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Abstract: The need to rapidly utilize and transfer specialized knowledge among 

individuals at different levels of society has led to the mobile applications development 

on different goals from gaming and entertainment to educational and scientific software 

that can be installed and run on mobile. Hence, this study was aimd to design and 

evalute mobile based on educational software as health pests "identification, prevention 

and control" to increse the knowledge of students as community Health Trustees in 

future. The present srudy was a descriptive cross-sectional research which was carried 

out in three stages of software need assessment, software design and development, and 

evaluation. The software was provoded to undergraduate students of Biology and vector 

Control at School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 

in 2019 for one month. The data collection tool was a researcher-made questionnaire 

consisting of 20 questions in two parts: educational and graphic abilities. In this study, 

identification, prevention and control of 33 species of health pests were provided. The 

evaluation results of this software among 33 students in 3, 5 and 7 semesters showed that 

81.52% and 81.48% of them were satisfied with graphic and educational abilities, 

respectively. More than 60% of students prefered the software to find out 

information to book. Due to the participants’ high satisfaction, its use is 

recommended for other students of medical sciences universities, health center 

experts and public. 
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 مقدمه

بندپایان شاخه بزرگی از جانوران بی مهرره هتردند      

هرای کشراورزی، های فراوانی در بخشکه باعث ختارت

. گروهری از شروندبهداشت، پزشریی و دامززشریی مری

به طور  ندن که در پزشیی و بهداشت حائز اهمیدبندپایا

متدقیم از طریق گازگرفدن، نیش زدن و آزار و اذیرت و 

 اننردزا مطور غیرمتردقیم اادرنرد عوامری بیمراریه یا ب

صورت میرانییی  یرا ه ویروس، باکدری، اارچ و انگی را ب

بیولوژییی از مخازن طبیعی خود به انتان مندقی کنند، 

های مدعرددی ادامه باعث بروز بیماری که این عوامی در

(. همچنرین حورور 1997شوند )روزنردال در انتان می

بندپایان در جوامع انتانی باعث رعب و وحشت در افراد 

طرور کلری ه شوند، که ببخصوص در کودکان و زنان می

های روحی و روانری از توان گفت باعث بروز ناراحدیمی

-( مرریجملرره ترررس از حشرررات )

 (. 1398شوند )علیزاده و همیاران 

تغییر  به عنوان یک عامیآموزش و تعلیماز آنجایی که 

)صررادای و  و پیشرررفت در افررراد شررناخده شررده اسررت

عنوان ه بفارغ الدحصیالن موفق  تربیت(، 1393صداات 

. آیردبه شمار مریعالی  ف آموزشاهدامهمدرین ییی از 

هرای بایرد روش رسیدن بره ایرن هردفاز این رو جهت 

کرره  سررمدی سررود داد بررهیررادگیری را  ترردریو و

 و انگیزه تحصریلی فراگیرران باشرد برانگیزاننده رضایت

-زمرانهمرهدریرادگیری( 2008سرولیوان  و )هاردره

-روشازییریاست.های بشریآلایدهازها،میانوها

 یالیدرونییآموزشازاسدفادهآموزشینویننتبداًهای

آمروزش نرو یرکعنروانبهالیدرونیکست. آموزشا

-مرررررررررررریمحتررررررررررررو انفرررررررررررررادی

برره توجررهبررااادرنرردفراگیرررانآندرکررهشررود

یابنرد دسرتآموزشریهرایهدفبهخوداسدعدادهای

 (. 1392)نصیری و همیاران 

هایی کره امرروزه در زمینره پزشریی اتفراد  با پیشرفت

ارتباطرات نییرر   فنراوریافداده است، امیان اسدفاده از 

هرای تلفرن همرراه، تلره تیرو، فیرو و پترت وشیگ

ه سالمت فراهم شده است )ماسریک زالیدرونییی در حو

(. سررررررررالمت همررررررررراه 2009و همیرررررررراران  

( برره معنررای اسرردفاده از تلفررن )

-همراه برای محاسربه و فنرروری ارتباطرات در مراابرت

ه زهای بهداشدی و سرالمت عمرومی اسرت، کره در حرو

نیک به سرعت در حرال گتردرش اسرت. سالمت الیدرو

سررالمت همررراه پدانترریی عیرریم و ادرررات مفیرردی بررر 

سالمت و خردمات درمرانی دارد. سرالمت همرراه بررای 

های بهداشدی و خدمات به ارائه دهندگان بهبود مراابت

هرای بهداشردی )ماننرد آمروزش، پشردیبانی در مراابت

شده است )فرری و  تشخیص  یا مدیریت بیمار( طراحی

 (. 2013همیاران 

 %17طبررق گررزارش سررازمان جهررانی بهداشررت حرردود 

های عفونی مانند ماالریرا، لیشرمانیوز، ترب زرد، بیماری

چییونگوینررا،  تررب دنگرری، فیالریررازیو، ویررروس زییررا،

حشرات بره  به ویژهتوسط بندپایان و  پدییولوزیو و ....

. از طرفی برا توجره بره تغییررات شوندانتان مندقی می

المللری و تغییررات هرای برینالیمری، مهراجرتشدید ا

هرای یکیرد برر اهمیرت رهرور بیمرارأجمعیدی و نیز ت

گیری بازپدید و نوپدید مندقله توسط حشرات، لزوم بهره

و اندقال سریع دانش تخصصی مرتبط با آنها میان افرراد 

در سطوح مخدلف جامعه از جمله مدیران و کارشناسان 

مدولی سالمت مردم و نیرز  هایتصمیم گیرنده در ارگان

گیرری از . بهررهشرودعامه مرردم  بیشردر احتراس مری

عنروان ابرزار ه تلفن همراه که در عصر حاضرر بر فناوری

همراه انتان در ااصی نقاط دنیا از شهرها گرفده ترا دور 

تواند انتران را است، می شدهترین روسداها مطرح افداده

روزه برای تلفن ام. کنددر دسدیابی به اهداف فود یاری 

از اسرت،تهیره شرده هاافزارنرمف از انوا  مخدلهمراه 
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های آموزشری سرگرمی تا نرم افزاروبازیهاینرم افزار

 در .ندو علمی که اابی نصب و اجرا بر روی تلفن همراه

 بره عنروانهرا بهداشدی و ناالین بیمراری آفات با رابطه

 برنامره ایرران در تراکنون تهدید جدی سرالمت انتران،

که بدواند در موااع نیاز دانش تخصصی فوری در  جامعی

زمینه شناسایی، پیشگیری، کندررل و درمران آفرات در 

از طرفری  .اسرت ارائره نشرده اخدیار کاربران ارار دهرد،

جتدجو به منیور یافدن اطالعات مرورد نیراز از طریرق 

شبیه ایندرنت و موتورهای جتدجوگر مانند گوگی نیراز 

کلیدی تخصصی و شناخت حداای نرام آفرت به کلمات 

ایرن سرطا از دانرش و آگراهی در عامره  که اطعاً است

مردم و گاهی حدی در سطوح کارشناسی وجرود نردارد. 

با هدف طراحی، سراخت  حاضر به همین منیور مطالعه

 ،شناسرایی »ی نرم افزار آموزشی آفات بهداشردیابو ارزی

 شدف افرزایبا هر یمبدنی بر موبای« ی و کندرلریشگپی

 عنروانبره آگاهی و دانش دانشجویان دانشیده بهداشت

نیروهای تخصصی و علمری جامعره کره در اردم بعردی 

 صورت گرفت.  مدولی سالمت جامعه هتدند،

 هامواد و روش

کره در سره  مقطعی بود-این مطالعه از نو  توصیفی     

مرحله صورت گرفت. مرحله اول شامی نیاز سنجی نررم 

مرحلرره دوم طراحرری و سرراخت نرررم افررزار  افررزار بررود،

آموزشی آفات بهداشدی مبدنی بر تلفن همراه برود، و در 

جمعیرت هردف صرورت  در مرحله سوم ارزیابی برنامره 

گرفت.

 مرحله اول: نیاز سنجی نرم افزار

با توجه به نبود چنین نرم افزار جامعی در مرورد آفرات 

. ده شدپرداخطراحی و ساخت آن  بهبهداشدی در ایران 

در یک نیاز سنجی که ابی از ساخت نرم افرزار صرورت 

 به عنروانگرفت، دانشجویان وجود چنین نرم افزاری را 

دانتدند. همچنرین یک ابزار کمک آموزشی ضروری می

اساتید گروه حشره شناسی پزشیی و مبارزه برا نراالین 

دانشگاه جندی شاپور اهرواز نیرر متبدری در رابطره برا 

افزاری داشردند و وجرود چنرین نررم ساخت چنین نرم 

سطا آموزشی دانشرجویان الزم  یافزاری را جهت ارتقا

 دانتدند.می

مرحله دوم: طراحی و ساخت نرم افرزار آموزشری آفرات 

 بهداشدی مبدنی بر تلفن همراه

ابددا برنامه خام موبایلی توسط کارشناس برنامه نویتری 

توسرط  های مورد نیاز این برنامهکد نویتی شد. اتمت

)مجریران طررح(  مدخصصین حشرره شناسری پزشریی

یید شد. اطالعات مربوط به آفرات بهداشردی أاندخا  و ت

هرای مهرم، نحروه شناسرایی، مهم در ایران شامی گونره

هررای پیشررگیری و کندرررل آنهررا از کدررب مرجررع روش

آوری شرد شناسی پزشریی جمرعتخصصی رشده حشره

 االربوارد ای و جردا از ییردیگر سزو به صورت دسده

خام برنامه شردند و در نهایرت اطالعرات در االرب یرک 

های همرراه برنامه اندرویدی و اابی نصب بر روی گوشی

ییرد دجهت اسدفاده دانشجویان ساخده شرد و پرو از ت

 نهایی جهت اسدفاده کاربران در اخدیار آنها ارار گرفت.

 جمعیت هدف درمرحله سوم: ارزیابی برنامه 

ای در دسدرس جمعیت مرورد مطالعره هاساس نمونه بر

نفر دانشجوی سال دوم، سوم و چهرارم  33این پژوهش 

کارشناسرری بیولرروژی و کندرررل نرراالین بیماریهررا در 

دانشیده بهداشت دانشگاه علوم پزشیی جنردی شراپور 

اهواز بودند که حداای واحد حشره شناسری پزشریی را 

ه بی برهای ابی گذرانده بودند. روش اجرای ارزیادر ترم

 دین صورت بود که نرم افزار ساخده شده به مردت یرک

و  هماه در اخدیار دانشجویان مرورد مطالعره اررار گرفدر

ایررن . از شرردهررای تلفررن همررراه آنهررا نصررب گوشرریدر

هرای گرافییری و دانشجویان خواسرده شرد کره اابلیرت

 آموزشی  نرم افزار را به دات مورد بررسی ارار دهند. 

ای پرسشررنامهطریررقعررات ازاطالآوریجمررعابررزار

برود. پرسشرنامه مرذکور شرامی سره  پژوهشگر سراخده
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آن شرررامی اطالعرررات اولبخرررشبخرررش برررود، کررره

بخرررررررررررررررررش دوم  ،دموگرافیرررررررررررررررررک

در پاسرررررررر بترررررررردهسرررررررر ال10دارایآن

 ایگزینرررررررررره5لییرررررررررررتمقیرررررررررراس

 مخرالفم( در خصروص اابلیرتکرامالًتراموافقم، ً )کامال

ال بتده پاس   س 10های گرافییی و بخش سوم شامی 

ای گزینررررررررره5لییررررررررررتدر مقیررررررررراس

(ًکامال،موافقمتاًکامالدر خصروص اابلیرت )مخرالفم-

 های آموزشی نرم افزار بوده  است. 

افرزار  نررم از پرژوهشا هرایداده تحلیری و تجزیه برای

ندرای  اترمت  .شرد اسدفاده 24 نتخه SPSS آماری

درصرد  و فراوانری صورت توصیفی و در االب ه ارزیابی ب

یرک پارامدر غیرها از آزمون ارائه شد. برای مقایته گروه

Kruskal-Wallis شد.  اسدفاده 

 هایافده

هرای  بخرش  اطالعات مربروط بره پژوهش حاضردر      

 17بهداشردی در  آفراتشناسایی، پیشرگیری و کندررل 

مبدنری برر صورت نرم افرزار ه گونه از آفات ب 33گروه و 

روی  پو از کلیک برر اخده شد.س و تلفن همراه طراحی

آییون برنامه، صفحه لگوی برنامه که اترمت براالی آن 

نام دانشگاه علوم پزشیی جندی شاپور اررار گرفدره بره 

 آفرراتشناسررایی، پیشررگیری و کندرررل »همررراه اسررم 

ز شود. پو از چند دانیه صفحه دوم باباز می « بهداشدی

امات آفرات بهداشردی، اارد گزینرهشود که شامی سه می

 (. 1شیی احدیاطی و درباره ما می باشد )

آفات  دکمه در ادامه کار با نرم افزار می توان با کلیک بر

آفات مهم بهداشردی همررا برا تصرویر  فهرستبهداشدی 

هرا، هرا، سوسرریآنها را مشاهده کرد، که شرامی شرزش

هرا، هرا، کنرههرا، مایرتها، کرکساس تخدخوا ، عقر 

اکی، مورچه، زنبرور، عنیبروت، ها، پشه خها، پشه مگو

. پرو سرتهازا و موش های تاول صدپا، هزارپا، سوسک

ای  صفحه ،روی هر گروه از آفات فود از کلیک کردن بر

های مخدلف آن گروه همراه  شود که شامی گونه باز می

 (.1 شیی ) است با یک تصویر کنار نام گونه نیز

ر گونه به طور کلی جهت مشاهده اطالعات مربوط به ه 

آنها را مشاهده کرد. با  ،توان با کلیک برروی نام گونهمی

شرود کره -ای براز مریکلیک بر روی نرام گونره صرفحه

ترب: مشخصرات،  4اتمت باالی آن دارای نواری شامی 

. در اتررمت اسرتعالئرم، پیشرگیری، کندرررل و درمران 

مشخصات: مشخصات شناسایی ، نحروه اندقرال، اهمیرت 

در ایران توضیا داده شده است.  پزشیی و پراکنش گونه

عالئم، عالئم بیمراری ایجراد شرده یرا مندقلره  دکمهدر 

توسط آفت مذکور با تصاویری بتیار واضا ارائه شده که 

روی هر تصویر، توضیحات مربروط بره آن در  با کلیک بر

بعردی کره  دکمره. شرودمریپایین صرفحه ارائره شرده 

نشران داده نیز ابددا با تصراویری واضرا  استپیشگیری 

طرور خالصره ه شود و با کلیک برروی هرر تصرویر برمی

سروم  دکمره. دهردمری توضریارا های پیشرگیری روش

با تصراویر و توضریحات  که مجدداً است کندرل و درمان

مربوط به نحوه کندرل و درمان آلودگی یا بیمراری ارائره 

می شود. پو از مطالعه موارد مربوط بره یرک آفرت برا 

ه برگشت در پایین صفحه می توان به کلیک برروی دکم

هررا و آفررات مراجعرره کرررد. ییرری از سرره سررایر گونرره

که با  استاصلی در صفحه دوم، اادامات احدیاطی گزینه

روی آن نیات الزم هنگام اسدفاده از ترکیبرات  کلیک بر

شیمیایی و دارویی، نیات احدیاطی در هنگام سمزاشری، 

ی درباره مرا مری سوم در صفحه اصل دکمه .شودمیارائه 

-باشد که در خصوص راهنمرای اسردفاده از برنامره و راه

های ارتباطی جهت دریافت هرگونه اندقاد و یا پیشرنهاد 

    ارائه شده است.
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 الف(

 
   )  

 شده در نرم افزار طراحی شدهارائه  بخش های مرتبط با هر گروه از آفات بهداشتی تصاویر مرتبط با الف( صفحات اصلی نرم افزار و ب( زیر. 1 شکل

Figure 1. Images related to a) main pages of the software and b) sub-sections related to each group of 

health pests provided in the designed software

 

 

هررای آموزشرری و  جهررت ارزیررابی اررابلی ندررای  ارزیررابی:

دانشرجویان نفرر از   33گرافییی نرم افزار طراحری شرده، 
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کارشناسری بیولروژی و کندررل سال دوم، سروم و چهرارم 

هرا در دانشریده بهداشرت، دانشرگاه علروم ناالین بیمراری

درصرد از  6/63کردند.  شرکتپزشیی جندی شاپور اهواز 

درصد از آنهرا پترر بودنرد.  4/36دخدر و  شرکت کنندگان

ال ( شرکت کنندگان دانشجویان س5/51بیشدرین درصد )

اند که و کمدرین آنها دانشجویان سال دوم بوده ندسوم بود

 عدم گذراندن اکتر واحدهای تخصصی در مطالعرهبه دلیی 

مشارکت کمدری داشدند. دانشجویان سرال چهرارم  حاضر

درصرد از  2/24نفر بودند که  10دانشگاه در رشده مذکور 

ندرای  ارزیرابی  1جامعه آماری را تشییی دادنرد. جردول  

های گرافییی نرم افزار را در بین دانشجویان نشران لیتااب

درصرد از کراربران  52/81می دهد. با توجه به این ندرای  

 کامالً"االت پرسیده شده  نیری راین نرم افزار نتبت به س

درصرد   12/52و  4/29به ترتیرب برا  "موافقم"و  "موافقم

به نتبت  "مخالفم کامالً"فراوانی داشدند. همچنین گزینه 

درصرد(  91/0از درصرد فراوانری کمدرری )  هاسایر گزینه

 برخوردار بود.

نرم افزار آفات بهداشتی در میان دانشجویان بیولوژی و کنترل ناقلین در دانشگاه علوم تعداد و درصد فراوانی پاسخ های ارزیابی در مورد قابلیت های گرافیکی  .1جدول 

 پزشکی جندی شاپور اهواز

Table 1. Number and frequency of evaluation answers about graphic capabilities of health pest software 

among biology and vector control students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 

 سواالت
 نظری ندارم کامال مخالفم مخالفم موافقم کامال موافقم

 تعداد )%(

 صب برروی گوشی تلفن همراه ساده است.ن
(5/48)16 (4/42)14 0 0 (1/9)3 

حجم مورد استفاده نرم افزار از حافظه گوشی مناسبب 

 می باشد.
(2/18)6 (6/60)20 (1/12)4 0 (1/9)3 

 1(3) 0 1(3) 17(5/51) 14(4/42) استفاده از نرم افزار آسان است.

فته در نبرم اجزای گرافیکی، دکمه ها و رنگ های بکارر

 افزار مناسب است.
(2/24)8 (5/54)18 (1/12)4 0 (1/9)3 

رفتن به صفحات بعد و یا بازگشت به صفحات قبلی در نرم 

 افزار طراحی شده به راحتی امکان پذیر است؟
(3/33)11 (6/57)19 (1/9)3 0 0 

صفحات مختلف و کیفیت تصاویر در نرم افزار بسیار واضح 

 .و شفاف طراحی شده است
(3/27)9 (4/42)14 (3/27)9 0 (3)1 

فونت های مورد استفاده در نرم افزار مناسبب و ووانبا 

 هستند.
(3/30)10 (6/57)19 0 (3)1 (1/9)3 

 2(1/6) 0 3(1/9) 19(6/57) 9(3/27) اطالعات نرم افزار به روش مناسبی دسته بندی شده اند.

دریافت نظرات کاربران از طریب  راه هبای ارتبباطی 

 ریف شده در نرم افزار آسان است.تع
(2/15)5 (6/57)19 (1/9)3 (1/6)2 (1/12)4 

میزان مصرف اینترنت توسط نرم افزار در هنگام استفاده 

 مناسب می باشد.
(3/27)9 (4/39)13 (1/6)2 0 (3/27)9 

 79/8 91/0 79/8 12/52 4/29 نتایج کلی )%(

افرزار را در  های آموزشی نرمندای  ارزیابی اابلیت 2جدول 

 غلربا ،دهد. با توجه به این ندای بین دانشجویان نشان می

نیری االت پرسیده شده  کاربران این نرم افزار نتبت به س

داشرردند. همچنررین گزینرره  "مرروافقم"و  "مرروافقم کررامالً"

از درصرد فراوانری  هانتبت به سایر گزینه "مخالفم کامالً"

درصرد  90ی ، بیش از با توجه به نداکمدری برخوردار بود. 

از دانشجویان ابرراز داشردند کره نررم افرزار سراخده شرده 

اطالعات مورد نیاز آنها در رابطه با شناسایی، پیشرگیری و 

کندرل آفات بهداشدی را برآورده می کند. همچنین بریش 

درصد از دانشجویان عنوان کردند که اطالعات ایرن  90از 

نگررش و عملیررد  نرم افزار آموزشی باعث افزایش دانرش،

آنهررا در زمینرره شناسررایی، پیشررگیری و کندرررل آفررات 



                                                                                                                                                                366                                                                                                                                           و همیاران علیزاده

 

 99، پاییز3شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

درصرد از  60بهداشدی مری شرود. عرالوه برر آن، بریش از 

دانشجویان اسدفاده از این نرم افرزار را در هنگرام نیراز بره 

 (.2کتب اطالعات به کدا  ترجیا می دهند ) جدول 

 نرم افزار آفات بهداشتی در میان دانشجویان بیولوژی و کنترل ناقلینبی در مورد قابلیت های آموزشی تعداد و درصد فراوانی پاسخ های ارزیا .2جدول شماره 

Table No. 2. Number and percentage of evaluation answers on educational capabilities of health pest 

software among students of biology and vector contro 

 سواالت
 نظری ندارم کامال مخالفم مخالفم موافقم ال موافقمکام

 تعداد )%(

افزار اطالعات مورد نیاز کاربران در رابطه با روش نرم

های شناسایی، پیشگیری و کنترل آفبات بهداشبتی را 

 کند.برآورده می

(2/24)8 (7/66)22 (1/6)2 0 (3)1 

به دلیل استفاده از تصاویر متنبو،، یبادگیری مطالبب 

 ن تر است.آسا
(3/30)10 (5/51)17 (1/2)4 0 (1/6)2 

استفاده از نرم افزار، یادگیری و آمبوزش مطالبب را 

 آسان تر می سازد.
(3/30)10 (5/54)18 (1/6)2 0 (1/9)3 

اطالعات موجود در نرم افزار برای عامة مبردم قاببل 

 استفاده و کاربردی است.
(3/27)9 (7/66)2 (3)1 0 (3)1 

حی شده باعث افزایش دانش ، نگبرش و نرم افزار طرا

عملکرد کاربران در وصوص شناسایی آفات بهداشبتی 

 می شود.

(2/21)7 (7/69)23 (3)1 0 (1/6)2 

اطالعات نرم افزار باعث افبزایش دانبش، نگبرش و 

عملکرد کاربران در زمینه پیشگیری از آلودگی، نیش و 

 یا گزش آفات بهداشتی می شود.

(2/21)7 7/69)23 (3)1 (3)1 (3)1 

اطالعات نرم افزار باعث افبزایش دانبش، نگبرش و 

عملکرد کاربران در زمینه کنترل آلودگی، درمان نیش 

 و یا گزش آفات بهداشتی می شود.

(2/21)7 (7/72)24 0 0 (1/6)2 

 7(2/21) 0 2(1/6) 19(6/57) 5(2/15) محتوای علمی نرم افزار طراحی شده به روز است.

ار طراحی شبده  نیباز ببه افبزایش محتوای نرم افز

 اطالعات بیشتر و تخصصی تر دارد.
(2/24)8 (3/30)10 (2/15)5 0 (3/30)10 

در هنگام نیاز به کسب اطالعبات در وصبوص آفبات 

 بهداشتی، این نرم افزار را به کتاب ترجیح می دهم.
(2/18)6 (4/42)14 (2/24)8 (3)1 (1/12)4 

 10 6/0 88/6 18/58 3/23 نتایج کلی )%(

هرای گرافییری و ندای  مقایتره ارزیرابی اابلیرت 3جدول 

آموزشی نرم افزار را در بین دانشرجویان نشران مری دهرد. 

 دانشجویان و پاس   تحصیلیکه بین ترم  دادندای  نشان 

های داده شده در بخش گرافییی و آموزشی اخدالف معنرا 

-Pو  P-value=0.297)آمررراری وجرررود نررردارد  یدار

value= 0.766.) 

 . مقایسه نتایج ارزیابی قابلیت های گرافیکی و آموزشی نرم افزار مورد مطالعه در بین گروه هدف3جدول  

Table 3. Comparison of the results of evaluation on graphic and educational capabilities of the studied 

software among the target group 

 P-value ترم هفتم ترم پنجم ترم سوم حراف معیاران ±نمره بخش ها

 297/0 76/40(±78/6) 87/38(±3/5) 24/39(±25/6) بخش گرافیکی

 766/0 18/38(±43/8) 24/40(±40/4) 7/38(±73/6) بخش آموزشی
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  بحث و ندیجه گیری

نرم افزار آفرات بهداشردی سراخده شرده در مطالعره      

ش دانشررجویان، بررا هرردف افررزایش آگرراهی و دانررحاضررر 

های سالمت محریط کارشناسان مراکز بهداشدی در گروه

طرور متردقیم برا مشریالت ه ها که بر و مباره با بیماری

ایجاد شده توسرط آفرات مرذکور مررتبط مری باشرند، و 

همچنین عامه مردم طراحی شده اسرت. در ایرران تنهرا 

برنامه موبایلی تخصصی در مورد ییی از آفرات بهداشردی 

علیررزاده و تخدخرروا  سرراخده شررده اسررت )بنررام سرراس 

کنرون  (. به طور کلی می توان گفرت ترا1398 همیاران

نرم افزار موبایلی به صورت کلی و جامع آفرات بهداشردی 

را مورد بررسی ارار نداده و در ایرن زمینره اطالعراتی در 

 االب نرم افزار ارائه نشده است. 

 سراخده ارافرز نررم اولرین موبایی بر مبدنی افزار نرم این

 کندررل و پیشگیری شناسایی، به که است ایران در شده

در ایرن برنامره اطالعرات اسرت.  پرداخده بهداشدی آفات

هرا، مربوط به آفات مهم بهداشدی ایرران نییرر سوسرری

هرا، هرا، مگروهرا، مایرتها، شزش، ککساس تخدخوا 

ها)آنوفرری، کررولیو و آئرردس( و هررا، پشررهخرراکی پشرره

هرا، هرا، سوسرکها، عنیبروتمتی عقر بندپایان زهری 

ها، صدپایان و از جونردگان مهرم از نیرر پزشریی مورچه

ای( ارائره ها)موش خانگی، موش سیاه و موش اهوهموش

 شده است.

ندای  این مطالعره نشران داد اسردفاده از نررم افزارهرای 

متبدرری در میررزان  تررادیرآموزشرری در بررین دانشررجویان 

 درصرد از دانشرجویان 90از  بریشیادگیری آنهرا دارد و 

موزشری نررم آکه اطالعات این نررم افرزار  ارهار داشدند

افزار باعث افزایش دانش، نگرش و عملیررد آنهرا و سرایر 

نرم افرزار  از درصد مراابان 82 از . بیششودکاربران می 

ااضرری سررعیدی و همیرراران سرراخده شررده در مطالعرره 

رضررایت  ( نیررز از برنامرره آموزشرری سرراخده شررده1394)

 را اطالعراتی شران نیازهرای داشدند و ابراز داشردند کره

 .نموده است برآورده

نشران نیز در پژوهش خرود ( 1397صفدری و همیاران )

که کاربران از نررم افرزار سراخده شرده در مطالعره  ندداد

رضایدمندی داشدند. این ندای  با ندای  حاصی از مطالعره 

 حاضر همخوانی دارد.

 نشان دادنیز ( 1398 )علیزاده و همیاران پژوهش ندای  

که میزان رضایدمندی کاربران از نرم افزار مبدنی بر تلفن 

و پاسر   هدرصرد برود 80همراه ساس تخدخوا  بیش از 

کاربران در رابطه با تأدیر اطالعرات آموزشری متبت  های 

درصردگزارش شرد. در 78نرم افزار ساخده شده بریش از 

درصرد  60بریش از ، جه به ندرای با تونیز مطالعه حاضر 

افزار ساخده شده در ایرن دانشجویان ابراز داشدند که نرم

مطالعه اطالعات مورد نیاز آنهرا در رابطره برا روش هرای 

شناسایی، پیشگیری و کندرل آفات بهداشدی را بررآورده 

 کند.می

نشررران داد کررره (  1393 )سرررارانی و آیدررری مطالعررره 

ری تلفرن همرراه در یراد سدار بره کرارگیادانشجویان خو

-و ترکیب این روش برا سرایر روش گیری زبان انگلیتی

حراکی از آن نیرز . ندای  مطالعره حاضرر اندهای آموزشی

موضروعات  است که رضایدمندی دانشجویان در یادگیری

 همچنرین .باالسرتاز طریرق برنامره و موبایری  تخصصی

 طریرق از آمروزش( بر لرزوم 1392)نصیری و همیاران 

 و یادگیری ارتقای باعث که  سخنرانی مانند ه،همرا تلفن

 کردنرد.کیرد أتمری شرود  پزشریی دانشرجویان دارییاد

 دست آورده است.ه پژوهش حاضر نیز چنین ندایجی را ب

نشران داد ( 1390)افخمی عقدا و همیاران مطالعه  ندای 

ی ارتبراط جمعری یکه فناوری اطالعات و ارتباطات و وسا

در  دیر گذاری باالیی داشرده و نهایدراًأت بر تعلیم و تربیت

دیر گذاشرده و امیران أروابط اجدمراعی آحراد جامعره تر

دهرد. مطالعره یادگیری را به صورت متدقی افزایش مری

رضایدمندی دانشجویان از برنامه موبایلی  به عنوانحاضر 

ییی از وسائی ارتباط جمعی چنرین ندرایجی را  به عنوان

 داشت.

، نیرری و (1392 )ب زاده و همیارنندای  مطالعات حبی

نشان نیز (  2010)و پاپزان و همیاران  (1397)همیاران 
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که آموزش از طریق نررم افزارهرای موبرایلی سرالمت  داد

و ر محور دارای میزان تأدیرگذاری باالیی هتردند. از ایرن

 این ندای  با ندای  حاصی از مطالعه حاضر همخوانی دارد.

 نرم چندین کشور از خارج در دیبهداش آفات با رابطه در

 در ها افزار نرم این کلیه. است شده طراحی موبایلی افزار

 آنهرا بره دسدرسی و دارند وجود Google play سایت

امیران  رایگران صورت به و ایندرنت به شدن وصی با تنها

 نررم از کمدرر خیلری آنها در شده گفده آفات. پذیر است

 زبران همچنین. است رمطالعه حاض در شده طراحی افزار

 در غلب ا و است انگلیتی  افزارها نرم این کلیه نوشداری

 که حالی در است، شده اسدفاده نوشدار از افزارها نرم این

 طیرف ازحاضرر مطالعره  در شرده طراحری افرزار نرم در

کررده  اسدفاده موضو  هر با مرتبط تصاویر از ایگتدرده

 بره مطالرب فهمانردن در فراوانری کمرک خود که است 

 افرزار نررم ،به طور مترال .کندمی کاربران دانشجویان و 

 آلمران برایر شررکت توسرط کره Pest Portal موبایلی

 افرزار نرم این اصلی موضو . است شده طراحی و ساخده

در . اسرت کشراورزی و انبراری بهداشردی، آفات از برخی

بره طرور  حاضر حالییه نرم افزار ساخده شده در  مطالعه

 . همچنرین نررماسرتصی در مورد آفات بهداشدی اخدصا

 ابری افرزار نررم ماننرد نیرز Pest Xpert موبرایلی افزار

 شرده طراحری و سراخده آلمان بایر شرکت توسط توسط

 شناسری، شریی درباره افزار نرم این اصلی موضو . است

 شررکت تولیردی محصروالت معرفری و رفدرار و بیولوژی

 Pest موبایلی افزار نرم .است شهری آفات کندرل جهت

Scan Pest Control  و آفات کندرل نحوه با رابطه در 

 شررکت هماننرد خصوصری کندررل مراکز به آنها گزارش

 Alpha موبایلی افزار نرم. است شهری آفات کندرل های

Pest Control آفراتی کندررل های روش با رابطه در ر 

 زیترت و جونردگان و هرا عنیبروت هرا، مورچه همچون

 نرم غلبا تقریباً. می دهدارائه  را توضیحاتی آنها شناسی

 شررکت توسرط کشور از خارج در شده طراحی افزارهای

 یررا  بهداشرردی و شررهری آفررات کندرررل خصوصرری هررای

 انردشده طراحی و ساخده سموم کننده تولید هایشرکت

کره  ر حرالید .و بیشدر جنبه تبلیغاتی دارند تا آموزشری

صررفا جهرت  حاضرر مطالعره در نرم افزار سراخده شرده

 است. تهیه شدهاهداف آموزشی 

 کره می دهرد خود کاربران به را امیان این حاضر افزار رمن

 پرراکنش، ،(آفت شیی شناسی) شناسایی همانند اطالعاتی

 آفررات کندرررل و پیشررگیری هررایروش اهمیررت پزشرریی،

 محری در تخصصی و ای حرفه کامالً صورت به را بهداشدی

 از اسردفاده باشرند، برا داشده اخدیار در آفات نای به آلوده

 مرذکور آفات از کاملی آگاهی و شناخت افراد افزار نرم این

 آلرودگی هرگونره برا مواجهره صرورت در تا کنند،می پیدا

 اولیره مراحی همان در را آنها بدوانند آفات این به احدمالی

ه ص و کندررل بریتشرخ .کنند  کندرل به اادام و شناسایی

 آفات که با بهره گیرری افرراد از اطالعرات علمری در مواع

 کراهش منجرر بره شود هنگام برخورد با آلودگی انجام می

 در محریط بهترازی و پاشری سم از ناشی مالی هایهزینه

 انتان بر سموم مخر  ادرات کاهش نیز و آن ادامه صورت

که از نقاط اوت نرم افزار طراحری  شودمی زیتت محیط و

از طرفری برا توجره بره نیرر  .حاضر است در پژوهش شده

ضروری است تا نررم دانشجویان شرکت کننده در ارزیابی، 

های مخدلف در دانشگاه  افزار  در اخدیار دانشجویان رشده

علوم پزشیی و نیز کارشناسان مراکز بهداشدی اررار گیررد 

و در نترخه جدیردتر ترری صرورت گیررد  تا ارزیابی دایق

تخصصری و افرزودن اطالعرات  نتبت به تیمیی اطالعرات

  .شودهای آفات بهداشدی اادام سایر گونه

 ادردانی و تشیر

 دبرت تحقیقراتی طرح از پژوهشی برگرفده مقاله این     

برا شرماره  مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشیی شده

آن مرالی  حمایت. بدین وسیله از است( 960520طرح )

 ادردانی اهواز شاپور جندی پزشیی دانشگاه علوم ومرکز 

از کلیه دانشجویانی که ما را در انجام  همچنینشود.  می

و نیز از مشاور آماری سرکار خرانم کردند  این طرح یاری

هیئت علمی دانشگاه علوم محدرم دکدر الهام مراغی عوو 

پزشیی جندی شاپور اهواز و نیز جنرا  آارای مهنردس 

سبحانی مدخصص برنامره نرویو دانشرگاه کره مرا را در 
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تشیر و اردردانی ی و کدنویتی برنامه یاری کردند، طراح

 .شود می
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 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                    

 ی آموزش علوم پزشیی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   99، پاییز 3سال یلزدهم، شماره                                                                                                                                                           

 

با هدف افزایش آگاهی  آفات بهداشتی تلفن همراهی نرم افزار آموزشی مبتنی بر ارزیابی و طراح

 علوم پزشکیدانشجویان 
 

ها، دانشیده بهداشت، دانشگاه علوم پزشیی  کارشناس ارشد، گروه بیولوژی و کندرل ناالین بیماری اسماعیی علیزاده:

 .کرمان، کرمان، ایران

حشره شناسی پزشیی و کندرل ناالین، دانشیده بهداشت، دانشگاه علوم  عوو هیات علمی، گروه :الهام جهانی فرد

 .پزشیی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

دانشگاه علوم  عوو هیات علمی، گروه حشره شناسی پزشیی و کندرل ناالین، دانشیده بهداشت، :*منا شریفی فرد 

 .پزشیی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشرگاه علروم  عوو هیات علمی، گروه حشره شناسی پزشیی و کندرل ناالین، دانشیده بهداشرت، مسؤول: سندهینو*

 .پزشیی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

امروزه برای  شدهگیری و اندقال سریع دانش تخصصی میان افراد در سطوح مخدلف جامعه باعث  لزوم بهره :چییده

تلفن  درهای آموزشی و علمی که اابی نصب و اجرا سرگرمی تا نرم افزار و بازیمخدلفی از  یهاافزار تلفن همراه نرم

 ،شناسایی »ی نرم افزار آفات بهداشدیاببا هدف طراحی، ساخت و ارزی حاضر مطالعه. شود، تهیه هتدندهمراه 

عنوان مدولیان سالمت ه ب علوم پزشیی آگاهی دانشجویان شبا هدف افزای یمبدنی بر موبای« ی و کندرلریشگپی

مرحله نیاز سنجی نرم افزار، طراحی و  مقطعی بوده، که در سه -مطالعه از نو  توصیفی .انجام شدجامعه در آینده، 

دانشجویان ماه در اخدیار  جهت ارزیابی، برنامه به مدت یک. صورت گرفت 98ساخت نرم افزار و ارزیابی در سال 

ارار دانشگاه علوم پزشیی جندی شاپور اهواز  ها در دانشیده بهداشت کارشناسی بیولوژی و کندرل ناالین بیماری

های آموزشی و گرافییی ال در دو بخش اابلیت س 20محقق ساخده شامی  پرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار گرفت.

دانشجویان سال  نفر از 33در این ارزیابی  .شدگونه از آفات بهداشدی، در نرم افزار وارد  33 اطالعات مربوط به بود.

% از  48/81های گرافییی و از اابلیت هاآن % از 52/81که  دوم، سوم و چهارم بیولوژی و کندرل ناالین شرکت کردند

از دانشجویان اطالعات این نرم افزار را در هنگام نیاز به  %60بیش از داشدند.  نرم افزار رضایت های آموزشیاابلیت

، اسدفاده از آن برای دانشجویان سایر دانشجویان رضایدمندی به توجه با دهند.کتب اطالعات به کدا  ترجیا می

 شود. علوم پزشیی، کارشناسان مراکز بهداشدی و نیز عامه مردم توصیه میهای  رشده
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