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هایکاربردیسالمتهمراه:تحلیلاعتبارعلمیمنابعبرنامه



 4رسول نوری، 3، مبین یاسینی2نیاکان کلهری ، شراره رستم1مرجان قاضی سعیدی

 
 

  چكيده
افزارها در  ای داشته است که این امر نشان دهنده تأثیرگذاری عمیق این نرم های اخیر رشد فزاینده ها طی سال سالمت همراه و استفاده از آنهای کاربردی  تولید برنامه مقدمه:

برداری نمایند.  ها بهره ان خاطر بتوانند از آنهای مذکور باید بر پایه منابع علمی معتبر تولید شوند تا کاربران با اطمین . برنامهباشد فرایندهای مراقبت بهداشتی و سالمت کاربران می

 .های کاربردی سالمت همراه در کشور صورت گرفت بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار منابع استفاده شده در تولید محتوای برترین برنامه

های کاربردی سالمت همراه زیرگروه پزشکی بارگذاری، نصب و  از برترین برنامه مورد 200انجام شد،  1394در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی در سال  :بررسيروش 

 مورد تجزیه و تحلیل  Excelافزار  لیست در نرم های دیگر بررسی گردید. اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و ابزار چک از نظر منابع و مآخذ استفاده شده و برخی ویژگی

 .قرار گرفت

مورد( برای تولید محتوا از  21درصد ) 5/10ها فاقد فهرست منابع بود و تنها  درصد از آن 20های کاربردی مورد مطالعه نشان داد که  نابع مورد استفاده در برنامهبررسی م ها: يافته

 . منابع معتبر استفاده نمودند

ها با کیفیت و قابلیت اطمینان در  دار شوند و این برنامه های سالمت همراه را عهده کیفیت برنامههای نظارتی کاربرد دارد که کنترل  نتایج مطالعه حاضر برای سازمان گيري: نتيجه

 .اختیار مخاطبان قرار گیرد

 شناختی دوراپزشکی؛ تحلیل کتاب ؛یکاربرد یها برنامه هاي کليدي:  واژه

 
 4/12/1395 پذیرش مقاله:  6/9/1395 مقاله: دریافت

مدیریت اطالعات سالمت . های کاربردی سالمت همراه: تحلیل اعتبار علمی منابع برنامه .نیاکان کلهری شراره، یاسینی مبین، نوری رسول رستمقاضی سعیدی مرجان،  ارجاع:

 44-48(: 1) 14؛ 1396

 

 مقدمه
های اخیر رشد  ها طی سال های کاربردی همراه و استفاده از آن تولید برنامه

در ماه می سال  Statistaای داشته است. آمار ارایه شده از سوی مؤسسه  فزاینده
های کاربردی همراه قابل دسترس در  برنامهدهد که تعداد  نشان می 2015

Google play  میلیون و در  5/1بهApple's App Store  میلیون مورد  4/1به
 هزار، برای  Amazon App Store 360رسد. این میزان در مورد  می

Windows Phone App Store 340  هزار و برایBlackBerry World  نیز
های  . در این میان، بخش مهمی از برنامه(1)هزار مورد گزارش شده است  130

های کاربردی  برنامه»کاربردی مذکور مربوط به حوزه سالمت است که به 
های کاربردی سالمت همراه در  اند. تعداد برنامه شهرت یافته« سالمت همراه

هزار مورد و  165، نزدیک به 2015های اینترنتی معتبر تا پایان سال  فروشگاه
میلیارد دالر  2/10میلیارد و ارزش  3ها در همین سال حدود  ری آنمیزان بارگذا

 (.2عنوان شده است )
اندکی،   های کاربردی سالمت همراه این قابلیت را دارند که با هزینه برنامه

های مزمن تأثیرگذار  و در مدیریت بیماری شوند باعث ارتقای سالمت جامعه می
بیماران، ارایه دهندگان مراقبت سالمت از این . همچنین، عالوه بر (3)باشند  می

بالینی، امور دفتری، آموزش و به کارگیری برخی از  های ها جهت تصمیم برنامه
 .(4)کنند  ابزارهای پزشکی به صورت گسترده استفاده می

های کاربردی همراه در ایران نیز از این قاعده مستثنی  تولید و توسعه برنامه

اخیر حداقل از نظر کمی رشد چشمگیری در این زمینه  های نبوده و در سال
های اینترنتی متعددی جهت عرضه این  داشته است. در حال حاضر فروشگاه

توان به کافه بازار،  ها می ترین آن اند که از مهم ها ایجاد شده و توسعه یافته برنامه
د. الزم به ایران اپلیکیشن، کندو، پارس هاب، سیبچه و سیب اپلیکیشن اشاره نمو

هایی به حوزه سالمت  ها بخش یا بخش ذکر است که در تمامی این فروشگاه
 (. 5-10اختصاص یافته است )

  است ممکن یبهداشت یها مراقبت دهندگان یهارا و مارانیب که جا آن از
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های کاربردی سالمت  در برنامه شده هیارا اطالعات اساس بر مهمی را های تصمیم
 برباشند و  اعتماد قابل و قیدق ها این برنامه که است یضرور همراه اتخاذ کنند،

(. در همین راستا، 11بند )ای توسعه اطمینان قابل ی معتبر واطالعات منابع مبنای
های کاربردی سالمت همراه،  یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی محتوای برنامه

ها از منابع اطالعاتی معتبر )شامل راهنماها، مجالت داوری شده،  استفاده این برنامه
(؛ چرا که استفاده 12، 13باشد ) ها می های معتبر و...( در تولید محتوای آن نامه درس

ها خواهد بود. با  از منابع اطالعاتی معتبر، تضمین کننده صحت محتوای این برنامه
توجه به موارد ذکر شده، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، تعیین اعتبار منابع 

 کافه در همراه یکاربرد یها برنامه نیبرترمورد از برترین ) 200استفاده شده در 
شدند(  مشخص کاربران توسط شده اخذ ازیامت و فعال نصب تعداد اساس بر بازار

 .های کاربردی سالمت همراه در ایران بود برنامه
 

 روش بررسی
 انجام شد،  1394در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی در سال 

های کاربردی سالمت همراه زیرگروه پزشکی در  مورد از برترین برنامه 200
الکترونیکی کافه بازار بارگذاری، نصب و از نظر منابع و مآخذ استفاده فروشگاه 

های دیگر )قیمت، میزان نصب فعال، رتبه اخذ شده توسط  شده و برخی ویژگی
بندی موضوعی و به کارگیری متخصصان مراقبت بهداشتی در  کاربران، تقسیم

ا در پژوهش ه سایت فرایند توسعه( مورد بررسی قرار گرفت. مالک اعتبار وب
ترین معیارهای  ها بود که یکی از مهم آن معتبرحاضر، اعتبار مؤلفان و بانیان 

رود. با این استدالل که اطالعات یک  های پزشکی به شمار می سایت ارزیابی وب
سایت پزشکی باید توسط متخصصان مربوط میزبانی و یا ارایه شده باشد  وب

های  مطابق سیاهه وارسی کتابخانه ها نیز نامه (. در خصوص کتب و درس14)
، شهرت نویسنده)گان( و ناشر «معیارهای ارزیابی کتاب»دانشگاه مریلند با عنوان 

(. 15و نیز وابستگی سازمانی نویسنده به عنوان معیار سنجش اعتبار قرار گرفت )
های اطالعاتی و  های اطالعاتی، از لیست بانک همچنین، برای تعیین اعتبار بانک

(. اطالعات با 16ماهای الکترونیک کتابخانه ملی آمریکا استفاده گردید )راهن
 Excelافزار  لیست در نرم استفاده از آمار توصیفی )فراوانی، درصد و...( و ابزار چک

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 2013نسخه 
 

 ها یافته
دهنده توسعه  146برنامه کاربری مورد بررسی در مطالعه حاضر توسط  200

های کاربردی سالمت همراه از نظر  مختلف ارایه شده بود. توزیع فراوانی برنامه
بندی موضوعی در  بندی توسط کاربران و تقسیم قیمت، تعداد نصب فعال، رتبه

 آمده است. 1جدول 
های کاربردی مورد مطالعه و بررسی وضعیت منابع مورد  پس از نصب برنامه

درصد( فاقد فهرست  20برنامه کاربردی ) 40که ها، مشخص شد  استفاده در آن
مورد( برای تولید محتوا از منابع معتبر استفاده  21درصد ) 5/10منابع بود و تنها 

بیشترین منابع معتبر مورد استفاده در این گروه به کتب و  کرده بودند.
های خارجی  سایت ها به وب درصد( و کمترین آن 14/57های فارسی ) نامه درس

های کاربردی  درصد( از برنامه 5/69مورد ) 139 درصد( اختصاص داشت. 52/9)
ها و  های غیر تخصصی، وبالگ سایت مورد مطالعه از منابع غیر معتبر مانند وب

 (.2پدیا استفاده کرده بودند )جدول  ویکی

های کاربردی سالمت همراه از نظر  : توزیع فراوانی برنامه1 جدول

 بندی موضوعی بندی کاربران و تقسیم قیمت، تعداد نصب، رتبه

 تعداد )درصد( مقدار ويژگي

 50( 0/25) تومان 5000تا  1000بین  قیمت

 111( 5/55) رایگان

 39( 5/19) ای پرداخت درون برنامه

 12( 0/6) هزار 500هزار تا  50بین  تعداد نصب فعال

 32( 0/16) هزار 20

 43( 5/21) هزار 10

 57 (5/28) هزار 5

 45( 5/22) هزار 2

1000 (5/55 )111 

بندی توسط کاربران  رتبه

 (5)تعداد ستاره از 

9/4-6/4 (5/43 )87 

5/4-4 (5/49 )99 

9/3-6/3 (0/4 )8 

5/3-9/2 (0/3 )6 

 46( 0/23) شناسی بیماری بندی موضوعی تقسیم

 36( 0/18) گیاهان دارویی

 17( 5/8) طب سنتی

 15( 5/7) داروشناسی

 10( 0/5) بارداری و زایمان

 8( 0/4) بهداشت پوست و مو

 7( 5/3) پزشکی عمومی

 7( 5/3) های تشخیصی آزمایش

 54( 0/27) سایر موضوعات

 

های کاربردی سالمت همراه،  در میان منابع استفاده شده در این گروه از برنامه
مورد(، آکاایران  81)( www.beytoote.comهای بیتوته ) حضور سایت

(akairan.comویکی ،) ( پدیاhttps://fa.wikipedia.org( )23  و سیمرغ )مورد
(http://seemorgh.com( )17  .قابل توجه است )مورد 

 

های کاربردی  : توزیع فراوانی منابع مورد استفاده در برنامه2جدول 

 مورد مطالعه

 تعداد )درصد( نوع منبع اعتبار منبع

 4( 00/19) های داخلی سایت وب (21)معتبر 
 2( 52/9) های خارجی سایت وب

 12( 14/57) های فارسی نامه کتب و درس
 11( 38/52) های انگلیسی نامه کتب و درس

 4( 00/19) های اطالعاتی بانک
 12( 63/8) ها وبالگ (139نامعتبر )

 23( 55/16) پدیا ویکی
 125( 93/89) های غیر تخصصی سایت وب
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سایت بیتوته به عنوان منبع  برنامه کاربردی، تنها به وب 34ضمن این که در 
 مورد استفاده اشاره شده بود.

 

 بحث
های  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین گرایش موضوعی برنامه

شناسی بود. امتیازدهی کاربران به  کاربردی مورد مطالعه مربوط به بیماری
. همچنین، میانگین باشد کاربردی تا حدودی باال و قابل توجه میهای  برنامه

هزار بار بود که بیانگر رواج چشمگیر استفاده از  15تعداد نصب فعال نزدیک به 
 ها در بین کاربران است.  آن

های کاربردی مورد مطالعه  درصد از برنامه 20مطابق با نتایج تحقیق حاضر، 
ها از منابع نامعتبر برای تولید  درصد آن 5/69 فاقد لیست منابع و مآخذ بود و

محتوای خود استفاده کرده بودند. به عبارت دیگر، تضمینی برای صحت محتوای 
های کاربردی مورد مطالعه وجود ندارد. تنها  درصد از برنامه 5/89اطالعاتی 

ه ها از منابع معتبر علمی برای تولید محتوا استفاده نمودند ک درصد از آن 5/10
 البته اثبات صحت این ادعا هم نیاز به بررسی بیشتری دارد.

های کاربردی سالمت  بر روی برنامه Marchandو  Yasiniنتایج تحقیق 
همراه در اروپا نشان داد که ذکر منابع معتبر مورد استفاده در محتوای این 

ر و همکاران د Haffey(. همچنین، 17رسد ) درصد می 55ها حداکثر به  برنامه
های کاربردی مربوط به ترک مواد مخدر را مقایسه  پژوهش خود اعتبار برنامه

ها از منابع دست  درصد( از آن 48کردند و مشخص گردید که نزدیک به نیمی )
و همکاران نیز در  Pandey(. 18اول و معتبر در این حوزه استفاده کرده بودند )

ها را  درصد از آن 8/55طان، های کاربردی مربوط به اطالعات سر بررسی برنامه
( با 18، 19(. مقایسه دو مطالعه مذکور )19)از لحاظ علمی معتبر تشخیص دادند 

باشد. نکته  پژوهش حاضر، حاکی از فاصله قابل توجه بین نتایج به دست آمده می
دیگر این که تحقیق حاضر به بررسی اعتبار منابع استفاده شده در برترین 

های ذکر شده  سالمت همراه پرداخت؛ در حالی که پژوهش های کاربردی برنامه
ترین محدودیت  چنین محدودیتی را قایل نشدند. الزم به ذکر است که مهم

های کاربردی فروشگاه اینترنتی کافه بازار و عدم  مطالعه حاضر، بررسی برنامه
 .های موجود بود های کاربردی سایر فروشگاه بررسی برنامه

 

 گیری نتیجه
های کاربردی مورد مطالعه از نظر اعتبار منابع استفاده شده مناسب  وضعیت برنامه

های نظارتی بهداشتی و  نیست. با توجه به اهمیت این موضوع، ورود سازمان
 های کاربردی سالمت همراه ضروری به  سالمت برای کنترل کیفیت برنامه

 .رسد نظر می
 

 پیشنهادها
های کاربردی سالمت همراه  ی جهت ارزیابی برنامها سازی سامانه طراحی و پیاده

 .گردد در کشور پیشنهاد می
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از کتابدار محترم کتابخانه 

 مژدهسرکار خانم  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
  .دارند اعالم می زاده مصطفوی 
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Abstract 
Introduction: Production of mobile health apps and their use has grown increasingly in recent years which indicate the profound 

influence of these apps on health care processes and health of the community. Mobile health apps must be made on the basis of 

reliable scientific resources so that users can use them with confidence. Therefore, this study aimed to investigate the reliability of 

resources used in the creation of the content of the top Persian mobile health applications. 

Methods: In this descriptive, cross-sectional study conducted in March 2015, 200 of the top mobile health applications were 

installed, and their references and some of their other features were studied. The data were collected using a checklist, entered into 

an Excel spreadsheet, and were analyzed using descriptive statistics. 

Results: Review of the references used in the apps studied showed that 20% of them had no list of references, and only 5.10% (21 

cases) used content from reliable sources. 

Conclusion: The results of this study are applicable to taking control of the quality of mobile health apps and helping users have 

access to high-quality and reliable apps by regulatory agencies. 

Keywords: Mobile Applications; Telemedicine; Bibliometric Analysis 

 
Received: 26 Nov., 2016 Accepted: 22 Feb., 2017 

 
Citation: Ghazi-Saeedi M, Rostamniakan-Kalhori S, Yasini M, Nouri R. Mobile Health Apps: References Reliability Analysis. 

Health Inf Manage 2017; 14(1): 44-8. 

 

 

Short Communication 


