعات صحیح و مرتبط است، به این دلیل که اغلـب  
سؤاالت متخصصان پزشکی در حین کار و هنگام مواجه شدن 

  ].1آید [با بیمار پیش می
در محاصره تصـاویر قـرار   حالتی جا و هر انسان امروزي در همه
گیـرد  هاي زندگی خود بـه کـار مـی   جنبه دارد و آن را در همه

]. بـه عبــارت دیگـر تصــاویر ابـزار قدرتمنــدي بـراي انتقــال     2[
-شوند و بیشتر در ترکیب بـا متـون، مـی   اطالعات محسوب می

توانند اطالعاتی را منتقل کننـد کـه بـا کلمـات قابـل توصـیف       
] که با تأکیـد  4ه کیفی هرش و دیگران []. نتایج مطالع3نیستند[

بر نقش تصاویر انجام شده است، نشان داد که تصـاویر در سـه   
گیرنـد: تصـاویر مخـتص     گروه عمده مـورد اسـتفاده قـرار مـی    

ها، تصاویر مختص بیمار براي پژوهش براي ارائه و تحلیل داده
گیري بالینی، براي آموزش. مولر و همکاران  مدیریت و تصمیم

در پژوهش خود بیان کردند که تصاویر پزشکی عـالوه بـر   ] 5[
تشخیص، در آموزش و پژوهش نیـز کـاربرد دارنـد. همچنـین     

هاي تصویري به متون، به آموزش بهتـر کمـک   افزودن ویژگی
خـود کاربردهـاي    ] نیـز در مقالـه  6کند. خرفی و همکاران [می

ر شـرح  توانـد د اند. به نظر آنها متن نمیتصویر را بررسی کرده

خوبی اطالعات را  یک رویداد، توصیف یک مکان و غیره، به
منتقـل نمایـد و تصـاویر بــراي تشـخیص، آمـوزش و پــژوهش      

] نیز در پژوهش خـود  7کاربرد زیادي دارند. مولر و همکاران [
بیان کردند که تصاویر و اطالعات دیـداري بـه طـور کلـی در     

ند. همچنین هاي بهداشتی مؤثرافزایش کیفیت مجموعه مراقبت
تنوع استفاده از تصاویر افـزایش یافتـه اسـت و ایـن اطالعـات      
براي بسیاري از کارها از جملـه تشـخیص، درمـان، پـژوهش و     

] نیــز در 8شــوند. لهمــان و همکــارانش [آمــوزش اســتفاده مــی
اند که تصویربرداري دیجیتال، تبدیل بـه   مطالعه خود بیان کرده

ت، بـه ایـن علـت کـه     ترین روش در پزشکی شـده اسـ  برجسته
توانایی بیان مطلب توسط تصویر بیش از یک هزار واژه است. 

-] نیز نشان داد که تصاویر پزشکی بـه فشـرده  9ي مولر [مطالعه

سازي حجـم عظیمـی از اطالعـات و راهبـري از میـان مقـادیر       
] نیـز  10نمایند. صدقی و همکاران [ ها کمک میزیادي از داده

د که علم پزشکی تـا حـدود زیـادي    طی مطالعه خود نشان دادن
ــاویر    ــالمت از تص ــت و متخصصــان س ــاویر وابســته اس ــه تص ب

-پزشکی براي اهداف بالینی، آموزشی و تحقیقاتی استفاده می

 کنند. 

با توجه به مطالعات انجام شده، بررسـی کـاربرد، نقـش، مزایـا،     
هـاي خـاص تصـاویر پزشـکی کـه منجـر بـه        اهمیت و ویژگی

شـود، حـائز   از ایـن نـوع اطالعـات مـی     مندي متخصصـان  بهره
اهمیــت اســت. مطالعــاتی در برخــی نقــاط جهــان درخصــوص 

رسـد چنـین   نظر مـی کاربرد تصاویر صورت گرفته است؛ اما به
. بنـابراین  حـال در کشـور مـا انجـام نشـده اسـت      اي تا بهمطالعه

ي گیـري خبرگـان حـوزه   هدف از مطالعه حاضر بررسـی بهـره  
  ی است.سالمت از تصاویر پزشک

  
  

صورت کیفـی اسـت.   روش انجام این پژوهش، کاربردي و به 
هاي حاصل از این مطالعه کیفی، به روش گرانـدد تئـوري   داده

ــه تحقیــق حاضــر شــامل   ــر از  25تحلیــل شــده اســت. جامع نف
ي رشـته  17هاي علوم پایـه و علـوم بـالینی در    متخصصان گروه

د: از قبیـل  باشـن تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی همدان مـی 

 مقدمه

 روش کار
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آنکولوژي، ارتوپـدي، ارتودنسـی، اورولـوژي، ایمونولـوژي و     
شناسـی، بیوشـیمی بـالینی،    شناسـی، بـاکتري  هماتولوژي، بافـت 

 و هاي دهـان و لثـه، جراحـی فـک    پاتولوژي، تشخیص بیماري
صورت، داخلی، رادیولوژي، زیبایی/ جراحی پالستیک، غدد، 

-س روش نمونـه شناسی کـه بـر اسـا   پزشکی، و ویروسفیزیک

الذکر انتخاب هاي فوق هدف (معیار)، تخصصگیري مبتنی بر 
هـا، ایـن واقعیـت اسـت کـه       اند. دلیـل انتخـاب ایـن رشـته    شده

ها بیشتر به اطالعات تصویري نیـاز دارنـد.   متخصصان این رشته
در این پـژوهش دو معیـار بـراي ورود افـراد بـه مطالعـه وجـود        

باید متخصص حوزه پزشکی کننده  دارد: در درجه اول شرکت
کـار داشـته باشـد. در ایـن     وباشد و در درجه دوم با تصویر سـر 

یافتـه  سـاختار مطالعه از روش مصاحبه حضـوري بـه شـیوه نیمـه    
مصاحبه هاي پژوهش استفاده شده است.  براي گردآوري داده

هـاي  سـؤال بـود. پرسـش    12این مطالعه شـامل   ساختاریافته نیمه
در ایـن مطالعـه، مصـاحبه بـا      بـاز بـود.  ع نیمـه این مصاحبه از نو

ساعت طول کشید. از یک دقیقه تا  45کنندگان حدود شرکت
کننـدگان فایـل صـوتی تهیـه شـد. فایـل       هـاي شـرکت  صحبت

سازي به متن تبدیل  هاي انجام شده پس از پیادهصوتی مصاحبه
  گردید. 

ــوع داده  ــن ن ــل ای ــدم نخســت در تحلی ــدیل دادهق ــا، تب ــاي ه ه
بـار بـه دقـت    ی ضبط شـده بـه مـتن بـود. مطالـب چنـدین      شفاه

ــذاري داده  ــراي کدگ ــه   ب ــد. مرحل ــده ش ــژوهش خوان ــاي پ  ه
ــل داده  ــدي تحلی ــل داد  بع ــود. در تحلی ــا ب ــاي کیفــی از  هه ه

بـه عنـوان واحـد تحلیـل     » جملـه «هاي ایـن مطالعـه،   جمله داده
تـرین واحــد   شـود، زیــرا آسـان  بـراي کدگـذاري انتخــاب مـی   

ــز قائــ   ــراي تمی ــن    ب ــت، و از ای ــوعات اس ــین موض ــدن ب ل ش
ــتن  ــق م ــکافانه  طری ــور موش ــه ط ــا ب ــی  ه ــل م ــوند. اي تحلی ش

ــدها« ــکوپی داده  » ک ــل میکروس ــل تحلی ــا و یــا داده حاص -ه

ــات   هــاي متــراکم، جمــالت، عبــارات، لغــات در متــون و ادبی
هــا هسـتند. پــس از اســتخراج، کــدها  موجـود و مــتن مصــاحبه 

ــین اوتمــداوم، تفــ شــد. مقایســهبنــدي طبقــه هــا و تشــابهات ب
دهـد، طبقـات جـدا و یـا ادغـام گردیدنـد،       کدها را نشـان مـی  

ــه    ــت. ســه مرحل ــد شــکل گرف ــن فرآین ــد ای ــه در رون ــا نظری  ت
ــروح       ــجم، مــنظم و مش ــوین منس ــه بــراي تک ــذاري ک کدگ
ــاز،       ــذاري ب ــد از: کدگ ــارت بودن ــت، عب ــار رف ــه ک ــه ب نظری

ــوري و انتخـــابی.  ــطح اول     محـ ــاز یـــا سـ کدگـــذاري بـ
خواننـد اولــین  کـه آن را کدگـذاري مبنــا نیـز مـی     کدگـذاري 

هــا بــه   هــا بــود. داده داده  تحلیــل و شکســتن اولیــه   مرحلــه
ــذاري   کوچـــک ــد. کدگـ ــته شـ ــود شکسـ ــد خـ ــرین واحـ تـ

ــه   ــذاري، مرحل ــطح دوم کدگ ــا س ــوري ی ــوده در  مح ــدي ب بع
ــه شــامل الگوهــاي موجــود در داده  ــن ایــن مرحل ــا اســت. ای ه

ــه  ــطح مقول ــه س ــود. الزمرحل ــدي ب ــه  بن ــه مقایس ــن مرحل ــه ای م
ها تعیـین شـد. کدگـذاري انتخـابی یـا سـطح سـوم        دائمی داده

ــه  ــذاري، مرحل ــی آن    کدگ ــه ط ــود ک ــدي ب ــدي و آن رون بع
شـوند و نظریـه شـکل    ي مرکـزي مـرتبط مـی   طبقات بـه طبقـه  

ــق    ــان دیگــر، در ســطح ســوم کدگــذاري، محق ــه بی گرفــت. ب
ــه ــه   ب ــا دو طبق ــک ی ــود. ی ــد ب ــال فرآین ــا  دنب ــه تم ــلی ک م اص

ــی    ــاز م ــه آن ب ــی ب ــات فرع ــارچوب   طبق ــاي چ ــردد و مبن گ
  ].11پنداشتی نظریه ساخت شد [

  
  

ــه، کاربردهــاي تصــاویر پزشــکی را       ــن مطالع ــوع ای در مجم
ــب (    ــوزه در قال ــن ح ــان ای ــراي متخصص ــکل شــماره  ب ) 1ش

ــوزه  ــان از حـ ــان داد. متخصصـ ــی  نشـ ــاربرد آموزشـ ــاي کـ هـ
ــد   آمــوزش، تصــاویر، انتقــال تصــویري مفــاهیم، تســریع فراین

ــایی دانشــجویان      ــادگیري، و راهنم ــم و ی ــد فه ــریع فرآین تس
ــان ــدوین   در نگــارش پای ــا ت ــر آنه ــد. از نظ ــه را ذکــر کردن نام

هـا و انجـام   طرح پژوهشـی، ارائـه نتـایج تحقیقـات در سـمینار     
آزمایشـــات از کاربردهـــاي پژوهشـــی تصـــاویر پزشـــکی     
ــالمت، کـــاربرد      ــوزه سـ ــان حـ ــین متخصصـ ــت. همچنـ اسـ

ــاویر   ــانی تص ــم درم ــکی را مه ــتند  پزش ــاربردي دانس ــرین ک ت
کــه تصـــاویر در علـــم پزشـــکی دارد کـــه در طـــی فرآینـــد  
تشــخیص، درمــان، تأئیــد تشــخیص و پیگیــري رونــد بهبــودي 

  نماید.متخصص را یاري می

 یافته ها
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هـاي آموزشـی و ابـزاري تصـاویر     همچنین متخصصان به نقش

ردنـد کـه در قالـب (شـکل     پزشکی در حوزه سالمت اشـاره ک 
)  نمایش داده شده است. متخصصان معتقد بودنـد کـه   2شماره 

 نمایـد. تهیـه  پزشکی به بیان مطلب کمک می تصاویر در حوزه
پاورپوینت آموزشی، تألیف کتاب، اسـتفاده   پوستر علمی، تهیه

هـاي تصـویر در   هـاي علمـی از نقـش   ها و همایشدر سخنرانی
ت. از نظر آنها نقش ابزاري تصـاویر  آموزش پزشکی اس حیطه

عنوان کاتالیزور عمـل تشـخیص، و تکنیکـی بـراي     پزشکی، به
  تکامل دانش متخصص قابل اشاره است.

  
  

 
  : نقش تصاویر پزشکی2شکل 

  

توان در زمـان  تصویر می وسیلهها مشخص شد بهدر خالل یافته
داري و ثبـت اطالعـات   ا براي نگـه انجام کار و همچنین در فض

کنندگان مطالعه اظهار کردند کـه بـا   جویی کرد. شرکتصرفه
ــی     ــت م ــن تثبی ــب در ذه ــاویر، مطال ــود تص ــراي  وج ــود. ب ش

پـذیر  دانشجویان بهترین حالت یادگیري از روي تصاویر امکان
شـود. از  است و در واقع ابزاري براي خودآموزي محسوب می

اي بـراي  از طریـق تصـویر شـیوه   دیدگاه متخصصـان آمـوزش   
آموزش بدون مدرس است. همچنین تصاویر پزشکی منجر بـه  

شوند. از نگاه ایـن کـاربران تصـاویر    ارتقاء سواد متخصص می
پزشکی مزایایی چون پختگی موضوعی، ایجاد انگیزه  در حرفه

هـاي  براي یادگیري، قدرت تجسم مسائل و پر کـردن شـکاف  
 ).3راه دارد (شکل شماره اطالعاتی متخصص را به هم

 نقش تصاویر پزشکی

 آموزشی ابزاري
 
 

 تهیه پوستر علمی کمک به بیان مطالب آموزشی

آموزشی تهیه پاورپوینت تألیف کتاب  

ها و استفاده در سخرانی
 همایش هاي علمی

ابزاري براي تکامل دانش 
 متخصص

 کاتالیزور عل تشخیص

 کاربرد تصاویر پزشکی
 

  پژوهشی
 

  درمانی
 

  آموزشی

تسریع فرآیند 
 آموزش

انتقال تصویري 
 مفاهیم

تسریع فرآیند فهم 
 و یادگیري

راهنمایی  دانشجویان 
 در نگارش پایان نامه

  تشخیص  ماندر
  

  تأئید تشخیص  روند بهبودي

ارائه نتایج تحقیقات 
 در سمینارها

 

انجام مطالعات و 
 آزمایشات

هاي تدوین طرح
 پژوهشی

 : کاربرد تصاویر پزشکی1شکل 
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  : مزایاي بازیابی تصاویر پزشکی3شکل 
  

هاي این پژوهش نشان داد که تصویر در علم پزشکی یافته
تبدیل به جزئی از محوریت کاري متخصصان شده است. 

کننده در بهبود متخصصان تصویر را عاملی تشخیصی و کمک
-آنها اهمیت تصویر در قدرت عینیتبیماران دانستند. به نظر 

بخشی به مفاهیم و امکان مقایسه وضعیت بیمار قبل و بعد از 

درمان است. پزشکان متخصص اهمیت تصویر را به عنوان 
اند و به همین سبب جزئی از نظام آموزش پزشکی درك نموده

در انجام وظایف آموزشی و درمانی خود بر استفاده از تصویر 
  ).4کل شماره تأکید دارند (ش

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اهمیت بازیابی تصاویر پزشکی4شکل 

بهترین حالت 
 یادگیري

ابزاري براي 
آموزيخود  

بهترین نوع 
 اطالعات

ارتقاء سواد 
 متخصص

ابزاري براي 
 مرور مطلب

تثبیت مطالب 
پختگی  در ذهن

 موضوعی

اثربخشی 
 آموزشی

رت تجسم قد
 مسائل

همزمانی تبیین 
 و تصویر

 ایجاد انگیزه

شناخت 
بیماري هاي 

 نادر

جویی در صرفه
 فضا

 

جویی در صرفه
 زمان

مزایاي بازیابی 
تصاویر 
 پزشکی

 قابلیت چندبعدي

 قابلیت گرافیکی

 ابزار کمک آموزشی

قدرت عینیت 
 بخشی به مفاهیم

امکان مقایسه 
وضعیت بیمار قبل و 

درمان بعد از  

جزنی از نظام 
 آموزش پزشکی

 قابلیت بیان بهتر

عامل تشخیصی و 
کنندهکمک  

 انتقال اطالعات
 
 
 

جزئی از محوریت 
 کاري

اهمیت بازیابی 
 تصاویر پزشکی
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نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد تصـاویر داراي دو دسـته ویژگـی        
ساختاري و محتوائی هستند، از نظرمتخصصـان تصـویر نـوعی    
اطالعات است که نیاز به دانستن زبان مشترك ندارد؛ همچنین 

یر مختصـر و مفیدنـد چـرا کـه     نیاز از ترجمـه اسـت، تصـاو   بی
دهند، ابزاري هستند براي اطالعات را به صورت یکجا ارائه می

ي مطلب و ایـن قـدرت را دارنـد کـه رونـد بهبـود       بیان چکیده
ي درمان را نشان دهند. همچنین تصویر روشـی  بیمار طی دوره

آموزشی روشی اسـت   براي ارزیابی بالینی بیمار است. در زمینه
اي اسـت بـراي افـزایش    افـت یـادگیري و شـیوه   براي کـاهش  

گیرایی مخاطب. از نظر آنهـا تصـاویر حتـی بـیش از کلمـات،      
توانایی انتقال مفاهیم را دارند. آنها معتقدند محوریت تصـاویر  
در امر آموزش براي آنها اثبات شده است چـرا کـه بـه تجسـم     

کننـد. همچنــین  قضـایا در جهـان خـارج از ســلول کمـک مـی     
نماینـد. بــه نظــر  پـذیر مــی فــاهیم در ذهـن را امکــان پایـداري م 

متخصصــان علــوم پزشــکی تصــاویر از ویژگــی ســادگی بیــان  
هــا باعــث تمایــل متخصصــان ایــن ویژگــی برخوردارنــد. همــه

  ).  5پزشکی به تصاویر شده است (شکل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ویژگی تصاویر پزشکی5شکل

ویژگی تصاویر پزشکی

 محتوائی
 

ابزاري براي بیان چکیده 
 مطلب

 مختصر و مفید

نمایش روند بهبود بیمار طی 
درماندوره   

 ارائه اطالعات به صورت یکجا

روشی براي ارزیابی کلینیکی 
 بیمار

روشی براي کاهش افت 
 یادگیري

شیوه اي براي افزایش  توانایی در انتقال مفاهیم
 گیرایی مخاطب

محوریت تصاویر در امر  کمک به تجسم قضایا
 آموزش

هاي انجام چکیده پژوهش
 شده

 سادگی بیان

یشرفت  نمایش رشد و پ
 دانش بشر

نیازي به زبان مشترك و بی
المللیبین  

هاي توانایی نمایش مکانیسم
 درون سلولی

سازي ساختار و توانایی شبیه
 اندام درونی

نیاز از ترجمهبی وابسته به تفسیر  

ابزاري براي افزودن قابلیت  سادگی فراگیري
 جذابیت متون

 ساختاري

بعديقابلیت سه یجذابیت رنگ   
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ــه ــی  ب نتیجــه گرفــت کــه کاربردهــاي    تــوان طــور کلــی م
ــانی تصــاویر از نظــر متخصصــان    آموزشــی، پژوهشــی، و درم

کننـــدگان ســـالمت حـــائز اهمیـــت اســـت. شـــرکت حـــوزه
ــوزه ــه از ح ــکی،   مطالع ــاویر پزش ــی تص ــاربرد آموزش ــاي ک ه

ــریع    ــوزش، تس ــد آم ــریع فرآین ــاهیم، تس ــویري مف ــال تص انتق
فرآینـــد فهـــم و یـــادگیري، و راهنمـــایی دانشـــجویان در     

نامـه را ذکـر کردنـد. از نظـر آنهـا تـدوین طـرح        رش پایاننگا
هــا و انجـــام  پژوهشــی، ارائــه نتــایج تحقیقـــات در ســمینار    

ــی تصـــاویر پزشـــکی      ــات از کاربردهـــاي پژوهشـ آزمایشـ
ــان حـــوزه  ــین متخصصـ ــاربرد اســـت. همچنـ ي ســـالمت، کـ

ــم   ــکی را مه ــاویر پزش ــانی تص ــتند  درم ــاربردي دانس ــرین ک ت
کــه تصــاویر در علــم پزشــکی دارد کــه در طــی فرآینـــد       
ــري رونـــد       ــخیص و پیگیـ تشـــخیص، درمـــان، تأئیـــد تشـ

  نماید. بهبودي، متخصص را یاري می
طور که از نتـایج ایـن پـژوهش پیـدا اسـت متخصصـان بـه         آن

ــش ــو  نق ــکی در ح ــاویر پزش ــزاري تص ــی و اب ــاي آموزش زه ه
ــرده   ــاره ک ــالمت اش ــه     س ــد ک ــد بودن ــان معتق ــد. متخصص ان

-پزشـکی بـه بیـان بهتـر مطلـب کمـک مـی        تصاویر در حوزه

ــه   ــین تهی ــه   نمایــد. همچن ــی، تهی ي پاورپوینــت پوســتر علم
ــخنرانی    ــتفاده در سـ ــاب، اسـ ــألیف کتـ ــی، تـ ــا و آموزشـ هـ

ــایش ــش همـ ــی، از نقـ ــاي علمـ ــه هـ ــویر در حیطـ ــاي تصـ  هـ
هــا نقــش ابــزاري تصــاویر آمــوزش پزشــکی اســت. از نظــر آن

ــه  ــکی، ب ــی   پزش ــخیص، و تکنیک ــل تش ــالیزور عم ــوان کات عن
  براي تکامل دانش متخصص قابل اشاره است.

سـالمت از تصـویر بـه عنـوان بهتـرین نـوع        متخصصان حـوزه 
-برنـد. آنهـا معتقدنـد بـه     ي خـود نـام مـی   اطالعات در حـوزه 

ــی وســیله ــین در تصــویر م  تــوان در زمــان انجــام کــار و همچن
ــه  ــراي نگـ ــا بـ ــرفه فضـ ــات صـ ــت اطالعـ ــویی داري و ثبـ جـ

کرد.امکــان همزمــانی مشــاهده و تشــخیص مســئله مزیتــی      
ــذکور دارد.   ــراي متخصصــان م ــرداري ب اســت کــه  تصــویر ب
ــناخت       ــکی، ش ــوع پزش ــاویر متن ــود تص ــا وج ــا ب ــر آنه از نظ

پـذیر شـده اسـت.    هـا امکـان  هاي نـادر از بعضـی بیمـاري   گونه
بـراي متخصصـان ایـن حرفـه      تصاویر پزشـکی فهـم آسـان را   

ــان آورده  ــه ارمغ ــرکت  ب ــت. ش ــار   اس ــه اظه ــدگان مطالع کنن
-کردند کـه بـا وجـود تصـاویر، مطالـب در ذهـن تثبیـت مـی        

جـــویی در انـــرژي شــود و در امـــر آمـــوزش باعــث صـــرفه  
ــی ــدرس مـ ــت   مـ ــرین حالـ ــجویان بهتـ ــراي دانشـ ــردد. بـ گـ

پــذیر اســت و در واقـــع   یــادگیري از روي تصــاویر امکـــان  
ــزاري  ــی  اب ــوب م ــوزي محس ــراي خودآم ــدگاه  ب ــود. از دی ش
ــرکت ــویر    ش ــق تص ــوزش از طری ــه، آم ــن مطالع ــدگان ای کنن

ــیوه ــت.  شـ ــدرس اسـ ــوزش بـــدون کمـــک مـ ــراي آمـ اي بـ
همچنـین تصــاویر پزشــکی منجــر بــه ارتقــاء ســواد متخصــص  

کننــدگان معتقدنــد تصــاویر ابــزار مناســبی  شــوند. شــركمــی
ــن کــاربرا   ــب هســتند. از نگــاه ای ــرور مطل ــراي م ن  تصــاویر ب

ي پزشــکی مزایـــایی چــون پختگــی موضـــوعی،    در حرفــه 
ــر    ــدرت تجســم مســائل و پ ــادگیري، ق ــراي ی ــزه ب ایجــاد انگی

  هاي اطالعاتی متخصص را به همراه دارد.کردن شکاف
هــاي ایــن پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه تصــویر در  یافتــه

ــاري      ــت کـ ــی از محوریـ ــه جزئـ ــدیل بـ ــکی تبـ ــم پزشـ علـ
ــا  ــت. متخصصـ ــده اسـ ــان شـ ــه  متخصصـ ــد کـ ــان کردنـ ن بیـ

ــتگی   ــال اطالعـــات اســـت و وابسـ اهمیـــت تصـــاویر در انتقـ
ــوزه ــه    ح ــراي هم ــاویر ب ــه تص ــکی ب ــورد   پزش ــان م متخصص

مطالعه مشهود بـود. آنهـا اظهـار نمودنـد کـه تصـویر بـه دلیـل         
هاي سـه بعـدي و گرافیکـی بـه عنـوان ابـزاري کمـک        قابلیت

ــادي دارد. آ   ــت زی ــی اهمی ــویر را    ن آموزش ــین تص ــا همچن ه
ــی و کمـــک   ــاملی تشخیصـ ــود بیمـــاران   عـ ــده در بهبـ کننـ

ــر آن  ــه نظ ــتند. ب ــت    دانس ــدرت عینی ــویر در ق ــت تص ــا اهمی ه
ــل و     ــار قب ــعیت بیم ــه وض ــان مقایس ــاهیم و امک ــه مف ــی ب بخش

  بعد از درمان است. 
ــته     ــاویر داراي دو دسـ ــد تصـ ــالمت معتقدنـ ــان سـ متخصصـ
ــا تصــویر    ــوائی هســتند. از نظــر آنه ویژگــی ســاختاري و محت

ــوعی اط ــترك   ن ــان مش ــه دانســتن زب ــاز ب العــات اســت کــه نی
نیـاز از ترجمـه اسـت. تصـاویر مختصـر و مفیدنـد       ندارد و بـی 

ــی     ــه م ــا ارائ ــورت یکج ــه ص ــات را ب ــه اطالع ــرا ک ــد. چ دهن

 بحث و نتیجه گیري
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ــتند      ــزاري هس ــد، اب ــایق را دارن ــایش حق ــت نم ــاویر قابلی تص
مطلـب و ایـن قــدرت را دارنـد کـه رونــد      بـراي بیـان چکیــده  

درمـــان را نشــان دهنـــد. همچنـــین   بهبــود بیمـــار طــی دوره  
ــر      ــار. از نظ ــالینی بیم ــابی ب ــراي ارزی ــت ب ــی اس ــویر روش تص
ــیش از کلمــات توانــایی انتقــال مفــاهیم   آنهــا تصــاویر حتــی ب
ــت تصــاویر در امــر آمــوزش   ــد محوری ــا معتقدن ــد. آنه را دارن
بــراي آنهــا اثبــات شــده اســت چــرا کــه بــه تجســم قضــایا در  

همچنــین پایــداري  کننــد.جهـان خــارج از ســلول کمــک مـی  
  نمایند.پذیر میمفاهیم در ذهن را امکان

نتـایج ایــن پـژوهش بــا مطالعــات پیشـین نقــاط مشــترکی دارد    
ــان و    ــط لهمــ ــه توســ ــی کــ ــه در پژوهشــ ــه اینکــ از جملــ

] انجــام گرفتــه، مشــخص شــده اســت کــه      8همکــارانش [
ــته   ــه برجس ــدیل ب ــویربرداري، تب ــکی  تص ــرین روش در پزش ت

ــایی بیــان مطلــب توســط  شــده اســت. بــه ایــن علــت کــه  توان
تصـویر بـیش از یـک هــزار واژه اسـت. محققـان ایـن مطالعــه       
معتقدند کـه تصـاویر در زمینـه کاربردهـاي پزشـکی بـه طـور        

ســازي پزشــکان در تعامــل، مــورد    مســتقیم بــراي توانمنــد  
ــی  ــرار مـ ــتفاده قـ ــه   اسـ ــاویر در زمینـ ــین تصـ ــرد. همچنـ گیـ

ــ     ــوابق پزش ــه س ــی ب ــان دسترس ــکی امک ــاي پزش کی کاربرده
ــوزش پزشــکی    ــان و آم ــژوهش، درم ــه تشــخیص، پ ــوط ب مرب

  را تحت تأثیر قرار داده است.
ــه ــولر [در مطالع ــکی   9ي م ــاویر پزش ــه تص ــد ک ــخص ش ] مش

وســیله فــراهم آوردن اطالعــات صــحیح در زمــان مناســب، بــه
سـازي حجـم   کننـد، همچنـین بـه فشـرده    نقش مهمی ایفـا مـی  

ــادیر    ــان مق ــري از می ــات و راهب ــی از اطالع ــادي از  عظیم زی
ــی داده ــک م ــا کم ــران [  ه ــرش و دیگ ــین ه ــد. همچن ] 4نماین

طــی انجــام پژوهشــی نشــان دادنــد کــه بــه طــور کلــی در ســه  
گروه عمـده از قبیـل تصـاویر مخـتص پـژوهش بـراي ارائـه و        

ــل داده ــدیریت و     تحلی ــراي م ــار ب ــتص بیم ــاویر مخ ــا، تص ه
ــري بــالینی، و بــه  تصــمیم ــراي آمــوزش،     گی ــده ب طــور عم

گیرنـد. در پـژوهش دیگـري    اسـتفاده قـرار مـی    تصاویر مـورد 
ــاران [   ــولر و همک ــط م ــه توس ــه   5ک ــا متوج ــد آنه ــام ش ] انج

شــدند کــه تصــاویر در حــوزه پزشــکی عــالوه بــر تشــخیص،  

ــد و افـــزودن      ــاربرد دارنـ ــز کـ ــژوهش نیـ ــوزش و پـ در آمـ
ــر کمــک  ویژگــی ــه آمــوزش بهت ــون، ب ــاي تصــویري بــه مت ه

ــژوهش صــدقی و همکــاران [ مــی ــین پ ــد. همچن ] نشــان 10کن
ــه تصــاویر وابســته    ــادي ب ــا حــدود زی داد کــه علــم پزشــکی ت
اســـت و متخصصـــان حـــوزه ســـالمت از تصـــاویر پزشـــکی 

ــی    ــتفاده م ــاتی اس ــی و تحقیق ــالینی، آموزش ــداف ب ــراي اه -ب

 کنند.

  
 

ــان    ــی از پای ــل بخش ــژوهش حاص ــن پ ــه ای ــوان  نام ــت عن تح
ي ســالمت در وب از  بازیــابی اطالعــات تصــویري حــوزه   «

ــ  ــدگاه متخصص ــکی دی ــوم پزش ــی  » ان عل ــع کارشناس در مقط
ــال  ارشـــــد ــوارزمی دانشـــــگاه  در 1392ســـ ــخـــ ت. اســـ

ــی   ــه مـ ــود وظیفـ ــر خـ ــگران بـ ــه  پژوهشـ ــه از کلیـ ــد کـ داننـ
ــاحبه   ــام مص ــه در انج ــینی ک ــتند   متخصص ــاري داش ــا همک ه

  تقدیر و تشکر نمایند.
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 A Qualitative Study on Health Experts’ Utilization 
Pattern of Medical Images  

 
 

 
 

   Kiani M1  / Mansourian Y2 
Abstract                    
 

Introduction: In health sector, image functions as a form of document that can convey a 
considerable amount of information. Employing this type of information can increase the 
effectiveness of the performance of medical experts. This study aimed to survey how health 
experts use medical images in their practice. 
Methods: This applied qualitative study was carried out in 1392 (2013). The study population 
constituted 25 medical experts from 17 disciplines in basic sciences and clinical sciences at 
Hamadan University of Medical Sciences. Data were collected by means of semi-structured 
interview and were analyzed based on the Grounded Theory approach. 
Results: Participants described various advantages for using images. They considered image as a 
kind of document that can convey a maximum amount of information in a minimum amount of 
time. These experts considered images as an integral part of medical education especially in the 
way images can objectify various concepts. Among content and structural features, color attraction 
and three-dimensional structure of images as well as the attractiveness of the texts were found to 
be effective in practice. 
Conclusion: As the experts understand the significance of images as part of medical education and 
for this reason, they emphasize using them in their teaching, research, and treatment activities. 
Keywords: Medical Sciences Experts, Visual Information, Grounded Theory 
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