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ف عملکردی،
مقدمه :همزمان با افزایش استفاده از اپلیکیشنهای مربوط به سالمت ،محققان درصدد بررسی آنها از زوایای مختل ِ
فناوری ،مزایا ،خطرات و  ...برآمدند تا سایر محققان و جامعه هدف آن اپلیکیشنها را از وضعیت موجود آگاه کنند .هدف از این مطالعه
بررسی کیفیت اپلیکیشنهای فارسی مختص بیماری ام اس براساس مقیاس رتبهبندی اپلیکیشن موبایل بود.
روش :این مطالعه بر روی اپلیکیشنهای فارسی زبان مربوط به بیماری ام اس در شهریور  1399انجام گرفت .برای شناسایی این
اپلیکیشنها از جستجوی ترکیبی کلمات کلیدی مرتبط با «بیماری ام اس» و «اپلیکیشن موبایل» استفاده شد .به دلیل عمومیت داشتن
استفاده از پلتفرم اندروید برای تلفن همراه در ایران ،پژوهشگران کلمات کلیدی ذکر شده را در نرمافزار «کافه بازار» جستجو کردند .برای
بررسی کیفیت اپلیکیشنها از مقیاس رتبهبندی اپلیکیشن موبایل استفاده شد.
نتایج :تعداد  10اپلیکیشن به مطالعه وارد شد .نتایج نشان داد که هر اپلیکیشن دارای ترکیبی از اهداف ،مانند پیشگیری (،)n=6
تشخیص ( ،)n=7درمان اولیه ( )n=10و کنترل بیماری ( )n=1به منظور افزایش آگاهی نسبت به این بیماری بوده است .هدف مشترک
همه اپلیکیشنها ،اطالعات مربوط به درمان اولیه بود .نسخه نصب اولیه تمامی  10اپلیکیشن رایگان بود ،هشت اپلیکیشن برای ارتقاء
اطالعات نیاز به خرید درون برنامهای داشتند .با توجه به نمره  ،MARSهیچ کدام از اپلیکیشنها برای کمک به بیماران مناسب نبودند.
نتيجهگيري :نتایج نشان داد که اکثر طراحان اپلیکیشنهای فارسی ،به جنبههای تعاملی اپلیکیشنها توجه داشتهاند و از ارائه محتوای
علمی غافل شدهاند .به سازندگان این اپلیکیشنها پیشنهاد میشود که ابتدا آنها را ارزیابی نموده سپس در دسترس عموم قرار دهند تا
اپلیکیشنهای با کیفیت پایین در دسترس بیماران قرار نگیرد.
كليدواژهها :مالتیپل اسکلروزیس ،اپلیکیشن موبایل ،سالمت همراه ،کیفیت
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مقدمه
بیماری مززمن ام اس ( MS)Multiple Sclerosisاز جملزه
شایعترین بیماریهای نورولوژیک در انسان است .ام اس نوعی
بیماری خودایمن و حاصل دمیلین شزدن نزورونهزای عصزبی
مزیباشززد [ .]1،2ایزن بیمززاری غیرقابززلپیشبینی اسززت و بززر
عملکرد بدن تأثیر منفی میگذارد [ .]3سازمان بهداشت جهزانی
در سال  ،2008تعداد بیماران مبتال به این بیماری را حدود 2/1
میلیون نفر در جهان گزارش کرده است [ .]4شیوع این بیمزاری
در زنان بیشتر از مردان است بهطوریکزه ایزن بیمزاری بیشزتر
محدوده سنی  40-20را درگیر کرده و میانگین سنی تشزخیص
 30سالگی است [ .]5-7اگرچه هنوز عامل اصلی ایجاد کننزده
این بیماری و ماهیت آن به طور قطعی مشزخص نشزده اسزت
[ ،]8-10اما مطالعات نشان دادهاند کزه عزواملی نظیزر وراثزت،
محیط ،سیگار کشیدن ،کمبود ویتزامینهزا و سزبک زنزدگی در
ابتالء به این بیماری تأثیر دارند [ .]11در صورت مبزتال شزدن
به این بیمزاری ،در بیمزار ممکزن اسزت اختال تزی همچزون
اختالل حسی ،ضعف ،گرفتگی عضالنی ،اختالل بینایی ،اختالل
شناختی ،خستگی ،لرزش اندامها ،اختالل در دفع ادرار و مدفوع،
اختالل در عملکرد جنسی ،اختالل در تعادل ،فراموشی ،کزاهش
شنوایی ،کرختی ،تاری دید و دوبینی مشاهده گردد [.]12
مطالعات متعددی گزارش کردهاند که شیوع بیماری ام اس در
جهان رو به افزایش است .براساس آمار منتشزر شزده در سزال
 ،2013حدود  2/3میلیون نفر از افراد در سرتاسر جهان بزا ایزن
بیماری دست و پنجه نرم میکنند [ .]13در سال  ،2017شزیوع
این بیماری از هر صد هزار نفزر در انگلسزتان  57/8درصزد ،در
آمریکززا  37/1درصززد ،در آلمززان  33/3درصززد ،در ایتالی زا 26/2
درصد ،در فرانسه  25/5درصد و در اسپانیا با کمترین آمار مبتال
 10/9درصد بوده اسزت [ .]14در کشزورهای در حزال توسزعه
(منطقه خاورمیانه) نیز در دهههای اخیزر شزیوع بیمزاری ام اس
روند صعودی داشته است [ .]15مطالعات متعدد در ایران ،روند
افزایشزی را در بززروز ای زن بیمززاری نشززان م زیدهززد [.]16،17
گزارشها بیانگر این است که در سالهای  ،1980-1975ایران
جزو کشورهای با بروز پایین بیماری ام اس بوده است [.]18،19
درحالی که امروزه براساس روش طبقهبندی  ،Kurtzkeایزران
از جمله کشورهای با شیوع متوسزط اسزت [ .]20اخیزراً شزیوع
بیماری ام اس در ایران حدود  5/3تا  89در هر صد هزار مرد و
 7تا  148در هر صد هزار زن گزارش شده است [ .]21هر چنزد
که این بیماری در ایران و جهان رونزد رو بزه رشزدی دارد؛ امزا

تاکنون درمان قطعی این بیمزاری کشزف نشزده اسزت و فقزط
میتوان با استفاده از ابزارهزا و روشهزای مزدیریتی مناسزب از
میزان بار منفی این بیماری و اثرات نگران کننده آن بر کیفیزت
زندگی مبتالیان و خانوادههای آنان کاست [.]21
ارائه خدمات مراقبت بهداشزتی از طریزق ابززار یزا اپلیکیشزن
موبایل ( )Mobile applicationبه منظور بهبود سالمت فرد
و جامعه را سالمت همراه ()mobile health or mHealth
گویند [ .]22امروزه هززاران اپلیکیشزن سزالمت همزراه یافزت
م زیشززود [ ]23و اسززتفاده از آنهززا بززرای ارتقززاء سززالمت در
سالهای اخیر افزایش یافته است [ .]24استفاده از فنزاوری بزه
صورت اپلیکیشن موبایل فرصت جدیدی را بزرای خزودمراقبتی
بیماران مبزتال بزه بیماریهزای مززمن فزراهم کزردهانزد [.]25
گوشیهای موبایل به دلیل قابلیزت حمزل آسزان ،در دسزترس
بودن و محبوبیت یزک وسزیله مناسزب بزرای اپلیکیشزنهزای
سالمت به منظور خودمراقبتی هستند [ .]26ایزن اپلیکیشزنهزا
امکان ارتباط و خودمراقبتی را با هزینه کمتر برای بیمار فزراهم
میکنند و از این طریق بیمار بهتزر مزیتوانزد بیمزاری خزود را
بپذیرد و با آن مقابله کند [ .]27همچنزین مزیتواننزد بزه افزراد
دارای بیماری مزمن مثزل ام اس کمزک کننزد کزه بزه بهبزود
وضعیت فعلی خود بپردازند و در برنامههزای درمزانی مشزارکت
خود را افزایش دهند [ .]28براساس مطالعزهای در سزال ،2019
اپلیکیشنهزایی نظیزر خزودمراقبتی بیمزاران ام اس حزدود 26
درصد از اپلیکیشنهای ساخته شده در حوزه بیماریهای مززمن
را در برمیگیرند [.]29
آپ استور ( )App Storeو گوگل پلی ( )Google Playدر
مجموع  %98/9از سهم بازار برنامههای تلفنهزای هوشزمند را
شامل میشزوند [ .]30تقریبزاً مزیتزوان همزه اپلیکیشزنهزای
سالمت همراه را از اپلیکیشنهای آپ استور و گوگل پلی دانلود
نمود .فروشگاه کافه بازار نیزز اولزین و قزدیمیتزرین فروشزگاه
برنامههای تلفن همراه ایرانی با سیستم عامل اندروید بوده کزه
توانسته بر روی گوشی  40میلیون کاربر نصزب شزود [.]31،32
براسززاس گزززارش مؤسسززه انفورماتیززک مراقبززت سززالمت
( IMS )Institute of Healthcare Informaticsدر
سززال  ،2016ب زیش از  165000اپلیکیشززن سززالمت همززراه در
دسترس مردم قرار گرفت که بسیاری از آنها از کیفیت پزایینی
برخوردار بودند [ .]33در حال حاضر ،هیچ معیار عمومی پذیرفته
شدهای برای ارزیابی کیفی اپلیکیشنها وجزود نزدارد []34؛ امزا
مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی اپلیکیشزنهزای حمزایتی از
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بیماران مزمن انجزام شزده اسزت [ .]35،36یکزی از ابزارهزای
ارزیزابی اپلیکیشززنهززای موبایزل ،ابززار معتبززر و قابززل اعتمززاد
«مقیززاس رتبهبنززدی اپلیکیشززنهززای موبایززل» (Mobile
 MARS)Application Rating Scale orمیباشد [.]37
این ابزار به راحتی برای ارزیابان قابل درک و اسزتفاده اسزت و
هدف آن بررسی میززان جزذابیت ،عملکزرد ،زیبزایی و کیفیزت
اطالعات در برنامههای موبایل است [ .]38از مزایای ایزن ابززار
میتوان به ساده ،عینی و قابلاعتماد بودن آن برای ارزیابهای
آموزش دیزده اشزاره نمزود [ .]38بزا توجزه بزه رونزد افزایشزی
اپلیکیشنهای سالمت زم اسزت کزه آنهزا از لحزاک کیفیزت
دستهبندی و ارزیابی شزوند؛ بنزابراین هزدف از مطالعزه حاضزر،
شناسایی اپلیکیشنهای فارسی بیماری ام اس در ایران بزود تزا
ویژگیهای اپلیکیشنهای محبزوب بیمزاری ام اس توصزیف و
براساس مقیاس رتبهبندی اپلیکیشنهای موبایل تحلیل شود.
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فناوری اطالعات این تضاد نظرها را برطرف نمزود .ایزن ابززار
دارای دو بخش عینی و ذهنزی اسزت .بخزش عینزی دارای 19
سؤال که در چهزار قسزمت تعامزل ،عملکزرد ،زیباییشناسزی و
کیفیت اطالعات تقسیم میشود .بخش ذهنی شامل چهار سؤال
به منظور ارزیابی رضایت کاربران است .تمامی آیتمهزا یکزی از
موارد  :1ناکافی :2 ،ضعیف :3 ،قابل قبول :4 ،خزوب و  :5عزالی
یا کاربرد ندارد را شامل میشد.
دادهها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند .بزرای
هر بخش  ،MARSمیانگین محاسبه شد .در نهایت ،به منظور
محاسبه توافزق بزین دو ارزیزاب از ضزریب همخزوانی کنزدال
استفاده شد .از نرمافزار  SPSSنسخه  20به منظور تحلیلهای
آماری استفاده شد.
نتایج
در ای زن تحقیززق  215اپلیکیشززن یافززت شززد .در مجمززوع 10
اپلیکیشن برای پلتفرم اندروید از کافه بازار دانلود شد .شزکل ،1
جریان کلی مطالعه شامل تعداد اپلیکیشنهای یافت شده در هر
مرحله را نشان میدهد.
اطالعات مربوط به اپلیکیشنها و اهداف آنها در جدول 1
آورده شده است .در این جدول ،اطالعات هر اپلیکیشن به
ترتیب :نام اپلیکیشن ،نسخه ،ارزش اپلیکیشن ،تعداد نصب
فعال ،هزینه نسخه اولیه ،هزینه نسخه ارتقا یافته ،تمرکز
(هدف) و گروه سنی ذکر شده است .با توجه به جدول تمامی
اپلیکیشنها دارای نسخه یک رایگان بودند .هشت اپلیکیشن
( )%80دارای ارزش چهار و بیشتر و دو اپلیکیشن ( )%20ارزش
کمتر از چهار داشتند .با توجه به جدول ،شش اپلیکیشن ()%60
دارای تعداد نصب فعال بیشتر از  10و چهار اپلیکیشن ()%40
تعداد نصب فعال کمتر از  10را داشتند .دو اپلیکیشن ()%20
کامالً رایگان بودند؛ اما هشت اپلیکیشن ( )%80برای ارتقاء به
نسخههای با تر هزینهای بیش از سه هزار تومان نیاز داشتند.
هر اپلیکیشن دارای ترکیبی از اهداف ،مانند پیشگیری (،)n=6
تشخیص ( ،)n=7درمان اولیه ( )n=10و کنترل بیماری ()n=1
به منظور افزایش آگاهی نسبت به این بیماری بود .تمامی
اپلیکیشنها برای همه گروههای سنی مناسب بودند.
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روش
جستجوی اپلیکیشنها در نرمافززار کافزه بزازار در گوشزیهای
همراه مبتنی بر سیستم عامل اندروید موجود در شزهریور سزال
 1399صززورت گرفززت .در ای زن مطالعززه از قسززمت جسززتجوی
فروشززگاه کافززه بززازار ،برنامززههای موبایززل بززا اسززتفاده از
کلیدواژههزای فارسزی «ام اس یزا بیمزاری ام اس یزا مالتیپزل
اسکلروزیس» و «اپلیکیشن موبایل یا آپ موبایزل» جسزتجو و
بازیابی شدند.
اپلیکیشنهای با محتزوای فارسزی ،قابلیزت اجزرا در سیسزتم
عامل اندروید و همچنین تمرکز خاص بزر روی بیمزاری ام اس
به مطالعه وارد شدند .در نهایت ،پس از اعمزال ایزن معیارهزا و
حذف اپلیکیشنهای غیرمرتبط ،اپلیکیشنهای مرتبط بزا معیزار
ورود بززه مطالعززه بززه منظززور آنززالیز دانلززود و ب زر روی موبای زل
سامسونگ با اندروید  7نصب شدند.
به منظور طبقهبندی و ارزیابی کیفیزت اپلیکیشزنهزا از ابززار
 MARSاستفاده گردید .دو نفر متخصص با تجربزه در زمینزه
فناوری اطالعات ،کیفیت اپلیکیشنهای نصب شده را به کمک
ابزار  MARSبه طور مستقل سنجیدند .در مزواردی کزه نظزر
ارزیابها متضاد بود یزک نفزر متخصزص بزا تجربزه در زمینزه
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اپلیکیشنهای یافت شده در کافه بازار= 215

اپلیکیشنهای تکراری حذف شده= 62

اپلیکیشنهای باقیمانده= 153

اپلیکیشنهای واجد شرایط= 38

اپلیکیشنهای حذف شده= 28
اپلیکیشنهای وارد شده به مطالعه= 10
شکل  :1جریان كلی مطالعه
جدول  :1ویژگیهاي اپليکيشنهاي وارد شده
ارزش

تعداد نصب

هزینه نسخه

هزینه نسخه

اپليکيشن

فعال

اوليه

ارتقاء یافته

بیشتر از 10

رایگان

 18999تومان

1

ام اس

1

9/4

رایگان

رایگان

2

درمان MS

1

3/4

بیشتر از 10

 30000تومان

3

بیماری ام اس

1

4/4

بیشتر از 10

رایگان

4

درمان بیماری ام اس به
روش ساده

1

0/5

بیشتر از 10

رایگان

رایگان

5

بیماری ام اس

1

8/3

بیشتر از 10

رایگان

 9000تومان

6

بیماری ام اس

1

0/4

کمتر از 10

رایگان

 30000تومان

7

ام اس

1

9/3

بیشتر از 10

رایگان

 30000تومان

8

ام اس

1

0/5

کمتر از 10

رایگان

 30000تومان

9

ام اس

1

0/5

کمتر از 10

رایگان

 30000تومان

10

ام اس و عوارض آن

1

0/4

کمتر از 10

رایگان

 3000تومان
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سنی
ارائه اطالعات تشخیصی و درمانی اولیه
ارائه اطالعات درمانی اولیه
ارائه اطالعات پیشگیری ،تشخیصی و
درمانی اولیه
ارائه اطالعات تشخیصی و درمانی اولیه
ارائه اطالعات پیشگیری ،تشخیصی و
درمانی اولیه
ارائه اطالعات پیشگیری ،تشخیصی و
درمانی اولیه
ارائه اطالعات پیشگیری ،تشخیصی و
درمانی اولیه
ارائه اطالعات پیشگیری ،تشخیصی و
درمانی اولیه
ارائه اطالعات پیشگیری ،تشخیصی و
درمانی اولیه
ارائه اطالعات درمان اولیه و کنترل
بیماری

همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
همه
سنین
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ردیف

نام اپليکيشن

نسخه

تمركز (هدف)

گروه
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

تجزیهوتحليل ارزیابی اپليکيشنهاي وارد شدده توسد
MARS

همه اپلیکیشنهای وارد شده ،توسط دو ارزیاب به طور مسزتقل
ارزیابی شدند .میزان توافق بین دو ارزیاب  0/83به دسزت آمزد.
اختالف بین دو ارزیاب توسط نفر سوم در جلسات متعددی مورد
بحث قرار گرفت .براساس جدول  ،2نتایج ارزیابی براساس معیار
 MARSنشان داد که اپلیکیشنهای «بیمزاری ام اس» و «ام
اس و عوارض آن» هزر دو بزا نمزره  3/4بزا ترین نمزره را در
تعامل داشتند و کمترین نمره تعامل مربزوط بزه اپلیکیشزن «ام
اس» با نمره  2/3بود .در بررسی اپلیکیشنها از لحاک عملکزرد،
با ترین نمره به ترتیب مربوط به اپلیکیشزنهزای «بیمزاری ام
اس» و «ام اس» با نمرههای  3/25و  3/25بود و کمترین نمره
مربوط به اپلیکیشن «درمزان  »MSکزه نمزره  2/3داشزت .از
لحاک زیباییشناسی ،اپلیکیشن «ام اس» با نمره  3/8بزا ترین

نمره و اپلیکیشن «درمان بیماری ام اس به روش ساده» با نمره
 2/45کمترین نمره را داشت .در بررسی اپلیکیشزنهزا از لحزاک
اطالعززات ،اپلیکیشززن «ام اس و عززوارض آن» بززا نمززره 3/1
با ترین نمزره و اپلیکیشزن «بیمزاری ام اس» بزا نمزره 2/17
پایینترین نمزره را داشزت .در بررسزی از لحزاک ادراک ذهنزی،
اپلیکیشن «ام اس و عوارض آن» با نمره  3/3با ترین نمزره و
اپلیکیشن «ام اس» با نمره  1/36پزایینتزرین نمزره را داشزت.
با ترین نمره خاص اپلیکیشن مربزوط بزه «درمزان  »MSبزا
امتیاز  3/5و کمترین نمره مربوط به «درمان بیماری ام اس بزه
روش ساده» با امتیاز  2/3بود .همچنین در بررسزی نمزره کلزی
اپلیکیشن ،اپلیکیشن «بیماری ام اس» با امتیاز  3با ترین نمره
و اپلیکیشن «ام اس و عوارض آن» با امتیاز  2/15پزایینتزرین
نمره را داشت.

جدول  :2امتياز هر بخش  MARSبراي اپليکيشنهاي وارد شده
نام اپليکيشن

تعامل

عملکرد

زیباییشناسی

اطالعات

ادراک ذهنی

نمره خاص

نمره كلی

ام اس
درمان MS
بیماری ام اس
درمان بیماری ام اس به روش ساده

3/2
4/2
6/2
8/2

85/2
3/2
75/2
6/2

65/2
15/3
3/3
45/2

5/2
57/2
5/2
6/2

75/1
2
75/1
6/1

اپليکيشن
7/2
5/3
23/3
3/2

اپليکيشن
45/2
65/2
68/2
39/2

بیماری ام اس
بیماری ام اس
ام اس
ام اس
ام اس
ام اس و عوارض آن

3
4/3
1/3
6/2
8/2
3/4

1/3
25/3
25/3
3
3
1/3

1/4
3/3
8/3
3
3/3
3/3

17/2
8/2
9/2
5/2
7/2
1/3

6/1
2
2
36/1
6/1
3/3

2/3
25/3
8/2
3
3
7/2

8/2
3
9/2
57/2
73/2
15/2
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بحث و نتيجهگيري
نتایج این مطالعه نشان داد اغلب اپلیکیشنهزای فارسزی تلفزن
همراه مربوط به ام اس در سطح متوسزطی قزرار دارنزد .نتزایج
نشان داد اغلب طراحان اپلیکیشنهای موبایزل ،بزه جنبزههزای
مربوط به آسانی استفاده از اپلیکیشنها توجه داشتهاند و از ارائه
محتوای علمی برنامهها غافزل شزدهانزد .براسزاس ایزن نتزایج
مشخص گردید در تعزداد بسزیار کمزی از اپلیکیشزنهزا ،منزابع
اطالعاتی علمی و نیز نظزر متخصصزین بزه کزار رفتزه اسزت.
همچنین مشخص شد تمزام اپلیکیشزنهزای مربزوط بزه ایزن
بیماری ،براساس شاخص  ،MARSنمره پایینی کسب نمودند.
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد درصورتیکه برای دریافزت
و استفاده از این اپلیکیشزنهزای کزاربردی هزینزهای پرداخزت

نگردد ،این برنامهها به میزان بیشتری مورد استفاده قرار خواهند
گرفت.
عدم توجه به محتوای علمزی در ایزن پزژوهش همراسزتا بزا
مطالعات متعدد دیگر مربوط به اپلیکیشنهای طراحی شده برای
سایر بیماریها بوده است بهطوریکه در آنها کیفیت اطالعات
کمترین امتیزاز شزاخص  MARSرا داشزت [ .]39،40مطالعزه
 Shenو همکزززاران [ ]41در بررسزززی و تحلیزززل محتزززوای
اپلیکیشنهای مربوط به افسردگی دریافتند که این اپلیکیشنها
قادر به ارائه اطالعات مهم برای کمک بزه بیمزاران مبزتال بزه
افسردگی نیستند؛ زیرا اکثر این برنامزههزا فاقزد منبزع علمزی و
معتبر بوده و وابستگی سازمانی خود را توصزیف نکزرده بودنزد.
همچنین برخالف مطالعات فوق ،نتزایج مطالعزه صزالحینژاد و

همکاران [ ]42در ارزیابی کیفیت برنامههای کاربردی مربوط به
اطالعات بیماری کووید  19با استفاده از ابززار  MARSنشزان
داد که این برنامههزا از لحزاک علمزی ،معتبزر هسزتند .مقایسزه
مطالعه مذکور با مطالعات پیشزین و پزژوهش حاضزر ،حزاکی از
فاصله زیاد میان نتایج به دست آمده میباشد .از جملزه د یزل
احتمالی در اختالف نتایج این مطالعات ،ممکن است تفزاوت در
نداشتن مجوزهای مربوط به کیفیت اطالعزات ،عزدم مشزارکت
متخصصان مراقبت بهداشتی و یا کمبزود اطالعزات بزا کیفیزت
باشد.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،اغلب برنامههای مورد بررسزی،
بیشتر از  10بار نصزب شزده بودنزد .در ایزن راسزتا ،در مطالعزه
 Davalbhaktaو همکاران [ ]43که به ارزیزابی برنامزههزای
موبایل مربوط به کووید  19پرداخته بود ،یکی از اپلیکیشنها در
هند بیش از  50میلیون بار نصب شده بود که دلیل آن اسزتفاده
از منابع علمی معتبر ،حفظ سیاست حزریم خصوصزی ،جمعیزت
بسیار زیاد هند و همهگیر بودن این بیماری عنوان شد؛ بنابراین
احتمال دارد یکی از د یل محبوبیت کم اینگونه برنامزههزا در
میان کاربران ایرانی ،عدم استفاده از منابع علمی معتبر در آنها
باشد .پیشنهاد میشود محققان در این زمینه استراتژی مناسزبی
را در پیش بگیرند.
نتززایج مطالعززه حاضززر نشززان داد کززه بززرای اسززتفاده از بیشززتر
برنامههای کاربردی مربوط به بیماری ام اس ،نیازی به پرداخت
هزینه گزافی وجود نداشت .مطالعزه صزالحی نزژاد و همکزاران
[ ]42نیز نشان داد که اغلب برنامههزای کزاربردی مربزوط بزه
بیماری کووید  19رایگان بوده و خرید درون برنامهای نداشزتند،
بیشتر از دیگر برنامههای کاربردی موبایل ،مزورد اسزتفاده قزرار
گرفتند .همچنین در مطالعه حاضر ،مشخص شد که تنها میزان
ویژگی عدم پرداخت هزینه نسبت به استفاده از برنامه بزا نمزره
اختصاص یافته توسط کاربران به برنامههای مربوط به بیمزاری
ام اس ،ارتباطی وجود نداشت؛ زیرا هزینه ارتقاء نرمافززار بسزیار
ناچیز بود.
یکی از محدودیتهای این مطالعه ،محدودیت اپلیکیشنهزای
موبایل فقط به زبان بومی (فارسی) بود .براسزاس بررسزیهزای
صورت گرفته ،این اولین مطالعهای اسزت کزه اپلیکیشزنهزای
موبایل فارسی موجزود را در زمینزه بیمزاری ام اس شناسزایی و
ارزیابی کرده است .دومین محدودیت ،ارزیزابی اپلیکیشزنهزای
موبایل تنها در کافه بازار میباشد .ایزن فروشزگاه دومزین بزازار
اینترنتی آنالین (پس از دیجی کا ) و پر استفادهترین فروشگاه
ایرانی برای اپلیکیشنهای موبایل میباشد که بر روی میلیونها

تلفن همراه هوشمند نصب شده است .بزا ایزن وجزود پیشزنهاد
میشود در مطالعات آتزی فروشزگاههزای برنامزه تلفزن همزراه
فارسی دیگر نظیزر ایزران اپزس ( ،)Oppsمایکزت (،)Miket
پارسهاب ( ،)Pars Hubکنزدو ( ،)Kendoپزالزا ( )Plazaو
اپینیک ( )Apinicمورد بررسی قرار گیرند .محزدودیت اصزلی
نمره  MARSاین است که تعریف روشنی از یک اپلیکیشن با
کیفیززت بززا وجززود نززدارد و معنززای آن اغلززب متفززاوت اسززت
[ .]44،45برای ارزیابی اپلیکیشنها میتوان از دیگزر ابزارهزای
مناسب نظیر  Applicationsاستفاده نموده و نتزایج آن را بزا
چک لیست به کار گرفته شده در این مطالعه ،مقایسه نمود.
نتایج نشان داد اغلب اپلیکیشنهای فارسی موبایل مربوط به ام
اس نمره پایینی بین  2/15تا  3کسب کردند .بزر اسزاس نتزایج
این مطالعه مشخص گردید در تعداد بسیار کمی از اپلیکیشنها،
منابع اطالعاتی علمی و نیز نظر متخصصین به کار رفته اسزت.
با توجه به این که در هیچکدام از اپلیکیشنهای بررسی شزده از
متون علمی و نظزر متخصصزین اسزتفاده نشزده بزود پیشزنهاد
میشود در طراحی اپلیکیشنها جدید به نظزرات متخصصزین و
متون علمی مرتبط توجه شود .همچنین در این مطالعه مشخص
شد ،هیچ اپلیکیشنی در این رتبه بندی نمره بزا کسزب نکزرد.
نتزایج نشزان داد اغلزب طراحزان اپلیکیشزنهزای موبایزل ،بزه
جنبههای تعاملی اپلیکیشنها توجه داشتهاند و از ارائه محتزوای
علمی اپلیکیشنها غافل شدهاند .به مدیران فروشگاههای برنامه
تلفن همراه پیشنهاد میشود ،پیش از قرار دادن اپلیکیشنهزای
حوزه سالمت در دسترس عموم افراد ،بزا اسزتفاده از ابزارهزای
رتبهبندی ،آنها را مورد ارزیابی قرار دهند تا اپلیکیشنهزای بزا
کیفیت پایین در دسترس مردم قرار نگیرد .با توجه به ایزن کزه
این پژوهش بر روی اپلیکیشنهای کاربردی موبایل موجزود در
فروشگاه کافه بازار انجام گردید؛ بنابراین در این پژوهش نیاز به
کد اخالق احساس نگردید .همچنین اطالعزات شناسزایی ایزن
اپلیکیشنها نزد پژوهشگران به صورت محرمانزه بزاقی خواهزد
ماند.
تشکر و قدردانی
این مقاله با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمزان انجزام شزده
است.
تعارض منافع
در این مطالعه هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Introduction: As the use of health-related applications increased, researchers sought to analyze
them from different angles such as function, technology, benefits, risks, etc., so that other
researchers and the target community could be aware of the current status of these applications. This
study aimed to evaluate the quality of Persian mobile applications designed for MS disease based on
the Mobile Application Ranking Scale (MARS).
Method: This study was conducted on Persian mobile applications related to MS in January 2020.
To identify these applications, a combined search of keywords related to "MS" and "mobile
application" was done. Considering the popularity of the Android platform for mobile phones in
Iran, researchers searched for the mentioned keywords in the "Cafebazaar" application. The Mobile
Application Ranking Scale was adopted to evaluate the quality of applications.
Results: Ten applications were included in this study. The results showed that each application had
a combination of goals, such as prevention (n=6), diagnosis (n=7), initial treatment (n=10), and
disease control (n=1) to increase awareness of the disease. One of the goals of all applications was
to inform the users about the initial treatment. The initial installation version of all ten apps was
free, but eight of them needed in-app purchases to upgrade information. According to the MARS
scores, none of the apps were suitable for helping patients.
Conclusion: The results showed that most Persian application designers have paid attention to the
interactive aspects of applications and have neglected to provide scientific content. Developers of
these applications are advised to evaluate them in the first place and then make them available to the
public so that low-quality applications would not be available to patients.
Keywords: Multiple Sclerosis, Mobile Applications, Mobile Health, Quality

[ Downloaded from jhbmi.ir on 2022-07-01 ]

 Citation: Zeidabadi nejad M, Bahaadinbeigy K, Cheshmekaboodi M, Amiri P. Investigating the Quality of Persian Mobile
Applications Related to Patients with MS. Journal of Health and Biomedical Informatics 2022; 8(4): 338-46. [In Persian]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. B.Sc. Student of Health Information Technology, Department of Health Information Sciences, Student Research Committee,
Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2. Ph.D. in Medical Informatics, Assistant Professor, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health,
Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3. M.Sc. in Medical Informatics, Office for Diseases Registry and Health Outcomes, Urmia University of Medical Sciences, Urmia,
Iran
4. Ph.D. Candidate in Medical Informatics, Department of Health Information Sciences, Student Research Committee, Faculty of
Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
*Corresponding Author: Parasto Amiri
Address: Student Research Committee, Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical
Sciences, Kerman, Iran
 Tel: 09186811932
 Email: Parastu.amirii@yahoo.com

