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 مقاله پژوهشی  

 یافزار مبتننرم جادیو ا یدف طراحمطالعه با ه نیافراد است. ا یباال بردن دانش و آگاه هایاز روش یکیاستفاده از تلفن همراه  مقدمه:

کاربران  نیرا در ب یافزار آموزشنرم نیاز ا یتمندیرضا زانیم یبررس نیو همچن« و کنترل شپش سر یریشگیپ ،ییشناسا»بر تلفن همراه 
 قرار داده است. یمورد بررس

با استفاده از  یتمندیرضا زانیم یسر و بررس شپش یافزار آموزشنرم جادیو ا یدر دو مرحله طراح یمقطع -یفیمطالعه توص نیا روش:

 یهاو با استفاده از شاخص 24نسخه  SPSS افزارنرم توسط هاداده تینفر از کاربران انجام شد. در نها 140 نیدر ب یکیپرسشنامه الکترون
  شدند. لیتحل یفیآمار توص

تا  20 یدرصد در گروه سن 8/45ن شرکت کننده در مطالعه زن، درصد کاربرا 4/61مطالعه نشان داد که  نیا یفیتوص هایافتهی :نتایج

موجود در  یدرصد فهم مطالب علم 95از  شینشان داد که ب هاافتهی نیبودند. همچن پلمید یلیمدرک تحص یدرصد دارا 1/42سال و  30
پژوهش  نیدرصد از کاربران در ا 81شان داد که ن جینتا ی. به طور کلدانستندیشده در آن را به روز م ائهآسان و اطالعات اررا افزار نرم

استفاده از  ریثأدادند و تیم حیشپش سر ترج یرا نسبت به مطالعه متون در هنگام مواجهه با مشکل آلودگ یافزار آموزشنرم نیاستفاده از ا
 درصد( گزارش شد. 61) ییبر تلفن همراه در سطح باال یبتنافزار منرم نیا یاطالعات آموزش

مدارس، کارشناسان مراکز  نیشپش سر، معلم ریدرگ یهابه جامعه هدف از جمله خانواده یافزار آموزشنرم نیاستفاده از ا گيري:جهنتي

 .شودیم هیتوص یعلوم پزشک یهادانشگاه انیو دانشجو یبهداشت
 

 افزار، تلفن همراهکنترل، نرم ،یریشگیپ ،ییشپش سر، شناسا ها:كليد واژه
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 مقدمه 
باشد. این گونه شپش سر یکی از اکتوپارازیت اجباری انسان می

های انسااانی دارای شاایوال باااالتری در جامعااه از میااان شااپش
 [.1،2] یاباداز طریق تماس مستقیم انتقاال می هستند و عمدتاً

( پاادیکلوزی ) ها را آلااودگی شپشاایبااه شااپش انسااان ءابااتال
 بهداشاتی، وضاعیت بهبود متعددی مناطق در چهراگ ،گویندمی

 شاپش به آلودگی کاهش در ییبسزا ثیرأت اجتماعی و اقتصادی
 جهاانی گستردگی آفات بهداشتی این همچنان اما ؛است داشته

دارد و در تمام کشورها با شارایط آ  و هاوایی مختلاا یافات 
 از ترشاای  بسایار کودکاان، سار در شوند. آلودگی به شپشمی
. باشادمای مذکر جن  از ترشای  نثؤم جن  در و بوده بالغین
 تمام و ندارد اختصاص خاصی اجتماعی طبقه به شپشی آلودگی
 [.2] کندمی درگیر را جامعه افراد
تواناد در اثار اماا می ؛اگرچه شپش سر ناقال بیمااری نباوده   
باعث ایجاد خارش و سوزش در پوست شود کاه در  یخوارخون

همچنین  [.1] کندد عوارضی مانند زرد زخم ایجاد میبرخی موار
آلودگی به شپش سر ممکن است منجر به اثارات جاانبی م ال 

سااس حا باداخالقی، ،خاوابیبی ساردرد، افزایش دماای بادن،
بازر  شادن دادد لنفااوی در  آماس ملتحماه، سنگینی اعضا،

عادم تمرکاز  سخت شدن عضالت ومدت، های طوالنیآلودگی
های تورم دشای مخاطی و واکنش، بتال مانند کودکاندر افراد م

در صورت ها عالوه بر این [.3] شودالتهابی بر اثر مدفوال شپش 
 فارد مباتال ودر مورد شپش سر ممکن است عدم وجود آگاهی 
  [.4] های روانی نیز شونددچار ناراحتیاعضای خانواده 

سار  های مهم پیشگیری و مبارزه با آلاودگی شاپشاز روش   
 جامعاه و بهباود افاراد آگااهی ساطح باردن توان باه بااالمی

توان گفت اشاره کرد. همچنین می بهداشتی مبتالیان رفتارهای
 سااایر بااا بهداشاات بخااش گسااترده همکاااری و هماااهنگی
 حشاره ایان باا مباارزه اساسای اقادامات از توساعه هایبخش

 ساطح باردن طور که گفته شد باالهمان [.2] شودمی محسو 
هاای یکای از روش افراد جامعه نسبت به آلودگی شپش آگاهی

های بااال یکی از روشاساسی پیشگیری از اپیدمی به آن است. 
های جمعاای و باردن داناش و آگاااهی افاراد اسااتفاده از رساانه

تلفان تاوان باه هاا میکه از جملاه آن آموزش از راه دور است
عناوان ه باآن از استفاده های اخیر که در سال اشاره کردهمراه 

در  [.5] اسات باوده رو به افزایش در جامعه یک وسیله آموزشی
ترین یکی از پرکاربردترین و محبو تلفن همراه  دنیای امروزی

ترین دالیل . از مهمشودزیاد از آن استفاده میی است که وسایل
هاا و پذیری در تمام مکانتوان قابلیت دسترسمحبوبیت آن می

افزارهااای آموزشاای و کتااب نصااب انااواال نرم امکااان هااا،زمان
 [.6] اشاره کرددیره  ، حمل آسان والکترونیکی

هایی که اماروزه در زمیناه پزشاکی اتفاات افتااده با پیشرفت   
آوری ارتباطاات نییار است، امکان استفاده از تکنولاویی و فان

، فک  و پست الکترونیکی در تک تلههای تلفن همراه، گوشی
 Mobileسالمت هماراه ) [.7] فراهم شده استه سالمت زحو

health به معنای اساتفاده از تلفان هماراه بارای محاسابه و )
های بهداشتی و ساالمت عماومی آوری ارتباطات در مراقبتفن
ساالمت الکترونیاک باه سارعت در حاال  حاوزهکاه در  است

گسترش است. سالمت همراه پتانسیل عییم و اثرات مفیدی بر 
ات درماانی دارد. ساالمت هماراه بارای بهباود سالمت و خدم

هاای دهنادگان مراقبتهای بهداشتی و خدمات به ارائهمراقبت
بهداشتی )مانند آموزش، پشتیبانی در تشاخیص و یاا مادیریت 

  [.8] بیمار( طراحی شده است
در حوزه آفات بهداشتی در  همراه استفاده از آموزش از طریق   

ر چند مطالعاات صاورت گرفتاه در شود هایران نیز مشاهده می
 لیزاده و همکارانع ایدر مطالعهولی  ؛این زمینه بسیار کم است

ساااس افاازار شناسااایی، پیشااگیری و کنتاارل در پژوهشاای نرم
عنوان یکای از آفاات بهداشاتی مهام طراحای ه را ب تختخوا 
 را کاربراندرصدی  80میزان رضایتمندی ها آننتایج که  کردند
همچنین نتاایج بسایاری از مطالعاات  [.9] نشان داد افزاراز نرم

هاای از آماوزش از طریاق تلفن یوربهارهنشان داده است که 
هاا از تواند به بیماران در مادیریت بسایاری از بیماریهمراه می

و خاودمراقبتی  کودکان مبتال به فلج مغزی، سلجمله میگرن، 
 Ticهاای افزارنرم [.10،11] سرطان پستان کمک کننده باشد

kid  وTick App های های منتقله توسط کنهدر مورد بیماری
خوار جهت استفاده در حوزه دامپزشاکی طراحای و سااخته خون
 برای موبایل فناوری های اخیر ازهمچنین در سال [.12] اندشده
 [.13،14] اساتفاده شاده اسات ماالریا درمان بیماری بر نیارت
مراه اثرات مفیدی بر سالمت و ه توان گفت تلفنمی یطورکلبه

درساتی ه تواند داشته باشد اگر از آن بجامعه می خدمات درمانی
 [.15،16] در راستای سالمت همراه استفاده شود

 تهیاه شاده یافازارنارم نوال امروزه برای تلفن همراه همه    

های آموزشای افزارسرگرمی تا نرم و بازی هایافزاراز نرم است،
 .روی تلفان هماراه هساتند بل نصب و اجارا بارو علمی که قا
آفت بهداشاتی مهمای اسات کاه شایوال آن در شپش سر یک 

جوام  انسانی باال بوده و اطالعات مربوط پیشاگیری و کنتارل 
آن در بین افاراد در معارخ خطار آن از جملاه ماردم عاادی، 
معلمین بهداشت مدارس و دانشجویان کم و یا ناقص اسات. باا 
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هاای تلفان افزارگیاری از نرمروزافازون بهرهتوجه به گسترش 
همراه در آگاهی بخشای و یاادگیری افاراد مختلاا در ساطح 

 افازارتوجه به ایان مساهله کاه تااکنون در ایاران نرمجامعه و 
باا هادف این مطالعه  با این هدف طراحی نشده است، آموزشی

افازار شناساایی، پیشاگیری و کنتارل سازی نرمطراحی و پیاده
مبتنی بر تلفن همراه و در ادامه سنجش رضایتمندی  رشپش س
 مورد بررسی قرار گرفت.آموزشی افزار نرماین کاربران 

 

 روش
 مرحلاه یطورکلباهکاه  این مطالعه در دو مرحله صورت گرفت

شاپش سار تحات سیساتم افزار نرم ایجادطراحی و شامل  اول
ای امهطی یک مطالعه پرسشن دوم عامل اندروید بود و در مرحله
آن در باین کااربران آموزشی افزار میزان رضایتمندی از این نرم

 گرفت.مورد بررسی قرار 
افازار در طای چهاار این مطالعاه سااخت نرم اولدر مرحله     

آوری جما  -2افازار طراحای قالاب خاام نرم -1 :مرحله شامل
وارد کردن اطالعاات گرفتاه  -3شپش سر اطالعات مربوط به 
نهاایی  بنادی و طراحایجم  -4افازار خاام نرمشده در قالاب 

افازار آموزشای از انجام شد. محتویات علمای ایان نرم افزارنرم
 مراقبت پادیکولوزی  کشوری دستورالعمل و آموزشی راهنمای
واگیار( و برخای کتاب تخصصای  هاایبیماری مدیریت )مرکز

های معتبار از افزار از ساایتگرفته شد. تصاویر آموزشی این نرم
افازار خاام توساط نرمجمله سازمان بهداشت جهانی گرفته شد. 

نویساای از جهاات برنامه نویساای شااد.کد اندرویااد نوی برنامااه
)دیتابی  روم( استفاده شد. نمای کلای  دیتابی  داخلی اندروید

افازار جااوا باود. ایان و زباان اصالی نرم xmlبا زبان  افزارنرم
نوشاته  6/3 نساخهوید اساتدیو افزار اندرافزار آموزشی با نرمنرم
هاای روش افازار کاه شااملهای مورد نیاز این نرمقسمتشد. 

باود،  و درماان شاپش سارکنترل  ،شناسایی، مراحل پیشگیری
سپ  محتویاات  یید شد.أتوسط نویسندگان مطالعه انتخا  و ت

گاناه وارد فرمات خاام در یک مرحلاه و جدا و به صورت دسته
 استفاده کاربران آماده شد.افزار جهت رمن در نهایت افزار شد.نرم
 سال در مقطعی -توصیفی به صورت مطالعه مرحله دوم این    

)افراد در معرخ خطر شپش کاربران نفر از  140بر روی  1399
ساار از جملااه مااردم عااادی، معلمااین بهداشاات ماادارس و 

هااا از آنرضااایتمندی میاازان سانجش دانشاجویان( بااا هاادف 
 طریق اطالعات در مرحله دوم از آوریجم  شد. افزار انجامنرم

برگرفتاه از پرسشانامه پرسشنامه الکترونیکی صاورت گرفات. 
 مطالعه علیزاده و همکاران بود، که با کمی تغییرات استفاده شاد

نیر و میزان اعتباار ایان پرسشانامه توساط افاراد صااحب [.9]
مطالعاه  یید رسید و پایایی آن نیز با انجام یکأمتخصصان به ت

ییاد قارار گرفات. أماورد ت 85/0اولیه با شاخص آلفای کرونباخ 
االتی مربااوط بااه اطالعااات ؤپرسشاانامه دارای ساا یطورکلبااه

( در تاا حادودی)بلاه، خیار،  پاسخ ال بستهؤس 9دموگرافیک و 
افزار بود. های گرافیکی و آموزشی محتویات نرمخصوص قابلیت

افزار فاده شما از این نرمترجیح است»ال که شامل ؤس 2در ادامه 
افازار بودن نرمکننده  کمکمیزان »و  «نسبت به مطالعه متون؟

ه کاه با باود «آلودگی شپش سر؟ مشکلبهبود مورد مطالعه در 
پرسایده  «کم، متوسط، زیااد و خیلای زیااد»های صورت گزینه
اولاین واکانش شاما »ال دیگر کاه شاامل ؤس 2شد. همچنین 

افازار به نیر شاما ایان نرم»و  «؟چیستافزار نسبت به این نرم
انتهااای  دراز کاااربران پرساایده شااد.  «چقاادر نوآورانااه اساات؟

از کاربران خواساته شاد در صاورت نیااز  الکترونیکی پرسشنامه
افازار از کااربران خود را بنویسند. پ  از نصب نرم هایپیشنهاد

هاا عمال آماد و از آنه برای شرکت در این مطالعاه دعاوت با
را تکمیل کنناد و  الکترونیکی شد که با دقت پرسشنامه خواسته

 نیار از آوری شاد.جما  هرکدامدر نهایت اطالعات مربوط به 

باه افاراد شارکت کنناده در مطالعاه ایان  اخالقای مالحیاات
محرماناه بااقی  هاا کاامالًاطمینان داده شد کاه اطالعاات آن

گرفت.  قرار افراد اختیار در کد ذکر با و نام ذکر ماند و بدونمی
 رافزاآوری توسط نرمهای حاصل از این مطالعه پ  از جم داده

SPSS  های آماار توصایفی و با اساتفاده از شااخص 24نسخه
 شدند.تحلیل 
 

 نتایج
 شاپششناسایی، پیشاگیری و کنتارل » افزاردر این مطالعه نرم

افزار در مبتنی بر تلفن همراه ساخته و طراحی شد. این نرم« سر
اندروید و قابل نصب بر روی تلفن همراه ارائاه شاد. در  تمسسی

افزار که همان تصاویر های مختلا نرمنمایی از صفحه 1 شکل
 افزار ساخته شده هستند، آورده شده است.نهایی نرم

افزار به این شکل است که ابتدا با کلیک نحوه کار با این نرم   
قسامت بااالی آن بر روی آیکون برنامه، صفحه اول برنامه که 

نام دانشگاه علوم پزشکی کرمان قارار گرفتاه باه هماراه اسام 
شود. باز می «شپش سرشناسایی، پیشگیری و کنترل »افزار نرم

شود که شامل )منوی اصلی( باز می پ  از سه ثانیه صفحه دوم
پنج بخش شاپش، نکاات احتیااطی، نقاش آگااهی در درماان 

(. در ادامه کار با 1 شکلباشد )شپش، درباره ما و ارتباط با ما می
روی بخاش شاپش صافحه ساوم  توان با کلیک برافزار مینرم
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های دارای گزیناه 1شود که با توجه باه شاکل افزار باز مینرم
ای بااز متفاوت است. با کلیک کردن بر روی هر گزینه صافحه

شود که دارای اطالعات نوشتاری همراه با تصاویر مربوط به می
 باشد. ها میاز آنهر کدام 

یکی دیگر از پنج بخش اصلی  «نکات احتیاطی»در صفحه دوم 
 روی آن نکات الزم هنگاام اساتفاده از باشد که با کلیک برمی

ترکیبات شیمیایی و دارویی، نکات احتیاطی در هنگام سمپاشی، 

و  «شاپش»ارائه شده است. در قسمت نقش آگاهی در درماان 
م توضیحاتی در این رابطاه داده شاده در صفحه دو «درباره ما»

است. در نهایت که جهت دریافت هرگونه انتقااد و یاا پیشانهاد 
ارائاه شاده اسات کاه  «ارتباط با ماا»یک بخش تحت عنوان 
های مختلاا جهات گفتگاو باا ساازندگان کاربران را به برنامه
 کند. برنامه وصل می

 

 مطالعه نیشده در ا ساخته افزارنرم یاز صفحات اصل یی: نما1شکل 

  

دهاد کاه نشان مای 1های توصیفی این مطالعه در جدول یافته
بودناد.  مطالعاه زنایان در  کنندهشارکتدرصد کاربران  4/61

 کنندهشارکتاز افاراد درصد  8/45 همچنین نتایج نشان داد که

 1/42و قرار داشتند سال  30تا  20در گروه سنی در این مطالعه 
بودنااد. ماادرک تحصاایلی دیااپلمدارای ن از کاااربرادرصااد 
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 مورد مطالعه  افزارنرم: اطالعات دموگرافيک مربوط به كاربران 1جدول 
 اطالعات دموگرافيک (درصدتعداد )
 تیجنس مرد 54( 6/38)

86 (4/61)   زن 

  سال 20 < 13 (3/9)

(8/45)64  30-20   

(1/32)45  40-30  گروه سن 

(3/9)13  50-40   

(5/3)5   سال 50 > 

14 (10)   زیر دیپلم 

(1/42)59  میزان تحصیالت دیپلم 

(4/29)41   لیسان  

(5/18)26   لیسان  به باال 

 
نسبت به برخی از کاربران های نتایج درصد پاسخ 2جدول 

افزار آموزشی مبتنی بر تلفن این نرمبه االت پرسیده شده ؤس
اک ریت کاربران  دهد. با توجه به این نتایجرا نشان میهمراه 
 «بله»االت پرسیده شده نیر ؤنسبت به سآموزشی افزار این نرم
 نسبت به سایر «خیر»داشتند. همچنین گزینه  «تا حدودی»و 

با توجه به نتایج  از درصد فراوانی کمتری برخوردار بود. هاگزینه
افزار را آسان، حجم و نرم نصبکاربران درصد  90بیش از 

دانستند. همچنین نتایج نشان ا مناسب میسرعت کار با آن ر
افزار ابراز داشتند که تصاویر نرمکاربران درصد  90داد بیش از 

ها در رابطه با شپش را به توانست محتوای مورد نیاز آنمی
عنوان کاربران درصد  95بیش از  کند. همچنینها منتقل آن

 و افزار آساندر نرم موجود فهم مطالب علمیکردند که 
 نتایج کلیطورافزار به روز بود. بهاطالعات ارائه شده در نرم

عنوان ه برا افزار استفاده از نرمکاربران نفر از  100نشان داد که 
دانستند. می آسانو همچنین ارتباط با سازندگان را  یک کاربر

در  م بت کامالًدرصد کاربران نیری  86نتایج نشان داد که 
افزار واکنش شما نسبت به این نرماولین ال ؤس»پاسخ به 
به نیر شما »سؤال داشتند و همچنین در پاسخ به  «چیست؟
 5از  13/4میانگین امتیاز  «چقدر نوآورانه است؟ افزارنرماین 
 مرتبط هایفیلمبرای اضافه کردن  هایییشنهادپکاربران  دادند.

قابل نصب بر  نسخهبا افزار نرمساخت و  با آلودگی شپش سر
افزار بر . همچنین نرممطرح کردند IOSوی سیستم عامل ر

ه که این ب شدروی تلفن همراه برخی از کاربران نصب نمی
ها یعنی کمتر از اندروید تلفن همراه آن نسخهدلیل پایین بودن 

 بود. 4

 

 مورد مطالعه افزارنرماز هاي مربوط به ميزان رضایتمندي كاربران : پاسخ2جدول 
 سؤاالت بله رخي تا حدودي

تعداد  (درصد)تعداد 

 (درصد)

 (درصد)تعداد 

(8/5 )8 -  (2/94)132  بود؟ آسان همراه تلفن روی بر افزارنرم نصب آیا .1 
(43/1 )2 -  (57/98)138  مناسب بود؟ افزارنرمآیا حجم  .2 
(57/3)5 (57/3 )5  (68/92)130  ا منتقل کند؟محتوای الزم را به شم توانستیم افزارنرمآیا تصاویر  .3 
 (16/2)3 (42/1 )2  (42/96)135  مناسب بود؟ افزارنرمموجود در  و فونت مطالب اندازه رنگ، آیا روشنایی، .4 
 (28/4)6 -  (72/95)134  آسان بود؟ افزارنرمدر  موجود آیا فهم مطالب علمی .5 

- -  (100)140  بود؟عنوان یک کاربر آسان ه افزار برای شما بآیا استفاده از نرم .6 

(43/1 )2 -  (57/98)138  افزار برای رفتن به صفحات بعد و یا بازگشت به صفحات قبلی مناسب بود؟سرعت کار با نرم .7 

 (15/2)3 -  (85/97)137  افزار به روز بود؟آیا اطالعات ارائه شده در نرم .8 
- -  (100)140  افزار آسان بود؟آیا ارتباط با سازندگان نرم .9 
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در این مطالعه به دو کاربران های درصد پاسخ 2 و 1نمودارهای 
را به مطالعاه  آموزشی افزارچه میزان کاربرد این نرم -1)ال ؤس

 یآموزشاکنیاد اطالعاات تصور می -2دهید؟ متون ترجیح می
( این برناماه مبتای بار شپش سرشناسایی، پیشگیری و کنترل )

شاپش  هب )آلودگی تانتلفن همراه تا چه حدی در بهبود مشکل
 دهند.را نشان می (( کمک کننده بود؟سر

درصد از کاربران در این  81نتایج نشان داد که  یطورکلبه
مطالعه را نسبت به  آموزشیافزار پژوهش استفاده از این نرم

ترجیح  آلودگی شپش سر مشکل در هنگام مواجهه با متون
ثیر أت کاربرانهمچنین با توجه به نتایج  (.1)نمودار  دهندمی

افزار مبتنی بر تلفن همراه اطالعات آموزشی این نرماستفاده از 
 (.2 )نمودار درصد( گزارش شد 61در سطح باالیی )

 

 
 به مطالعه متوننسبت افزار آموزشی این نرماستفاده از  ترجيح هاي كاربران بهدرصد پاسخ: 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آلودگی شپش سر مشکلبهبود افزار مورد مطالعه در بودن نرمكننده  كمکبه  هاي كاربران نسبتدرصد پاسخ: 2نمودار 
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 گيرييجهنتبحث و 
 کنترل و پیشگیری شناسایی، آموزشی افزاردر این مطالعه نرم

این مطالعه نشان نتایج آلودگی شپش سر طراحی و ایجاد شد. 
نسبت مطالعه میزان رضایتمندی باالیی مورد  داد که کاربران

بیش از  کهیطوربه ؛افزار آموزشی ساخته شده داشتندنرمبه 
افزار ها عنوان نمودند که اطالعات این نرمدرصد آن 60

کننده  کمکآلودگی شپش سر  مشکلبهبود آموزشی در 
درصد کاربران استفاده از این  80خواهد بود. همچنین بیش از 

واجهه در هنگام م افزار آموزشی را نسبت به مطالعه متوننرم
افزار آموزشی دادند. نرمآلودگی شپش سر ترجیح می با مشکل

شپش سر ساخته شده در این مطالعه با هدف افزایش آگاهی 
افراد مختلا در سطح جامعه ساخته شده است که از جمله 

توان به مردم عادی، معلمین بهداشت مدارس، ها میآن
های سالمت دانشجویان، کارشناسان مراکز بهداشتی در گروه

طور مستقیم با مشکالت ه ها که ببا بیماری مبارزهمحیط و 
باشند. به ایجاد شده توسط آفت بهداشتی مذکور مرتبط می

توان گفت در ایران در حوزه آفات بهداشتی تنها طور کلی می
افزار آموزشی موبایلی تخصصی باز زبان فارسی در یک نرم

 افزارو نرم [9] مورد ساس تختخوا  ساخته شده است
 شده ساخته افزارنرم اولین آموزشی ساخته شده در این مطالعه

 شناسایی، به طور جام  و کامل در مورد که است ایران در
 است. آلودگی به شپش سر پرداخته کنترل و پیشگیری

 این ازاستفاده نشان داد کاربران حاضر  نتایج مطالعه    
آن  یتمندی باالیی نسبت بهافزار مبتنی بر تلفن همراه رضانرم
ها عنوان نمودند که درصد آن 60که بیش از  به طوری ؛دارند

آلودگی شپش  مشکلبهبود افزار آموزشی در اطالعات این نرم
که  نتایج علیزاده و همکاران نشان دادبود. کننده  کمکسر 

افزار مبتنی بر تلفن همراه میزان رضایتمندی کاربران از نرم
های کاربران در درصد بود و پاسخ 80بیش از  ساس تختخوا 

در  افزار ساخته شدهرابطه با تأثیر اطالعات آموزشی نرم
گزارش  درصد 78بیش از  آلودگی شپش کنترل و پیشگیری

این نتایج با نتایج حاصل مطالعه حاضر  روینازا. [9] شد
 همخوانی دارد.

ربران از صفدری و همکاران نشان داد که کا مطالعه نتایج   
)بیماری سل( در مطالعه رضایتمندی  افزار ساخته شدهنرم

که این نتایج با نتایج حاصل مطالعه حاضر همسو  [10]داشتند 
قاضی سعیدی و همکاران نشان  مطالعه نتایج است. همچنین
مراقبان کودکان مبتال به فلج مغزی درصد  82 از داد که بیش

رضایت داشتند و ابراز افزار ساخته شده در مطالعه نرم از

. [11] نموده است برآورده را شاناطالعاتی نیازهای داشتند که
نتایج  با نتایج حاصل مطالعه حاضر در یک راستا است. که

 طریق از نصیری و همکاران نشان داد که آموزشمطالعه 
 یاد داری و یادگیری ارتقای باعث سخنرانی مانند همراه تلفن

داری یاد بر آن ثیرأت یطورکلبهود و شمی پزشکی دانشجویان
که  حاضر حاکی از آن استنتایج مطالعه  .[17] بیشتر است
 شود.به متون ترجیح داده می همراه تلفن طریق از آموزش

نیری و  هایمطالعه از جمله مطالعاتنتایج بسیاری از 
و پاپزان و همکاران  [18] زاده و همکارنحبیب [5] همکاران

های موبایلی سالمت محور افزاراز طریق نرمآموزش  [19]
دارای میزان تأثیرگذاری باالیی هستند. پژوهش حاضر نیز 

 دست آورده است.ه چنین نتایجی را ب
ی بر تلفن همراه بدون نمبتآموزشی افزار این نرمکلی طوربه   

که  هدداین امکان را به کاربران خود میبوده و اینترنت  نیاز به
شپش شناسی )شکل های شناساییروش از قبیلتی به اطالعا

به حشره آزار دهنده بهداشتی (، پیشگیری و کنترل این سر
دسترسی داشته باشند. با استفاده  صحیح و دقیق صورت کامالً
ی بر تلفن همراه افراد شناخت و نمبتآموزشی افزار از این نرم

تا  ندکردپیدا میاین آفت بهداشتی آگاهی کاملی از آلودگی 
مراحل اولیه شناسایی و اقدام به کنترل در بتوانند آلودگی را 

بیماری که این به نوبه خود باعث جلوگیری از اپیدمی  آن کنند
های این کلی از محدودیتطوربه خواهد شد. پدیکلوزی 
اندروید اشاره  نسخهبا افزار تنها توان به ساخت نرممطالعه می

های تحت ربران که دارای گوشیکرد که باعث شد برخی از کا
 بودند مورد مطالعه قرار نگیرند. IOSسیستم عامل 

تواند می افزار آموزشیاین نرم از استفاده مطالعه این براساس    
آلودگی شپش سر  با مواجهه در آگاهی کاربران افزایش به منجر
 آلودگی شیوال همچنین و افزارینرم چنین نبود به توجه شود. با
های کشور بسیاری از استان در اخیر هایسال در رشپش س

آگاهی  تواند جهتافزار آموزشی میطراحی و ایجاد این نرم
 اپیدمی از بخشی و در نهایت کمک کننده در جهت جلوگیری
لذا استفاده  ؛این آفت بهداشتی مزاحم در بین افراد جامعه باشد

های انوادهبه جامعه هدف از جمله خ آموزشیافزار از این نرم
درگیر شپش سر، معلمین مدارس، کارشناسان مراکز بهداشتی و 

  شود.توصیه میهای علوم پزشکی دانشجویان دانشگاه
 

 تشکر و قدردانی
 97000617کد  با تحقیقاتی طرح از پژوهشی برگرفته مقاله این

 با کد و کرمان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی مصو  شورای
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 و همکارانعليزاده   بر تلفن همراه شپش سر یافزار مبتنمنر جادیو ا یطراح
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مالی  حمایت با IR.KMU.REC.1397.444 اخالت
 .باشاادمای دانشاگاه این پژوهشی محترم معاونت

 همکاااری و از دانندمی الزم خااود باار پژوهشااگران
از آقای  همچنیندر این تحقیق و  کنندهشرکتافراد  مساعدت

نوی  که ما را در طراحی و مهندس دالمپور متخصص برنامه

 نمایند. تشکر و کد نویسی برنامه یاری کردند، تقدیر

 

 منافع تعارض 
 گونه تضاد منافعی در ایندارند که هیچنویسندگان اظهار می 

 مطالعه وجود ندارد.
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Introduction: Using mobile phones is one of the ways to increase people's knowledge and 

awareness. The objective of this study was to design and develop a mobile-based application for 

“identification, prevention, and control of head lice” and also to assess the satisfaction of mobile 

users with this educational application. 

Method: This descriptive cross-sectional study was conducted in two stages including design and 

development of an educational application for head lice and assessment of the level of satisfaction 

among 140 users using electronic questionnaires. Finally, the data were analyzed by SPSS software 

(version 24) using descriptive statistics indices. 

Results: The descriptive findings of this study showed that 61.4% of users participating in the study 

were women, 45.8% of them were in the age group of 20 to 30 years, and 42.1% had high school 

diploma. Moreover, more than 95% of users stated that the scientific content in the application was 

easy to understand and the data were up-to-date. Overall, the results revealed that 81% of users in 

this study preferred to use this educational application over reading texts when exposed to head lice 

infestation and the effect of using the educational information of this mobile-based application was 

reported to be at high level (61%). 

Conclusion: The target population including families involved with head lice, school teachers, 

health center experts, and medical students are recommended to use this educational application. 

 

Keywords: Head Lice, Identification, Prevention, Control, Application, Mobile 
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