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ارزیابی كاربردپذیري نرمافزار ارائه خدمات سالمت در منزل

ارزیابی قرار میگیرد .ارزیابی اکتشدافی بده دو روش متدداول و
چک لیستی انجدام میشدود .روش متدداول شدامل  10مؤلفده
کاربردپذیری معرفی شده توسدط  Nielsenاسدت [ ]9و روش
چک لیستی شامل  13مؤلفه و  293زیر مؤلفه میباشد [.]10
نتایج مطالعهای در خصوص به کارگیری نرمافزارهای مبتنی بر
تلفن همراه برای بیماران دیدابتی بدا اسدتفاده از روش ارزیدابی
اکتشافی نشان داد دامنه مشکالت کاربردپذیری از  12تا  34در
این نرمافزار بوده است و همخوانی بین سیستم و دنیای واقعدی
( )21%/4دارای بیشترین میانگین درجه شدت مشکل بوده است
که در مجموع نتایج مطالعه نشان داد که سیستم برای پشتیبانی
از تصمیمگیری مؤثر و کنترل اقدام بدرای کارهدای مربدوط بده
کاربر بیمار ،به طراحی بهتری نیاز دارد و در جهت رفع آن بایدد
اقدام نمایند [.]11
مطالعهای در بنگالدش بر روی ارزیابی اکتشافی نرمافزار مبتنی
بر تلفن همراه در مراقبت بهداشتی نشان داد که قابلیت استفاده
از تلفن همراه در این برنامه بهداشتی بهطورکلی رضایتبخش
نیست .در نرمافدزار مدورد ارزیدابی  %61مشدکل کاربردپدذیری
وجود داشته و بیشترین میانگین درجه شدت مشکالت شناسایی
شده مربوط بده جنبدههای زیباییشدناختی و طراحدی سداده بدا
میانگین ( )%21بوده است [.]12
به کارگیری نرمافزارهای مبتنی بر تلفن همراه در ارائه خدمات
سالمت در صورتی که از باالترین سطح استاندارد کاربردپذیری
برخوردار باشند میتوانند سطح دسترسی به این خدمات سالمت
را افزایش دهند .مطالعهای کاربردی در ایران با هدف طراحی و
ارزیابی نرمافزار مبتنی بر تلفن همراه جهت تفسیر گزارشهدای
رادیولوژی و نتایج تستهای آزمایشگاهی به صورت مشداوره از
راه دور انجام شد .این نرمافزار با استفاده از چکلیست ارزیدابی
اکتشافی مورد ارزیدابی قدرار گرفدت کده مجموعداً  79مشدکل
کاربردپذیری شناسایی شد .میانگین درجده شددت مشدکالت از
عدد ( 1/93مسئله کوچک) مربوط به ویژگدی انعطافپدذیری و
سادگی طراحی تا عدد  ( 2/88مسئله بزرگ) مربوط به ویژگدی
کمک و مستندسازی بود [.]13
مطالعه دیگری بدا اسدتفاده از ارزیدابی اکتشدافی بدر روی زیدر
سیستم پدذیرش و مددارک پزشدکی در شدهر کاشدان صدورت
گرفت .ارزیابی انجام شده منجر به شناسایی  121مشکل گردید
که پس از جمعبنددی و حدذف مدوارد تکدراری در مجمدوع 62
مشکل شناسایی شد .بیشترین فراوانی متعلق به اصدل رعایدت
یکنواختی و استانداردها و تشخیص به جای یدادآوری بدا 14/5
درصد بود [.]14
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مقدمه
افزایش هزینههای خدمات بهداشتی -درمانی [ ]1و درعینحال
سردرگمی در دریافت خددمات ،مراجعدات حضدوری مکدرر بده
مراکز ،صرف وقت و انرژی و هزینههای غیرمستقیم رفتوآمدد،
کاهش کیفیت خدمات به دلیل طدوالنی بدودن صدف انتظدار و
ازدحامهددا ،از چالشهددای حددوزه بهداشددت و درمددان محسددوب
میشود [ ]2عالوه بر این ،بخش قابلتوجهی از افراد به دالیدل
شخصدی نظیدر انددواع ناتوانیهددای مختلددف حرکتدی و ذهندی،
افزایش سن و محدودیتهای حرکتی ،تنها بودن افدراد و نبدود
پشددتوانه خددانوادگی و ی دا مشددهلههای کدداری ،امکددان دریافددت
حضوری خدمات را ندارند و این مسدئله از دشدواریهای جددی
برای دریافت خدمات سالمت است.
با وجود مشدکالت ذکدر شدده ،اسدتفاده از رفیدت تلفنهدای
هوشمند و ضریب نفوذ باالی آن در کشور و تعداد قابدل توجده
استفادهکنندگان از آن ،سیستم مراقبت سدالمت را تحدت تدأثیر
قرار داده است [ .]3شکلگیری سدالمت همدراه دسترسدی بده
مراقبت سالمت را فارغ از زمان و مکان برای خدمات درمدانی-
تشخیصی ،گزارش سریع عالئم بیماری فراهم آورده است [.]4
سالمت همدراه یکدی از زیدر شداخههای سدالمت الکترونیدک
بهشمار میرود که فراهمکننده فرصتهای جدیدی برای بهبدود
سالمت بیماران است و موجدب تحدول در شدیوه سدنتی ارائده
خدددمات بهداشددتی گردی دده اسددت [ ،]5نرمافزارهددای سددالمت
کاربردهددای مختلفددی دارنددد از جملدده محاسددبات پزشددکی،
رادیولوژی ،پرستاری ،روانشناسی ،خدودمراقبتی ،آمدوزش علدوم
پزشددکی ،آندداتومی و اطلسهددا ،امددداد و اورژانددس ،آس دیبهای
اجتماعی و طدب سدنتی [ ]6کده یکدی از ایدن کاربردهدا ارائده
خدمات سالمت در منزل برای بیماران است [.]7
با توجه به اهمیت سالمت همراه در ارتقداء کیفیدت خددمات
بهداشدتی -درمدانی ،ارزیدابی عملکددرد نرمافزارهدایی کده ایدن
خدمات را ارائه میدهند ،ضروری به نظر میرسد .یکی از ابعداد
مورد نظر برای بررسی نرمافزارها ،بحث ارزیدابی کاربردپدذیری
آن میباشددد .بررسددی مشددکالت مربددوط بدده کاربردپددذیری
نرمافزارهای مبتنی بر تلفن همراه باعث تعامل بهتر کاربران بدا
برنامه میشود .نتایج حاصل از ارزیدابی کاربردپدذیری میتواندد
برای طراحی مجدد رابط کاربر و رفع اشدکاالت اساسدی مدورد
اسددتفاده قددرار گی درد .بددرای ارزی دابی کاربردپددذیری روشهددای
مختلفی وجود دارد که یکدی از آنهدا روش ارزیدابی اکتشدافی
میباشد [ .]8در این روش میزان مطابقت طراحدی رابدط کداربر
سیستم با یکسری قواعد استاندارد از پدیش تعیدین شدده مدورد
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مطالعه حاضر بدا هددف ارزیدابی کاربردپدذیری نرمافدزار ارائده
خدمات سالمت در منزل (سی طب) با مشخصدات MySQL
– Android Studio – PHPدر سیستم عامل سرور Linux
نسخه  Ubuntuکه از نظر طبقده فعالیدت در حدوزه کسدب و
کارهای سالمت دیجیتال میگنجد و بده صدورت مشدخص در
ارتباط با طبقات سبک زندگی ،مراقبت در مندزل و تشدخیص و
مراقبت پیشرفته و خدمات آموزشی سالمت است ،انجام گرفت.
روش

پژوهش حاضر به صدورت توصدیفی -مقطعدی و در خردادمداه
 1399انجام شد .در این پژوهش کاربردپدذیری رابدط کداربری
نرمافزار ارائه خدمات سالمت در منزل (سیطب) که جهت ارائه
خدمات پزشکی و درمانی در شهر کرمدان مدورد اسدتفاده قدرار
میگیرد ،با استفاده از چک لیست ارزیابی اکتشافی که در سدال
 1995توسط شرکت زیراکس منتشر شده است ،مدورد ارزیدابی
قرار گرفدت [ ]10چدک لیسدت مدذکور دربردارندده  13مؤلفده
ارزیابی کاربردپذیری میباشد (جدول  )1کده  10مؤلفده اول آن
منطبق بر اصول معرفی شده توسط  Nielsenمیباشند [.]9

جدول  :1مؤلفههاي چک ليست ارزیابی اكتشافی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

عنوان مؤلفه
وضوح وضعیت سیستم
همخوانی بین سیستم و دنیای واقعی
آزادی عمل کاربر و تسلط بر سیستم
رعایت یکنواختی و استانداردها
کمک به کاربران در فهمیدن ،تشخیص و بازیابی خطاها
پیشگیری از خطا
شناسایی به جای یادآوری
انعطافپذیری و طراحی ساده
جنبههای زیباییشناختی و طراحی ساده
راهنمایی و مستندسازی
مهارتها
تعامل لذتبخش و محترمانه با کاربر
محرمانگی

210

چگونگی ارزیابی اکتشافی با اسدتفاده از چدک لیسدت آمدوزش
دیده بودند.
این پژوهش در سه مرحله انجام شد .در مرحله اول ارزیابان بدا
استفاده از چک لیست و به طور مستقل نرمافزار را مورد ارزیابی
قرار دادند .در مرحله دوم ارزیابان با برگزاری جلسهای حضوری
در مورد مشکالت شناسایی شده به بحث و گفتگدو پرداختندد و
در نهایت در مورد لیست نهایی مشکالت به توافق رسدیدند .در
مرحله سوم درجه شدت هر یک از مشدکالت نهدایی شناسدایی
شده در مرحله قبل ،توسط هریک از ارزیابان بر اساس مقیداس
 5درجهای (جدول  )2تعیین شد [.]16
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در این چک لیست برای هر مؤلفه تعددادی سدؤال ارائده شدده
است که در مقابل هر سؤال سه گزینه بله ،خیر و کداربرد نددارد
قرار گرفته است و انتخاب گزینه خیر به معنی وجود مشدکل در
رابط کاربری سیستم میباشد.
در این پژوهش  3نفر ارزیاب به طدور مسدتقل رابدط کداربری
نرمافزار سی طب را مورد ارزیابی قرار دادند .تعداد ارزیابدان بده
کار گرفته شده منطبق بر پیشنهاد  Nielsenبود که  3تا  5نفر
ارزیداب را جهددت ارزیدابی اکتشدافی مناسددب میدانسددت [.]15
ارزیابان شامل یک نفر متخصص انفورماتیک پزشکی ،یک نفدر
متخصص مدیریت اطالعدات سدالمت و یدک نفدر متخصدص
مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی بودند کده همگدی در مدورد

تعداد سؤاالت
29
24
23
51
21
15
40
16
12
23
22
14
3
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ارزیابی كاربردپذیري نرمافزار ارائه خدمات سالمت در منزل
جدول  :2مقياس درجهبندي شدت مشکالت
درجه شدت
0
1
2
3
4

عنوان
نبود مشکل
مشکل اهری
مشکل کوچک
مشکل بزرگ
فاجعه کاربردپذیری

توصيف
اصالً در مورد این که مشکل شناسایی شده واقعاً یک مشکل کاربردپذیری است موافق نیستم.
نیاز به اصالح ندارد مگر این که زمان اضافی در پروژه وجود داشته باشد.
اصالح مشکل از اولویت کمی برخوردار است.
اصالح مشکل از اولویت باالیی برخوردار است و اهمیت دارد.
اصالح مشکل قبل از انتشار محصول ضروری است.

جهت تعیدین درجده شددت سده فداکتور معرفدی شدده توسدط
 Nielsenشامل فراوانی مشکل ،تدأثیر مشدکل بدر کداربران و
تداوم مشکل [ ]16مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت میانگین
درجه شدت تخصیص داده شده به هر مشکل به عندوان درجده
شدت مشکل مربوطه تعیدین شدد .دادههدا بدا اسدتفاده از آمدار
توصیفی و نرمافزار اکسل نسخه  2019مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند.
نتایج
رابط کاربری نرمافزار سی طب توسط سه ارزیاب با اسدتفاده از
مؤلفههای چکلیست ارزیابی اکتشافی ذکدر شدده در جددول 1
ارزیابی گردید .در مرحله اول پژوهش که هر ارزیداب بده طدور

مستقل با استفاده از چک لیست نرمافزار را مدورد ارزیدابی قدرار
دادند ،ارزیاب اول  108مشکل ،ارزیاب دوم  85مشکل و ارزیاب
سوم  48مشکل را در قسمتهای مختلدف نرمافدزار شناسدایی
کردند که در مجموع  241مشکل شناسایی شد.
در مرحله دوم ،پدس از حدذف مدوارد مشدترک بدین نظدرات و
جمعبندی حضدوری سده ارزیداب در مدوارد مدورد اخدتالف ،در
نهایت  69مشکل در لیسدت نهدایی بداقی ماندد .نتدایج نهدایی
ارزیابی نشان داد که بیشترین تعداد مشکالت شناسایی شده به
ترتیب مربوط به مؤلفه شناسایی به جای یادآوری ( 12مشدکل)
و مهارتهددا ( 9مشددکل) اسددت و کمتددرین تعددداد مشددکالت
شناسایی شده مربوط به مؤلفه محرمدانگی بدود کده در لیسدت
نهایی هیچ مشکلی برای این مؤلفه ثبت نشده بود (جدول .)3

جدول  :3مشکالت كاربردپذیري نرم افزار ارائه خدمات سالمت در منزل به تفکيک تعداد مشکالت ،ميانگين درجه شدت و شدت مشکل

وضوح وضعیت سیستم

نهایی (درصد)
(7)24%

1/5

همخوانی بین سیستم و دنیای واقعی
آزادی عمل کاربر و تسلط بر سیستم
رعایت یکنواختی و استانداردها
کمک به کاربران در فهمیدن ،تشخیص و بازیابی خطاها
پیشگیری از خطا
شناسایی به جای یادآوری
انعطافپذیری و طراحی ساده
جنبههای زیباییشناختی و طراحی ساده
راهنمایی و مستندسازی
مهارتها
تعامل لذتبخش و محترمانه با کاربر
محرمانگی

(5)21%
(4)17%
(6)12%
(6)28%/5
(5)33%
(12)30%
(7)44%
(1)8%
(4)17%
(9)41%
(3)21%
0

1/9
2/2
1/1
1/4
1/8
1/2
0/8
1
1/1
0/8
1/7
-

بینابین
(مشکل اهری و مشکل کوچک)
مشکل کوچک
مشکل کوچک
مشکل اهری
مشکل اهری
مشکل کوچک
مشکل اهری
مشکل اهری
مشکل اهری
مشکل اهری
مشکل اهری
مشکل کوچک
-
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مؤلفه چک ليست ارزیابی اكتشافی

تعداد مشکالت شناسایی شده

ميانگين درجه شدت

شدت مشکل
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طراحی کلی نرمافزار به این صورت بود که در صفحه اول
نرمافزار ،کاربر برای اولین بار بایستی از طریق لینک موردنظر،
حساب کاربری شخصی خود را ایجاد کند (شکل  .)1سپس
کاربر در دفعات بعدی ورود به نرمافزار ،با استفاده از شماره
همراه و کد ارسال شده به آن شماره ،وارد صفحه شخصی خود
میشود (شکل  .)2در صفحه اصلی نرمافزار ،لیست خدمات

شکل  :3صفحه اصلی نرمافزار

شکل  :2صفحه ثبتنام

عالمت به کار برده شده
در نوار پایین صفحه
بود .همچنین طراحی آیکون «درباره ما» هیچ ارتباطی با نوع
کارکرد این گزینه نداشت و کاربر بدون خواندن نام این آیکون
قابل به شناسایی عملکرد آن نبود ( شکل -4ب).

شکل  :1صفحه اول نرمافزار

در صفحه تعیین وقت اولین خطا مربوط به مؤلفه همخوانی بین
سیستم و دنیای واقعی بود که این صفحه برای نشان دادن
رابطهاش با صفحات قبلی و این که تعیین وقت مربوط به کدام
خدمت بود ،هیچ عنوانی در باال وجود نداشت (شکل -5الف).
همچنین مشکل دوم مربوطه به رعایت یکنواختی و استانداردها
بود که آیکونها نامگذاری نشده بودند و فقط با تصاویر معرفی
شده بودند (شکل -5ب) .عالوه بر این ،زمانی که تاریخ و
ساعت به صورت اعداد تک رقمی وارد میشدند سیستم صفر
هدایت کننده قبل از اعداد را به صورت خودکار جایگزین
نمیکرد؛ یعنی اگر زمان مورد نظر برای تعیین وقت 04:05
بامداد بود سیستم آن را به صورت  4:5نشان میداد (شکل -5
ج).
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یکی از مشکالت کاربردپذیری نرمافزار در مؤلفه همخوانی بین
سیستم و دنیای واقعی ،آیکونهای مربوط به گزینههای مختلف
در صفحه اصلی بود .آیکونها باید به گونهای طراحی شده
باشند که کاربر بتواند بدون خواندن نام آن ،از روی شکل
آیکون گزینه مورد نظر را تشخیص دهد و همچنین برای یک
عملکرد در همه جای سیستم یک آیکون یکسان طراحی شده
باشد؛ اما همانگونه که در شکل -4الف نشان داده شده است
برای دکمه «خروج» در منوی سمت چپ عالمت

212

پزشکی که کاربر میتواند آنها را در منزل دریافت کند نشان
داده شده است .کاربر پس از انتخاب خدمت کلی مورد نظر وارد
صفحه بعدی شده که خدمات جزئیتر زیر مجموعه آن خدمت
را میتواند انتخاب کرده و سپس وارد صفحه تعیین وقت شود
(شکل .)3

ارزیابی كاربردپذیري نرمافزار ارائه خدمات سالمت در منزل

ایرانمنش و همکاران

-4الف .ناهماهنگی طراحی آیکون خروج

-4ب .عدم همخوانی طراحی
آیکون با نام آن

شکل  :4منوي سمت چپ در صفحه اصلی
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-5الف .نبود عنوان صفحه مرتبط

-5ب .عدم نام گذاري آیکون ها

-5ج .قرار ندادن صفر هدایت
كننده اعداد توسط سيستم

شکل  :5صفحه تعيين وقت

در مرحله سوم درجه شدت هرکدام از مشکالت توسط هر
ارزیاب به طور جداگانه تعیین شد و سپس میانگین درجه شدت
برای هر مؤلفه محاسبه گردید .میانگین درجه شدت مشکالت
شناسایی شده از  0/8تا  2/2متهیر بود .نتایج ارزیابی این
نرمافزار با استفاده از مؤلفههای چکلیست ارزیابی اکتشافی در
جدول  3قابل مشاهده است.
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بحث و نتيجهگيري
در این مطالعه به ارزیابی کاربردپذیری نرمافزار ارائه خدمات
سالمت در منزل که در شهر کرمان مورد استفاده قرار میگیرد
پرداخته شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد مشکالت
شناسایی شده به ترتیب مربوط به مؤلفههای شناسایی به جای
یادآوری و مهارتها بود .مؤلفه شناسایی به جای یادآوری به
این نکته میپردازد که کاربر نباید اطالعات و دستورالعملهای
استفاده از سیستم را از بخشی به بخش دیگر در خاطر خود
حفظ کند .قابلیتهای سیستم باید قابل رؤیت و در دسترس
باشند .مؤلفه مهارتها نیز ،دانش زمینهای و تجربه کاربر را
مدنظر قرار میدهد و مواردی مانند قابلیت حرکت رو به جلو و
ال
عقب در یک فیلد ،وجود اشارهگر از قبل در فیلدی که احتما ً
کاربر بیشترین نیاز به آن را دارد را در برمیگیرد .این موارد
میتوانند از عوامل مؤثر در استفاده گسترده و رضایت کاربران
باشد [ ]10در مطالعهای که با هدف ارزیابی اکتشافی نرمافزار

نوبتدهی پزشکان انجام شده دو مؤلفه آزادی عمل کاربر و
تسلط بر سیستم و پیشگیری از خطا بیشترین تعداد مشکالت را
داشتند [ .]17در مطالعه دیگری که با هدف ارزیابی اکتشافی
نرمافزار خودمراقبتی برای بیماران مبتال به دیابت انجام شده
است دو مؤلفه رعایت یکنواختی و استانداردها و همخوانی بین
سیستم و دنیای واقعی شامل بیشترین تعداد مشکالت
کاربردپذیری بودند [ ،]11تفاوت نتایج این مطالعات با مطالعه
حاضر میتواند به دلیل این باشد که مطالعات مشابه از روش
متداول ارزیابی اکتشافی ( 10مؤلفهای) استفاده کردند؛ اما در
مطالعه حاضر از روش چکلیستی استفاده شده است که
دربردارنده مؤلفههای بیشتری مانند مهارتها ،تعامل لذت
بخش و محترمانه با کاربر و محرمانگی است .از طرف دیگر در
روش چک لیستی تعداد مواردی که در هر مؤلفه مورد بررسی
قرار میگیرد متفاوت است برای مثال مؤلفه شناسایی به جای
یادآوری که در این مطالعه تعداد بیشتری مشکل را به خود
اختصاص داده است شامل  40زیر مؤلفه میباشد .نتایج یک
مطالعه نشان داده است که روش چکلیستی قادر به شناسایی
تعداد بیشتری مشکل است؛ اما روش متداول مشکالت با درجه
شدت باالتری را شناسایی میکند [.]18
در مطالعه حاضر مؤلفه محرمانگی کمترین تعداد مشکل را به
خود اختصاص داده است .مؤلفه محرمانگی نشان دهنده حفظ
اطالعات شخصی و خصوصی کاربر است .استفاده از پسورد
برای ورود به نرمافزار و همچنین قسمتهای مختلف نرمافزار

ارزیابی كاربردپذیري نرمافزار ارائه خدمات سالمت در منزل

که شامل اطالعات خصوصی کاربران میباشد باید در طراحی
نرمافزارها مورد توجه قرار گیرد .توجه به محرمانگی خصوصاً در
نرمافزارهایی که دادهها و اطالعات شخصی افراد را جمعآوری
میکنند بسیار مهم و حیاتی است و نیاز است که قوانین حریم
خصوصی وضع و استفاده شود [.]19
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مشکالت مربوط به مؤلفههای
آزادی عمل کاربر و تسلط بر سیستم ،همخوانی بین سیستم و
دنیای واقعی و پیشگیری از خطا از شدت بیشتری برخوردار
بودند و نیاز به اصالح داشتند .در مطالعات دیگر نیز مشکالت
مربوط به آزادی عمل کاربر و تسلط بر سیستم از درجه شدت
باالتری برخوردار بودند و نیاز به اصالح داشتند [.]12،20،21
این نتیجه نشان دهنده میزان اهمیت آزادی کاربران برای
انتخاب و دنبال کردن و ایف در انجام یک اقدام است .کاربران
نیاز دارند در زمان انجام اشتباه یک عملیات خاص قادر به
برگشت به مرحله قبل ،لهو و یا خروج اضطراری باشند؛ بنابراین
در طراحی سیستمها و نرمافزارها باید این چنین گزینههایی
برای کاربران فراهم شود .عالوه بر این در طراحی سیستمها و
نرمافزارها باید از کلمات ،عبارات و مفاهیمی که برای کاربر
آشنا است استفاده شود و همخوانی بین سیستم و دنیای واقعی
وجود داشته باشد .پیشگیری از خطا از جمله مؤلفههای اصلی و
مهم در طراحی سیستمها و نرمافزارها میباشد .طراحی دقیق
نرمافزار باید از رخداد مشکل با استفاده از پیامهای مناسب
جلوگیری کند .نشان دادن طول فیلد و تعداد کاراکتر برای پر
کردن فیلد ،وجود مقادیر پیشفرض در صفحات ورود داده و
ارسال پیام هشدار زمانی که کاربر در شرف انجام خطاهای
جدی است از جمله مثالهای مربوط به مؤلفه پیشگیری از خطا
است []10
اگرچه روشهای مختلفی برای ارزیابی نرمافزارهای مبتنی بر
تلفن همراه وجود دارد؛ اما مطالعات نشان دادند که هنوز
روشهای قدیمی که برای ارزیابی کاربردپذیری نرمافزارهای
مبتنی بر رایانه طراحی شده بودند بیشتر از روشهای دیگر

برای ارزیابی این نوع از نرمافزارها مورد استفاده قرار میگیرند
[ ]22یکی از روشهای قدیمی روش ارزیابی اکتشافی
 Nielsenاست .روش ارزیابی اکتشافی چکلیستی نسبت به
روش متداول و  10مؤلفهای  Nielsenباعث شناسایی تعداد
بیشتری مشکل کاربردپذیری با درجه شدت کمتر میشود []18
به همین دلیل در این مطالعه از این روش استفاده شد که تا حد
امکان همه مشکالت موجود در نرمافزار شناسایی شوند.
شناسایی مشکالت کاربردپذیری نرمافزار ارائه خدمات سالمت
در منزل و رفع آنها میتواند باعث رضایت کاربران و استفاده
گستردهتر از آن جهت رفع نیازهای مرتبط با سالمت بدون
مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی -درمانی و صرف وقت و
هزینه زیاد شود.
یکی از نقاط ضعف این مطالعه استفاده از  3نفر ارزیاب میباشد.
طبق راهنمای انجام ارزیابی اکتشافی حداقل  3نفر ارزیاب مورد
نیاز است؛ اما هرچه تعداد ارزیابان افزایش پیدا کند تعداد
بیشتری مشکل کاربردپذیری شناسایی میشود [ ]15یکی دیگر
از نقاط ضعف این مطالعه استفاده نکردن از دیگر روشهای
ارزیابی کاربردپذیری به همراه روش ارزیابی اکتشافی
چکلیستی است .روشهای ترکیبی امکان شناسایی مشکالت
در حیطههای مختلف را فراهم میکنند .در زمان انجام این
مطالعه روش چکلیستی ارزیابی اکتشافی برای ابزارهای
سالمت همراه طراحی نشده بود و در این مطالعه نیز از چک
لیست قبلی استفاده شد؛ اما اخیراً مطالعهای انجام شده است که
به معرفی چکلیست ارزیابی اکتشافی برای ارزیابی
نرمافزارهای سالمت همراه پرداخته است [ ]23پیشنهاد میشود
در مطالعات بعدی محققان از چک لیست جدید استفاده کنند.
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Introduction: Considering the importance of Mobile Health (mHealth) in improving the quality of
health services, evaluating the performance of applications that provide these services seems
necessary. One of the dimensions of assessing applications is usability evaluation. This study aimed
to evaluate the usability of a home health services mobile application (30Teb) using the heuristic
evaluation method.
Method: The present study was an applied cross-sectional one. The usability of the user interface of
the 30Teb home health services mobile application to provide health services in Kerman was
evaluated using a heuristic evaluation checklist. In this study, three evaluators independently
evaluated the user interface of the 30Teb mobile app.
Results: A total of 241 problems were identified by three evaluators. After deleting duplicates and
then summarizing them, 69 problems remained in the final list. The highest number of identified
problems was related to the “identification instead of reminder” and “skills” components, and the
lowest number was related to the “privacy” component. Moreover, the highest severity of the
identified problems was related to the component of “user freedom and control of the system,” and
the lowest severity was related to the “privacy” component.
Conclusion: Although the problems identified in the 30Teb app were not very severe, paying
attention to them in different design and implementation stages and solving these problems can lead
to better user interaction and more effective use of a mobile application.
Keywords: Usability, Heuristic Evaluation, Mobile Health
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