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تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر اهمالکاری کاربران ایرانی:
طراحی و تولید اپلیکشین کمک درمانی
مینا نظری کمال ،1راحله سموعی ،*2شیدا صراف زاده ،3شیما تمنایی فر ،4نفیسه غایبی ،5فاطمه مرادی،6
مهتا

مرادزاده7

 دریافت مقاله96/9/21 :

 پذیرش مقاله97/4/21 :

مقدمه :اهمالکاری عالوه بر اتالف زمان ،کاهش عملکرد فردی و احساس گناه ،نوعی عدم موفقیت نیز برای دریافت درمان و مشاوره در
افراد اهمالکار وجود دارد؛ بنابراین استفاده از فناوری در دسترس و آسان مانند تلفن همراه میتواند تسهیلکننده باشد .این مطالعه باهدف
تعیین نقش آموزش از طریق تلفن همراه در اهمالکاری کاربران ایرانی انجام شد.
روش :مطالعه بهصورت نیمه آزمایشی تک گروهی بر روی  ۳۲نفر از کاربران ایرانی که برنامه غلبه بر اهمالکاری را روی تلفن همراه
اندروید خود نصب کردند ،انجام شد .کاربران قبل و بعد از مداخله آموزشی غلبه بر اهمالکاری ،پرسشنامه اهمالکاری باسکو را پاسخ دادند.
پس از  ۲ماه کار با اپلیکیشن ،دادههای دو مرحله اجرا با آزمون آماری تی -استیودنت وابسته تحلیل گردید.
نتایج :آموزش از طریق تلفن همراه ،در کاهش اهمالکاری کاربران شرکتکننده در مطالعه نقش داشت (.)P=0/008
نتيجهگيري :نتایج این مطالعه برای مراکز مشاوره ،درمانی و آموزشی با توجه به سهولت استفاده ،دسترسیپذیری زیاد ،صرفهجویی در
هزینه ،زمان و انرژی؛ قابلاستفاده و کاربرد است.
كليد واژهها :آموزش از راه دور ،نرمافزار ،تلفن همراه ،اهمالکاری ،کاربر
ارجاع :نظری کمال مینا ،سموعی راحله ،صراف زاده شیدا ،تمنایی فر شیما ،غایبی نفیسه ،مرادی فاطمه ،مرادزاده مهتا .تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر اهمالکاری کاربران
ایرانی :طراحی و تولید اپلیکشین کمک درمانی .مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1397؛ .286-292 :)2(5
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طراحی اپليکيشن غلبه بر اهمال كاري

ضمن این که علم روانشناسی امروزه به توانمندسازی فردی و
در نظر گرفتن سهم قابلتوجه برای خاود فارد در تغییار رفتاار
اهمیت میدهاد []1۳؛ پاس آماوزش از راه دور میتواناد روش
مناسبی برای تغییر رفتار در کنار سایر روشها معرفی شاود .بار
این اسااس فانآوری تلفان هماراه میتواناد باهعنوان شاکل
قدرتمندی از رسانههای ارتباطی در نظر گرفته شود .افرادی که
امکااان ،عالقااه و یااا زمااان شاارکت در جلسااات ح ااوری و
پیگیریهای مشاورهای ندارند بهراحتی و از طریق نصب برناماه
میتوانند در مکانهای مختلف و هر زمان که بخواهند با صرف
کمترین هزینه از برنامه گامبهگام روانشاناس هماراه بهرهمناد
شوند .در این راستا برنامه غلبه بار اهمالکااری طباق رویکارد
درمانی رفتاری شناختی و پروتکل  Bascoبارای تغییار رفتاار
اهمالکاری [ ]14در این مطالعاه تهیاه شاد و ضامن طراحای
اپلیکشین کمک درمانی باهدف تعیین نقش آماوزش از طریاق
تلفن همراه در اهمالکاری کاربران ایرانای ،موردسانجش قارار
گرفت.
روش
این مطالعه بهصورت نیمه آزمایشی با طرو تک گروهی هماراه
پیشآزمون و پسآزمون انجام شد .جامعه پژوهش شامل کلیاه
کاربران فارسیزبان تلفن همراه در کال کشاور در ساال 1۳94
بود که برنامه غلبه بر تنبلی را از سایت بازار از طریاق اینترنات
تهیه کردند .نمونهگیری بهصورت در دسترس انجام شد .از بین
 1000نفر که نرمافزار را به مبلغ هزار توماان خریاداری کردناد
 ۲00نفر که نمره متوسط و باال در آزمون اهمالکااری دریافات
نمودند ،انتخاب شدند و  67نفر برای شرکت در مطالعاه اعاالم
آمادگی نمودند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه الکترونیکی
موجود در برنامه نصبشده بر روی تلفن همراه اساتفاده شاد و
نمونه از بین افرادی که نتیجه پرسشنامه را برای گروه پشتیبانی
پیامک کرده بودند ،انتخاب شدند.
پرسشاانامه اهمالکاااری باسااکو شااامل  ۳5سااؤال و  4گزینااه
(هیچوقت ،گاهی ،نسبتاً ،غالباً) میباشد .این پرسشنامه در ایران
توسط سهرابی و همکاران ترجمه و پایایی آن آزموده شاده کاه
برابر  0/88بوده است [ .]15پایایی این پرسشانامه در پاژوهش
رحیمی و همکاران نیاز برابار  0/85باه دسات آماد [ .]16ایان
پرسشنامه  7نوع اهمالکاری (ویژگیهاای مشاترك ،اجتناابی،
بینظم ،ماردد باه خاود ،باین فاردی ،هماهیاهیچ ،لاذتجو) را
مشخص مینماید و چهار وضعیت تنبلی (نرمال ،خفیف ،متوسط
و شدید) را تعیین میکند .نمرهگذاری در گزینههای هار ساؤال
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مقدمه
یکی از شیوههایی که طی سالهای جدید جهت آموزش از آن
استفاده میشود ،استفاده از رساانههای جمعای و آماوزش از راه
دور اسات ،بارای مثاال آمااوزش از طریاق رادیاو و تلویزیاون،
شبکههای اینترنتی و برگازاری وبیناار .پژوهشهاای گونااگون
استفاده از این روشها را در تغییر رفتار مؤثر معرفی نمودند [5-
 .]1از بین روشهای مختلف استفاده از تلفن هماراه ،کااربرد و
آموزش آن رو به افزایش است [ .]6فنآوری رو به رشادی کاه
فرصتهای بسیاری بارای روشهاا و پژوهشهاا در اصاالو و
تغییر رفتاری فراهم میآورد .خصوصاً دسترسی سریع افاراد باه
تلفن هماراه خاود ،ایان فانآوری باه قدرتمنادترین شاکل از
رسانههای ارتباطی تبدیل شده است که طی چند سال آینده بار
الگااوی بااالینی رواندرمااان و آموزشاای تاا ثیر گذاشااته [ ]7و
محبوبیت مییابد .در این زمینه یافتههای یک ارزیابی نشان داد
 6۲درصد فراگیران باه یاادگیری از طریاق موبایال عالقهمناد
هستند [ .]8بخشی از یافتههای  Kumarنیز دربااره آماوزش
مبتنی بر تلفن همراه که در کشور هند انجام شاد ،حااکی از آن
بود که  69/۲درصد افراد تلفان هماراه را باهعنوان یاک ابازار
فاااوری در یاااادگیری خاااود ماااؤثر میدانناااد 7۳/4 ،درصاااد
پرسششوندگان معتقاد بودناد کاه روش یاادگیری باه کماک
موبایل انعطافپذیری زمانی و مکاانی داشاته و بیشاتر فراگیار
محور است [ .]9مطابق با نیازهای جامعه امروز مسیر یاادگیری
از طریق آموزش فاصلهای (راه دور) به فراگیری الکترونیکای و
از یادگیری الکترونیکی به فراگیری متحرك در حاال گساترش
است [.]10
عالوه بر نقش تلفنهای همراه در آموزش و تحصیل اماروزه
از تلفن همراه برای پیشگیری ،تشخیص و شناسایی مشاکالت
رفتاری استفاده میشود ،برای مثال تارویج بهداشات جنسای و
کاهش انتقال بیماریهای مقاربتی در بین جواناان ،کماک باه
قطع مصرف سیگار ،کماک باه مراقبتهاای دوران باارداری و
ورزش کردن و همچنین نظارت و تسهیل درماان بیماریهاای
مزمنی چون دیابت و آسم از تلفنهای همراه اساتفاده میشاود
[ .]11یافتههای پژوهشی در ایران نیز نشاان داد کاه پیگیاری
تلفنی و پیام کوتاه ،موجب بهبود پیروی بیماران مبتالبه دیابات
نوع  ۲از برنامههای رژیمدرمانی داشته است [.]1۲
با این دیدگاه فراگیران برای همگام شدن با محیط ماداوم در
حال تغییر خود باید در جستجوی شیوهها و رویاههای جدیادی
برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند.

نظري كمال و همکاران

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم
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بین  0تا  ۳میباشد .نمرات آزمودنی در پیوستاری بین  0تاا 15
برای هر یک از مقیاسهای پرسشنامه قرار میگیرد .دستهبندی
نمرات در هر مقیااس عبارتاناد از  0-5خفیاف 6 -10 ،زیااد،
 15-11خیلی زیااد .دریافات نماره بیشاتر از  6در هار یاک از
مقیاسها باه معناای ایان اسات کاه پاساخگو در آن ویژگای

موردنظر نیاز به تغییر رفتار دارد و روشهای مرتبط با آن ناوع
اهمالکاری که نمره بااالتر در آن بهدساتآمده باوده اسات را
دریافت مینماید .طبقهبندی نمره کل بهدستآمده نیز باه ایان
صورت است 0-۳5 :نرماال ۳6-60 ،خفیاف 61-70 ،متوساط،
 105-71شدید (جدول .)1

مقياسها
دامنه نمره

ویژگیهاي مشترک
5-0

اجتنابی
10-6

برنامه خودیاری غلبه بر تنبلی ،بر اساس کتاب راهنمای درمان
اهمالکاری نوشته  Bascoطراحی و اجرا شده است [.]14
این نرمافزار کاربردی ،طوری طراحی و نوشته شد که بر اساس
نمرهای که کاربر در آزمون ابتدایی آن به دست میآورد،
مهارتهایی را مختص وی ارائه میدهد و درصورتیکه
پرسشنامه اهمالکاری موجود در برنامه را در فواصل زمانی
مشخص در برنامه تکمیل نماید ،با توجه به تغییری که در نتایج
پرسشنامه دارد ،روشهای متناسب به وی ارائه میشود.
برای استفاده از برنامه موردنظر ،دسترسی به اینترنت و تلفن
همراه تحت برنامه اندروید الزم بود .در ادامه کاربران بایستی
برنامه را با حجم  1/8مگابایت دانلود و نصب کرده سپس طبق
دستورالعمل ،روشهای برنامه که بر روی تلفن همراه نصبشده
است را اجرا نمایند .در آخر دوره نیز ارزیابی ثانویه انجام شد .به
شرکتکنندگان گفته شد در صورت بروز هرگونه مشکل فنی
تلفن همراه ،با دستیار پژوهش تماس بگیرند .ارزیابی ثانویه نیز
مجدداً همانند ارزیابی اولیه به کمک خود نرمافزار و روی
گوشی همراه آنها انجام شده و نتیجه از طریق پیامک برای
گروه پژوهشی ارسال شد .در آخر از افرادی که در پژوهش
شرکت کرده بودند خواسته شد تا فرم نظرسنجی را درباره
کاربردپذیری برنامه و رضایتمندی خود از آن تکمیل کنند.
نرمافزار غلبه بر اهمالکاری ،توسط تیمی متشکل از
روانشناسان و برنامهنویسان تهیه شد .پس از ارزیابی اولیه
توسط درمانگران و برنامهنویسان و بر اساس بازخوردهای
دریافتی ،برنامه اصالو شد .سپس برنامه موردنظر بهمنظور
فراهمسازی آموزش برای مهارتهای غلبه بر انواع
اهمالکاری ،به کاربران ارائه شد .از خرداد  ،1۳95این نرمافزار
با مبلغ  1000تومان روی سایت بازار قرار گرفت .در طول 5
ماه 1000 ،نفر این برنامه را از شهرهای مختلف کشور ،در
فاصله زمانی خرداد  1۳95لغایت آذر  ،1۳95دانلود کردند .به
288

بینظم
15-11

مردد به خود
۲0-16

بين فردي
۲5-۲1

همهیاهيچ
۳0-۲6

لذتجو
۳5-۳1

افراد درباره هدف مطالعه اطالعات داده شد و در صورت
موافقت ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
 ۲00نفر از این تعداد که طبق پرسشنامه اهمالکاری ،نمره
متوسط تا شدید دریافت کرده بودند از طریق ارسال پیام در
تلگرام یا وایبر برای شرکت در مطالعه دعوت شدند و  67نفر
دعوت به همکاری را پذیرفتند .هر کاربر در هفته یک برنامه
برای اجرا داشت و در طول  8هفته تکالیف و محتوای آموزشی
را دریافت مینمود .در هفته نهم ،روانشناس زمان تکمیل
پسآزمون را یادآور میشد .بررسی کاربران توسط پژوهشگران
حاکی از آن داشت که  ۳۲نفر توانسته بودند تمرینها و تکالیف
موردنظر را تکمیل کنند .بعد از آن پسآزمون اجرا شد .در
شکلهای  1تا  ۳نمایی از صفحههای مختلف نرمافزار ارائه
شد.

شکل  :1نمایی از منوي اصلی برنامه غلبه بر تنبلی
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جدول  :1مقياسها و دامنه نمرات پرسشنامه اهمالكاري

نظري كمال و همکاران

طراحی اپليکيشن غلبه بر اهمال كاري

قبل از شروع برنامه راهنمای کاربران و مالحظات اخالقی در
اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت .بخشی از یکی از پیامهای
راهنما در ادامه ارائه شده است:

نتایج
یافتههای توصیفی این مطالعه نشان داد  6۲/5درصد کاربران
شرکتکننده در مطالعه زن 56/۲5 ،درصد در گروه سنی -۲0
 ۳0سال و  56/۲5درصد دانشآموخته مقطع کارشناسی بودند.
نتایج مقایسه نقش آموزش از طریق تلفن همراه در اهمالکاری
کاربران را در جدول  ۲نشان داده شد.

برای شرکت در این پژوهش الزم است در حال حاضر خدمات
دارودرمانی ،روانپزشکی یا مشاوره روانشناختی استفاده نکنید،
در صورت استفاده از هریک از این خدمات ،یا عدم تمایل به
همکاری به دالیل مختلف دیگر ،لطفاً نظر خود را بفرمایید.
عالوه بر این ،در صورت بروز هرگونه مشکل فنی ،با دستیار
تحقیق از طریق آدرس ایمیل زیر یا همین شماره تلفن ،تماس
بگیرید.
نمونهای از پیامک پاسخ کاربر به پرسشنامه در زیر آورده شد
که کدگذاری شده است:
Section1:9Section2:9Section3:7Section4:11S
ection5:10Section6:13Section7:6Age:1Edu:1
Gende:0

با توجه به این که برنامه بهصورت فردی و در تاریخهای
متفاوتی که افراد درخواست میکردند ،اجرا میشد شروع و
پایان برنامه برای هر فرد توسط روانشناس پشتیبان کنترل
میگردید .پساز آن که در یک بازه زمانی پنجماهه پرسشنامهها
تکمیل شد ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  18گردید و
توسط آزمون آماری تی استودنت ( )T studentبرای
گروههای وابسته تحلیل شد.

جدول  :2مقایسه ميانگين نمره اهمالكاري در كاربران بعد از اعمال آموزش
از طریق تلفن همراه
گروهها
پیشآزمون
پسآزمون

ميانگين
59/09
49/75

انحراف معيار
14/99
11/94

نتيجه آزمون
۲/75
0/008

طبق یافتههای جدول  ،۲آموزش از طریق تلفن همراه بر میزان
اهمالکاری کاربران نقش داشت ()P=0/008؛ بهطوریکه
میانگین نمره اهمالکاری کاربران در پسآزمون ()49/75
بهطور معناداری نسبت به پیش آزمون ( )59/09کاهش یافته
است.
در جدول  ،3میانگین و انحراف استاندارد نمرات کاربران
از میزان رضایتمندی و کاربردپذیری برنامه آورده شد.
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شکل  :2نمایی از صفحه نتيجه آزمون

شکل  :3نمایی از صفحه تنظيم یادآور برنامه

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

جدول  :3ميانگين امتيازدهی كاربران به رضایتمندي و كاربردپذیري برنامه
این برنامه چقدر عالقه شمارا به خود جلب کرد؟
تصور میکنید این برنامه تا چه حدی در بهبود اهمالکاریتان کمککننده بود؟
چقدر کار با این برنامه برایتان جالب بود؟
تا چه حدی این ابزار با درمان و مشاوره ح وری میتواند مرتبط باشد؟
تا چه حد فهم مطالب موجود در برنامه آسان بود؟
تا چه حد استفاده از برنامه آسان بود؟
نمره کلی به برنامه به جهت کمککننده بودن در یادگیری و تمرین مهارتها؟
چقدر احتمال دارد که این برنامه را در آینده نیز بهطور خودجوش برای بهبود اهمالکاری خود استفاده نمایید؟
آیا توصیه میکنید که ما همچنان به تولید چنین برنامههایی ادامه دهیم؟ بله/خیر

یافتههای جدول  ۳نشان میدهد کاربران میزان رضایت مندی
و کاربردپذیری را در بیشتر سؤاالت در حد قوی مطرو کردند و
نزدیک به سه چهارم آنها ادامه تولید این برنامهها را پیشنهاد
کردند.
بحث و نتيجهگيري
یافتهها نشان داد آموزش از طریق تلفن همراه ،میزان
اهمالکاری کاربران را کاهش داده است .مطالعات مختلفی به
نقش آموزش از راه دور در تغییر رفتار اشاره داشتهاند و استفاده
از تلفن همراه را در تغییر رفتار و عادتهای مختلف مؤثر
دانستهاند [ .]11،1۲،17پژوهشگرانی از تلفن همراه در
رواندرمانی استفاده مؤثر نمودهاند [ .]18این نتایج حاکی از
اثربخشی تلفن همراه در بهبود وضعیت آزمودنیها داشته است.
این در حالی است که برخی پژوهشگران نظر متفاوتی در این
زمینه داشتند با این تفسیر که استفاده بیش ازاندازه از تلفن
همراه موجب بروز آسیب ،حداقل در حوزه آموزشوپرورش
میگردد [.]19
با توجه به این که امروزه افراد به دلیل گرفتاری و اشتغاالت
بیشتر ،وقت کمتری برای بررسی مشکالت خود دارند؛ ضمن
اینکه استفاده از خدمات روانشناختی باوجود پیشرفتهای
اخیر همچنان ازنظر فرهنگی کمتر موردپذیرش است؛ بنابراین
بیشتر افراد عالقهای به مراجعات ح وری و دریافت مستقیم
خدمات ندارند .در این شرایط استفاده از فناوریهای راه دور
کمککننده است .خصوصاً تلفن همراه که بیشتر افراد در
اختیاردارند و بهراحتی از آن استفاده میکنند .دسترسپذیری،
عمومیت و کارکرد متنوع این فناوری ،استقبال گروههای
مختلف را به همراه داشته است؛ بهطوریکه در پژوهشی
گزارش شد که بیشتر پاسخگویان ،به یادگیری از طریق تلفن
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۳/۳5

1/11

۳/18
۳/۳4
۳/54
۳/8۲
4/۳5
4/1۳
4/1
70%/58

1/18
1/۲1
0/56
1/1۳
0/7
0/89
1/01
بله

همراه عالقهمند هستند [ ]8و یافتههای پژوهشگر دیگری
حاکی از آن داشت که بیشتر افراد ،تلفن همراه را در یادگیری
خود مؤثر میدانستند [.]9
بهجزء موارد گفتهشده افراد اصوالً تلفن خود را همراه دارند و
اطالعات موردنیاز بهراحتی و سریع در دسترسشان قرار
میگیرد ،از طریق تلفن همراه پیام یادآور دریافت میکنند (بر
این اساس تمرینها تکرارپذیر میشوند) ،بازخورد میگیرند،
ارزشیابی میشوند ،از محتواهای علمی استفاده میکنند .تمامی
این موارد در موفقیت برنامهریزی از طریق تلفن همراه برای
بهبود وضعیت فعلی افراد نقش دارند .خصوصاً برای برخی
ویژگیها مثل اهمالکاری که فرد به دلیل ماهیت مشکل،
بهراحتی و بهطور مستقیم برای رفع آن اقدام نمیکند .درنتیجه
با پیامدهای منفی چون ناکارآمدی ،از دست رفتن فرصتها و
احساس منفی به خود مواجه میشود که خود این ویژگیها با
احساس گناه همراه است .این احساسات ،اقدام فعال و
درخواست کمک خواهی را مانع میشوند .پس با توجه به
نگرانی افراد اهمالکار نسبت به ارزیابیهای منفی محیطی،
یک برنامه غیرح وری و فناور که بدون نگرانی از هرگونه
ق اوت و پیشداوری باشد ،مفید است.
در این مطالعه مواردی چون کیفیت نسبتاً پایین گرافیک
برنامه ،قابلاجرا بودن برنامه فقط برای تلفنهای همراه دارای
نسخه اندروید ،عدم امکان ارتباط و پیگیری ح وری کاربران و
ریزش آزمودنیها در مراحل مختلف برنامه ازجمله
محدودیتهای این مطالعه بودند.
نتایج این مطالعه برای مراکز مشاوره ،درمانی و آموزشی با توجه
به سهولت استفاده ،دسترسیپذیری زیاد ،صرفهجویی در هزینه،
زمان و انرژی؛ قابلاستفاده و کاربرد است.
درمجموع ،این برنامه میتواند در کنار مداخالت رواندرمانی،
تنها بهعنوان یک روش کمک درمانی در مراکز مشاوره به
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سؤاالت
.1
.۲
.۳
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ميانگين

انحراف معيار
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نظري كمال و همکاران

طراحی اپليکيشن غلبه بر اهمال كاري

تضاد منافع
نویسندگان اظهار میدارند که هیچگونه ت اد منافعی در این
.مطالعه وجود ندارد

،مراجعین ارائه شود؛ بهطوریکه برای تغییر رفتارهای گوناگون
برنامههای اختصاصی و متناسب با نیازهای روانشناختی جامعه
 ضمن اینکه توصیه میشود این نرمافزار در.هدف طراحی شود
گروههای دانشجویی که گاهاً با اهمالکاری سروکار بیشتری
 متناسب با نیازهای آنها،دارند استفاده شده و محتوای نرمافزار
.طراحی شود
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Original Article

The Effect of Education via Mobile Phones on Procrastination of Iranian Users:
Designing a Treatment Aid Application
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, Moradi Fatemeh6, Moradzadeh Mahta7
 Received: 12 Dec, 2017
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Introduction: Procrastination, in addition to wasting time, reducing personal performance and
causing feeling of guilt, can cause failure of receiving treatment or counseling. Therefore, using
accessible and easy-to-use technologies such as mobile phones can facilitate the treatment of people
with this problem. This study aimed to investigate the effects of education via mobile phones on
procrastination of Iranian users.
Methods: The study was carried out using semi-experimental single group method on 32 Iranian
users who had installed the counter procrastination application on their android mobile phones. The
participants filled Basco’s procrastination questionnaire before and after the education. After two
months of using the application, the results of pre-test and post-test were gathered and analyzed using
student t-test.
Results: Findings showed that education via mobile phones has been effective in reducing the
procrastination in participants.
Conclusion: This application, due to ease-of-use, high accessibility and saving cost, time and energy,
can be useful in consulting, treatment and education centers.
Keywords: Distance learning, Software, Mobile Phone, Procrastination, User
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