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 مارانيبه ب يقلب يآموزش بازتوان يبر تلفن هوشمند برا يمبتن يبرنامه کاربرد

 يريکاربردپذ يابيو ارز ي: طراحييسرپا

 

 1 ي فتيانور م يشااا، )M.Sc(1 يرعليم جهيخد ،)Ph.D(*1 ياحسااا ن ن و  ،)M.D(2  نيفرخ رضااا يعل ،)Ph.D(1 پوريمهرداد فرزند

)Student Ph.D( 2 مقدمي، حسن رج)M.D(  
 رانيکاشان، ا کاشان، يدانشگاه علوم پزشک ي،راپزشکيدانشکده پاطالعات سالمت،  تيريمد قاتيمرکز تحق -1

 رانيکاشان، کاشان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک قلب و عروق، يهايماريبگروه  -2

 ده يچك
باعث کاهش عوارض  توانديم يقلب يبازتوان رينظ ييهاتيها، فعالو عوارض آن يقلب يهايماريب يشيروند افزابه با توجه  هدف:

در  مارانيمشارکت ب شيافزا يبرا يخوب ليهاي هوشمند پتانسد. امروزه مداخالت مبتني بر تلفنشو مارانيب ترعيو بهبود سر
آموزش  يبر تلفن هوشمند برا يمبتن يبرنامه کاربرد يريکاربردپذ يابيو ارز يمطالعه طراح نيهدف از ا نيدرمان خود دارند. بنابرا

 .بود ييسرپا مارانيبه ب يقلب يبازتوان
 نييانجام شد. به منظور تع 1398کاشان در سال  يدر دانشگاه علوم پزشک يکاربرد-ياپژوهش توسعه نيا ها:مواد و روش

پرستار  10تخصص قلب و م 10و از  هيبا استفاده از متون مرتبط ته يستيلچک ،يبرنامه کاربرد يهاتيو قابل ياطالعات يمحتوا
برنامه کاربردي در محيط جاوا و بر روي سيستم عامل اندرويد طراحي و ايجاد شد.  ،يسنجنظر جيشد. بر اساس نتا يسنجنظر
( SUS) ستميس يريکاربردپذ يابينامه استاندارد ارزافکار و پرسش انيکاربردپذيري برنامه کاربردي با استفاده از روش ب يابيارز

 .متخصص قلب انجام شد 10پرستار و  10 ،يقلب ماريب 10 توسط
 نيترو مهم يمصرف يو داروها يبدن تيفعال ،ييغذا ميشامل، رژ يآموزش بازتوان نهياطالعاتي در زم يمحتوا نيترمهم ها:يافته

 ديريسيگليتر زانينمودار م شيو نما يکلسترول مضر، محاسبه شاخص توده بدن زانيآن شامل، ثبت تعداد نبض، ثبت م هايتيقابل
و  5/74، 25/74 ازاتيامت نيانگيبا م بيپرستاران و پزشکان برنامه را به ترت ماران،يب دادنشان  يريکاربردپذ يابيارز جيبود. نتا

 .کردند يابيدر سطح مطلوب ارز 36/75
انتقال  يهاي هوشمند برامبتني بر تلفن يکاربرد يهااز برنامه توانيمطالعه، م نيبا توجه به نظرات کاربران در ا گيري:نتيجه

 .استفاده نمود يو آموزش بازتوان ياصالح سبک زندگ ،يحاد قلب عياز وقا يريجهت جلوگ يقلب مارانيبه ب يمطالب آموزش
  

 تلفن همراه ي، تلفن هوشمند، برنامه کاربردپزشکي از راه دور ،يخودمراقبت ،يقلب يبازتوانهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ريعلل مرگ و م نيتراز مهم يکي يعروق يقلب يهايماريب

 يهاسال يط يدرصد5/14 شيکه افزا باشنديدر جهان م
 ريم و مرگ و عوارض کاهش[. 1] اندداشته 2016تا  2006

سازمان  يبرا ياصل تياولو کيبه عنوان  هايماريب نياز ا يناش
 کاي[. موسسه قلب آمر2] شناخته شده است يبهداشت جهان

 يسازنهيبه ،يدرمانمانند دارو يارانهيشگيپ يهاياستراتژ
 ميبه رژ يبنديو پا تيرعا ،يقلب يخطر، بازتوان يفاکتورها

را جهت کاهش عوارض و  يکيزيف يهاتيو فعال ييغذا
 نيچن[. هم3] کنديم هيقلب و عروق توص يهايماريب يامدهايپ

 کيبعد از  هاند ککرده هيتوص ييجوامع اروپا يهادستورالعمل

 يبرا توانديم يقلب يحاد، استفاده از بازتوان يعروق يواقعه قلب
 [.5،4] موثر باشد يماريب نياز عود ا يريجلوگ

 يمدت براجامع و بلند يابرنامه مداخله کي يقلب يبازتوان
رفتار سالمت،  ريياست، که شامل آموزش جهت تغ يقلب مارانيب

 تي)آموزش ورزش و فعال يسبک زندگ يفاکتورها تيريمد
از عود آن(،  يريو جلوگ اتيمناسب، ترک دخان هيتغذ ،يکيزيف

 يابيارزو  يريگيو پ يپزشک يخطرها تيريسالمت روان، مد
و  يبه دو فاز بستر يقلب ي[. بازتوان9-6] باشديم ينيعالئم بال

بالفاصله بعد از وقوع  يشود. فاز بستريم ميتقس ييسرپا
 ييو فاز سرپا مارستان،يدر ب ماريب يو با بستر يقلب يهايماريب

به مراکز  ماريو با ارجاع ب مارستانياز ب ماريب صيبعد از ترخ

 21/3/1399 تاريخ پذيرش: 30/11/1398تاريخ دريافت:      Enabovati@gmail.com          55583188-031  تلفن:نويسنده مسئول،  *
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که شامل آموزش مداوم، مشاوره،  شوديمشروع  يقلب يبازتوان
توسط  يکيزيف تيفعال شيافزا يبرا قيسالم، تشو يزندگ تيتقو

 يبازتوان اند[. شواهد نشان داده10] باشديم يقلب يبازتوان ميت
را  يمارستانيمجدد ب يو بستر يمرگ، ناخوش زانيم ،يقلب

کاهش  ،يزندگ تيفيباعث بهبود ک نيچنکاهش داده و هم
 يقو يني[. شواهد بال13-11] شده است يو افسردگ راباضط

آن  ياثربخش نهيجمله هز از يقلب يبازتوان يايدر مورد مزا
وجود مطالعات گزارش کردند که  ني[، با ا15،14] وجود دارد
 يکه دچار حوادث قلب يمارانيدرصد از ب 34تا 19تنها حدود 

 داشتند رکتمشا يقلب يبازتوان يهادر برنامه شوند،يحاد م
 يهامشکالت استفاده از روش نيجهت رفع ا ني[. بنابرا17،16]

 [.18] باشديم ينوآورانه ضرور
 يجهت بهبود دسترس يليمحور، پتانس يفناور يکردهايرو

مبتال به عروق کرونر  مارانيب يبرا رانهيشگيو ارائه مداخالت پ
 يهاي. سالمت از راه دور که از فناورکننديرا فراهم م يقلب

و  مارانيب نيتعامل ب ليتسه يبرا يو ارتباط ياطالعات
به عنوان  توانديم کند،يدهندگان مراقبت سالمت استفاده مارائه

مورد  يبه بازتواني قلب يجهت بهبود ارائه و دسترس يانهيگز
مطالعه مرور سيستماتيک  کي[. نتايج 19] رديقرار بگ يبررس

بر ورزش  يمبتن يبازتواني قلب ييکارآزما 11، از 2016در سال 
کنندگان بعد از شرکت يبدن تياز راه دور نشان داد سطح فعال

با مراقبت استاندارد افزايش يافته بود.  سهيدر مقا هارائه مداخل
تکنولوژي سالمت از راه دور  يهاتياز قابل هاافتهي نياگرچه ا

ثابت،  يهااما عمدتاً به تلفن کننديم تيحما يقلب يبازتوان يبرا
ويدئو کنفرانس تمرکز داشته که باعث  يهايو فناور نترنتيا

شوند. بنابراين، نياز مي ثابتمحدود کردن کاربران در يک مکان 
در حمايت از  تريشيب يريپذز انعطافکه ا ييهايآوربه فن

 [.20] شوداين مداخالت برخوردار باشند، احساس مي
مناسبي  ليپتانس يکيارتباطات الکترون يهايآورفن امروزه

دارند و ممکن است ابزار  يقلب يغلبه بر موانع ارائه بازتوان يبرا
باشند.  هايماريب نيبه درمان در ا يبنديپا تيتقو يبرا يديمف
 يرا برا يفرصت تلفن همراه، يهادستگاه قيمداخالت از طر نيا

و  نهيهزکم يمتدها قياز طر مئنمط يارائه منابع اطالعات
 يکاربرد يها)سالمت همراه(. برنامه کننديالوصول فراهم مسهل
دانش مرتبط با سالمت، ارائه  افتيدر يبر تلفن همراه برا يمبتن

 ايکاربران  ريو تعامل با سا مارانيبه ب ميبازخورد مستق
[. تاکنون 21] است ديمف يبهداشت يهادهندگان مراقبتارائه

در  يارتباط ديجد يهايورآفن ريتاث يابيمطالعه به ارز نيدچن
اند که پرداخته يقلب يهايماريو ب يقلب يخصوص ارائه بازتوان

مطالعات بيان کردند  ني[. ا25-22] را نشان دادند يمثبت ريتاث
 و همراه هايمبتني بر تلفن يکاربرد يهاکه استفاده از برنامه

در مورد کنترل فاکتور خطر، ارائه و  يقلب مارانيب يبرا هوشمند
کننده دواريبه برنامه ام يبنديپا نيچنو هم يقلب يبازتوان ليتکم

در خصوص تاثير  يمندمطالعه مرور نظام 2017است. در سال 
هاي مبتني بر سالمت همراه )شامل تلفن ثابت، تکنولوژي
ها( بر روي سايتپيام کوتاه متني و وب ،يستيز يحسگرها

قلبي انجام شد. نتايج اين مطالعه بيانگر تاثير مثبت اين  يبازتوان
 به بازتواني قلبي بود مارانيمداخالت بر روي ميزان پايبندي ب

( نشان 2014) و همکاران لديمطالعه وارف جينتا ن،يچن[. هم26]
از  يرويپ يبرا يابالقوه ليپتانس يکاربرد يهاداد برنامه

 ليپس از تکم يقلب مارانيبالم در س يزندگ وهيش يهاهيتوص
 [.25] دارند يبازتوان
دهنده و مراکز ارائه هامارستانيحال حاضر در اکثر ب در

 يبرا يمداخالت درمان ران،يقلب در ا يماريخدمات ب
دارند.  يقلب يبه بازتوان ازيشود که نيانجام م يقلب يهايماريب

پژوهش،  نيمورد مطالعه در ا نيبر اساس نظرات متخصص
 افتيرا در يکه خدمات بازتوان يافراد نيترجيو را نيترشيب
 يبعد از سکته قلب يهاصيشامل دو گروه افراد با تشخ کننديم

 نيحال حاضر ا باشند که دريم ونيزاسيوسکوالريو مداخالت ر
پژوهش به صورت مرکز محور و  نيدر مکان انجام ا هايبازتوان
 يآموزش بازتوان تيبا توجه به اهم. لذا شوديارائه م يبستر
تلفن  شياستفاده رو به افزا ،يوقعر يقلب مارانيدر ب ييسرپا

 ليتسه در توانندمي يکاربرد يهاکه برنامه يهمراه و نقش
و استفاده از برنامه  يداشته باشند، طراح مارانيآموزش به ب

 مارانيبه ب يقلب يبازتوان جهت همراهبر تلفن  يمبتن يکاربرد
انجام  يهاي. بر اساس بررسرسديبه نظر م يضرور ييرپاس

برنامه  يابيو ارز ياقدام به طراح يامطالعه رانيدر ا اکنونشده ت
مطالعه  کيننموده است و  مارانيب يقلب يبازتوان يبرا يکاربرد

 يمبتن يخودمراقبت يبرنامه کاربرد جاديو ا يتنها به طراح نيشيپ
 پرداخته است يقلب ييمبتال به نارسا مارانيب يبرا ليبر موبا

برنامه  يابيو ارز يطراح شپژوه ني[، لذا هدف از ا27]
به  يقلب يبر تلفن هوشمند جهت آموزش بازتوان يمبتن يکاربرد

 .دباشيم رانيدر ا ييسرپا مارانيب
 

 هامواد و روش
بود که در  يکاربرد -ياپژوهش از نوع توسعه نيا

 رانيکاشان در ا يدانشگاه علوم پزشک يبهشت ديشه مارستانيب
چهار مرحله با کد اخالق  يط 1398-1397در سال 

IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.017 شد انجام. 

 ،يبرنامه کاربرد يهاتيمحتوا و قابل نييتع ياول: برا مرحله
 يهاداده گاهيو پا ينيراهنماهاي بال يتخصص يهاداده گاهيپا

، Cardiac يهاواژه ديبا کل يمربوط به منابع و متون پزشک
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Rrehabilitation،Cardiac Rehabilitation  ،Heart 
،Guidelines و Heart Rehabilitation  شدند.  جووجست

شناسايي شده در طي چند جلسه با پنل متخصصين  نيداليگا
اعتبار و محتوا و  ت،يفينفر( از لحاظ ک 3قلب و عروق )

با شرايط بيماران قلبي در ايران بررسي، و در نهايت  يزگارسا
ورزش و مصرف دارو  ،ييغذا ميمربوط به رژ يهادستورالعمل

 ونيزاسيوسکوالرير خالتو مدا يبعد از سکته قلب مارانيب يبرا
 (.1)جدول انتخاب شدند يالمللنيو ب يمل يهااز دستورالعمل

و  يعناصر اطالعات نييليستي به منظور تعسپس چک
شامل  ستيلچک نيشد. ا يطراح يبرنامه کاربرد يهاتيقابل
 10) هاسوال(، ثبت داده 54) يرسانبخش آموزش و اطالع 6

 7اطالعات ) يکيش گرافينما ،(سوال1) محاسبات ،(سوال
 4سوال( و ارتباط با پزشک معالج ) 2) ادآورهايسوال(، ارائه 

توسط  ستيلچک يو صور ييمحتوا ييسوال( بود. روا
اطالعات  تيرينفر(، مد کي) يپزشک کيانفورمات نيمتخصص

نفر(، پرستار )ده نفر( و قلب و عروق )هشت نفر(  کيسالمت )
نفر  20نمونه  يالوشه برا دولشد. بر اساس ج دييو تأ دهيسنج

برابر  CVI و براي شاخص 42/0قابل قبول  CVR حداقل مقدار
با استفاده از روش  ستيلچک يياي[. پا28] بود 79/0با 

در  ستيلشد. چک يبررس SPSS افزارنرم و يدرون يهمسان
پرستار قرار داده شد  20متخصص قلب و عروق و  10 ارياخت

 ايپا انگريمحاسبه شد که نما 83/0 ابرو مقدار آلفا کرونباخ بر
 مرحله بود. نيبودن ابزار پژوهش در ا

 کياز خبرگان از تکن يعاتاطال يازسنجين يدوم: برا مرحله
 نييتع يبرا يمشخص اريمع  چيکه ه ييجااستفاده شد. از آن يدلف

[، تعداد حجم 29] وجود ندارد يحجم نمونه در مرحله دلف
پزشک متخصص قلب و عروق )با  10نفر شامل  20نمونه

سه  اقلپرستار )با حد 10( و ينيحداقل سه سال سابقه کار بال
قلب  يمراقبت قلب و بازتوان يدر واحدها ينيسال سابقه کار بال

مطالعه در نظر  ني( در ايپرستار يو حداقل مدرک کارشناس
 يتوسط تمام ستيلو عودت چک ليگرفته شد. پس از تکم

 يها. پاسخديرس انيپا به هاداده يپزشکان و پرستاران، گردآور
، کم= 1کم=  يلي)خ 5تا  1نامه، از پرسش يهاخبرگان به مولفه

شد.  يده( نمره5= اديز يليو خ 4= ادي، ز3= ، متوسط2
 نيبه ا يشنهاديپ يهارد مولفه اي رشيقضاوت در مورد پذ

، نمره 75/3هر مولفه  رشيپذ يصورت بود که حداقل نمره برا
با نمره  يهامجدد و مولفه يني، اصالح و بازب75/3تا  5/2 نيب

 يحذف شدند. برا يامه کاربردبرن ياز محتوا زين 5/2تر از کم
آمار  يهاشاخص ،يحاصل از سواالت دلف يهاافتهي ليتحل

 بر ها( محاسبه و مولفهنيانگيم ،ينسب يفراوان ،ي)فراون يفيتوص
 شدند. ليو تحل يبندتياولو ن،يانگيم اساس
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Association. (2004). Recommended 

framework for cardiac rehabilitation 

'04. Canberra: National Heart 

Foundation of Australia, Australian 

Cardiac Rehabilitation Association. 

 استرلیا 2004

Smith S, Benjamin E, Bonow R, Braun 

L, Creager M, Franklin B, et al. 

AHA/ACCF Secondary Prevention and 

Risk Reduction Therapy for Patients 

with Coronary and Other 

Atherosclerotic Vascular Disease: 2011 

Update: A Guideline from the 

American Heart Association and 

American College of Cardiology 

Foundation. 

 آمریکا 2011

ESC guidelines on the management of 

stable coronary artery disease: The 

Task Force on the management of 

stable coronary artery disease of the 

European Society of Cardiology.  

 اروپا 2013

Grace SL, Turk-Adawi KI, Contractor 

A, Atrey A, Campbell N, Derman W, et 

al. Cardiac rehabilitation delivery 

model for low-resource settings.  

 انگلستان 2016

 
اساس  بر يبرنامه کاربرد جاديو ا يسوم: طراح مرحله

 نيانجام شد. در ا يشده در مرحله دلف ييشناسا يهايازمندين
بر  يمرحله ابتدا صفحات، منوها و نحوه عملکرد برنامه کاربرد

نظرات  افتيبرنامه با در يسپس طراح و ،يکاغذ طراح يرو
 تاطالعات سالم تيريو مد يپزشک کيانفورمات نيمتخصص

در نظر گرفته شده، رابط  ياصالح شد. با توجه به عملکردها
 يافزارنرم طيزبان جاوا در محبرنامه با استفاده از  يکاربر
استفاده از برنامه  يالزم برا يسيطراحي و کدنو وياستود ديواندر

 انجام شد.

با دو  يبرنامه کاربرد يريکاربردپذ يابيچهارم: ارز مرحله
 يريکاربردپذ يابينامه استاندارد ارزافکار و پرسش انيروش ب

تعداد نمونه [. در مطالعه حاضر 30] ( انجام شدSUS) ستميس
نفر  30 ،يبراي ارزيابي کاربردپذيري برنامه کاربرد مورد نياز

گيري در نمونه وشانتخاب شدند که براي پنل متخصصين از ر
گيري تصادفي استفاده ترس و براي بيماران از روش نمونهدس

ابتدا پژوهشگر از  مارانيشد. الزم به ذکر است که در گروه ب
کرد و هدف مطالعه را  ديژوهش بازدپقلب مکان  يواحد بازتوان

داد. سپس مجوز مربوطه اخذ و  حيسرپرست واحد توض يبرا
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برنامه کاربردي انتخاب  اربردپذيريبيماران براي ارزيابي ک
 شدند. 

روش ارزيابي کاربردپذيري به روش بيان افکار، گروهي  در
سال  3 پزشک متخصص قلب و عروق )با حداقل10متشکل از 
 يدر واحدها ينيپرستار )با تجربه بال10(، ينيبال سابقه کار

 يقلب با حداقل مدرک کارشناس يمراقبت قلب و بازتوان
 يلببعد از سکته ق يهاصيبيمار قلبي )با تشخ 10( و يپرستار

 يکننده به مرکز بازتوانو مراجعه ونيزاسيوسکوالريمداخالت ر و
 افزارنرم ه ابتداقلب طي سه ماه( شرکت کردند. در اين مرحل

Recorder Screen A Z و صفحه  دئويضبط صدا، و يبرا
تلفن همراه کاربران نصب، و نحوه استفاده از آن  يبر رو شينما

کاربران خواسته شد  زداده شد. سپس ا حيتوسط پژوهشگر توض
استفاده از  نيچه را که حکه از برنامه کاربردي استفاده، و هر آن

 کنندياحساس م ايو  دهنديانجام م کنند،يفکر م نند،يبيبرنامه م
ژوهشگر اطالعات ضبط پ تيکنند. در نها انيبلند ب يرا با صدا

نمود. سپس  يسازادهيکاغذ پ يافزار را بر روشده توسط نرم
که در مراحل نصب برنامه و استفاده از  ييو خطاها شکالتم

 شده بود را برطرف نمود. انيکاربران ب تيآن توسط اکثر

نامه با استفاده از پرسش يريپذکاربرد يابيروش ارز در
(SUSمشابه جمع ،)نفر  30مورد مطالعه در روش بيان افکار  تي

کاربران قرار  ارينامه در اختدر مطالعه شرکت داشتند. پرسش
 کاربردي برنامه از هفته 2 مدت به شد خواسته هاداده شد و از آن

کنند. در اين  ليرا تکم SUS نامهپرسش سپس و کرده استفاده
 ،يبرنامه کاربرد يابيحاصل از ارز يهاافتهي ليتحل يمرحله برا

 يريکاربردپذ يهانامهپرسش ازيامت اريو انحراف مع نيانگيم
 ق،يدق يهاcut off نييمحاسبه شد. بعد از تع يبرنامه کاربرد

هر کاربر  دگاهياز د يبرنامه کاربرد يريکاربردپذ نيانگينمرات م
 با نمره استاندارد

 (70 𝐗 =̅̅ ̅̅  .شد سهيمقا One Sample t-test آزمون قي( از طر̅
 

 نتايج
نفر( در 10کننده )قلب و عروق شرکت نيمتخصص يسن انهيم

 90سال بود.  46( IQR1:37.25, IQR3:52) يمرحله دلف
 هاآن يسابقه کار انهيدر اين مرحله مرد، و م نيدرصد متخصص

(IQR1:4.5, IQR3:15.75 )10 پرستاران  يسن انهيسال بود. م
 ترشيسال بود. ب 37( IQR1:34.75, IQR3:40.5نفر( )10)

 هاآن يسابقه کار انهي( زن و مدرصد90کننده )پرستاران شرکت

(IQR1:12.25, IQR3:17.75) 15 (. 1 وستيسال بود )پ
مربوط به  ياطالعات يمحتوا يحاصل از نظرسنج يهاافتهي

داده شده است. از  شينما 1 وستيدر پ يقلب مارانيب يبازتوان
 رعنص 16و  رشيعنصر پذ 34 ،يعنصر اطالعات 54 انيم

پس  ،يکه در مرحله دوم دلف ديرس ينيبه مرحله بازب ياطالعات
و به برنامه  رشيقلب و عروق پذ نياز مشورت با پنل متخصص

 نهيدر زم يآموزش يمحتوا نيتروارد شدند. مهم يکاربرد
در  يو ارائه اطالعات يکيزيف تيفعال ،ييغذا ميرژ يقلب يبازتوان

و مداخالت  يقلببعد از سکته  مارانيمورد داروها به ب
 يحاصل از نظرسنج يهاافتهيبودند.  ونيزاسيوسکوالرير

در  يقلب مارانيب يمربوط به بازتوان يبرنامه کاربرد يهاتيقابل
 تيقابل 21مرحله تمام  نيداده شده است. در ا شينما 2جدول 

 شيدر پنج گروه ثبت اطالعات، محاسبات، نما يبرنامه کاربرد
 رشيو هشدار و ارتباط با پزشک مورد پذ ادآوريارائه  ،يکيگراف

وارد شدند  يو به برنامه کاربرد قرار گرفتند نيپنل متخصص
برنامه کاربردي ثبت تعداد  يهاتيقابل نيتر(. مهم3)جدول 

و  يکلسترول مضر، محاسبه شاخص توده بدن زانينبض، ثبت م
 بودند. ديريسيگليتر زانينمودار م شينما

 مارانيگروه ب يسن انهيم ،يريکاربردپذ يابيمرحله ارز در
 نيترشيسال بود. ب 5/61 (IQR1:53.5, IQR3:67.75) يقلب
. بود 65 هاترين آنو کم 5/97 يرينمرات کاربردپذ نيانگيم
 مارانيب يبه دست آمده برا SUSکل نمرات  نيانگيم

قلب و  نيگروه متخصص يسن نيانگيبود. م 97/8±25/74
 نيترشيسال بود. ب 46 (IQR1:37.25, IQR3:52عروق )

بود.  50ترين نمره و کم 95 يرينمرات کاربردپذ نيانگيم
قلب  نيمتخصص يبه دست آمده برا SUSکل نمرات  نيانگيم

گروه پرستاران  يسن نيانگيم. بود 70/36±1/75
(IQR1:34.75, IQR3:40.5) 37 نيانگيم نيترشيسال بود. ب 

کل  نيانگيم. بود 45 هاترين آنو کم 90 يرينمرات کاربردپذ
. بود 5/74±40/12پرستاران يبه دست آمده برا SUS نمرات
بيماران،  درصد60دهد،يم نشان 3 جدول که طورهمان

برنامه  يريپرستاران کاربردپذ درصد70متخصصان و  درصد60
مرحله بر  نيدر ا نيچنکردند. هم يابيرا قوي ارز يکاربرد

شامل  ماتيتنظ يافکار، منو انيببه روش  يابيارز جياساس نتا
مربوط به فونت، اندازه و حالت شب به برنامه  ماتيسه محور تنظ

 .اضافه شد يکاربرد
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 باره محتوای اطالعاتی برنامه کاربردی در مرحله دلفیدر. نظرات خبرگان 2جدول
ف

ردی
 

 میانگین عنصر اطالعاتی
پذیرش/ 

 رد/بازبینی

1 

ی
رژیم غذای

 

معادل یک چهارم قاشق گرم  یلیم 2000و  معادل یک قاشق چایخوری مصرف کمتر از پنج گرم نمک

 در روز میسدچایخوری 
 پذیرش 85/4

 پذیرش 75/4 شده. یفراور یهایاستفاده از گوشت قرمز و چرب یجابه  بوقلمونو  گویمرغ، م ،یاز ماه استفاده 2

 پذیرش 70/4 یسبزو مصرف  وهیگرم م 400مصرف روزانه حداقل  3

 پذیرش 70/4 در روز یعیطب وهی( آب م تریل یلیم 150) وانیل کیمصرف حداکثر  4

 پذیرش 60/4 گندم، جو, ذرت و....باال هستند مثل: بریف یکه حاو غالتو  ییمصرف مواد غذا 5

 پذیرش 60/4 کنجد، آفتابگردان تون،یاشباع نشده مثل: روغن ز یها یمصرف چرب 6

 پذیرش 55/4 کم یو ...( با درصد چرب ریر،ماست،پنی)شاتیمصرف روزانه لبن 7

 پذیرش 50/4 یمعدنمواد و  نیتامیو یحاوحبوبات انواع  آزاد مصرف 8

 پذیرش 40/4 یصنعت یها یدنینان و نوش ،یشده، دود یبسته بند یکاهش مصرف فرآورده ها 9

 پذیرش 25/4 ، ماهیهفته در  مصرف حداقل دو مرتبه 10

 پذیرش 25/4 کره، (روغن جامدچرب ترانس ) یدهایاجتناب از مصرف اس 11

 پذیرش 20/4 عدد روزانه 5پسته، بادام و فندق هر کدام به مقدار مصرف آزاد انواع آجیل مثل: گردو،  12

 پذیرش 20/4 ینیریش د،یبرنج سف د،ینان سف محدودیت مصرف 13

 پذیرش 15/4 با حجم کم ییوعده مواد غذا 6تا  5مصرف روزانه  14

 پذیرش 15/4 و اجتناب از سرخ کردن آنها. یکباب ایبه صورت آب پز  ییسرو مواد غذا 15

 بازبینی 75/3 وهینسبت به م جاتیسبز شتریمصرف ب 16

17 

ی
ت فیزیک

فعالی
 

 پذیرش 70/4 قهیدق 10تا  5ر دو بار در روز و هر با اول پیاده روی:هفته 

 پذیرش 55/4 قهیدق 15تا  10: دو بار در روز و هر بار پیاده روی هفته دوم 18

 پذیرش 55/4 دقیقه 15انجام تمرینات گرم کردن به مدت  19

 پذیرش 55/4 دقیقه 40تا  15انجام تمرینات هوازی به مدت  20

 پذیرش 50/4 قهیدق 20تا  15: دو بار در روز و هر بار پیاده روی هفته سوم 21

 پذیرش 45/4 قهیدق 25تا  20تا دو بار در روز و هر بار  کی:  پیاده روی چهارم هفته 22

 پذیرش 40/4 قهیدق 30تا 25تا دو بار در  روز و هر بار کی: پیاده روی پنجم هفته 23

 پذیرش 40/4 قهیدق 30تا دو با در  روز و هر بار  کی: پیاده روی ششم هفته 24

 پذیرش 30/4 دقیقه 15تا  10انجام تمرینات سرد کردن به مدت  25

26 

ت داروها
لیس

 

 پذیرش 75/4 آتوراستاتین

 پذیرش 60/4 لولیکارود 27

 پذیرش 35/4 متوپرولول 28

 پذیرش 35/4 اسپیرینوالکتون 29

 پذیرش 30/4 لوزارتان 30

 پذیرش 25/4 کاپتوپریل 31

 پذیرش 20/4 آملودیپین 32

 پذیرش 10/4 روزاواستاتین 33

 پذیرش 05/4 نیگوکسید 34

 پذیرش 4 نیتروکانتین 35

 پذیرش 4 بیزوپرولول 36

 پذیرش 4 دیمازفور 37

 پذیرش 85/3 اناالپریل 38

 پذیرش 85/3 3امگا 39

 بازبینی 65/3 والسارتان 40

 بازبینی 60/3 وارفارین 41

 بازبینی 55/3 تراتی+ ن نیدراالزیه 42

 بازبینی 50/3 دیازیدروکلرتیه 43
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ف
ردی

 
 میانگین عنصر اطالعاتی

پذیرش/ 

 رد/بازبینی

 بازبینی 50/3 ودارونیآم 44

 بازبینی 40/3 لیزینوپریل 45

 بازبینی 25/3 ریواروکسایان 46

 بازبینی 10/3 سیمواستاتین 47

 بازبینی 05/3 دیلیتازم 48

 بازبینی 3 اپلرنون 49

 بازبینی 95/2 لوواستاتین 50

 بازبینی 95/2 نیامتریتر 51

 بازبینی 90/2 ایزوکور 52

 بازبینی 75/2 متوالزون 53

 بازبینی 70/2 آتنولول 54

 

 های برنامه کاربردی در مرحله دلفیباره قابلیتدرنظرات خبرگان  .3جدول 

 رد پذیرش/بازبینی میانگین قابلیت محور ردیف

1 

 ثبت اطالعات

 پذیرش 85/4 ثبت تعداد نبض در دقیقه

 پذیرش 75/4 ثبت میزان کلسترول مضر 2

 پذیرش 60/4 تاریخ ثبت اطالعات 3

 پذیرش 60/4 ثبت قد 4

 پذیرش 55/4 ثبت میزان قند خون ناشتا 5

 پذیرش 40/4 ثبت میزان کلسترول خوب 6

 پذیرش 25/4 ثبت فشار خون دیاستولیک 7

 پذیرش 25/4 ثبت میزان تری گلیسیرید 8

 پذیرش 20/4 ثبت وزن 9

 پذیرش 15/4 ثبت فشار خون سیستولیک 10

 پذیرش 40/4 محاسبه شاخص توده بدنی محاسبات 11

12 

 نمایش گرافیکی

 پذیرش 75/4 شاخص توده بدنینمودار 

 پذیرش 70/4 نمودار میزان تری گلیسیرید 13

 پذیرش 55/4 نمودار فشار خون دیاستولیک 14

 پذیرش 55/4 نمودار میزان قند خون ناشتا 15

 پذیرش 50/4 نمودار میزان کلسترول خوب 16

 پذیرش 25/4 نمودار فشار خون سیستولیک 17

 پذیرش 20/4 کلسترول بدنمودار میزان  18

 پذیرش 50/4 یادآور مصرف دارو ارائه یادآور و هشدار 19

20 
 ارتباط با پزشک

 پذیرش 40/4 ارتباط از طریق پیامک

 پذیرش 40/4 ثبت تعداد نبض در دقیقه 21

 

 

 گروه بیمار، پزشک و پرستار 3. توزیع فراوانی میانگین و انحراف معیار ارزیابی کاربردپذیری برنامه کاربردی برای 4جدول 

 گروه هدف
SUS 

 (SD ± X̅میانگین و انحراف معیار)  قوی متوسط ضعیف

 25/74 ± 97/8 6( 60) 4( 40) 0 بیمار

 36/75 ± 70/1 6( 60) 2( 20) 2( 20) پزشک

 5/74 ± 40/12 7( 70) 2( 20) 1( 10) پرستار
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 گيريبحث و نتيجه
با  ليبر موبا يمبتن يدر مطالعه حاضر، برنامه کاربرد

 ،ينيثبت اطالعات بال ،يارائه اطالعات آموزش يهاتيقابل
پزشکان  دگاهيو ارتباط با پزشک از د ادآوري ميمحاسبات، تنظ

 يابيشد. ارز جاديو ا يمتخصص قلب و عروق و پرستاران طراح
 ابانيارز دگاهينشان داد که از د يبرنامه کاربرد يريکاربردپذ
در سطح  ي(، برنامه کاربردماريپزشک، پرستار و ب يعنيمختلف )

 بود.  يمطلوب
 نهيدر زم يآموزش يمحتوا نيترنشان داد مهم هاافتهي

در  يو ارائه اطالعات يکيزيف تيفعال ،ييغذا ميرژ يقلب يبازتوان
و مداخالت  يبعد از سکته قلب مارانيمورد داروها به ب

ثبت تعداد  هاتيقابل نيترمهم نيچنو هم ونيزاسيوسکوالرير
 ،يکلسترول مضر، محاسبه شاخص توده بدن زانينبض، ثبت م

 زانيو نمودار م ينمودار شاخص توده بدن يکيگراف شينما
مطالعات مشابه  ريسا جيبا نتا هاافتهي نيبودند. ا ديريسيگليتر

و همکاران  Kim [.32،31] راستا بود کيکشورها در  ريدر سا
برنامه  يآموزش يمحتوا نيتر( در مطالعه خود مهم2018)

ورزش،  ه،يرا آموزش تغذ مارانيب يقلب يبازتوان يبرا يکاربرد
 مطالعه نيچن[. هم31] کردند انيب يو دارو درمان يماريب تيريمد

Beatty ( نشان داد که مهم2018و همکاران )يهاتيقابل نيتر 
شامل  مارانيب يقلب يبازتوان يبر وب برا يمبتن يبرنامه کاربرد

 دو بازخور ادآوريثبت فشارخون، نبض، وزن و کلسترول، ارائه 
و همکاران  Walters[. اما برخالف مطالعه حاضر، 32] بودند

 يبرا يبرنامه کاربرد يهاتيمحتوا و قابل نيتر(، مهم2010)
توجه به  ،يزشيرا ارائه اطالعات انگ يقلب مارانيب يبازتوان

خطر گزارش  يفاکتورها تيريرفتار و مد رييتغ يهايتئور
 اميپ قيرا از طر ييبازخوردها مارانيمطالعه ب نيکردند. در ا

تلفن  يافزار بر رودو نرم نيچنکردند و هميم افتيکوتاه در
 تيها نصب شده بود که به صورت خودکار به ثبت فعالهمراه آن

 نيچن[. هم33] پرداختيم مارانيب ياتيح ميو عال يکيزيف
 نيتر( در مطالعه خود مهم1395و همکاران ) يديسع يقاض
 يبرا ليبر موبا يمبتن يخودمراقبت يبرنامه کاربرد يهاتيقابل

مالقات با پزشک،  ادآوريقلب را  ييمبتال به نارسا مارانيب
ضربان قلب و  زانيم شيزمان مصرف دارو، هشدار افزا ادآوري

 انيب ينيبال ميعال راتييوزن و مشاهده نمودار تغ شيهشدار افزا
 هها با مطالعه حاضر متفاوت بود کاز آن يکه برخ، [27] کردند

 يبرنامه کاربرد تيقابل يسنج ازيبه مرحله ن توانيعلت آن را م
در مطالعه  کهيطورهنسبت داد. ب يبرنامه کاربرد يو هدف طراح

از پزشکان با  يبرنامه کاربرد تيقابل يازسنجين يديسع يقاض
قلب و در مطالعه  يينارسا مارانيب يبرا يهدف خودمراقبت

با هدف آموزش  ناز پزشکان و پرستارا يازسنجيحاضر ن
 بود. ييسرپا مارانيبه ب يقلب يبازتوان
برنامه  يآموزش يمحتوا يطراح يمطالعه حاضر برا در
و نظرات  يقلب يبازتوان ينيبال يهانيدالياز گا يکاربرد

 يکاربرد يهاگسترش برنامه رغمياستفاده شد. عل نيمتخصص
 خصوص در هابرنامه نيکه ا يديگوناگون و فوا يهادر مارکت

و  يمکان تيآسان و ارزان به اطالعات بدون محدود يدسترس
( 1396و همکاران ) يديسع ي[، قاض21] کننديفراهم م يزمان

محتوا  يبه اعتبار و درست مارانيدر مطالعه خود گزارش کردند ب
 کي[. 34] ندارند نانياطم يمنابع اطالعات نيارائه شده در ا

 ياطالعات ياز محتوا يمياز ن شيکرد ب انيب مندمطالعه مرور نظام
و بدون مراجعه به  گانياز منابع را سمآ يکاربرد يهابرنامه

کردند  انيب زيمطالعه ن ني[. چند35] شده است يکپ يرفرنس اصل
 يهادر توسعه برنامه يمؤسسات دانشگاه ايو  يمراکز پزشک

 نييپا تيفي[. ک37،36] داشتند يفيمشارکت ضع يکاربرد
باعث ارسال  يکاربرد يهادر برنامه ياطالعات يمحتوا

و ممکن است باعث به خطر  شوديم مارانيبه ب معتبراطالعات نا
گرفت  جهينت توانيم نيبنابرا .[38] شود مارانيب يمنيانداختن ا
با مشارکت متخصصان  يکاربرد يهابرنامه جاديو ا يکه طراح

 . باشديم يضرور مارانياستفاده هر چه بهتر ب يبرا ينيبال
 يبرنامه کاربرد يريکاربردپذ يابيحاصل از ارز يهاافتهي

 يبرنامه کاربرد مارانيپزشکان، پرستاران و ب دگاهينشان داد از د
مطالعات  ريسا جيبا نتا هاافتهي نيقرار داشت. ا يدر سطح مطلوب

(، 2018) و همکاران Beatty[. در مطالعه 39،32] مشابه بود
 يقلب ماريب 13 اريدر اخت مارانيب يبقل يبازتوان يبرنامه کاربرد

 SUSنامه قرار داده شد. بعد از استفاده کاربران از برنامه پرسش
گزارش  76 ياز برنامه کاربرد تينمره رضا نيانگيو م ليتکم
 يابي( ارز2019و همکاران ) Jameie[. در مطالعه 32] شد
 يبر وب برا يمبتن يقلب ياستفاده پلت فرم بازتوان تيقابل

 نامه استانداردبا استفاده از پرسش ،يبعد از سکته قلب مارانيب
SUS کيانفورمات نيپزشکان و متخصص ماران،يب دگاهياز د 

هر سه گروه باالتر  يبرا يرينمرات کاربردپذ نيانگيانجام شد. م
قرار  يدر سطح مطلوب يبود که نشان داد برنامه کاربرد 70از 

 يمهم در طراح نديک فرآياستفاده  تيقابل يابي[. ارز39] داشت
نقاط  ييکه منجر به شناسا باشديم يکاربرد يهابرنامه يو اجرا

سالمت همراه  يهايورآبه استفاده از فن ليقوت، ضعف و تما
 يشواهد نشان داده است که اجرا نيچنهم .[40] شوديم

 رشيمربوط به پذ يارهايبا مع ديبا يورآبر فن يمداخالت مبتن
 يازهاين با هابرنامه يو سازگار فادهسهولت است ،يفناور

 شنهادي[، لذا پ42،41] کاربران مختلف مطابقت داشته باشند
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از نظرات  يکاربرد يهابرنامه يابيو ارز يدر طراح شوديم
 استفاده شود. يمختلف يکاربر يهاگروه

 5/61 يسن انهيبا م مارانيمطالعه حاضر نشان داد ب جينتا
را در سطح مطلوب  يبرنامه کاربرد يسال، سهولت و سودمند

مسن ممکن است  مارانيب اندکردند. مطالعات نشان داده يابيارز
 يبا مشکالت متعدد يسنت يبازتوان يهاشرکت در برنامه يبرا

هنگام مشارکت در  توانديمشکالت م نيرو به رو شوند و ا
که  يوجود داشته باشد. در حال زيمداخالت سالمت همراه ن

 دايرواج پ ياندهيتلفن همراه به طور فزا يهااستفاده از دستگاه
جوان خود نسبت به  انيکرده است، افراد مسن نسبت به همتا

. در واقع کننديکندتر عمل م هايورآفن گونهنيا رشيپذ
عدم استفاده از سالمت همراه  ليدل نواندرک شده به ع يدشوار

مانند نقص  يگريمسن ذکر شده است، اما موانع د مارانيتوسط ب
ابزارها را  گونهنياستفاده از ا د،يو کمبود د يمهارت حرکت

در مورد استفاده  يفيمطالعه ک کي[. در 43] دشوارتر کرده است
 ياهعدم آگ ،يقلب ييمسن دچار نارسا مارانيسالمت همراه در ب

موانع  نيترمتداول ،يترس از استفاده نادرست فناور يتو ح
 يارهاي[. امروزه توسعه دست44] سالمت همراه ذکر شد رشيپذ

به  کند،يم ريکاربر را تفس يکه دستورات صوت ،يشخص يصوت
 اريمسن ممکن است بس تيجمع يبرا يابزار کمک کيعنوان 

توسط شرکت  Siri يشخص يصوت اريدست جاديواقع شوند. ا ديمف
ابزارها  نياز ا ييهاتوسط شرکت آمازون نمونه Alexaاپل و 

سهولت استفاده مداخالت  زانيدر م ييبسزا ريهستند که تاث
 ني[. بنابرا45] بر تلفن همراه توسط افراد مسن شده است يمبتن

 نيا يمطالعات آت شوديم شنهاديبا توجه به مطالب ذکر شده، پ
نظر  خود در يکاربرد يهابرنامه سعهرا در هنگام تو تيقابل
 .رنديبگ

 پژوهش يهاتيقوت و محدود نقاط
بود. نقاط  ييهاتينقاط قوت و محدود يمطالعه دارا نيا

در  ينيعملکرد بال يمطالعه استفاده از راهنماها نيقوت ا
استفاده از نظرات متخصصان قلب و  ،يقلب يخصوص بازتوان

 يابيارز نيچنو هم يبرنامه کاربرد يعروق و پرستاران در طراح
پزشک،  يعنيکاربران مختلف ) دگاهيبرنامه از د يريکاربردپذ

افزار نرم هياول يابيمطالعه فقط ارز ني( بود. در اماريپرستار و ب
برنامه  رياست تاث ازين يصورت گرفت، در مطالعات بعد

 -هنيهز نيچنو هم مارانيب ينيبال يامدهايدر بهبود پ يکاربرد
 يکاربرد يها. برنامهرديقرار بگ يمورد بررس زيآن ن ،ياثربخش

مبتني بر تلفن همراه يا گوشي هوشمند اگر بخواهند جامعه 
 يافزارهانرم ستيبايرا تحت پوشش قرار دهند م يترشيب

مختلف ارائه دهند در مطالعه حاضر  يهافرمخود را تحت پلت
 يسازادهيپ ياندرويد برافرم پلت کمبود زمان تنها از ليبه دل

در  مطالعات  شوديم شنهادياستفاده شد، لذا پ يبرنامه کاربرد
 گرفته شود.  اين محدوديت در نظر يآت

 يکاربرد شنهاداتيپ
عملکرد  يهانيداليدر مطالعه حاضر از گا کهنيتوجه به ا با

از طريق  يآموزش يارائه محتوا يبرا نيو نظرات متخصص ينيبال
از  نيچنتلفن هوشمند استفاده شده است و هم يبرنامه کاربرد

 يکاربرد يهامنابع استفاده شده در برنامه که احتماالً ييجاآن
[، لذا 34] ندارد ياعتبار کاف يرانيا يهاموجود در مارکت
 تيفيمراقبت سالمت در کنترل ک يهامشارکت سازمان

. رسديبه نظر م يضرور مندهوش هايتلفن يکاربرد يهابرنامه
کاربران از  تيشده در خصوص رضا افتيبا توجه به شواهد 

که اجرا و  شوديم شنهاديدر مطالعه حاضر، پ يبرنامه کاربرد
فراهم شود به  ينيبال يهاطيها در محبرنامه نيا يسازادهيپ

 يهااتصال و اشتراک داده تيقابل يکاربرد يهابرنامه کهيطور
را داشته باشند  يو درمانگاه يمارستانيب يهاستميبه س مارانيب

 ها،مارستانيبه صورت خودکار در ب مارانيب ينيو اطالعات بال
اند هثبت شود. مطالعات نشان داد يکاربرد برنامه و هادرمانگاه

 زاتيتوسط تجه يکاربرد برنامه به هاکه ورود خودکار داده
 لذا[ 47،46] است کاربران توسط هابهتر از ورود داده يدنيپوش

مبتني بر تلفن هوشمند  يکاربرد يهابرنامه شوديم شنهاديپ
 يدنيپوش زاتياتصال به تجه تيشوند که قابل يطراح ياگونههب

به صورت خودکار در  مارانيب ينيبال يهارا داشته باشند تا داده
چنين با توجه به رشد افزون ثبت شوند. هم يبرنامه کاربرد

در  هايورآفن نيا يايسالمت همراه و مزا يهايورآفن
 يقلب يهايماريمزمن از جمله ب يهايماريو کنترل ب يريشگيپ

 .رسدينظر مهب يضرور يقاتيتحق نيلزوم انجام چن ،يو عروق
تلفن هوشمند  يبرنامه کاربرد جاديپژوهش، ا نيا جهينت

 ديفرم اندروتحت پلت ،ييسرپا مارانيبه ب يقلب يآموزش بازتوان
ها، محاسبه ثبت داده تيقابل ،يآموزش يهابخش يو دارا

ارتباط با پزشک  مصرف دارو و ادآوريارائه  ،يشاخص توده بدن
کاربردپذيري  يابيمطلوب حاصل از ارز جيبود. با توجه به نتا

 يهااز برنامه توانيکاربران مختلف م ياز سو يبرنامه کاربرد
روش مناسب  کيبر تلفن هوشمند به عنوان  يمبتن يکاربرد

 عياز وقا يريجهت جلوگ يقلب مارانيبه ب يانتقال مطالب آموزش
و  يخطر، اصالح سبک زندگ يکنترل فاکتورها ،يحاد قلب

 مارانيب ترعيسر يجهت بهبود يقلب يآموزش بازتوان نيچنهم
 .موداستفاده ن يقلب
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 تشكر و قدردانی
ارشد در رشته  ينامه مقطع کارشناسانياز پا يمقاله بخش نيا

مقاله از  نيا سندگانياطالعات سالمت است که نو يورآفن
 يمعاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشک تيحما

 .ندينمايم يتشکر و قدردان مانهيکاشان صم
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 . مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مرحله دلفی1پیوست 

 سابقه کار مدرک تحصیلی جنس سن شغل ردیف

 10 فوق تخصص بیماری های قلب و عروق مذکر 50 متخصص قلب 1

 20 فوق تخصص بیماری های قلب و عروق مذکر 53 متخصص قلب 2

 15 فلوشیپ مذکر 46 متخصص قلب 3

 5 متخصص بیماری های قلب و عروق مذکر 34 متخصص قلب 4

 7 الکتروکاردیولوژیفلوشیپ  مذکر 36 متخصص قلب 5

 13 فلوشیپ بیماری های قلب و عروق مذکر 48 متخصص قلب 6

 12 فلوشیپ بیماری های قلب و عروق مذکر 49 متخصص قلب 7

 4 متخصص بیماری های قلب و عروق مذکر 46 متخصص قلب 8

 20 متخصص بیماری های قلب و عروق مونث 50 متخصص قلب 9

 12 بیماری های قلب و عروقمتخصص  مذکر 49 متخصص قلب 10

 9 لیسانس پرستاری مذکر 31 پرستار 11

 14 لیسانس پرستاری مونث 41 پرستار 12

 13 لیسانس پرستاری مونث 40 پرستار 13

 10 لیسانس پرستاری مونث 38 پرستار 14

 8 لیسانس پرستاری مونث 33 پرستار 15

 13 لیسانس پرستاری مونث 39 پرستار 16

 10 فوق لیسانس پرستاری مونث 37 پرستار 17

 15 لیسانس پرستاری مونث 39 پرستار 18

 15 لیسانس پرستاری مونث 50 پرستار 19

 15 لیسانس پرستاری مونث 45 پرستار 20
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Introduction: Due to the increasing trend of heart diseases and their complications, programs such as cardiac 

rehabilitation can reduce the complications and faster recovery of patients. Therefore, the aim of this study was to 

design and evaluate the usability of smartphone-based application for training outpatient cardiac rehabilitation. 

Materials and Methods: This applied-developmental study was conducted at Kashan University of Medical 

Sciences in 2019. In order to specify the app information content and feature, a checklist was designed based on the 

relevant literature and opinions cardiologists (10 peoples) and nurses (10 peoples). The application was designed and 

developed in JAVA environment and on the Android operating system. The usability evaluation was performed using 

the think aloud method and the System Usability Scale questionnaire by cardiac patients (10 peoples), nurses (10 

peoples) and cardiologists (10 peoples).  

Results: The most important information contents were education, diet, physical activity and medications and the 

most important features were, pulse count, harmful cholesterol level record, Body mass Index calculation and 

triglyceride levels chart display. Usability evaluation showed that patients, nurses and cardiologists rated the 

application at a desirable level with mean score of 74.25, 74.5 and 75.36, respectively. 

Conclusion: Based on the users' opinions in this study, smartphone_based applications had potential to transfer 

educational contents to heart patients to prevent acute cardiac events, lifestyle modification and rehabilitation 

education. 

 

Keywords: Cardiac Rehabilitation, Self-Management, Telemedicine, Smartphone, Mobile Application. 
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