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یکی اص هِوتشیي دعتگبٍ ُبیی کَ اهشّصٍ ُشؽخقی ثَ طْس هکشس ثب آى دس استجبط اعت هْثبیل هی ثبؽذ .گْؽیی
ُبی تلفي ُوشاٍ ُْؽوٌذ اهکبًبت ّ اثضاسُبی کبسثشدی سا دس اختیبس کبسثش لشاس هی دٌُذ .اص صهیٌَ ُبیی کیَ هیی تیْاى
گْؽی تلفي ُوشاٍ سا دس آى ثکبس ثشد صهیٌَ پضؽکی ّ عالهت هی ثبؽذ .اهشّصٍ ُضیٌیَ ّ صهیبى دّ مبهیل اعبعیی ّ
تبحیشگزاس ثش عالهت رغوی ّ سّصی یک فشد هی ثبؽٌذ .ثب اعتفبدٍ اص گْؽی ُیبی تلفیي ُْؽیوٌذ هیی تیْاى اییي
اهکبى سا فشاُن کشد کَ ثیوبس ثذّى هشارعَ ثَ پضؽک یب ثیوبسعتبى ّ اص طشیك گْؽی تلفیي ُویشاٍ خْد(هیذ هعبجزیَ
علغلَ هشاتجی) ثب آى ُب دس استجبط ثبؽذ ّ تزْیضُبیی سا دسیبفت کٌذ .دسّالع ثب ایي کبس تضت ًظش داؽتي ثیوبس تْعیظ
پضؽک اص ساٍ دّس اهکبى پزیش هی ثبؽذ .ایي همبجَ ثَ ثشسعی سّػ ُب ّ صهیٌَ ُبی اعتفبدٍ اص گْؽی تلفي ُوشاٍ دس
صهیٌَ هشالجت اص ساٍ دّس تْعظ پضؽک ّ ایٌکَ اص چَ اثضاسُبیی ّ ثَ چَ فْست ُیبیی ّ ثیشای چیَ ثیویبسی ُیبیی هیی
تْاى اعتفبدٍ کشد هی پشداصد.
ٔاژِ ْبی کهیذی :هْثبیل ،عالهت ،تکٌْجْژی ،پضؽکی
 -1يقذيّ:
ثضج اعتفبدٍ اص تکٌْجْژی ُبی سّص دًیب دس ُوَ صهیٌَ ُب هطشس ؽذٍ اعت ّ دس ایي صیي پضؽکی ّ عالهت ُن خْد
سا ّاسد ایي تکٌْجْژی ُب کشدٍ اًذ .اهشّصٍ عیغتن ُبي ُْؽوٌذ ثَ دجیل عیشمت ثیبد دس تقیوین گییشي ّ ًییض یش ت
دلت لبثل لجْ رب گض ي هٌبعجي ثشاي اًغیبًِب ُغیتٌذ .عیغیتن ُیبي پیؾیشفتَ ثیب ثِیشٍ گییشي اص اجگیْس تن ُیبي
ُْؽوٌذ رب گبٍ ثغیبس هِن ّ تبحیشگزاسي دس اغلت ؽبخَ ُبي داًیؼ داسًیذ (هقیذسی  .)0991 ،،ملین پضؽیکي ،ثیَ
مٌْاى کي اص ؽبخَ ُبي داًؼ کَ ثَ دجیل اُویت فْق اجعبدٍ آى ُش سّص دس صب پیؾشفت ّ گغتشدگي اعیت ًییض اص
ا ي لبمذٍ هغتخٌي ًجْدٍ اعت .هْثبیل تکٌْجْژی اعت کَ سؽذ خیلی خْثی ًغجت ثَ دیگش تکٌْجْژی ُبی سّص دًییب
داؽتَ اعت( .)H. Joseph Wen et al., 2005اص هضایبی ایي تکٌْجْژی دس دعتشط ثْدى ّ لبثیل تِییَ ثیْدى ثیشای اکخیش
لؾشُبی ربهعَ هی ثبؽذ .ملن پضؽکی یکی اص ملْهی ثْدٍ اعت کَ ُویؾَ ععی دس ثشّص هبًذى داؽتَ اعت ّ
تکٌْجْژی ُبی رذیذ سّص سا دس مشفَ هعبجزَ ّ دسهبى ثیوبسی ُب ثکبس گشفتَ اعت .هْثبیل هی تْاًذ کیبس سا فشاتیش ثجیشد ّ
صتی هبًع اص سعیذى ثیوبساى ثَ ّ عیت صبد ؽْد ّ دسّالع ّعیلَ ای ثشای پیؾگیشی ًیض ثبؽذ .دس ایي همبجیَ ثیَ اییي
هْ ْ ،هی پشداصین کَ یک گْؽی ُْؽوٌذ 0چَ اثضاسُبیی سا دس اختیبس کبسثش لیشاس هیی دُیذ کیَ هیی تیْاى اص آًِیب دس
صهیٌَ عالهت ثِشٍ ثشد .دس ثخؼ دّم همبجَ ثَ ثضج دسثبسٍ گْؽی ُیبی ُْؽیوٌذ ّ لغیوت ُیبی هختلی آى هیی
پشداصین ّ ایٌکَ چگًَْ هی تْاى آًِب سا دس سدیبثی ّ هشالجت ثیوبساى ثکبس ثشد پشداختیَ ؽیذٍ اعیت ّ هیذجی تیبصٍ ثیب ًیبم
هذ هعبجزَ علغلَ هشاتجی اسائَ گشدیذٍ اعت.
 -2ثخع ْبی کبرثردی يٕثبیم در زيیُّ ضاليت:
1

گٕغی ْبی ْٕغًُذ یب  Smartphoneگٕغی ْبی يٕثبیم پیػرفتّ ثب قبثهیت ْبی خبؼ ٔ کبرثردْبیی َظیر کبيپیٕترْبی
غخصی )ْ (PCطتُذ.
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ُش ّعیلَ اجکتشًّیکی چَ ُْؽوٌذ ّ چَ غیش ُْؽوٌذ هتؾکل اص دّ ثخؼ افلی اعت کَ یکی ثخؼ عخت افیضاس
ّ دیگشی ثخؼ ًشم افضاس هی ثبؽذ .دس ثخؼ عخت افضاس ثضج دسثبسٍ ایي اعت کَ چَ اثضاسُبیی هْرْد هیی ثبؽیٌذ.
اگش ثخْاُین اؽبسٍ ای داؽتَ ثبؽین ثَ اثضاسُبی هْثبیل کَ هی تْاًٌذ دس صهیٌَ عالهت ساُگؾب ثبؽیٌذ هیی تیْاًین
ثَ دّسثیي ،هیکشّفْى ،لطت ًوب ،ژیشّعکْپُ ّ 2وچٌیي فیالػ گْؽیی اؽیبسٍ کٌیین ( .)Stankevich et al., 2012دس
صهیٌَ ًشم افضاسی ُن ثضج هب دسثبسٍ ساثظ کبسثشی ّ سّػ ُبی ثشًبهَ ًْیغی ؽذٍ ثشای ثکبسگیشی عخت افضاس هْریْد
ّ دس تعبهل لشاس دادى کبسثش ثب آى عخت افضاسُب هی ثبؽذ .کبسثش اص طشیك ًشم افضاسی کَ ثش سّی گْؽی ُْؽیوٌذ خیْد
ًقت هی کٌذ یکغشی اطالمبت ثَ ثشًبهَ هی دُذ ّ ثشًبهَ ُن ثب ثکبسگیشی عخت افضاس هْرْد ّ هیْسد ثشسعیی لیشاس
دادى دادٍ ُب یب اطالمبت ّسّدی تْعظ کبسثش پشداصػ سا اًزبم ّ ًتیزَ ای هی دُذ .هطوئٌب دس ثکیبسگیشی ّ اعیتفبدٍ اص
چٌیي ًشم افضاسُبیی ایٌتشًت اهشی شّسی هی ثبؽذ .یک ًشم افضاس دس صهیٌَ عیالهت هیی تْاًیذ اهکیبى استجیبط هیذاّم
ثیوبس ثب دکتش هعبجذ خْد سا فشاُن ًوبیذ تب کبسثش ثتْاًذ ًتبیذ گضاسؽبت گشفتیَ ؽیذٍ سا تْعیظ ًیشم افیضاس ّ ثیذّى ًییبص ثیَ
هشارعَ صضْسی ثَ اطال ،پضؽک هعبجذ ثشعبًذ.
 2.1ضُطٕرْب ٔ اثسارْب:
دّسثیي تعجیَ ؽذٍ دس گْؽی ُْؽوٌذ هی تْاًذ ثَ مٌْاى چؾوی ثیٌب ثشای پضؽک هعبجزَ کٌٌذٍ یک ثیوبس ثبؽذ .اص
کبسثشدُبیی کَ هی تْاى ثشای دّسثیي ًبم ثشد اعتفبدٍ دس هشالجت اص ثیوبسی ُبی پْعتی هی ثبؽذ .پْعت اًغبى دس
هعشك آجْدگی ُبی صیبدی لشاس داسد ّ دس لجب آى سًگ پْعیت ُین تضیت تیبحیش لیشاس هیی گییشد کیَ ثیب اعیتفبدٍ اص اییي
هْ ْ ،هی تْاى دّسثیي سا ثَ چؾوی ثیٌب ثشای پضؽک هعیبجذ تجیذیل کیشد ( .)Reem a et al., 2013کیبسثشد دیگیش هیی
تْاًذ دس ثیوبسی ُبیی ثبؽذ کَ دس آى یک هْرْد یب صؾشٍ اًغبى سا ًیؼ هی صًذ کَ هی تْاى ثب مکغجشداسی اص هضل
ًیؼ یب صخن ّ یب صتی خْد صؾشٍ لجل اص دیش ؽذى ثَ اطال ،دکتش سعبًیذ تب تزْیض دصم سا ًوبیذ.
هیکشّفْى یکی اص ارضایی اعت کَ دس ُش گْؽی ُْؽوٌذی تعجیَ ؽذٍ اعت .اص رولَ اعتفبدٍ ُبیی کَ هی تْاى
ثشای هیکشّفْى ًبم ثشد هی تْاى ثَ اهکبى ثشلشاسی توبط هغتمین ثب دکتش چَ اص طشییك تلفیي ّ چیَ اص طشییك ایٌتشًیت
اؽبسٍ کشد .ثب اعتفبدٍ اص هیکشّفْى هی تْاى تؾخیـ داد کَ هضییظ اطیشاب ثیویبس چگًْیَ هضیطیی اعیت هیخال ثیشای
ثیوبساى امقبة سّصی هی تْاى آًِب سا تضت ًظبست کبهل داؽت ّ ثشصغیت هضیطیی کیَ دس آى لیشاس داسًیذ تزْیضُیبی
دصم سا داؽت.
لطت ًوب ّ ری پی اط 9هْرْد دس اکخش گْؽی ُب هی تْاًذ دس هْالع ا طشاسی ثَ کوک ثیوبساى ثشعٌذ ثَ ایي فْست
کَ ثب تؾخیـ ّ عیت خطش هی تْاًٌذ هْلعیت رغشافیبیی ثیوبس سا ثَ اطال ،لغوت هشثْطیَ هخیل اّسژاًیظ اص طشییك
ثشًبهَ ًقت ؽذٍ سّی گْؽی خْد ثشعبًذ.
ژیشّعکْپ اثضاسی اعت کَ ثب اعتفبدٍ اص آى هی تْاى ربثزبیی ُبی گْؽی سا دس عَ هضْس  x,y,zاًذاصٍ گیشی ًویْد.
دسّالع اثتذایی تشیي کبسثشد ایي اثضاس ٌُگبهیغت کَ کبسثش ثیب چیشصؼ گْؽیی ؽیبُذ تغییییش دس ساثیظ کیبسثشی گْؽیی
اعت .هخال ّلتی کَ گْؽی خْد سا اص صبجت موْدی ثَ صبجت افمی هی چشخبًذ هیجیٌذ کَ آیکْى ُب ّ هٌُْب ُوگیی
ثقْست افمی چیٌؼ پیذا کشدٍ اًذ .اص ایي اثضاس هی تْاى دس اًزبم توشیٌبت ّسصؽی هخیل پییبدٍ سّی ییب دّییذى اعیتفبدٍ
ًوْد ثطْسی کَ کبسثش ثفِوذ کَ چٌذ لذم ثشداؽتَ اعت ّ ایي کَ چَ هذت ّ ثَ چَ طْجی دس صب دّیذى ثْدٍ اعت.
 2.2ضُطٕرْبی خبرجی:
مالٍّ ثش عٌغْسُبیی کَ دسّى گْؽی ُْؽوٌذ رِت اعتفبدٍ داخلی تعجییَ ؽیذٍ اًیذ ،عٌغیْسُبی دیگیشی ُین
رِت ایزبد استجبط ثیي گْؽی ّ دعتگبٍ ُبی دیگیش ًییض فیشاُن ؽیذٍ اعیت .اص رولیَ اییي عٌغیْسُب هیی تیْاى ثیَ
ثلْتْث ّ 4ایٌفشاسد 5اؽبسٍ کیشد .ثیب اعیتفبدٍ اص اییي دّ اثیضاس هیی تیْاى ثییي گْؽیی ّ عیبیش دعیتگبٍ ُیبی کیَ اص اییي
عٌغیْسُب پؾیتیجبًی هیی کٌٌیذ استجیبط ثشلیشاس ًویْد( .)Stankevich et al., 2012هطوئٌیب دس ثخیؼ عیالهت تویبهی
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ٔضیهّای ثرای اَذازِگیری ٔ یب حفظ جٓت يیثبغذ کّ از اصم ثقبی تکبَّ زأیّای اضتفبدِ يیکُذ.

ضیطتى يكبٌ يبثي جٓبَي (  ) Global Positioning Systemيك ضیطتى ْذايت (َبٔثري) يبْٕارِ اي اضــت غـبيم غجكّ اي
از  22يبْٕارِ درگردظ كّ درفبصهّ ْ 11ساريبيهي ٔ در غع يذاريختهف قراردارَذ .
4
ثهٕتٕث یب دَذاٌ آثی َبو تجبری ،اتصبل ثی ضیًی ثب فبصهّْبی َسدیک ثرای ارضبل پیبو ،عکص یب ْر اطالعبت دیگر اضت.
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یک پرٔتکم اضتبَذارد ثرای تجبدل اطالعبت در ثرد کٕتبِ ٔ ثب اضتفبدِ از َٕر يبدٌٔ قريس اضت.
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عٌغْسُبی هْرْد دس گْؽی ًیبصُبی هب سا سفع ًویکٌٌذ چشا کَ ُذب افلی ایي اثضاسُب ثضج عیالهت ًجیْدٍ اعیت.
ثَ ُویي خبطش ؽشکت ُبی فعب دس ایي صهیٌَ اص رولَ ؽشکت  Nike6دعت ثیَ عیبخت دعیتگبٍ ُیبیی صدًیذ کیَ ثیب
اعتفبدٍ اص ثلْتْث ثَ گْؽی هتقل هی ؽًْذ ّ تضت ًشم افضاس خْد کَ ثبیذ ثش سّی گْؽی ًقت ؽْد اطالمبت روع
آّسی ؽذٍ سا دس اختیبس کبسثش لشاس هی دُذ .اطالمبت اص طشیك عٌغْسُبی خبسری تعجیَ ؽذٍ دس دعیتگبٍ رویع آّسی
هی ؽًْذ ّ عپظ اص طشیك ثلْتْث ثَ گْؽی اسعب ّ تْعظ ثشًبهَ خْد دسیبفت هی ؽًْذ .ثعٌْاى هخب هی تْاى ثب
عٌغْسُبی هْرْد دسفذ ارضای تؾکیل دٌُذٍ ُْای اطشاب فشد سا اًیذاصٍ گییشی کیشد ّ دس هْالیع خطیش ّی سا هطلیع
عبخت تب هشالجت ُبی دصم سا اًزبم دُذ .ایي ّیژگی ثَ ثیوبساى تٌگی ًفظ کوک ؽبیبًی هی کٌذ.
 -3طراحی ٔاضظ کبرثری:
هْ ْ ،طشاصی ساثظ کبسثشی دس ثشًبهَ ُبی هْثبیل یکی اص ثضج ُبی رٌزب ثشاًگیض هی ثبؽذُ .شچمذس کَ یک
ثشًبهَ هْثبیل اص ًظش ثشًبهَ ًْیغی ّ اهکبًبت لْی ثبؽذ ،دسفْستیکَ ظبُشی آساعتَ ّ رزاة ثشای کبسثش ًذاؽتَ
ثبؽذ ،ثشاصتی کبسثشُبی خْد سا اص دعت هیذُذ .چشا کَ هضیظ ثشًبهَ اعت کَ کبسثش سا ّاداس ثَ اعتفبدٍ اص
اهکبًبت ثشًبهَ هیکٌذ .دس طشاصی یک ثشًبهَ هْثبیل ثضج ًجبیذ تٌِب ثش سّی اهکبًبت آى ثبؽذ ثلکَ ثبیذ دسثبسٍ ایي
هْ ْ ،کَ کبسثش ثَ طْس پیْعتَ ثَ ثشًبهَ هتقل ثبؽذ ّ اص آى اعتفبدٍ کٌذ ًیض ثبؽذ( .) B. J. Fogg, 2002اگش
ثشًبهَ طشاصی ؽذٍ ًتْاًذ توبهی اصتیبربتی سا کَ کبسثش ثَ آى دجیل ثَ ثشًبهَ هشارعَ کشدٍ سا ثشطشب کٌذ ثبمج اص
دعت دادى آى کبسثش هی ؽْد .سّػ ّسّد اطالمبت ًیض یکی اص ثخؼ ُبی هِن یک ثشًبهَ خْة هی ثبؽذ کَ
ثِتش اعت دس طشاصی آى دلت ؽْد .دس هذ ثشًبهَ اسائَ ؽذٍ دس ایي همبجَ کبسثشاى هیتْاًٌذ ددیل هختلفی اص
رولَ کغت اطالمبت پضؽکی ،اخجبس پضؽکی ّ عالهت هٌظمَ هْسد ًظش رِت گشدؽگشی ّ یب هشارعَ ثشای سفع
هؾکل یب ثیوبسی پیؼ آهذٍ دس طْ گشدػ یب صًذگی سّصهشٍ داؽتَ ثبؽٌذ .ساثظ کبسثشی ثبیذ طْسی طشاصی ؽْد
کَ توبهی ایي افشاد ثب همبفذ هختل سا ثَ خْد رزة کٌذ تب دس طْ اعتفبدٍ اص ثشًبهَ دچبس خغتگی ًبؽی اص
تکشاسی ثْدى یب ثشلشاسی استجبط عخت ثب ثشًبهَ ًؾًْذ .دسثبسٍ ثضج ؽیٍْ ّسّد اطالمبت تْعظ کبسثش فمظ ثبیذ ایي
هْ ْ ،سا دس ًظش داؽت کَ ًجبیذ صزن اطالمبت دسخْاعتی اص کبسثش صیبد ّ خغتَ کٌٌذٍ ثبؽذ کَ کبسثش سا اص
تکویل اطالمبت ّاداسد .یکی اص اهکبًبتی کَ هی تْاى ثشای ایي ثخؼ دسًظش گشفت ثخؼ تکویل خْدکبس اطالمبت
تْعظ ثشًبهَ اعت .ؽخقی عبصی هضیظ اص دیگش هْ ْمبت لبثل تْرَ دس ُشثشًبهَ ثبیذ ثبؽذ ثقْستی کَ کبسثش
ثتْاًذ اهکبًبت هْسد ًیبص خْد سا فعب ّ غیش فعب کٌذ ّ ساثظ کبسثشی هْسد ماللَ خْد سا چیٌؼ ًوبیذ.
هی تْاى اظِبس داؽت کَ کبُؼ پیچیذگی دس ثشًبهَ ّ ایزبد اًگیضٍ ثشای کبسثش اص هِوتشیي فبکتْسُبی یک ثشًبهَ
دس صْصٍ عالهت هْثبیل هی ثبؽٌذ) Atsushi Ito, 2013(.
 -2ايکبَبت َرو افساری پیػُٓبدی:
 2.1کتبثخبَّ ضاليت:
اهشّصٍ هشدم ًَ تٌِب ثذًجب خشیذ کتبثِبی چبپ ؽذٍ ًیغتٌذ ثلکیَ ثغییبسی اص افیشاد اص رولیَ داًؾیزْیبى ،هضممیبى ّ
کغبًیکَ ثَ هطبجعَ ماللَ داسًذ ثَ عوت تجلت ُب ّ کتبة خْاى ُب سّی آّسدٍ اًذ .یکی اص اهکبًبتی کیَ هیی تیْاى دس
اختیبس کبسثشاى عبهبًَ عالهت لشاس داد اهکبى دعتشعی ثَ کتبة ُب ّ هزیالت پضؽیکی دس صهیٌیَ ُیبی هختلی هیی
ثبؽذ تب ثب فشب کوتشیي صهبى ّ ُضیٌَ ثَ آًِب دعتشعی پیذا کٌٌذ ّ عطش هعلْهبت خْد سا افیضایؼ دٌُیذ .لیشاس دادى
اهکبى داًلْد ثشای کبسثشاى ؽیٍْ ای اعت کَ آًِب سا ثَ عوت هطبجعَ رزة هی کٌذ.
 2.2داَطتُی ْب:
مالٍّ ثش خْاًذى کتبثِب ّ هزالت هی تْاى ثب ا بفَ کشدى ثخؾی ثَ ًبم "داًغتٌی ُب" دس ًشم افضاس ثش ّععت داًغتَ
ُبی کبسثشاى ّ گشدؽگشاى افضّد ،ثذیٌقْست کَ هْ ْمبت هختل دس دعتَ ثٌذی ُبی خْد لشاس گشفتیَ ثبؽیٌذ ّ کیبسثش
ثتْاًذ ثب اًتخبة دعتَ ثٌذی هْسد ًظش ،اطالمبتؼ سا افضایؼ دُذ .کبس دیگشی کَ هیتْاى اًزبم داد ایي اعیت کیَ هیخال
ثطْس هکشس سّصاًَ چٌذ ًکتَ رذیذ ثَ اّ اطال ،دادٍ ؽْد تب ثطْس هذاّم ُیش سّص دسگییش اییي هْ یْمبت ثبؽیذ ّ اطالمیبت
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پضؽکی ّ عالهت خْد سا افضایؼ دُذ .گشدؽگشاى هی تْاًٌذ دسطْ هیذت عیفش خیْد اطالمیبت خیْد دسثیبسٍ ثیویبسی
ُبی ؽبیع دس هٌطمَ سا ؽٌبختَ ّ خْد سا دس ثشاثش آى ایوي ًوبیٌذ.
 2.3دارٔغُبضی:
یکی اص هؾکالت ّ ًیبصُبیی کَ افشاد ثخقْؿ کغبًی کَ ثیؾتش اص ثمیَ ثب ثیوبسعتبى ُب ّ یب هشاکض پضؽکی عیشّکبس
داسًذ ثضج داسُّب  ،مْاسك ّ هْاسد اعتفبدٍ اص آًِبعتّ .لتی کَ پضؽکی ثشای ثیوبسػ داسّیی سا تزْیض هیی کٌیذ آى
ثیوبس هوکي اعت ثخْاُذ اطالمبت کبهلی سارع ثَ مْاسك ربًجی داسّ ّ هْاد تؾکیل دٌُیذٍ ّ کبسثشدُیبی دیگیش اییي
داسّ دا ؽتَ ثبؽذ .هی تْاى ایي ًشم افضاس سا هٌجعی اص ایي اطالمبت داسّیی ثشای کبسثش لشاس داد تیب ًییبصی ثیَ رغیتزْ ّ
پشعؼ اص دیگشاى ًذاؽتَ ثبؽذ .هعوْد دس ُشهٌطمَ یکغشی اص داسُّبی گیبُی ُغتٌذ کَ هشدم آى هٌطمیَ ثبتْریَ
ثَ ثیوبسی ُبی هْرْد ّ مبدات آة ّ ُْایی هقشب هیکٌٌذ کَ داًغتي ایي هْاسد هی تْاًذ ثَ گشدؽگش کوک ؽبیبًی
ثکٌذً .وًَْ ثشًبهَ هْرْد کَ ثَ کبسثش اطالمبت هشثْط ثَ داسّ سا هیذُذ ثشًبهَ 7 Medication Guideهی ثبؽذ.
 2.2اخجبر ضاليت:
ثعضی اص کبسثشاى کَ ثَ ثیوبسی ُبی ؽبیع ّ عالهت خْد اُویت هی دٌُذ هعوْد ُش چٌیذّلت یکجیبس ثیَ عیشا ّة
عبیت ُبی خجشی ثشای ثشسعی اخجبس ّ اتفبلبت رذیذ پضؽکی هی سًّذ تب اص اییي سخیذادُب آگیبٍ ؽیًْذ .هیی تیْاى ثیب
اتقب ایي ًشم افضاس ثَ هعتجشتشیي هشارع اخجبس ّ سخذادُبی پضؽیکی ،ثیَ کیبسثشاى ییب گشدؽیگشاى اطیال ،سعیبًی ًویْد،
ثطْسیکَ ثب ُش ثبس اتقب ثَ ایٌتشًت ّ هشارعَ ثَ ًشم افضاس آخشیي اخجبس سا دسیبفت کٌٌذ.
َ 2.4کبت ٔرزغی:
یکی اص هغبئلی کَ اکخش هشدم دسگیش آى ُغتٌذ سّػ فضیش ّسصػ کشدى هی ثبؽذ .ثغیبسی اص هشدم ؽیٍْ دسعیت
ّسصػ کشدى ّ یب صتی افْ اّجیَ آى سا ًیض ًویذاًٌذ کَ ایي خْد مبهلی ثشای آعیت سعبًذى ثَ رغن آًِب ّ دسًِبییت
دعت کؾیذى اص اداهَ ّسصػ هی ثبؽذ .هیتْاى ثیب لیشاس دادى لغیوتی دس اییي خقیْؿ کیبسثشاى سا ثیَ عیوت ؽییٍْ
فضیش ّسصػ کشدى ساٌُوبیی ًوْد تب ُن ثَ خْد آعیت ًشعبًٌذ ّ ُن ّسصػ فیضیش ّ افیْجی ّ ملویی سا ثیبهْصًیذ.
ُوزٌیي هی تْاى لغوتی ثشای اسائَ ثشًبهَ ّسصؽی هٌظن ثشای کبسثش دسًظش گشفت .ثب هشارعیَ ثیَ هبسکتِیب دس ثخیؼ
 fitness & healthثشاصتی هی تْاًیذ فذُب ثشًبهَ کَ ثَ آهْصػ ؽیٍْ ّ ًکبت ّسصػ کشدى هی پشداصًذ دعتیبثی پییذا
کٌیذ.
 2.4قطًت یبدأری دارٔ ْب:
اص رولَ هؾکالتی کَ اکخش ثیوبساى دس سًّذ هعبجزَ ثیوبسی ُب ثب آى دعیت ّ پٌزیَ ًیشم هیی کٌٌیذ هقیشب ًبدسعیت ّ
ثذّى دلت داسُّب دس صهبًِبی ًبدسعت هی ثبؽذ .ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ُش همذاس دص داسّی تزْیض ؽذٍ تْعظ پضؽک ثیشای
ثیوبس ثبیذ طجك صهبًجٌذی پیؾٌِبدی هقشب ؽْد هیتْاى دس ایي ثشًبهَ لغیوتی سا لیشاس داد تیب ثیَ کیبسثش صهیبى هقیشب
داسُّب سا اطال ،ثذُذً .وًَْ ثشًبهَ هْرْد ثشای یبدآّسی صهبى هقشب داسُّب ثشًبهَ 8 Pill Reminderهی ثبؽذ.
ٔ 4.4اکطٍ ْب:
یکی اص هْاسدی کَ ُش ؽخقی ثبیذ دس طْ دّساى صًذگی خْد ثَ آى تْریَ خیبؿ داؽیتَ ثبؽیذ ثضیج ّاکغیي ُیبی
هْسد ًیبص دس عٌیي هختل هی ثبؽذ .اص دیگش لغوت ُبیی کَ هیتْاى دس اییي ًیشم افیضاس پییبدٍ عیبصی کیشد لغیوتی
ثشای یبداّسی صهبًِبی هٌبعت ثشای تضسیك ّاکغي ُبی هختل هْسد ًیبص ثذى اًغیبى هیی ثبؽیذ ثطْسیکیَ ُشؽیخـ
تبسیخ تضسیك ّاکغي ُب سا ّاسد ثشًبهَ کشدٍ ّ ثشًبهَ ثَ کبسثش صهبى هٌبعت تضسیك ُبی ثعذی ّ ُوچٌیي دیگش اکغي ُب
سا ًیض امالم ًوبیذ .دس ثعضی اص کؾْسُب یکغشی ثیوبسی ُب خیلی ؽبیع ُغتٌذ ثطْسیکَ هِیبرشاى ّ هغیبفشاى ثیب آى
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کؾْسُب هزجْس ثَ اعتفبدٍ اص ّاکغي ُبیی ثشای همبّم عبصی خْد دس ثشاثش آى ثیوبسی ُب ُغتٌذ .ایي ًشم افیضاس هیی
تْاًذ لجل اص عفش گشدؽگش سا اص ایي هْ ْ ،هطلع عبصد تب دچبس ثیوبسی ًؾْد.
 2.4اطالعبت پسغکبٌ يطتقر ٔ ثرَبيّ آَٓب:
ثب اعتفبدٍ اص عیغتن هْلعیت یبثی رِیبًی هْریْد ثیش سّی اکخیش گْؽیی ُیب هیی تیْاى ثیَ ساصتیی اطالمیبت هکیبى
رغشافیبیی ُش کبسثش سا پیذا کشد .یکی اص ّیژگی ُبیی کَ هیتْاى دس ثشًبهَ لشاس داد اهکبى پیذا کشدى پضؽکبى ًضدییک ثیَ
ؽخـ کبسثش ثبؽذ تب ثب اعتفبدٍ اص آى ثَ کبسثش دس ُش جضظَ جیغیتی اص پضؽیکبى ًضدییک ثیَ هْلعییت فعلیی ّی سا ثیَ
ُوشاٍ اطالمبتی دسثبسٍ ُش پضؽک هخال صهبى هاللبت ّ دیگیش اطالمیبت هیْسد ًییبص سا ثذُیذ(.)Joseph Tan et al., 2005
ایي ّیژگی ثخقْؿ ثشای آى دعتَ اص گشدؽگشاًی کَ ثَ کؾْسُبی خبسری ّ ثیگبًَ ثب صثبًی ًیب آؽیٌب هغیبفشت هیی
کٌٌذ خیلی هفیذ ّ کبسثشدی ثٌظش هی سعذ.
 2.4دریبفت دارٔ:
یکی اص هؾکالتی کَ ثیوبساى دس هشارعَ ثَ هطت ثعضی پضؽکبى ثب آى هْارَ ُغتٌذ ًجْد داسّخبًَ دس ًضدیکی هطیت
هی ثبؽذ .دس ایي ًشم افضاس هی تْاى لغوتی سا دس ًظش گشفت تیب ثیویبساى ثتْاًٌیذ اص طشییك ًیشم افیضاس ثیَ داسّخبًیَ ُیب
هتقل ؽًْذ ّ داسّی تزْیض ؽذٍ تْعظ پضؽک خْد سا عفبسػ ثذٌُذ .اًزبم ایي کبس خْاعتبس اًزبم هطبجعبت دلیك ّ
جضبظ پیؼ ثیٌی ُبی ثغیبسی هی ثبؽذ( .)Joseph Tan et al., 2005هخال ایٌکَ چیَ داسُّیبیی اص اییي طشییك اهکیبى
عفبسػ داؽتَ ثبؽٌذ یب ایٌکَ هخال ثیوبس اص ایي طشیك تٌِب ثتْاًذ تزْیضُبی پضؽک خْد سا عفبسػ دُیذ .ثضیج دیگیش
ُن ثضج ثیوَ ثْدى ثیوبس هی ثبؽذ کَ تبحیشػ سا ثش سّی ُضیٌَ ُبی ثیوبس هی گیزاسدّ .ریْد چٌییي ثخؾیی هطوئٌیب
گبهی سّ ثَ رلْ دس سعیذى ثَ ُذب هب یعٌی کن کشدى دفعبت هشارعَ ثَ ثیشّى اص هٌض ثشای اًزبم کبسُبیی کیَ گبُیب
هی تْاى ثذّى خشّد اص هٌض اًزبم داد.
 -4چرا اضتفبدِ از ضیطتى ْبی يٕثبیهی؟
ُوبًطْس کَ دس اثتذای همبجَ گفتَ ؽذ تکٌْجْژی هْثبیل یک تکٌْجْژی سّ ثَ گغتشػ ثب عشمت ثغیبس صیبد ثْدٍ اعیت
کَ هی تْاى اص آى ثب تْرَ ثَ اهکبًبتی کَ ثشایؼ دسًظش گشفتَ ؽذٍ دس صهیٌَ عالهت ُن ثِشٍ ثشد .گشدؽگشاى هطوئٌب
داسای گْؽی ُبی تلفي ُوشاٍ هزِض ثَ اهکبًبت لبثل تْرَ ُغتٌذ .اهشّصٍ اکخیش کیبسثشاى گْؽیی ُیبی تلفیي ُویشاٍ
داسای گْؽی ُبی ثب اهکبًبتی اص لجیل ری پی اط ،دّسثیي مکبعیی ّ فیلوجیشداسی ّ دیگیش اهکبًیبت هخیل اتقیب ثیَ
ایٌتشًت ّ غیشٍ ُغتٌذ .دس صهیٌَ عالهت دس طْ هذت عفش کبسثشاًی کَ داسای گْؽی ُبی تلفي ُْؽوٌذ ُغیتٌذ
هی تْاى ّاسد ؽذ ّ ثضج پضؽکی ّ عالهت سا ّاسد صْصٍ گشدؽگشی ًوْد .اّجیي دجیلی کَ هیتْاى ثشای اییي کیبس رکیش
کشد کبُؼ ُضیٌَ ّ فشفَ رْیی دس ّلت اعت .ثیوبساى ثزبی ایٌکَ ّلت ّ ُضیٌَ خْد سا فشب سفتي ًضد پضؽیک کٌٌیذ
هی تْاًٌذ اص ساٍ دّس ّ آى ُن ثقْست هشتت ثب پضؽک دس استجبط ثبؽٌذ .ثعٌْاى هخب هی تْاى ثیوبسعتبى ُیب ّ دسهبًگیبٍ
ُبی هْرْد دس عطش هٌطمَ سا ثَ ایي عبهبًَ هتقل ًوْد تب ثَ عشّیظ دُی ثیَ کیبسثشاى ثپشداصًیذ .ثعضیی ثیویبساى
هخل ثیوبساى آجضایوشی ،صًبى ثبسداس ،کْدکبى ثیوبسّ ،سصؽکبسات تضت هشالجت ،ثیوبساى تضیت دسهیبى داسّییی خطشًیب کیَ
ًیبص ثَ هشالجت ّ ًظبست هغتوش پضؽک داسًذ هی تْاًٌذ ثب اعیتفبدٍ اص چٌییي ًیشم افیضاسی صًیذگی ساصیت تیشی داؽیتَ
ثبؽٌذ ّ دس هْالع شّست ثَ پضؽک هشارعَ صضْسی داؽتَ ثبؽٌذ.
اًتمب اطالمبت اص ثیوبس ثَ پضؽک خیلی عشیع فیْست هیی پیزیشد ّ اییي خیْد هبییَ اهییذّاسی ّ لیذهی سّ ثیَ رلیْ دس
هعبجزَ اص ساٍ دّس هی ثبؽذ چشا کَ اص ُش ًمطَ ای هی تْاى ثَ ایٌتشًت هتقل ؽذ ّ ثب پضؽک خْد استجبط ثشلیشاس کیشد.
مالٍّ ثش ایي یک ثیوبس هی تْاًذ دس ُش جضظَ ثب اعتفبدٍ اص عیغیتن هکیبى ییبثی گْؽیی خیْد ّ اص طشییك چٌییي ًیشم
افضاسی توبهی هشاکض ثِذاؽتی ّ دسهبًی ًضدیک ثَ خْد سا پیذا کٌذ تب دس هْالع شّست ثَ ًضدیکتشیي آى ُب هشارعَ کٌذ.
کبسثشاى ثَ ساصتی ثبیذ ثتْاًٌذ ایي ثشًبهَ سا اص طشیك هبسکت ُبی هْرْد داًلْد ًوبیٌذ.
 -4رَٔذ اجرای کبر ثرَبيّ:
کبس ثشًبهَ ثب ًقت ثشًبهَ ثش سّی گْؽی آغبص هی ؽْد .دسّالع گشدؽگش هیی تْاًیذ لجیل اص ؽیشّ ،عیفش خیْد ثیَ اییي
عبهبًَ ّاسد ؽْد ّ اطالمبت خْد سا حجت ًوبییذ تیب ثعیذا دس صییي عیفش دسفیْست ثیشّص هؾیکل ثتْاًیذ اص خیذهبت صیْصٍ
عالهت ّ پضؽکی ایي عبهبًَ اعتفبدٍ ًوبیذ .ثعٌْاى هخب دس هٌبطمی اص اعتبى کَ دعتشعی ثَ پضؽک یب دسهبًگیبٍ
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ّصْد ًذاسد ّ گشدؽگشاى ثَ آًزب هشارعَ هی کٌٌذ ،ایي عبهبًَ هی تْاًذ کوک ثضسگیی ثیَ گشدؽیگشاى ثبؽیذ .پیظ اص
ایٌکَ کبسثش ثشًبهَ سا اص هبسکت ُبی هْرْد تِیَ کشد صب ّلت آى هی سعذ تب دس عبهبًَ مضیْ ؽیْد .پیظ اص مضیْیت
ّلت اسعب اطالمبت صیبتی اعت کَ تْعظ عٌغیْسُب اص کیبسثش رویع آّسی ؽیذٍ اًیذ .مویل دسیبفیت اطالمیبت ییب اص
طشیك عٌغْسُبی هْرْد دس خْد گْؽی ّ یب ُن اص طشییك عٌغیْسُبی خیبسری هتقیل ؽیذٍ ثیَ گْؽیی اًزیبم ّ
ثعٌْاى ّسّدی ثَ ثشًبهَ دادٍ هی ؽًْذ .صب اطالمبت سعیذٍ ثَ ثشًبهَ اص طشیك ایٌتشًت ثب اعیتفبدٍ اص پشّتکیل HTTP
ثَ عشّس هشکضی پشداصؽگش یعٌی ربئیکَ ُوَ ثشسعی ُب ثش سّی دادٍ ُبی فشعتبدٍ ؽذٍ اص عوت کیبسثش اًزیبم هیی
ؽْد ،فشعتبدٍ هی ؽًْذ( .)Khalid Elgazzar et al., 2012دس ًِبیت ُن دسفْست ًیبص ایي اطالمبت دس اختیبس دکتش لیشاس هیی
گیشد تب ًظش خْد سا امالم کٌذ .هشصلَ آخش ُن ثشگؾت ًتیزَ ثَ کبسثش اعت کَ ثبص ُن اص طشیك ُویبى پشّتْکیل فیْست
هی پزیشد .دس فلْچبست صیش (ؽکل  )0توبهی هشاصل هذ اسائَ ؽذٍ دس ایي همبجیَ ثیب ًیبم هعبجزیَ علغیلَ هشاتجیی اص
صهبًیکَ کبسثش ّاسد ثشًبهَ هی ؽْد ّ اصغبط دسدس هیکٌذ تب ّلتیکَ ثَ عالهت ثشعذ ثَ ًوبیؼ گزاؽتَ ؽذٍ اعیت.
دصم ثَ رکش اعت کَ توبهی سًّذ اسائَ ؽذٍ دس هذ هعبجزَ علغلَ هشاتجی ثیشای اییي هیذ طشاصیی ؽیذٍ اعیت ّ
ُیچ گًَْ هذ ثب سًّذ هؾبثِی ّرْد ًذاسد .دجیل ًبهگزاسی ایي هذ ثٌبم هعبجزَ علغلَ هشاتجی ایي اعیت کیَ ییک
فشد ثیوبس ثزبی هشارعَ هغتمین ثَ پضؽک ثبیذ پظ اص پؾت عش گزاؽتي علغلَ هشاتت ثشًبهَ ثیَ هشصلیَ هشارعیَ
ثَ پضؽک ثشعذ .دسّالع ثیوبس پظ اص ایٌکَ ثَ ایي اطویٌبى سعیذ کَ ثش اعبط تزْیضُب ّ تزشثیبت ّ داًؼ دسّى ثشًبهَ
هعبجزَ پیذا ًویکٌذ ،ثشًبهَ ثَ ّی پیؾٌِبد هیکٌذ تب صتوب ثَ ًضدیکتشیي پضؽک هشارعَ کٌذ.
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دس فلْچبست ثبد اثتذا کبسثش هیتْاًذ دّ دجیل ثشای ّسّد ثَ ًشم افضاس داؽیتَ ثبؽیذ .کیبسثش هیی تْاًیذ ثیب اصغیبط دسد ثیَ
ثشًبهَ ّاسد ؽْد ّ یب ایٌکَ ثشای هطبجعَ ّ کغت اطالمبت ثیؾتش ّاسد ًشم افضاس ؽْد .پظ اص هطبجعَ اگش کیبسثش دسیبفیت
کَ اصغبط دسدػ ثخبطش هشیضی هی ثبؽذ ،ثذًجب هعبجزَ هیشّد .ثب ثشسعیی لغیوتِبی هیشتجظ ثیَ مالئین ثیویبسی
خْیؼ یب ثَ سّػ هعبجزَ خْد هی سعذ ّ دسًِبیت ثَ عوت دسیبفیت داسُّیبی هیْسد ًییبص اص داسّخبًیَ هییشّد .دس غییش
ایٌقْست ثبیذ ثب اعتفبدٍ اص ثشًبهَ پضؽکی هٌبعت ثشای خْد پیذا کٌذ کَ ثتْاًذ دس هشاصل هعبجزَ ثب ّی ثبؽذ .دس اییي
هشصلَ دکتش ثب ثشسعی ثیوبس ّ مالئن صیبتی ّی اص طشیك ثشًبهَ ّ اثضاسُبی گْؽی ُْؽوٌذ ثَ تزْیض هی پشداصد .اییي
هشصلَ هی تْاًذ داسای عَ خشّری ثبؽذً .تیزَ ثشسعی دکتش هی تْاًذ تزْیض داسّ ثبؽذ یب ایٌکَ ثیشای هعبجزیَ فمیظ
اعتشاصت ّ هشالجت ُبی هخقْؿ تزْیض کٌذ ّ دس آخشیي ّ ثذتشیي صبجت ُن دسفْستیکَ پضؽک ًتْاًیذ ثیَ تؾیخیـ ّ
تزْیض لطعی ثشعذ اص کبسثش دسخْاعت هشارعَ صضْسی کٌذ کَ دسّالع ثیویبس ثیَ آخیشیي هشتجیَ هیذ هعبجزیَ علغیلَ
هشاتجی سعیذٍ اعت.
ْ ًََّٕ -4بی يػبثّ:
اص آًزبئیکَ عیغتن مبهل اًذسّیذ تْعظ گْگل سّاًَ ثبصاس ؽذ ،ثضسگتشیي هبسکت ثشای اًتؾبس ثشًبهَ ُبی اًذسّیذی ُن
اصآى گْگل هی ثبؽذً .بم ایي هبسکت گْگل پلی هی ثبؽذ( .)Google Play, 2013ثب ثشسعی دعتَ ثٌذی ثشًبهَ ُیبی
کبسثشدی پضؽکی ثَ ایي ًتیزَ سعیذین کَ ثشًبهَ  Medscapeداسای ثیؾتشیي ماللَ هٌذ ّ ثیؾتشیي ًقت فعب ثش سّی
گْؽی ُبی ُْؽوٌذ اًذسّیذی عشاعش رِبى هی ثبؽذ (ؽکل  .)2تب تبسیخ  0992/01/7ایي ثشًبهَ ثیش سّی گْؽیی
اًذسّیذی یک تب پٌذ هیلیْى کبسثش ًقت ثْدٍ اعت .دس ایي تبسیخ تب ًغخَ ؽوبسٍ  9ایي ًشم افضاس هٌتؾش ؽیذٍ اعیت.
طجییك تْ یییضبت فیفضَ ایییي ثشًبهییَ دس هبسکییت گْگییل پلییی ایییي ثشًبهییَ پشطشفییذاستشیي ثشًبهییَ ثیییي پضؽییکبى موییْهی،
داًؾزْیبى پضؽکی ،پشعتبساى ّ دیگش افشاد هشتجظ ثب هغبئل پضؽکی ّ ثیوبساى هی ثبؽذ کَ ثَ رِت کغت اطالمبت
پضؽکی ّ ثیوبسعتبًی هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشیذ( .)Medscape, 2014اص اهکبًبت اییي ثشًبهیَ هیی تیْاى ثیَ آخیشیي
اخجبس سّصاًَ پضؽکی دس  93دعتَ ثٌذی هختل  ،اهکبى رغتزْی توبهی پبیگبٍ دادٍ ثشًبهَ اص دسّى ثشًبهَ ًقت ؽذٍ
ثش سّی گْؽی ،لبثلیت رخیشٍ ّ اسعب همبدت ثب اعتفبدٍ اص ایویل ّ لبثلیت ثَ اؽتشا گزاسی ایي هطبجت دس ؽیجکَ
ُبی ارتوبمی ،فغوتی دس استجیبط ثیب اطالمیبت داسّییی ،هبؽییي صغیبة پضؽیکی ثیب لبثلییت هضبعیجَ  029فشهیْ
پضؽکی ّ  ...اؽبسٍ کشد.

غکم  -2صفحبت اصهی ثرَبيّ )Google Play, 2013( Medscape
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ایي ثشًبهَ ثب ایي اهکبًبت ربجت اهب هضذّد داسای طشفذاساى ثغیبسی هی ثبؽیذ .ثشًبهیَ پیؾیٌِبدی دس اییي همبجیَ هیی
تْاًذ تکویل کٌٌذٍ خیلی خْثی ثشای ایي ًشم افضاس ثبؽذ .اججتَ دس هذ اسائَ ؽذٍ استجبط ثب پضؽکبى دسًظش گشفتَ ؽیذٍ
اعت دسفْستیکَ دس ُیچ یک اص ثشًبهَ ُبی پضؽکی هْرْد دس هبسکت ُب چٌیي اهکبًبتی دس ًظش گشفتَ ًؾذٍ اعت.
 -4جًع ثُذی:
دس ایي همبجَ دسثبسٍ هْ ْ ،ثکبسگیشی تکٌْجْژی گْؽیی ُیبی ُْؽیوٌذ دس صهیٌیَ عیالهت گشدؽیگشاى ثضیج گشدییذ ّ
هذجی اص اهکبًبت لبثل پیبدٍ عبصی ثش سّی گْؽی ُبی ُْؽوٌذ اسائیَ ؽیذ .دسهیذ هعبجزیَ علغیلَ هشاتجیی اسائیَ
ؽذٍ دس همبجَ ثکبسگیشی اثضاسُب ّ عٌغْسُبی تعجیَ ؽذٍ دس گْؽی ُبی ُْؽوٌذ ُوچْى ژیشّعکْپ ،هیکشّفْى ّ
غیشٍ پیؾٌِبد ؽذٍ اعتُ .شکذام اص ایي عٌغْسُب ثشای ثشسعی ؽشایظ ؽخقیی ّ هضیطیی گشدؽیگش ثکیبس گشفتیَ
ؽذٍ اًذ .ثیشای ثعضیی اص تغیت ُیبی پضؽیکی کیَ ُین گشدؽیگش ثیَ پضؽیک دعتشعیی ًیذاسد ّ ُین ًویی تیْاى اص
عٌغْسُبی تعجیَ ؽذٍ اعتفبدٍ کشد ،اتقب گْؽی ُْؽوٌذ ثَ دعتگبٍ ُبی تْجیذ ؽذٍ ثشای ایٌگًَْ تغت ُیب ثیب
اعتفبدٍ اص عٌغْسُبی استجبطی گْؽی هخل ثلْتْث پیؾٌِبد ؽذٍ اعیت .اص دیگیش ّیژگیی ُیبی اسائیَ ؽیذٍ دس اییي
هذ هی تْاى ثَ ثخیؼ اطالمیبت ًیشم افیضاسی آى اؽیبسٍ کیشد .هیذ هعبجزیَ علغیلَ هشاتجیی هیی تْاًیذ هشرعیی اص
اطالمبت ّ داًغتٌی ُب ّ اخجبس دس صهیٌَ ُبی هختلی عیالهت ّ پضؽیکی ثیشای گشدؽیگشاى ثبؽیذ کیَ ُیذب دسًظیش
گشفتَ ؽذٍ ثشای ایي ثخؼ ثشّص ًگِذاؽتي اطالمبت گشدؽگش ّ ُوچٌیي آگبُی ّی اص ثیوبسی ُیبی ؽیبیع ّ ساییذ دس
هٌطمَ ای کَ لقذ گشدػ داسد هی ثبؽذ .دس ایي هذ ؽذٍ ؽشایظ ّ اهکبًبت استجبط هغتمین ثب پضؽک ّ داسّخبًَ ًیض
دسًظش گشفتَ ؽذٍ اعت .ثطْس خالفَ هی تْاى گفت کَ دسفْست پیبدٍ عیبصی هیذ هعبجزیَ علغیلَ هشاتجیی  ،ییک
گشدؽگش یب صتی ؽخقی کَ اص ثشًبهَ اعتفبدٍ هی کٌذ اص هیْلعی کیَ اصغیبط ّریْد ثیویبسی دس خیْد هیی کٌیذ تیب
ّلتی کَ تضت هذاّا ّ ثِجْدی کبهل لشاس گیشد ثطْس هذاّم ثب ثشًبهَ دس استجبط هی ثبؽذ کَ ایي اهش خْد ثبمیج کیبُؼ
ُضیٌَ ُبی هقشفی ،کبُؼ ثضج تشافیک ّ عفشُبی کْتبٍ دسّى ؽِشی ،ثبدثشدى عطش داًیؼ کیبسثش دسثیبسٍ ثیویبسی
خْد ّ ساٍ ُبی همبثلَ ثب آىً ،گِذاسی اطالمبت ثیوبسی ّ ّ عیت عالهت ّی دس ثشًبهَ ثیشای اسربمیبت ثعیذی ّ تضیت
هشالجت لشاس دادى ّی هی ؽْد .دسًِبیت یک ؽیخـ گشدؽیگش دسفیْست ثشخیْسدى ثیَ هؾیکل دس عیالهتی خیْد ،ثیَ
ساصتی ثب اعتفبدٍ اص ایي ًشم افضاس ّ فشب کوتشیي ُضیٌَ ّ ّلت هیی تْاًیذ خیْد سا هیذاّا ًویْدٍ ّ ّلیت خیْد سا فیشب
ثبصدیذ ّ گشدػ کٌذ .دسّالع اهٌیت سّصی ّ رغوی گشدؽگش ًیض تبهیي هی ؽْد .ایي اهش خْد ثبمیج ریزة گشدؽیگش
ثیؾتش هی ؽْد .دسهٌبطمی کَ اهکبًبت پضؽکی ثَ ساصتی دس دعتشط ًیغت ّ یب ایٌکَ داسای هٌبطمی فعت اجعجیْس
اعت ،ایي ًشم افضاس هی تْاًذ هؾکل ثغیبسی اص گشدؽگشاى ثخقْؿ آًِبیی سا کَ ثعلت هجتال ثْدى ثَ ثیوبسی ًیبص ثیَ
هشالجت داسًذ سا صل کٌذ ّ دسًتیزَ ؽبُذ رزة سّص افضّى گشدؽگش ثَ هٌطمَ خْاُین ثْد.
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