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مقدمه و بیان مسئله

.دمیلیارد نفر در سراسر جهان درگیر مشکالت دهان و دندان هستن3,5حدود •
.چهارمین بیماری پرهزینه از نظر درمان در اکثر کشور های صنعتی است•
.استبدنسالمت دهان و دندان الزمه سالمتی کلی•

:در نتیجه
.ارتقا مراقبت های بهداشت دهان و دندان یک هدف مهم بهداشت عمومی است

ای برویزیت های معمول دندانپزشکی, روزانهبه طور مسواک زدن و نخ دندان کشیدن 

. و حفظ سالمت دهان و دندان مهم استاجلوگیری از بیماری ه
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مقدمه و بیان مسئله

.درصد از ساکنان ایاالت متحده اکنون تلفن همراه دارند77, 2018طبق نظرسنجی سال •

.مالکیت تلفن همراه در کشورهای با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه به سرعت در حال رشد است•

بنابراین؛

.  ده استشتبدیل مردمیک بستر مناسب برای انجام مداخالت بهداشتی عمومی مستقیم بر روی بهاین فناوری

در ربران که مستقیما با کادر برنامه های ارتقا سالمت نیزهمراه با رشد استفاده از تلفن همراه, رشد سریعی

. ارتباطند وجود داشته است
. برنامه مربوط به سالمتی برای دانلود وجود داشت325,000, 2017سال در 

.ارزیابی کرده اندرفتار را بر( mHealth)بررسی های قبلی اثر برنامه های سالمت موبایل •
برای mHealthیا کیفیت برنامه های محبوب کاربرد پذیریبود تادر بررسی های دیگر سعی شده•

.مسائل بهداشتی رایج مشخص شود
ارتقا سالمت دهان و در دسترس عموم برای mHealthاما اطالعات کمی در مورد وضعیت برنامه های 

. شناخته شده استدندان بزرگساالن 
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هدف کلی

دندان از کیفیت کلی برنامه های محبوب ارتقا سالمت دهان و,یافته های این بررسی جامع

اضافی صحبت می mHealthخبر می دهد و از نیاز و فرصت برای توسعه مداخالت 

.کند

توسعهدر موردرسانیاطالعو ,متون مقاالتبرای رفع شکاف موجود در 

نتریببررسی سیستماتیک از محبویک ,مداخالت بهداشت دهان و دندان آینده

.  ه شدانجام دادiOSو Androidبرنامه های 
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روش اجرا

Feb – Mar 

2018

Systematic 

review

Google Play 

App Store

6



:معیار های خروج از مطالعه

به زبان انگلیسی نباشند

:مخصوصبرنامه های
متخصصان سالمت دندان•

دانشجویان دندانپزشکی•

یبیماران با اعمال خاص دندان پزشک•

کودکان•

:عبارات جست و جو
• oral health
• Dental health
• teeth health
• tooth health
• mouth health
• dental care
• teeth care
• oral care

نمونه-روش اجرا 
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نمونه-روش اجرا 

وجود نمونه به محبوب ترین برنامه های مبه دلیل اینکه بررسی همه ی برنامه های موجود امکان پذیر نبود؛

.  شدبرای هر سیستم عامل محدود 
.بار نصب شده بودند1000حداقل که هاییبرنامه : یعنی

:برنامه بود33نمونه نهایی شامل 
Androidبرای برنامه12
iOSبرای برنامه11
iOSو Androidهر دوبرایبرنامه10

.همه برنامه ها در دستگاه های تبلت بررسی شدند
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روش اجرا

ویژگی های کلیدی ، عملکرد ، مبنای محتوا و پیام رسانی: مرور محتوا

.شدمشخص نیزبهداشتی مورد استفاده تشویقیهای پیام تمامیفریم بندی 
.ستندهموثربه طور ویژه پیام ها با چارچوب سود برای ارتقا رفتارهای بهداشت دهان و دندان تحقیقات قبلی نشان داده است که 

.شدشخص مرا ان, سیستم عامل, هزینه, تعداد نصب و امتیازت کاربراسپانسر/ توسعه دهنده برای هر برنامه
توای ی برای محیا تجربنظریاشاره به مبانی که آیا هر برنامه یا خالصه توصیفی آن شامل هرگونه همچنین مشخص شد

.است یا خیربکار رفته در آنآموزشی یا تشویقی

مام پیام و سپس به طور سیستماتیک بررسی و تتهیه شدبرای ارزیابی چارچوب و فریم بندی, تصویر صفحه ای از همه مطالب 

.شدندکدگذاری تشویقیهای نوشتاری آموزشی یا 
وب سودچارچسالمت دهان و دندان مانند مسواک زدن و نخ دندان کشیدن تأکید کنند, پیام با مزایای رفتارهای مثبت اگر پیام ها بر 

. تلقی می شوند
.ونددر نظر گرفته می شچار چوب ضررپیام با سالمتی را تأکید کنند,خطرات ناشی از عدم انجام رفتارهای مثبت گر پیام ها ا

.کدگذاری شدندپیام های خنثیپیام هایی که نه با چارچوب سود و نه با چارچوب ضرر بودند به عنوان 
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روش اجرا

:چارچوب سودنمونه ای از پیام های با 
د برای سالم نگه داشتن دندان ها و لثه ها خود بای

ا روزانه بین دندان ها را با استفاده از نخ دندان ی

.تمیز کننده بین دندان تمیز کنید

:چارچوب ضررنمونه ای از پیام های دارای 
اگر به طور مرتب نخ دندان نکشید و مسواک نزنید, هر 

تریها غذایی که بین دندان های شما گیر کرده باشد توسط باک

.شودبوی بد دهان باعثتجزیه می شود و ممکن است 
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از عوامل خطر مهمی برای بیماری های دهان رژیم غذایی و استعمال دخانیات و الکل از آنجا که 

(خیر/ بله )مورد بحث قرار گرفته است یا خیر یک از موضوع هاکه آیا هر شددقتهستند,

:مشخص شدنیزبحث همچنین میزان

(حداکثر چند جمله)مختصر•

(  یک زیر بخش اختصاص داده شده به این موضوع , مانند یک پاراگراف کوتاه)جزئی•

(یا چند بخش کامل اختصاص داده شده به موضوعیک )کامل•

را استفاده از الکل یا دخانیات,, رژیم غذاییمطرح شدهکه آیا هر بحثکلی مشخص شدبه طور 

.به عنوان یک عامل خطر برای بیماری های دهان تعیین می کند یا خیر

روش اجرا
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روش اجرا
10بر اساساز برنامه هابرای ارزیابی بیشتر کیفیت برنامه های انتخاب شده, هر یک

سالمت تشویقیفناوری هایکاربرد پذیری توصیه شده برای بهبودHeuristicمورد 

.شدندبررسی
:و همكاران به شرح زیر استKientzتوصیه شده توسط Heuristicموارد 

داشته باشدعملکرد مناسب•

ه و خجالت آور نباشدآزار دهند•

از حریم خصوصی کاربر محافظت کند•

استفاده کنداز استراتژی های انگیزشی مثبت•

باشدجذاب,و از نظر زیبایی شناسیداشتهطراحی قابل استفاده•

دقت داشته باشداطالعات کاربردر ثبت و ضبط•

داشته باشدزمان و مکان مناسب•

اشدقابل مشاهده بوضعیت کاربر•

داشته باشدقابلیت شخصی سازی•

به کاربران آموزش دهد•
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Heuristic بهترین حالت بدترین حالت

عملکرد مناسب

سالمت مانند شویقیدارای مجموعه ای جامع از ویژگی های ت• 

تایمر مسواک , ردیابی هدف و یادآور هایی است که به راحتی

.اجرا می شوند
.استفاده از آن آسان است• 

بدون خطا و خرابی• 

.عملکرد اصلی تایمر مسواک است که کار نمی کند• 
ه فاقد ویژگی های اساسی مانند یادآور , کنترل صدا و غیر• 

.است
.خطا های مکرر داشته و مرتباً خراب می شود•  

ه و خجالت آور آزار دهند

نباشد

بدون تبلیغات و سایر وقفه های غیرضروری• 

به امکاناتعملکردها به راحتی اجرا می شوند و صفحه ها و • 

.سرعت بارگیری می شوند
امکان شخصی سازی تنظیمات و کنترل ها مانند صدا, طول• 

.تایمر و حریم خصوصی را به کاربر می دهد

رهای مرتباً عملکرد کاربر را با تبلیغات تمام صفحه , بن• 

.چشمک زن و درخواست ها قطع می کند
زمان بارگیری آهسته؛ نا مرتب , کنترل های مسیریابی • 

ناسازگار

هیچ راهنمای کاربری , رسیدگی یا کمکی از هر نوع ارائه • 

.نشده است

حفاظت از حریم 

خصوصی کاربر

محافظت شدهlog-inسیستم / با رمز عبور• 

کاربر را در مورد حفاظت های حریم خصوصی و حقوق وی • 

.به او اطمینان می دهد/ آگاه می کند
میزان استفاده از داده / به کاربر اجازه می دهد تا مجوزها • 

.های خود را کنترل کند

.رمز عبور وجود ندارد/ گزینه ورود به سیستم • 
ی هیچ اشاره ای به سیاست حفظ حریم خصوصی یا آنچه برا• 

.داده ها اتفاق می افتد, ندارد
داده ها را به صورت عمومی یا با اشخاص ثالث مانند تبلیغ• 

.کنندگان به اشتراک می گذارد

1جدول –روش اجرا 
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Heuristic بهترین حالت بدترین حالت

ای هاز استراتژیاستفاده 

انگیزشی مثبت

به طور عمده از پیام های دارای چارچوب سود و تصاویر مثبت• 

.در تمامی بخش ها استفاده می کند
کارت ”:می کندشویقدستیابی به رفتار هدف را به طور مثبت ت• 

! "ادامه بده! عالی بود
با اهداف تعیین شده, به کاربر/ هنگام دستیابی به رفتارها • 

.نشان, امتیاز یا مشوق های دیگر پاداش می دهد

ست؛ از هیچ استراتژی انگیزشی مثبتی اصال استفاده نشده ا• 

.وقتی عمل  مسواک زدن را کامل می کنید چیزی نمی گوید
عمده از پیام های دارای چارچوب ضرر و تصاویر ربه طو• 

ه از به عنوان مثال کاریکاتور شخصی ک)منفی استفاده می کند 

(بوی بد دهان رنج می برد
هشدار می دهد در صورت داشتن بوی بد دهان , دوستان • 

.احتمالی از شما فرار می کنند

تهداشطراحی قابل استفاده

,و از نظر زیبایی شناسی

باشدجذاب

.رابط کاربری خوب طراحی شده و حرفه ای است• 
.ه استاز تصاویر و گرافیک های با کیفیت و جذاب استفاده شد• 
بر را استفاده از عناصر و کنترلهای مسیریابی آسان است و کار• 

.به سمت هدف مورد نظر هدایت می کند

اب, مانند پس زمینه سبز تیرهذرنگ های انتخابی غیر ج• 

ی غیر تصاویر بی کیفیت؛ پیکسلی, تصاویر و گرافیک ها• 

ی جذاب؛ برای بخشهای مختلف از یک تصویر مشابه استفاده م

.کند
کنترل های مسیر یابی بی نظم , گمراه کننده و ناسازگار• 

دقت در ثبت و ضبط 

اطالعات کاربر

گزینه ای برای ردیابی جنبه های مختلف اطالعات و رفتار • 

کاربر

ب امکانات ردیابی دقیق, قابل ویرایش هستند وعملکرد مناس• 

.دارند
به کاربر اجازه می دهد تا اطالعات خود را به صورت دستی • 

.وارد , ویرایش یا حذف کند

.رفتار کاربر را ندارد/ توانایی ردیابی یا ذخیره اطالعات • 
.ستندامکانات ردیابی به درستی کار نمی کنند یا بسیار غلط ه• 
راهی برای ورود, ویرایش یا حذف اطالعات موجود کاربر • 

.ارائه نمی دهد

1جدول –روش اجرا 
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Heuristic بهترین حالت بدترین حالت

زمان و مکان مناسب

.اطالعات برای استفاده منسجم و منظم هستند• 
هنگام دسترسی به امکانات جدید, آموزش های کوچکی به • 

.کاربر ارائه می دهد
با تکان دادن ساده دستگاه برنامه این امکان را می دهد تا • 

.کاربر به راحتی مشکلی را گزارش کند

اطالعات متنی همراه  خطاهای امالیی, دستوری یا نحوی • 

.است؛ استفاده از برنامه را دشوار می کند
ه هیچ راهنما, رسیدگی یا کمکی از هر نوع برای کاربر ارائ• 

.نشده است
ی برنامه به طور تصادفی از کاربر می خواهد تا مسائل ریاض• 

.حل کند

قابل مشاهده بودن 

وضعیت کاربر

خالصه ی داده ای از آمار کاربر را در صفحه اصلی ارائه • 

.می دهد
توضیحات عمیق تری از اطالعات پیشرفت کاربر را با • 

.جدول های همراه با تاریخ ارائه می دهد/نمودارها
شان میزان پیشرفت کاربر هنگام پیشروی به سمت اهداف را ن• 

.می دهد

هیچ داده ای از کاربر ردیابی نمی شود, بنابراین هیچ • 

بازخوردی درباره وضعیت یا پیشرفت در جهت اهداف وجود 

.ندارد
رده به کاربر اجازه نمی دهد که بداند چه محتوایی را بررسی ک• 

.اند؛ گزینه ای برای انجام چنین کاری را هم فراهم نمی کند
تایمر مسواک بسیار کوچک است؛ مشاهده پیشرفت دشوار• 

.است

قابلیت شخصی سازی

قابلیت شخصی سازی رنگ ها , صداها و اعالن ها را فراهم • 

.می کند
توانایی انتخاب از بین چندین هدف بهداشت دهان و دندان را • 

.فراهم می کند
, به امکان ایجاد چندین پروفایل برای کاربر را فراهم می کند• 

ه عنوان مثال با این قابلیت یک خانواده می تواند دستگاه را ب

.اشتراک بگذارد

عدم توانایی شخصی سازی رنگ ها , صداها یا اعالن ها• 

عدم توانایی در تعیین اهداف شخصی یا متناسب سازی • 

استراتژی های بهداشت دهان , مانند طول تایمر

نترل عدم توانایی شخصی سازی تنظیمات حریم خصوصی یا ک• 

داده های کاربر

1جدول –روش اجرا 
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Heuristic بهترین حالت بدترین حالت

آموزش به کاربران

مطالب آموزشی در مورد مزایای اقدامات بهداشت دهان و • 

.دندان ارائه می دهد
ده فیلم هایی ارائه می دهد که نحوه صحیح مسواک زدن, استفا• 

کاربراز نخ دندان و انجام انواع دیگر مراقبت های دهان را به

.توضیح می دهد
با یادآوری مزایای هدف نهایی به کاربر, به طور مثبت • 

.رفتارهای هدف را تقویت می کند

.هیچ محتوای آموزشی یا تشویقی وجود ندارد• 
هیچ هدف مشخصی برای کاربر وجود ندارد تا به آن دست • 

.یابد
ند یا هیچ تالشی برای درگیر کردن کاربر در فرآیند ها نمی ک• 

جام توضیح دهد که چرا کاربر باید انواع خاصی از رفتارها را ان

.دهد

1جدول –روش اجرا 

:معیارهای امتیاز دهی مورد استفاده به شرح زیر بود
مشکل کاربرد = 3مشکل کاربرد پذیری جزئی , = 2, ظاهریفقط مشکل = 1بدون هیچ مشکل کاربرد پذیری , = 0

.  فاجعه در کاربرد پذیری= 4پذیری عمده و 

.استبدترین حالت نشان دهندهبهترین حالت و نمره شدت باال نشان دهندهپاییننمره شدت 

و سپس یک نمره شدت ه شدیک نمره شدت واحد اختصاص داد,هریک از برنامه هاheuristicاز مواردکدام برای هر 

.شدکلی برای هر برنامه محاسبه
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ویژگی های اساسی و -ج نتای

عملکرد
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ویژگی های اساسی و عملکرد-نتایج
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ویژگی های اساسی و عملکرد-نتایج

:ویژگی های معمول طراحی
(  درصد36, 33/12)ارائه بازخورد در مورد برنامه 

( درصد36, 33/12)شخصی سازی جنبه های ظاهری یا صوتی 
(  درصد27, 33/9)ایجاد حساب ورود به سیستم 

( درصد27, 33/9)پشتیبان مشتری خدماتدسترسی به
( درصد24, 33/8)شخصی سازی اهداف بهداشت دهان و دندان فرد 

(  درصد15, 33/5)به اشتراک گذاشتن میزان پیشرفت با دیگران 

.به طور خاص محصوالت بهداشت دهان و دندان را برای خرید تبلیغ کردند( درصد12)برنامه 4
مانند اعطای نشان برای موفقیت ها و دستاورد هابودندبرنامه شامل ویژگی های گیمیفیکیشن6
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مبانی نظری یا / ویژگی های اساسی و عملکرد-نتایج

تجربی

. هیچ یک از برنامه ها به مبانی نظری در طراحی یا محتوا استناد نکرده اند
.به نظر می رسد هیچکدام از برنامه ها از نظر تجربی تأیید نشده اند
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بندیفریممحتوا و : پیام رسانی اصلی-نتایج
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محتوا و قاب بندی: پیام رسانی اصلی-نتایج

(  ٪58, 12/7)اکثر برنامه هایی که به رژیم غذایی اشاره کرده بودند .بودرژیم غذایی شامل تعدادی بحث در مورد ( ٪36)دوازده برنامه 

٪ 33و توصیه می کردند که مصرف غذاهای شیرین را که باعث پوسیدگی دندان یا بوی بد دهان می شوند را محدود یا از آنها اجتناب کنید ,

. ذکر کردند که غذای اسیدی یا نوشیدنی ها می تواند به دندان آسیب برساند( 12/4)

به افراد توصیه می کرد که از (11/5)٪45. بحث کرده اندمصرف دخانیات به طور مختصر یا جزئی در مورد ( ٪33)یازده برنامه 

مصرف ( 11/4)٪ 36بر نقش دخانیات در ایجاد بوی بد دهان تأکید داشتند, و ( 11/4)٪ 36دخانیات استفاده نکنند یا آن را ترک کنند, 

.هیچ یک از برنامه ها افراد را به خدمات درمانی ترک سیگار ارجاع ندادند. بیماری دهان و دندان مرتبط می دادنددر ابتال بهدخانیات را 

پیشنهاد کردند که برای کاهش ( ٪78, 9/7)هفت مورد از این برنامه ها . پرداخته اندمصرف الکل به طور خالصه به ( ٪27)نه برنامه 

خطر مشکالت ناخواسته دهان و دندان مانند دندان قروچه, بوی بد دهان, پوسیدگی دندان یا دندان های لکه دار, مصرف مشروبات الکلی

هیچ یک از برنامه ها افراد . برنامه اشاره کرد که مصرف الکل یکی از عوامل خطر سرطان دهان است1فقط . محدود یا از آن اجتناب شود

.را به خدمات درمانی برای کاهش نوشیدن الکل ارجاع نداد
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heuristicبررسی -نتایج
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و نتیجه گیریبحث

دان هدف همه برنامه ها تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتارهای بهداشت دهان و دن. برنامه ها بی کیفیت بودندبه طور کلی , 

نظری را هیچ یک از برنامه ها مبانی. بزرگساالن بود, اما هیچ یک از نظر تجربی برای اثبات اثربخشی آنها تأیید نشده بود

.برای محتوا ذکر نکرده بود

تعداد پیام های دارای وجود داشت کهبرنامه6بودند, تنها شویقیپیام رسانی تهرگونه برنامه ای که شامل 19از بین 

دارای پیام های با چارچوب سود بودند کامالبرنامه2فقط . دپیام های با چارچوب ضرر بوازبیشترچارچوب سود در آنها 

., بودایده آل تلقی شودتشویقیبسیار کمتر از آنچه که برای مداخلهتعداد این پیام ها هر دو برنامهدراما

ل به عنوان مثال, رژیم غذایی, دخانیات و الکل از عوام. محتوای آموزشی بهداشت دهان و دندان نیز مشکالت دیگری داشت

مهم خطر بیماری های دهان هستند, با این حال یک سوم یا کمتر از برنامه های بررسی شده, هر یک از این موضوعات مهم 

. ندستتعداد بسیار کمی استفاده از این مواد را به خطر ابتال به سرطان دهان مرتبط می دان.را مورد بحث قرار داده بودند
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و نتیجه گیریبحث

ضوح با توجه به تأثیرات مستقل و هم افزایی این مواد بر بیماری های دهان و دندان, برنامه های آینده بهداشت دهان و دندان باید با و

بیشتری این خطر را بیان کرده و ارائه اطالعات ارجاع درمانی برای افرادی که به ترک یا قطع آن عالقه مند هستند, در نظر 

.بگیرند

برنامه برای 2فقط . بودنددر کاربرد پذیری هیمشکالت قابل توجدارای Heuristicبرنامه های بررسی شده بر اساس بررسی 

را ( 0یعنی )دیگر نمره شدت عالی heuristicمورد 9محافظت از حریم خصوصی کاربران اقداماتی انجام دادند و هیچکدام در 

و Oral B  ,Philips Sonicare)سه برنامه با حمایت مالی شرکت های تبلیغ کننده محصوالت بهداشت دهان و دندان . کسب نکردند

Colgate Connect )ده از به طور کلی خوب طراحی شده بودند و امتیازات باالتری را به دست آورده اند اما فقط برای ترویج استفا

.ت کردندسالمت امتیازات کلی پایین تری دریافشویقیمحصوالت خود در نظر گرفته شده اند و در نتیجه به عنوان فناوری های ت
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مطالعه و محدودیت های نقاط قوت 

تازگی•

ماهیت جامع •

محدودیت منابع •

محدودیت در بررسی محتوا•

مقایسه ایHeuristicبررسی •

26



پیشنهادات و کار آینده

Heuristicموارد بسته به ماهیت برنامه, عملکرد در برخی از

ی مهم تر باشد, بنابراین در بررسی هامواردممکن است از دیگر 

ممکن است مناسب تر هر یک از مواردآینده, وزن دهی متفاوت 

.  باشد
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دیدگاه من

عیفباال, کیفیت این برنامه ها به طور کلی ضامتیازاتبا برنامه هابراساس این بررسی از محبوب ترین 

برای توسعه برنامه های ارتقا سالمت دهان و دندان وجود دارد که محتوای فرصت های مهمی بود؛ در نتیجه 

.خوبی پیروی کنندبه آنها از لحاظ تئوریک مبتنی بر شواهد باشد و از اصول طراحی 
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با تشکر از توجه شما
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