
 

 

 ل یموبا یبهداشت قاتی تحق  یاه برار و نقشه یناسش یهست

 

  ده یچک

  حال،  نیارشد کرده است. با  یینما  صورتبه   ریاخ  یهادر سال  لیموبا  یبهداشت  قاتی تحق  ای همراه و  سالمت تلفن   :هدف

  کی  بدون  است.  یانتخابموقت و    لیموبا  یبهداشت  یهااز دامنه   یروشن  فیبدون تعر  لیبهداشت موبا  یبر رو   اتقی تحق

برا نقشه  پتانس  قات یتحق  ی راه  است  موبا  لیممکن  بهداشت  نکن  را  ل یکامل  ایمدرک  در  چارچوب   کی   مقاله،  ن ی. 

   .ارائه شده است نقشه راه  کی و روشن کردن   لیموبا یبهداشت یهادامنه   فیتعر برای یشناس یهست

ناشی   کیستماتیس  صورتبه  یشناسی . هستکنیمارائه می  لیاز بهداشت موبا یشناس یهست ک ی در این مقاله ها:روش 

و    ی شناس ی هست  ی رو  بر،  2014در سال    لیدر بهداشت موبا  حاضر  قیآن است. تحق  یو عناصر اصل   ابعاد   توسعه  از

   .دارد د یتاک لیموبا یبهداشت قاتی تحق ی خال /کور نقاط  و  روشن  نقاط کردن برجسته 

  و روشن    نقطه  ینچند بنابراین  .  بوده استناهموار    اریبس  2014در سال    لیموبا  یبهداشت  قاتیتحق  داتیتاک  ها:افته ی

  ی هابرنامه همراه و  تلفن   یهاافراد از دستگاه  یعمدتا بر استفاده   حاضر  . پژوهش وجود دارد  کور یا خالی نقطه    یاریبس

   .دارد  تمرکز  همراهتلفن   قیاز طرمراقبت    تیفی بهبود ک  و  شتری دست آوردن اطالعات مربوط به سالمت ب به   یبرا  ی کاربرد

  لیموبا   یبهداشت  قاتی تحق  یراه برانقشه کننده  تواند متعادل یم   بر این مسئله   د یکه تأک  یمکنی استدالل م  :یریگجهینت

 قات ی تحقطور مداوم  به تواند  یکه م   داردراه  در توسعه و حفظ نقشه   ینقش اساس   یشناختی هست   یبردارنقشه   .باشد 

   .کند  تیو هدا ی ابیارز را لیموبا یبهداشت

 

 نقشه راه  .یشناس  یهست  .لیسالمت موبا mHealth.  :یدیکلمات کل

 



  یمعرف. 1

دهندگان  ارائه   رای برا    یمکان  تیمحدود  و   یزمان  یآزاد  کهاست.    یمشارکت  یبهداشت  یهامراقبت   اصلی  مفهوم،  تحرک

ی  مشارکت   یبهداشت  یهامراقبت   در   ل یتسهموجب    جه ی و در نت  کند ی فراهم م  یبهداشت  یها مراقبت کنندگان  افت یو در

  عنوان به را    یادیتوجه ز   ریاخ  یهادر سال،  لیبهداشت موبا  ایو    حوزه سالمت همراه  که  ستیتعجب ن  ی. جاگرددمی 

و نقل کارکنان و    حمل افته یتکامل  ، یکیزیف  لحاظ . مفهوم تحرک از ه استبه دست آورد صنعت بهداشت و درمان  نفوذ 

 دیجد   م یپارادا  ک ی[؛  1]  است  مدرن  ی آورفن حمل و نقل اطالعات با استفاده از    یسادگبهداشت و درمان به   زاتیتجه

الکترون  مفهوم  شود، منجر بهی [ آغاز م2از راه دور ]  یکه در پزشک بهداشت   عنوانای به مجموعه   ر یزبا    کیسالمت 

گوش 3]  گرددمی   لیموبا فن هوشمند    یهای [.  بعد نشان   مرتبط   یها ی آورو  مرحله  نقل    ی دهنده  و  در حمل  تکامل 

   .هستند  یبهداشت یها تحرک و مشارکت در مراقبت  جهیدر نتو    [4] بخش بهداشت تغییر در یاطالعات برا

  ل یبهداشت موبا  یمقاله   808وجود داشته است. در مجموع    چند سال اخیردر    لیدر بهداشت موبا  یانفجار پژوهش  کی

  یآور جمع   یهاکه داده   ی زمانوجود دارد،    2015  ه یژانو  و   2013  هایبین سال  PubMedدر    شده   ه ینما  با خالصه 

  لی شده در اسکوپوس بهداشت موبا  ه یمقاالت نما  تعداد   مشابه،   طور به .  بود  ( ٪45)  364، حدودا  2014  سال  از   هشد 

   ادامه دارد.  آنها رشد  ادیاحتمال ز و به  .بوده است [ 1] 2010از سال ی شیشاهد افزا

  چند دامنه  ی بررس   اساس همراه و برتلفن   ی کاربرد  یهابا تمرکز بر برنامه   ی ادی، تا حد زلیبهداشت موبا  ی بر رو   قاتی تحق

جنبه   ی و مطالعات کم هستند متمرکز    ماریرفتار ب ر ییتغ  یبرا ی متن ام یپ ستم یس اکثر مطالعات به ". بوده است یانتخاب

  براثرات تمرکز محدود    یدرستبه   هی انیب  نی[ ا5. ]"د ندهمی قرار    یمورد بررس را    لیموبا  ی بهداشت  یهاستم یس   یت یتقو

همراه و  تلفن   ی کاربرد   یهابرنامه و    ل یموبا  یبهداشت  یهاحوزه   حالنیباا  .کند را بیان می   ل یموبا  یبهداشت  یهاپژوهش

  یبهداشت  یهامراقبت ( و ICTاطالعات و ارتباطات )  ی فناور  این مسئله در مقابل .  ها استاز این   فراتر  ی متن  یهاام یپ  ای

شده    پراکنده  یمتمرکز پژوهشی  با دقت    لیموبا  یبهداشت  یهاانداز پژوهشوجود، چشم   نیا. باقرار دارد  جیو نتا  ماریب

[  6/12]تاکید دارد  دارو    ایبه درمان    یبند یپا  ینظارت بر خود برا  ایو    رفتار، مداخله  ر یی. اکثر مطالعات بر تغاست

[. 20-13]  تاکید دارند   لیموبا  یکاربرد  یهابرنامه   یهای ژگی و  بر   خاصتمرکز    ایو    رش یبه پذ   دیگر مطالعاتکه  ی حالدر



و    آموزش   و   مار یدرمان، مراقبت از ب  ص، یتشخ  ،یریشگ یپ  برای   همراهتلفن  ی آورفن   استفاده از   نیز   گرید  تحقیقچند  

   [.24-21] ند اه ی قرار دادبررس را مورد پرورش 

صورت به   محققان   همچنان نامشخص است.  لیموبا  یبهداشت  یهاحوزه   ف ی، تعربه بحث  همه عالقمندی   نیا  ان یم  در

 ات قی کار تحقدستور  ازهم گسیختگیانتخاب منجر به    نی. اشوند می متمرکز  این موضوع  مختلف    یهابخش   انتخابی بر

است. ب   ازینبنابراین    شده  ا  انیبه  در    موثر  ل یتسه  یبرا  ل یموبا  یبهداشت  یهایدگی چیپاز    یبی ترک  جادیو  پژوهش 

  ی برایمانع  قاتیتحق  یبند و طبقه   یدر نامگذار  یفعل  یسردرگم  "[.  25]  وجود دارد   لیموبا  یبهداشت  یهاستمیس 

و آنچه    میدانی حال حاضر مرداز آنچه که    یدرک منطق   کیبه    دنیرس   یما برا  یهاتالش   که . . .  است  از راه دور  یپزشک

توسعه    در   شرفت یمانع پ که  همان اندازه مهم استبه این موضوع  .  کند آن داریم را با شکست مواجه می   دانستن به   ازین

از راه    یپزشک  یهانه یو هز  یواقع  ی ایبه پاسخ در مورد مزا  دنیرس   یراستا  در   اتی قی تحقکار    دستور   ک ی  یسازاده یو پ

  ل یموبا  یبهداشت  یهای دگیچیپ  دادن نشان    برای  یشناس یاز هست،  های نگران  ن یاوجود  [ با  492  ، ص 26]".  شودمی   دور

  یابیگذشته و ارز نگاه به  و    قیتحق  ی راهنما  ینقشه راه برا  کی ساخت    یبرا  د توانی م  یشناس ی . هستکنیممی   استفاده

   .کردبه روز بنا به نقشه راه توان ی را م ی بردارنقشه و یشناس ی . هستقرار گیرد  پژوهش حاضر مورد استفاده 

  ی شناسی هست  استفاده از مفهوم با  ی منطق  یشکنساختارو سپس    ل یبهداشت موبار  د  ی د یکل  ف یتعار  ی برخ  ی ابتدا به بررس 

توسعه    گی چگون  و  لیموبا  یبهداشت  یهاحوزه   ف یتعر  برای   یشناس ی هست استفاده از    یبه شرح چگونگ   سپس.  پردازیممی 

دوباره مفاهیم را   یبهداشت  یهامراقبت  ی برا  ستیزط یمح  در حال تحول و  ی انطباق با تکنولوژ  ی راپردازیم و بآن می 

شود  استفاده    ل یر بهداشت موباد   پژوهش   برای   د توانی م  یشناس ی که چگونه هست  کنیم تصور می   ، سپس.  کنیمتعریف می 

ساخت برای  شکاف    نیا  یو فرموله کردن استراتژ  نیو تدو  پژوهش و عملکرد   و  قیدر تحق  شکاف موجودکشف  و به  

   . پردازیممی آن  یاز مجموع اجزا ی بزرگتر فیط

 

 

 



    لیبهداشت موبا  یفتعار. 1.1

هر  از   ف یتعر ر ییتغ در آن  که یا ، دوره گرددقبل بازمی  سال ستیببه  سالمتدیگری از  و نوع لیبهداشت موبا اصطالح

  شنهاد یپرا    ل یموبا  یبهداشت  یا هدامنه ابعاد و عناصر    ،فی. تعارناشی شد سالمت و نظم و انضباط    یهای آورفن دو نظر  

  ی بعد   بخش  و در  کنیم بحث می   ف یتعار  نیمورد ا  این بخش در   . در را بیان کنند   دامنه  جامع   ی معن  نتوانستند   اماکردند  

 . کنیماقدام می  لیبهداشت موبا یشناس ی هست ک یساخت نسبت به 

Istepanian ،Jovanov   وZhang  [27بهداشت موبا ]و    یپزشک یهاسنسور همراه،محاسبات تلفن"عنوان به  را لی

  دهد، تصور ی م  نشان  آنهاهمانطور که عنوان مقاله اند.  کرده  فیتعر  "یبهداشت  یهامراقبت یبرا  های ارتباطاتی آورنف

د  ندهی آنها نشان م  ،ریدر مقاله اخبود.    "یبهداشت  یهامراقبت  یجهان  میس ی ب  اتصالو    یکپارچهتحرک  ...  "  در جهت  آنها

،  28]  ."است  ندهیآ  4G  یهاشبکه  یهای ژگ یهدف با ومورد    ،یپزشک  یهاستم یس   نسبت به  موبایل  سالمت  تکامل...  "که

در    ایبالقوه   ریو تاث  است  متمرکز  ایشبکه حمل و نقل  افزار و  سخت بر  آنها  تعریف    [  متن اصلی هستند   Italicکلمات  

   است. ی آوربر فن  یمبتن  فی تعر  نی. ادارد اتصال  شیبهداشت و درمان با توجه به افزا

Akter  ،D Ambra  وRay   [29تعر ]همراه مانند استفاده از ارتباطات تلفن همانند  . . .  لیبهداشت موبا"  اند که کرده   ف ی

PDA   برا  یهاتلفن   و   ها با    را   ل یبهداشت موبا  ف یتعر  یتازگ به   ن یو اطالعات است. محقق  یخدمات بهداشت  یهمراه 

انتقال    ی( برامکسی، واWi-Fi  از  ،GSM ،GPRS / 3G)به عنوان مثال، بلوتوث،    میس یب  یهای آور فن   یتمرکز بر رو

هوشمند،  یهای گوش   ل،یموبا یهاجمله تلفن  از همراه،تلفن  یهادستگاه قیو خدمات از طر سالمت یهاداده مرتبط با 

در همه  همراه    یهاتلفن   حضور  د که ندهی آنها نشان م  ن،یاعالوه بر.  "اند داده   توسعه   هاتاپ و تبلتلپ   ، یب یج  هایانهیرا

  نیز  ف یتعر  نیا  ، یقبلبحث  مانند  ه[  29].  "همراه استتلفن   یبهداشت  یهامراقبت فرم  پلتدر    یعنصر مرکز   کی"جا  

   .است ی آورر فن ب  یمبتن

[. در ادامه به استفاده  30]  تاکید دارد  لیبهداشت موبا  در  استاندارد  فی تعر  کیعدم وجود    بر  یسازمان بهداشت جهان

تعر موبا  فیاز  عموم  و  یزشکپ  اقدامات"عنوان  به   لیبهداشت  حما  یبهداشت  مانند تلفن   یهادستگاه  ت یبا  همراه، 

 ... میس   یب  یهادستگاه   ریها(، و سا  PDA)  ی شخص  تالیجید   ارانیدست  مار،ینظارت بر ب  یهاهمراه، دستگاه  یهاتلفن 



  دهی چیپ  یهای ژگیو  ب یترک  نی( و همچنSMSکوتاه )   امیپ  سی صدا و سرو،  همراهتلفن در    گذاریه ی شامل استفاده و سرما

  3G یهاستم یهمراه )س و چهارم ارتباطات از راه دور تلفن  سوم نسل(، GPRSاز جمله خدمات ) یکاربرد  یهاو برنامه 

  Freytsisو    Speciale[  30] اشاره خواهیم کرد.    " بلوتوث  یآورفن   و  (،GPS)  یجهان  یابیت یموقع  ستم ی(، س 4Gو  

در درجه اول با   ف یتعر  نیا  ی در تکنولوژ.  کردند   استفاده   midwives  ی برا  اقدام   به در پاسخ    یکسانی   ف ی[ از تعر31]

صاحبان    ،بهداشت و درمان  یدو منطقه   ،است  یبهداشت  یهامراقبت   ی به جا  یو اقدامات بهداشت عموم  ابتطب  اشاره به 

   .ی دارند مختلف  اطالعات تیریمد   یازهایو ن

Nacinovich [3بهداشت موبا ]استفاده از ارتباطات " که.  معرفی کرد کیبخش از سالمت الکترون   کی عنوان  به   را   لی

اما تمرکز ندارد    ی آورفن   بر   فی تعر  نیااست.    " منظور بهبود سالمت. . . به اطالعات سالمت و خدمات  ی برا  همراهتلفن 

   .قبلی است فیمکمل تعار   که. باشد فعال  ممکن است یفناور   نیا جینتا و  در اطالعات سالمت، خدمات

تعار  در مراتب  ساختارGrigsby  [26  ]و    Bashshur  ،Shannon  ،Krupinski  ،باال  ف یمقابل  بهداشت   ی سلسله 

.  ن کردند ابی حوزه سالمت در ارتباطات(  ی فناوراطالعات و ارتباطات )اطالعات و  ی جزء از فناور ک یعنوان به را  لیموبا

  ی هادامنه . آنها چهار جزء از  ه شده استد یکش  ر یبه تصو  کیسالمت الکترون   با از راه دور    یپزشک   شرفتیپ  نه، یزم  ن یدر ا

و خط   از راه دور  یهاداده   ی آورجمع   ، کارکنان  یبهداشت  یبانیپشت  ،ین یبال  یبانی: پشتکردند   شنهادیپرا    لیموبا  یبهداشت

از راه دور )از جمله بهداشت   یپزشک  ستم یس   یعد اساس عنوان سه بُبه را    یآور ها و فنبرنامه   شتریب  آنها   [. 26تلفن ]

  .است  ی اریبسقطعات دارای  از ابعاد   ک ی. هر دادند   نشان (لیموبا

 ن یا  بنابراین.  د نشوی م  تیهمراه هداتلفن   یآورفن   یبرا  "M"   با  ف یاز تعار  یار یقابل درک است که بس  موضوع   نیا

برا تلفن   ستمیس   ک یدر    د یبا  ی تکنولوژ  جاسازموثر  مراقبت    ی همراه  ا  یسالمت  باشد.   د ی د  کی   ف یتعار  ن یشده 

و به صراحت شامل    است  شدهگنجانده    ی تکنولوژ  ن یا  که در آن   کنند می تجسم    ی رااطالعات  ستم یس از    کیاتستمیس 

  یدگ یچ یپآن در نظر گرفته شده است. آنها    ی برا  بهداشت و درمان   ستمیس   در   یینها  جی نتا  و   است  نفعان یمشارکت ذ

  Grigsby  و  Bashshur  ،Shannon    ،Krupinskiارائه شده توسط    فی . تعرگیرند را در نظر نمی  دامنه  ی بیترک

.  برد ی رنج مآن    یاثربخش  فیو تضع  ستمیس   یانتخاب طراحدر  تعصب    ی، اما از نوعسازی رسیده استتا پای پیاده [  26]



  یکی تکنولوژ  یهاحلراه   که  باشند   "تصویر بزرگی"   دنی، طراحان و کاربران ممکن است قادر به دیف یبا استفاده از تعار

  ی منطق   صورتبه   ،ی بعد   بخشاست. در    ینیبش یقابل پریبهداشت و درمان غ  تاثیر آن در اما  کنند  ارائه می   یعال  اریبس

   .تعریف خواهیم کرد یشناختی چارچوب هست کیبا استفاده از  آن راو حوزه  سازی کرده را پیاده  لیبهداشت موبا

 

    لی بهداشت موبا یشناسیهست. 1.2

  شی ب ی تیروا نی. چناست دشوار  یسیانگل ی عیطب ت یروا کی با استفاده از  لیکامل بهداشت موبا  یدگیچیموثر پ ی ارائه

  ی ع یساختار طب  کی  گر، ید  ی. از سوشودکاربرد آن می و    قیتحق  خطر انتخاب در آن  شیافزاموجب  و  است  از حد بزرگ  

از    یسیانگل  شینما استفاده  موبا  یهای دگیچی پدر  تواند  یم  یشناس ی هست   کیبا  موثر  با    لیبهداشت  و   ، باشد صرفه 

تواند ی که م  و طبیعی است  یبصر  ، از نمایش انگلیسی  ی بیترک  یشناس ی . هستاست  قابل مشاهده و قابل فهم   کهی حالدر

   .کنیمارائه می  لیبهداشت موبا ی شناس ی هستبخش،  نیترجمه شود. در ا گر ید یهابه زبان 

. کند ی می و سازمانده یبند طبقه آن را اصطالحات که [؛ 32]  است دامنه   کیاز  ی مفهوم  یدهندهنشان یشناس یهست

  ی ماندهزمنظور سابه   د توانی م  [ و908، ص است.  33]است    "مفهوم   کیخاص از    و  حیصر یک توضیح  "   موضوع  نیا

 رش یپذ  مشابه اصل. . . در یشناس ی ما از هست رش یپذ "[. 34]   قرار گیردمورد استفاده   دهی چیپ ستمیس  کی حاتیتوض

  ی مفهوم  طرح نیتر، سادهاستحداقل تا آنجا که معقول  ؛کند بیان می  کیزیف ستمیس  کی  است که یعلم یتئور ما از

  .کند می  استفاده "فیل قابل مشاهده است"مانند  یشناس ی هست ک ی[ از 16، ص. 35]  " کنیمانتخاب و بیان می را 

موبا  یشناس یهست شکل  لی بهداشت  مولفه   1  در  چهار  است.  شده  داده  موبا  انگریب   ینشان  از    لیبهداشت  که 

الف بیان شده    مهیدر ضم  تمام عباراتنامه  . واژه است  شده آورده  مثال    ک یذکر  با    ری در ز  آمده   دستبه   شناسیهستی

   .کرد م یبحث خواهآن  محصور در ی و اجزا  عناصر ،یبند طبقه  ، ابعاد آنشناسی وایجاد هستی  در اینجا در مورد است.

  در   مسئله نی. اه شده استداد حی[ توض25،36]  Synو  Ramaprasad توسط  یشناس ی هست ک ی ایجادما در  روش 

کارهای گذشته    سندگان ینو  و   ( ی اطالعات  ستمیس   استاد در زمینه   در آموزش و دو   پزشک  ک یمقاله )  سندگان ینو  انیم



استتکرار چالش  ی  که   یشناس ی هست  ک یساخت    ، اصلی.  کامل    باصرفه   ، یمنطق  است  باید .  باشد و  در    بنابراین 

   .نزدیک باشد  لیبهداشت موبا یهادامنه به شرح باشد و  یمنطق  دامنه یساختارشکن

  نامه واژه   ک ی   جاد یو ا  کارهای گذشته   تکرار   که بابود.    لیبهداشت موبا  بااطالعات    ی فناور  ستم یانطباق س   اصلی   چالش

)ضم  از شد   (الف   مهیاصطالحات  اانجام  در  باش   د یبا  نه،یزم  نی.  داشته  هست  میتوجه  از    یکی  یشناس ی که 

توان  ی را م   لیمانند بهداشت موبا  ده یچیپ  یهادامنه   .دهد می   ارائه   را   ل یبهداشت موباممکن در زمینه    هاییشناس یهست

یک مسئله  [  37، ]مشکل  نیا  .دادمطالعه قرار   مورد   خاص خود  یشناس ی با هست  دگاه،ید ن یاز نقاط ا  یار یبسلحاظ  از  

مطالعه  را مورد ممکن است دامنه   باشد که لنز کیتواند ی م یشناس ی بالقوه است. هر هست ونیبا فرموالس  رقابل حلیغ

   . قرار دهد 

 یشناس ی [. هست1]  بیان شده است  اتیجزئبا    Synو    Cameron  ،Ramaprasadدر    لیبهداشت موبا  یشناس یهست

  ستمیسهامداران در س   ل،یبهداشت موبا  ستمیس :  شودمی عد  به سه بُ   ل یموبا  یبهداشت  یهاحوزه موجب ساختارشکنی در

  ی شناسی از هست  ی فرع  ابعاد   که به ابعاد و  ییهاواژه :  د یبهداشت و درمان. )توجه داشته باش   ستمیس   جینتا  و  بهداشت

  فی. تعارنشان داده شده است  1در شکل    هاستون   ی از الحاق  ا ی.( ابعاد با ستون  اند نوشته شده   حروف بزرگبا    اشاره دارند 

.  صورت واضح بیان کردیمبه   یشناس ی آنها را در هستکه    ؛هست  ی ضمن  ابعاد   ن یشامل ا  شد   قبال بحث   که   لیبهداشت موبا

موبا  ستمیس  به  لیبهداشت  برا ن تلف  یآورفن   بنا  درمان  تیریمد   یهمراه  و  بهداشت  است  ساخته   اطالعات  . شده 

با استفاده    اطالعات و    اتارتباط  ت یریکه شامل مد را دارند    ی بهداشت  یهامراقبت   افت یدر/ لیتحواختیار  سهامداران آن  

  یهمراه برا تلفن  ی آوراز فن استفاده    از طریق  یبهداشت  یهامورد نظر از مراقبت   جی. نتااست  همراهتلفن   یاز تکنولوژ 

اطالعات بهداشت   یهاستم یمفهوم استفاده از س   گسترش و موجب    اند به دست آمده   اطالعات بهداشت و درمان   تیریمد 

  لیموبا  تبهداش   ستم یعملکرد س   کی   لیبهداشت موبا  ستمیس   از   حاصلنتایج    گر،یدعبارت[. به 38،39]  اند شده   و درمان 

   .است و سهامداران

 



.  یشناسو نشانه  تابع : ساختار،بُعد زیر استبه سه  لیبهداشت موبا یهاستم یس  ساختارشکنی درحاصل  یشناس یهست

 بیانگر  یشناس و نشانه   ستمیاقدامات س بیانگر  تابع    ؛در سیستم تشکیل شده  یسازماناشیا  و    یکیزیف  اءیاش   بیانگرساختار  

  ل یتحل وه یطور گسترده در تجز به   ، عملکردی/  ی ساختارساختارشکنی  .  هستند   تیریمد   ستمیتوسط س   اءیاش   اطالعات

  تیمرکز  ،یشناس نشانه   تشخیص صریحکه  .  گرفته است  مورد استفاده قرار  یو منطق   یکی ولوژیب  ، یکیزیف  یهاستمیس 

  .شناسد ی م تیرسم به را  لی[ در بهداشت موبا40]  اطالعاتو کاربرد  ینحو، معناشناس  ، یمورفولوژ تیریمد 

 

با اضافه کردن    د توانی مبندی  این طبقه .  کند را مفصل تفسیر می   از ابعاد  ک یهر    ،از عناصر  ی دو سطح  یبند طبقه   کی

  موجود  سطوح   ادغام   تفسیر با و    شتر یدوباره با اضافه کردن سطوح ب  ف یتعر،  شده  کاهش عناصر حذف  شتر، یب  عناصر

   .کند می  فیتعررا   ابعاد شدگی  و دانه دانه اس یمق یبند . عناصر و تعداد سطوح در طبقه یابد  گسترش 

  ستمیس   ک ی[. ساختار  41]تی استاطالعا  ستم یس دانش در    ی ازمشترک  یبراساس بدنه ساختار    یبند سطح اول طبقه 

. به منظور  است  شرح داده شده   استیمردم و س   ندها،یها، فرآافزار، شبکه، دادهم نر  افزار،سخت  با عبارات معموال    یاطالعات

   .گنجانیممی  ی اصل یعنوان اجزابه  سطح دادهدر ها و مردم را  داده عناصر،  ی محدود کردن افزونگ 

  ستم یس   و   لیموبا  بهداشت  افزارسخت  برها  و دستگاه  حسگرها  ن،ی. بنابراهستند   لیخاص بهداشت موبا  ،سطح دوم   عناصر

  ی ندهایفرا،  یدست  یندهایفرآ  و   کهشب  بر   یمخابرات  یهاشبکه   ، یمحلوایرلس    و  افزارنرم بر    یکاربرد   یهابرنامه   ،عامل

عناصر ساختار  ،  شاخهریز   و ده یبند دسته  پنج  .دارند  تمرکز  استیو مقررات س  یخصوص  م یحر  ها وبر پردازش خودکار  

  .کنند می  فی توصرا  لیبهداشت موبا یانجام عملکردها یبرا

 

  ،یابیباز  ،یسازره ی: کسب، ذخکنیممی آغاز    اطالعات  ستمیعملکرد س   در معمول مورد استفاده    یهایبند با طبقه بنابراین  

  ، و عمل  تحقیقاتدر    لیبهداشت موبا  بر  تمرکز  باهستند، اما    لیتوابع مربوط به بهداشت موبا  نی. اعی پردازش، و توز



  ر، یتفس   ل، یتحلوه ی تجز  ،یسازره ی توابع عبارتند از: کسب، ذخ  یبند طبقه   از سطح    نینخسترو،    ن ی. از امناسب نیستند 

  .دهد می   گسترش آن را و   ی دارد همپوشان جیرا یبند طبقه با  اصالح شده  یبند . طبقه کردن پاک حذف/ و  کاربرد

بنابراهستند   لیبهداشت موبا  مختص  ساختار  اول عناصر سطح  همانند  ،  سطح دوم  عناصر  دتوانی م  یسازره ی ذخ  ن،ی. 

  ینیبش یپ ، یصی تواند تشخی م ری تفس ؛باشد  ی فی ک ا ی یکم تواند ی م  لیتحل وه ی. تجزشود و یا رمزگذاری نشود ی رمزگذار

کردن  پاک    /و حذف  شده باشد   عی توز  ای  و   کیاسکوالست  ،یز یتجو  ،انطباقی   تواند ی افزار م؛ نرم باشد   گرایانهمداخله   ایو  

  .باشد  کیاتستمیس  یا ی محل تواند می 

 

  کارهای گذشته در    معموال   کهکنیم  می استفاده  ا، اطالعات، و دانش  هاز داده   یسنت  یبند طبقه نوع    چند   از  نجا یا  در

 ای و  امده  عنوان اطالعات به دست  و دانش به   خام   هایداده به صورت  شود. اطالعات  ی استفاده م  ی اطالعات  یهاستمیس 

را  و اطالعات و دانش    کنیممی  نیگزیاطالعات را با پرونده سالمت جا[. ما  41،42]  ند شوی م  فی تعر  به کار برده شده

. الزم به ذکر  است  یشناس [ از نشانه40]  یی و معنا  ینحو  ،ی کیمورفولوژ  با سطوح  متناظر  مسئله  نی. اکنیمحفظ می 

  گیردقرار می   دانشبعد از    یینها  عنصر   عنوان دارد. اغلب، عقل به نوجود    یسطح عملی مرتبط با  عنصر  چ یه  است که 

ها،  از داده مفهوم    کیهمچنان به صورت    عقل مفهوم    ،آن  تیجذاب . با وجود  نیست  یاریبس  ل یشامل دال  انتخاب ما[.  43]

اطالعات   یاز فناور   بنابراین  ،استدشوار    یی این مسئله بسیارشناسا.  گرددبیان می   نیست  ملموس که    و دانش  اطالعات،

استفاده    پاک کردن  /و حذف  به کار بردن   ،ل یو تحل  هیتجز  ره،یدست آوردن، ذخبه   ی( برالی)از جمله بهداشت موبا

 د ی. شااست نشده  ان یب کارهای گذشته  در  عقل  ت یریمد  یبرا استیو س  ندهایافزار، شبکه، فرآنرم  افزار،. سخت کنیممی 

 اضافه کرد. عناصر سطح دوم  بتوان به ، بوددر دسترس   عقل ستمیکه س  یزمان ندهیدر آ

 

 



 شناسی بهداشت موبایل : هستی 1شکل 

 سیستم بهداشت موبایل 

 نتایج  سهامداران  گذارینشانه توابع  ساختار 
دهندگان  ه  ارائ داده  کسب افزار سخت 

 های بهداشتیمراقبت 

 تاثیر

 هزینه پزشکان  استاتیک  سازی ذخیره  سنسورها 

 زمان  پرستاران  جریان  رمزگذاری شده  دستگاهها 

 منابع  داروسازان پرونده سالمت  غیررمزگذاری شده  افزار نرم 

 کمی تیم مراقبت جاری  تجزیه و تحلیل  پلتفرم 

 استاندارد  هاسازمان  تاریخی کمیت کاربردی برنامه 

 دقت هاها/کلینیکبیمارستان  دانش  کیفیت هاشبکه 

 تاثیر های سالمتیدولت/آژانس  سنتی تفسیر وایرلس محلی 

 ایمنی   تشخیص مخابرات 

 برابری  بیمه  بینی پیش  هاپردازش 

  جمعیت عمومی  گرایانه مداخله  دستی

  افراد   برنامه کاربردی  خودکار سازی 

  هاها/گروه خانواده   انطباق  ها سیاست 

    استادانه  نظم

    شده توزیع 

    حذف/ پاک کردن  

    محلی 

    سیستماتیک 

 اجزاء توضیح دهنده:

 ها توسط جمعیت عمومی برای مدیریت معنادار افزار برای تفسیر موبایل از داده نرم 

 ) سالمت، فشار خون، گلوکوز و ...(  های سالمتردیابی داده  افزار برایمثال: نرم 

 های بهداشتی برای مدیریت معنادار دهندگان مراقبتارائه های کاربردی موبایل از دانش برای  افزاری برای برنامه نرم 

 گیری کلینیکی) چک لیست الکترونیکی، به روز سانی و ...(مثال: ابزارهای تصمیم

 های بهداشتی برای مدیریت معنادار دهندگان مراقبتهای کاربردی موبایل از دانش برای ارائه های برای برنامه شبکه 

 زمان واقعی بین ارائه دهندگان مثال: ابزارهای ارتباطی  

 های بهداشتی برای مدیریت معنادار دهندگان مراقبتافزار برای بدست آوردن اطالعات برای ارائه سخت 

 برای نظارت مداوم بر بیمار   مثال: ماژولی برای به دست آوردن اطالعات به صورت وایرلس

 هاراه دور داده   های موبایل با امکان بولوتوث برای انتقال ازمثال: دستگاه 

 های بهداشتی برای مدیریت معنادار دهندگان مراقبتافزاری برای تفسیر اطالعات پرونده سالمت از افراد عمومی برای ارائه نرم 

 های کاربردی جهت پشتیبانی از ارائه داروها، ابزارهای اطالعات سالمتی برای افراد عمومی های سالمت بهداشتی، برنامهمثال: پرونده 

 های بهداشتی برای مدیریت معنادار دهندگان مراقبت ها برای ارائه های کاربردی دانش توسط سازمان هایی برای برنامه یاست س

 مثال: کنترل منظم دولت 

 های بهداشتی برای مدیریت معنادار دهندگان مراقبتهای استاتیک توسط ارائه های دستی برای حذف محلی دادهپردازش 

 های موبایل ی بیماریا وارد و ذخیره شده در دستگاه های دانلوده شده پیش فرض برای داده   مثال: زمان انقضای



بنابرایندر بهداشت موبایل سفارش سازی می عناصر سطح دوم دوباره   ایستا  توانی اطالعات م  شوند.   ان ی جردر    ا یند 

 .باشد  ی سنت  ای یتواند کنون ی و دانش م باشد  ی خیتار ا یو   یتواند فعلی . پرونده سالمت مباشند 

 

شامل،    که .  است  شده  ف یتعر  یشناسنشانه   و   عملکرد آن   و   ساختاراز عناصر    ی بیتوسط ترک   ل یبهداشت موبا  ستمیس 

تلفن ها  داده کسب    ی برا  ی افزار( سخت 1)  مثال:  یبرا نرم 2تلفن هوشمند(؛ )  ک یمثال،    ی )براهمراه  از طریق    افزار ( 

  از   یبانیپشتبا    برنامه  کیمثال،    ی)برا  همراهتلفن   یجار  سالمت  یهاپرونده   ریتفس  یبرا   یکاربرد  یهابرنامه 

عنوان مثال،  )به   ی ایستاهاداده همراه / پاک شدن حذف تلفن  ی برا  ی خصوص  م یحفظ حر استی( س 3و )  ( یریگم یتصم

نشان   به صورت پانویس. )توجه: عناصر سطح دوم  است  (یشخص  یهادستگاه   در   ماریب  یهاداده   یسازره یذخ  استیس 

در  بالقوه    جزء  780   و لیبهداشت موبا  یهاستم یسطح اول از س   در بالقوه   جزء   90حدود    یشناس ی( هستاند داده شده 

  .هستند  لیبهداشت موبا یهاستم یس  از کاملی حاتی، توضشاملعناصر  نی. اکند می  جدارا  سطح دوم

(  2)  ،یدهندگان خدمات بهداشتارائه   ( 1عبارتند از: )  که وجود دارد.    ل یبهداشت موبا  یهاستم یدر س   درگیر سه گروه  

دهندگان خدمات ارائه  کرد.  د نخواه افتیدر یبهداشت یهاکه مراقبت ی عموم تی( جمع3بهداشت و درمان و ) سازمان 

داروسازانش   یبهداشت پرستاران،  پزشکان،  ت  امل  سازمان است  مراقبت   یهام ی و  درمانگاه،    /مارستانیب  شامل  . 

   .است ها و جوامعها/ گروه افراد، خانواده  شامل یعموم تی. جمعاست مه یو ب یبهداشت  یهاسازمان/حکومت

با سه جزء واضح از  .  گردد  هیته   نفعان یمجموعه ذریاز ز  یانتخاب   یازهاین  بنا بهممکن است    لیبهداشت موبا  ستمیس 

  ستم یس   یدهندهارائه   پزشکانها از  بدست آموردن داده   یبرا  یافزار( سخت 1)  دهیم می ادامه    موبایل سیستم بهداشت  

  ( 3و )   همراهاز طریق تلفن   یافراد عموم  ی پرونده سالمت برا  ر یتفس  ی برا  ی کاربرد  یهاافزار برنامه ( نرم 2)  یبهداشت

  درمانگاه.  /مارستانیسازمان ب  یبرا   کیاستات  هایداده   کردن همراه / پاک  حذف تلفن   ی برا  ی خصوص  م یحفظ حر  استیس 

  یممکن است با گروه ها  لیسطح دوم بهداشت موبا  جزء موجود در   780سطح اول و    موجود در  جزء   90از    ک ی  هر

ی  بزرگ   اریبس  عدد   اینصورتکه در  .  همکاری کنند   ل یبالقوه بهداشت موبا  ی ازهاینبرای برآوردن    هاروه گر یز  ایو    نفعیذ

   . شود انتخاب د یبا ی کی لیموبا تبهداش  ستمیس  ک ی ی . در طراحخواهد بود



 

حداقل در  ،  بهداشت و درمان  ی اطالعات  یهاستم یس   هایینگراناز  بهداشت و درمان    یو برابر  ی منیا  ت،یفیک  ،ی وربهره

  فی تعری را  بهداشت  یهامراقبت   ی اطالعات  یهاستم یس دار از  ی [. آنها استفاده معن38،39]   است   کایمتحده آمر  االتیا

ممکن   یوربهره  .مناسب باشد   لیبهداشت موبا  یهاستمیس   ی برا   یجینتا  آوردنبرای بدست  تواند ی امر م  نی. اکنند می 

که    ، شود  ی ریگاندازه  یارائه خدمات بهداشت  در  منابع استفاده شده توسط سهامداران  گری و د   زمان   نه،یاست از نظر هز

و درمان،    صی استانداردها، دقت تشخ  از لحاظ   ممکن است  تی فی دهند. به طور مشابه، کیم   لیعناصر سطح دوم را تشک

ممکن است منجر به موارد زیر   لیبهداشت موبا  ستم یس   کی. گسترش سه جزء از ی شودر یگاندازه   مراقبت   ی و اثربخش

 ت ی ریمد   یپزشکان به معن  یدهندگان خدمات بهداشتارائه   یهمراه براها از تلفن داده کسب    یبرا  یافزار( سخت 1)  شود

عموم افراد    ی همراه از پرونده سالمت براتلفن   ریتفس  ی برا  یکاربرد   یهابرنامه   افزار( نرم 2در بهداشت و درمان؛ )   یمنیا

  کردن پاک    /لیموبا  حذف  یبرا  یخصوص  میحفظ حر  استی( س 3و )  بهداشت و درمان  در  نهیهز  کامل  تیریمد   یمعنبه 

   .یبهداشت یهااستاندارد ت یفیک  تیریمد  یمعنها/ درمانگاه به مارستان یب کیاستات یهاداده 

 

 

  لی قطعات بهداشت موبا. 1.3

عنصر   ک ی. الحاق شده است مرتب  هدف  ک یعبارات  /کلمات  با راست با سمت چپ  از  یشناس ی ابعاد( هست ر ی)و ز ابعاد

  الحاق   .کند می   جاد یا  ل یبهداشت موبااز  جزء بالقوه    کیبا    یعی طب  ی سیجمله انگل  کی/ عبارات    مجاور   کلماتاز هر بعد با  

 .  شودمی  انجام ذکر شده  یهابا نمونه  ایچهار جزء گو نیو همچن یشناس ی هست ابعاد  در مورداز بحث منتج سه نمونه 



، ممکن یمشاهده کل ی . براکند را جدا می  ل یبهداشت موبا از بالقوه جزء  67،200 ،یشناس ی هست ، سطح نیترق یدر دق

را    ل یها( حوزه بهداشت موبامولفه   ن ی)از ا  هابخش . قطعات و  مشخص شود  یبند طبقه   سطح از نظر   ن یاست تنها اول

مختصر  راحت   تصویر   یشناسی . هستکند می   ف یتعر موبا  ی و  بهداشت  م   ل یاز  به .  کند یفراهم  پ  که    ی دگ یچیتجسم 

  .کند ی کمک م   دامنه  از ی بیترک

  :د یریدر نظر بگ   را   باال   در   . مثال اول وجود داردها  روش   از   ی ار یبس  برای جزء    ک ینمونه از    ک ی  معرفی امکان    بنابراین

براسخت تلفن   هاداده   آوردنبدست    یافزار  بهداشتئه ارا  یبرا  همراهاز  به  یدهندگان خدمات   تی ریمد   یمعنپزشکان 

  و   آمده   به دست  یهاافزار مورد استفاده، داده ممکن است از نظر سخت   هانه نمو.  است  یبهداشت  یهادر مراقبت   یمنیا

   .داد ش یافزا گرید یهاتوان به نمونه ی منطق را م  نی. همد نمتفاوت باش   یمنیا اریمع

به    یشناس هستی شده در    محصورقطعات   ی تعداد کماز  افزار ممکن است تنها  نرم  ایو    لیبهداشت موبا   خاص   قاتی تحق

هایی که  بنابراین نمونه .  برداری شوند نمونه   ندرتمکررا و یا به از اجزا ممکن است    ی برخ  ن،یابر. عالوه دست آمده باشند 

  « کور/خالی  عنوان نقاط »به  شوند گیری می به ندرت نمونه هایی که  و نمونه   "روشن'عنوان نقاط  به  شوند مکررا گرفته می 

نامیده شود و    ' روشن'  ی ساز  ادهیپ  / سهولت مطالعه  ایآن    یارزش نسب   ل یبه دل   جزء ممکن است  ک ی.  گذاری گردند نام

دیگر   ارزش  به جزء  عدم  شود.    "کور "  نقطه   یسازاده یپمطالعه/  ی براآن  علت  عمل  نگاشتبا  نامیده  و  پژوهش    به ، 

را    و عمل  ق یتحق  نیبنواقص موجود    جهیدر نتکرد،    کشفرا    " یکور / خال"و    "روشن"نقاط  توان  ی م  یشناس یهست

مشخص  علت    د ی، بادارددو پهلو  حالت  جزء    ک ی  یدرخشندگ  ی برا  ی احتمال  حیاز آنجا که توض  ن،یابر. عالوه بیان کرد

بود   ی کاربرد  'روشن'  ینقطه   ترینمهم  . گردد اما  خواهد  بود   ناکارآمد   بقیه،  به خواهند   تیاهمی بنقطه    مشابه،طور. 

شود    یبررس دقت  به    که  " یکور" نقطه    بنابراین.  استدشوار  تشخیص آن  اما  باشد  « ممکن است قابل قبول  کور/خالی»

  یمطالعه توپوگراف   رایلنز ب کی عنوان تواند به یم یشناس یهست  هچگون اینکه در مورد ی. در بخش بعد خواهد بودمهم 

   . [44] ی صورت گرفته استقات یتحقاستفاده شود  لیبهداشت موبا

 

 



  هاروش . 2

)بر اساس جستجو در    گرددبرمی   1976  سال  به  از راه دور  یپزشک  یدر زمینه   لیمقاله در بهداشت موبا  نیچند اول  هر

PubMed)لیبهداشت موبا  قاتی . تحقآغاز شده است  2010سال    احدود،  سال گذشته تنها در چند    قاتی، اکثر تحق  

تأثاست  افته یتکامل    تحرک از    یبانیپشت  یبرا   یتکنولوژ ارزیابی  با   سر  ( 1)  رِی .  عنوان  به   یعموم   تیجمع  عیتکامل 

  ی اطالعات  یهاستم یس ( استفاده گسترده از  2)  ،یبهداشت  یها کنندگان مراقبت افت یدر  یسادگ   به   نه ،  کنندگانشرکت

بهداشت   یهاپژوهش   یتوپوگراف  رییتغ  برمبنای  همراه اساساتلفن   یفناور   ریچشمگ   شرفتی( پ3بهداشت و درمان و )

  شده  هیمنتشر و نما  PubMedتوسط  را که    2014در سال    لیبهداشت موبای  زمینه . تمام مقاالت در  است  لیموبا

   کنیم. است بیان می 

PubMed    از مرتبط   ی برا  2015  ه یژانورا  مقاالت  چک  ل یموبا  بهداشت   : کردیم  جستجو   تمام   /  یا[  ده ی]عنوان 

  ی هاارائه مراقبت ")    یا[  دهی]عنوان / چک" همراه  تلفن بهداشت و درمان  "  ای[ و  دهی]عنوان / چک"سالمت  همراهتلفن "

[  MeSHنامه  ]واژه " همراه سلوالرتلفن " یا     ]  MeSHنامه  ]واژه   "میس ی ب  یهای فناور" )[ و  MeSHنامه  ]واژه   "یبهداشت

داده    تکرار  یتعداد  قی طر  از  شده  جستجوی  [((. رشته MeSHنامه  ]واژه "  لیموبا  ی کاربرد  یهابرنامه   "ایو   توسعه 

. است  لیبهداشت موبا  قاتی تحق  بامرتبط    مقاالت  تعدادبه دست آوردن    بودن در  ریفراگ  از این کار،. هدف  شودمی 

  2014از سال  مقاله    364، که از آن  به همراه داشت  (چکیده  بدون   مقاالت مقاله )به جز    1820جستجو در مجموع  

  .اند ه شده ددا  شرح ر یزدر  ه مقال 364 ن ی. ابود

  دانلود   یسیکمک به برنامه نو  ی برا  سندگانینواز    یکیتوسط    افتهیابزار اکسل توسعه    بامقاالت را    دهیعنوان و چک  ما

  داده شده درنشان  یشناس یبه عناصر هست  د توانی مآن    چکیدهبراساس عنوان و  گذار  رمز  ک ی. با استفاده از ابزار،  کردیم

نشان   یشوند. عناصر که به طور ضمنی م یکدگذار اند نشان داده شدهصراحت  به که یتنها عناصرنگاشت شود.   مقاله

 بایمثال، ممکن است انتظار رود که تقر   ی . برااند کدگذاری نشده   نشان داده شوند   رود که ی انتظار م  ایو    اند داده شده 

عنوان    در  یسازره یتابع ذخبه  حال اگر  نیا. بارا داشته باشند   یسازره یذخاز    ینوع  لیبهداشت موبا  یهاستم یس   یهمه



  ی سینوبرنامه   موردِ  به حداقل رساندن هر دو  سعی در  سانینوکد   ن،ی. بنابراشودگذاری نمی رمز  ،باشد اشاره نشده    دهیچک  ای

  . دارند   (اند ی که به صراحت بیان شده )به جز عناصر  یسینو( و تحت برنامه اند بیان نشده صراحت    ی که بهعناصر  )شامل

  سنده ینو  . سپس،شده است  ی( کدگذار اطالعات  ستمی)استاد س   سندگانیاز نو  یکیتوسط    ،مقاالت منتشر شده  ابتدا

ها شباهت  نییتع  یبرا  سهیمقا س یماتریک  . کند ویرایش می و    یبررس  را  ه یاول ی کدگذارپزشک در آموزش(  ک ی) گرید

 د یتجد   یسینوبرنامه در  و    یبررس   را   اختالفات  ن یگذار اولرمز  آخر،   و در   شود تعریف می   رمزگذار دو    ن یب  ی هاو تفاوت 

  قی از طر  یسینوه از برنام   نانیاطم  کسب. ما به دنبال  است  ینویس برنامه دو    ن یب  اع تماج  یینها  یسینو. برنامه کند می   نظر

   .هستیمسه مرحله در تکرار شونده   ند یفرآ نیا

  کی از    ی بخش  ا ی(،  هامتعدد )قطعه   ی از اجزا  ییهاجزء، بخش   ک ی،  ی داشته باشد مختلف  ی مقاله ممکن است اجزا   کی

  کی د با اشاره به نتوانی م یشناس ی هست عناصر در اینکه چه تعداد از  ی تیمحدود چی. هاست یشناس ی جزء )قطعه( هست

  کی   ن، ی. بنابراشوند وجود ندارد  ی گذارکد   یشناس ی تمام ابعاد هست  به   مقاله   ی گذارکد   برای  مندی ازین  ک ی  ایمقاله و  

)د( از    ا یابعاد،    ی عنصر از برخ  کی )ج(    عنصر از هر بعد، )ب( عناصر متعدد از هر بعد،   کی : )الف(  توان بهی م   را   مقاله 

   .ی کردکدگذار از ابعاد  ی عناصر متعدد برخ

. موجود نیست   دهیچک  در عنوان و   ایوجود دارد  مترادف آن( در حال حاضر    ایعنصر )  ا یآ-است  ینریبا  یسینوبرنامه 

  .شده استاختصاص داده  یوزن برابربه  . هر مقاله و هر عنصر دار نیستوزن  یسینوبرنامه 

  -   ل یبهداشت موبا  از  یشناختیهست  نگاشت  کی  د یتول  کدگذاری جهت  ی برا  یها با استفاده از ابزار اکسل مشابهداده 

  کی )و نه    ایمجموعه .  اند ه قرار گرفت   ی مورد بررس   -یشناس یهست   از عناصر )موناد( در   کی هر    قات ی دامنه تحق  ی فراوان

سال  آن    یبرا  نگاشت  نانیاطم  تیرو قابل  نیا  از   .شودنگاشت می   یشناس ی هست  به   2014  سال  نمونه( از مقاالت از 

   .ارائه و بحث شده است ر یدر بخش ز نگاشت نی . ااست یسینوبرنامه  نانیاطم تیاز قابل یطور کامل تابعبه 

 

 

 

 



  ج ینتا. 3

منتشر شده است که در شکل    2014در سال    لیبهداشت موبا  یپژوهش  یهادر مقاله   واحدهااز    یشناختیهست  نگاشت

. است  آن بعد   در   یگذارکد   364تعداد مقاالت از    ، از ابعاد  ک یداخل پرانتز مجاور به هر    عدد   .قابل مشاهده است  2

 استفراوانی  به حداکثر    مقیاس از همان    بصری   ش ینما  کیعنصر    ر ی. نوار ز استوقوع آن    ی فراوان  ، مجاور عنصر  اعداد

ا باش نرم   364از    219مورد    ن ی)در  داشته  توجه  تعداد   د یافزار(.  به    ، بعد   ک یدر    یگذارکد   مقاالت  که  توجه  با 

   .باشند  بعد  عناصر در  کدگذاری از مجموع  شتری ممکن است ب بعد  کیمتعدد مقاالت در  یهایسینوبرنامه 

کردن  پاک    /و حذف  ی محل-کردن  پاک   /وجود دارد: حذف  " یکور / خال" نقطه  ناهموار است. دو    اریبس  نگاشت واحد 

بنابراکیاتستمیس  پژوهش   یشناسی هست واحدهای  تمام    بایتقر  ن،ی.  توجه هستند   در  به مورد  مجموعه    گر،یدعبارت. 

موبای  دامنه  توسط هست   ف یتعر  دامنه  ،لیبهداشت  کامل   را  یشناس یشده  م  به طور  چند   ن یهمچن  .د ندهی پوشش 

   است. یو بصر  یذهن  بین آنها ز یتما و  وجود دارد« در هر بعد کور»  یتعدادی نقطه و  " روشن"نقطه 

غالب پژوهش از نظر    تمرکز  آن مهم است.  ابعاد  -اند شده  یکدگذار   از لحاظ ساختاریمقاله    285مقاله،    364  انیم  در

تمرکز غالب   مسئله منجر به انعکاس   ن ی. ااست  (109افزار دستگاه )سخت   ( و219افزار )در نرم  لیساختار بهداشت موبا

  هیبق   انید. در منشو  ده ینام  "روشن"  نقاط است    ممکن  نهای . اشده است  هوشمند   یهایها و گوش در استفاده از برنامه 

تمرکز بر استفاده از سنسور  کننده  منعکس  که  .  رتبه قرار دارد  نیباالتر  در(  28افزار سنسور )سخت   ی تمرکز بر رو  ، موارد

و مخابرات،    میس ی ب  ی محل  یهاشبکه   ، یافزارنرم   ی هابستر   یبر رو   ی کم  ار یبستمرکز  .  است  هوشمند   یهای بر اساس گوش 

نقاط    با عنوان ممکن است    این موارد.  وجود دارد  و مقررات   یخصوص   می حفظ حر  استیو س   خودکار   و  ی دست  یندهایفرا

   د.نشو ده ی« نامکور»

در    قاتی تحق  تمرکز   است. غالب  یتوجه  اند که بُعد قابلشده  یکدگذار  مورد از لحاظ توابع   271مقاله،    364  انیم  در

  (74)  اقتباسی(، و برنامه  81)  ی عیتوز   یهاافزار(، نرم 126)گرایانهمداخله   ،ینزول   بی، به ترت لیقالب توابع بهداشت موبا

از    ی ادیز  تعداد  .اند را به خود جلب کرده   یکم  اریتوجه بس  ریاشکال تفس  گریو د  لیتحلوه یتجز  ،یسازره ی. ذخاست

  ی بند یپااز  نانیاطم یاس براامها و اس همراه، برنامه  یهاهوشمند، تلفن یهای استفاده از گوش  بهمطالعات انجام شده 



  سهامداران  بهپیشنهادات    عیبه عمل، و توز  ریتفسو    ترجمه  آن و مداخله در صورت لزوم،  ریبه کسب اطالعات، تفس

   .دارند  تمرکز مناسب 

تنها    364  انیم  در نمورد186مقاله،  آنها  یمی، در حدود  در    یکمتر   عد بُ  اند کهشده   یکدگذار  یشناس نشانه  با  ،از 

(،  82)  کیاستات  یداده   بر  تیاهم  منظوربه ،  لیبهداشت موبا  یشناسنشانه   غالب پژوهش از نظر. تمرکز  داراست  مجموعه

که    . است  هر(  25)  ی خیو تار  ی کنون  یبهداشت  سوابق   (، و39)  داده   ان یجر  (،45)  ی(، دانش کنون57)  ی دانش سنت

و ترجمه    همراه(تلفن   یهایهوشمند و گوش   یهایگوش   قیها )معموال از طرداده   کسب  برغالب  تمرکز    یکننده   منعکس

 د ی کمتر تاک  اطالعات  و استخراج  ی کیها در پرونده سالمت الکترونداده   یسازمانده  یانی. قدم ماست  عمل به  آن دانش  

  .شده است

تمرکز    ،میان  نیاعد قابل توجه است. در  بُ  ک ی  که   اند ی شدهکدگذار  سهامداران  براساس   231مقاله،    364  انیم   در

 مراقبت  یهام ی ( و ت42)و درمان    بهداشت  دهندگان ارائه   بر   کمی   ( است. تمرکز 169)  یعموم   ت یجمع  افراد   بر غالب  

( و داروسازان  11)پرستاران )  گرید  یدهندگان خدمات بهداشتبر ارائه   کمی   . تمرکز دارد  وجود   (24) بهداشت و درمان

)  مارستانی)ب  سازمان  ((،2) )9/ درمانگاه  و درمان  بهداشت   / ب12(، دولت  و  و1)   مه ی(،    یعموم   تیجمع  یاعضا  (( 

که   یدر حال است  دهندگان کنندگان و ارائهافت یبر در  یمبتن ی فرد  . تمرکز وجود  (( 4(، و جوامع )10)خانواده / گروه )

 است.همراه در درجه اول تلفن  یهایهوشمند و گوش  یهای از گوش  استفاده با توجه به  کلی  رک د

 بُعد  اطالعات سالمت   یهاستمی س   دگاه ید  از خصوص  به   که   اند شده  ی کدگذار  براساس نتیجه  203مقاله،    364  انیم   در

  ی قدم الزم برا   یناول  شاید که    –  است  ( 133)  یاثربخش  و  تی فی ک  ،ی نگران  غالب  اریبس  جهی . نتاست  با قابلیت توجه کمی 

  (،29)  تعادل(،  31)  نه ی مورد مطالعه، بازده هز  جینتا  گرید.  باشد   گرید  اهدافهوشمند قبل از    یهای گوش   یهابرنامه 

از    یاری. بساست  (8استاندارد )  تیفی ک  و   ( 15(، بازده منابع )17)  ی منی(، ا18دقت )-تی فی(، ک 22وقت )  در  ی وربهره

   . دهند ، پاسخ می د ینبه دست آ  لیبهداشت موبا  از با استفاده    ند توانی ماهداف    نیچگونه ا  که  پرسشاین  به    قاتیتحق   نیا

پوشش  واحدها  یشناختیهست  نگاشت  ب،یترت  ن یا  به موبا  یپژوهش  مقاالت  جامعهاز  ی  خالصه  توسط   ل یبهداشت 

PubMed  است یشناس ی از هست  ،2014در سال  . 



 

 2014در سال  لیبهداشت موباواحدهای   پژوهش از یشناختیهستگاشت . ن2شکل. 

 . بحث خواهیم کرد  لیبهداشت موبا  قاتی تحق  یبرا  نقشه راه  کی  یتوسعه   گرفتن  با در نظررا    جینتا  نیا  ،یبعد   بخشر  د

   

    بحث. 4

  ی بی ترک  یدگ یچیپ  یدهندهنشانو    است  کامل بنا به نمایش نزدیک سیستم  (  1)شکل    لی بهداشت موبا  یشناس یهست

موبا س لیبهداشت  موبا  قات ی تحق.  است  باصرفه   و   کیستماتی،  سال    از  ( 2)شکل    یشناختیهستنگاشت    لیبهداشت 

  نقطه   ی اریبس  و   ' روشن'، چند لکه  کردیم   از آن خالصه   شی. همانطور که پ است  یشناس یهست جامع از    ی میترس   2014

گسترده    یشناس ی هست  داخلیکه پوشش    ی در حال  ،یکلطور. به وجود دارد  "ی کور / خال"  جفت نقطه   یک  « وضعیف»

 2014از    یمجموعه ا  ب، یترت  ن یباال است. به ا  ،ابعاد  میان  در   بعد و  ک یعناصر در    انیم  ی در درخشندگ  رییاست، تغ

در هر    کیستمیو س   یانتخاب  د ی تاک  ادامه،. در  نیستند   کیستمیس   و  اند شده انتخاب    لیبهداشت موبازمینه  پژوهش در  

سمت راست   از  . مابحث خواهد شد   یاطالعات  یهاستمیسالمت س   یآن برا   یامدهایو پ  ،یشناسی هست  ابعاد  ازپنج مورد  

   .کنیممی   حرکت و به سمت چپکنیم  ی شروع م

مهم هستند.   ی بهداشت و درمان  ستمیس   هر دار  ی استفاده معن  ی همه برا  ی و برابر   ی منیا  ت،یفی ک  ، یوربهره   امد یپ  چهار

بهداشت   توسعه  هی ممکن است در مراحل اولت  یفی ک بر تاثیر  اصلی  د ی. تاکباشد  آنها ممکن است متفاوت  ی نسب  تیاولو



  یو برابر  ، یمنیا  ت، یف یک  بازده،  نی از تعادل ب   نانیاطم  ملزم به داشتن دامنه    تیاما در نها  ،باشد   یو ضرور   یع یطب  لیموبا

  تشخیص   یدهندهنشان   و   وجود دارد  قاتی تحق  یبرخ   که در  است  ی نشانه خوب  نی. اتاس   لیبهداشت موبا  یهامراقبت 

ممکن   تیف یک  بر تاثیر  ینشیگز  اریبس  د ی. تاکاست  ( مقاالت17)  معدود از    تمرکز  یمنیحال، انیا. بااست  آنها  تیاهم

 ، باشد   نقطه شروع آسان و راحت  کیممکن است    مسئله   نی. اباشد   لیبهداشت موبا  یهاستم یس   شرفتیپ  مخل  است

  گسترش و متعادل  اطالعات سالمت  یهاستم یس در    لیبه استفاده معنادار از بهداشت موبا  دنیرس   ی برا  باید تمرکز    اما

بیشتر  به مطالعه    ازین  بنابراین.  کند نقش خوبی ایفا می   لیموبا  بهداشت  هایستم یس در    یو برابر  یوربهره  لی. پتانسباشد 

   .دارند 

  از  یبهداشت  یهامراقبت   ی ارائه  در   ت ید. موفقنباش ی م  لیبهداشت موبا  یهاستم یکنندگان س شرکت   ،سهامداران  تمام

ورود    به (  42پزشکان )-دهندگان بهداشت و درمانتوسط ارائه و  (  169افراد )  ی عموم  تیبه جمع  ل یبهداشت موبا  قیطر

به احتمال    ،ی تعامل  صورت جداگانه و به   نفعان،یاز ذ  ک یهر    ن، یا. عالوه بردارد یبستگ   نفع ی افراد ذ  از   ی اریو عملکرد بس

 ها ای از نوشته . مجموعه هستند   نگران  یو برابر  ،یمنیا  ت،یفی ک  ،یبهره ور   بهبود  یبرا  لیبا استفاده از بهداشت موبا  ادیز

شروع  نقاط دو تمرکز ممکن است  ن یا بنابراین. د نشناس ی م تی به رسمرا   مقاله(  ک ی)حداقل در  سهامداران تمام  ی نیم

بهداشت و    لیتبد  یبرا  لیاگر بهداشت موبا  است  به گسترش و تعادل پوششمجبور  اما مجموعه    باشند   آسان و راحت

  .باشد اطالعات سالمت  یهاستمیاز س  ریناپذ یی جدا یبخش و  درمان

کمتر    بهداشت(سوابق اطالعات  )لی در  و   سخت است  ها و دانش()داده   یشناس در نشانه   د ی، تاککه  توجه است   جالب

  عناصر  ابعاد است. مجموعه به وضوح همه  گرید ازتر  متعادل   یشناس نشانه   یبند دسته   انی در م  د یتاک  سه، ی. در مقااست

آن    نقش  زیادی نسبت بهممکن است مطالعه    ندهیپرونده سالمت در آ   تی. محورشناسد   یم  تیبه رسمرا    یشناس نشانه

اطالعات    یاهستم یس استفاده معنادار از  معنی  به   سوابقاین موارد،  بعد از همه  .  داشته باشد   از ین  لیدر بهداشت موبا

 مشارکت(.  186کم است )  یشناس ( تعداد تمرکز بر نشانه 364االت )کل مق  تعداد   . نسبت به است  یبهداشت  یهامراقبت 

به    از ین  ش یافزا  موجب  یطور قابل توجهبه   ل یبهداشت موبا  یهاستم یس   ق یدرمان از طرودر اطالعات بهداشت  گذار تاثیر

   .شده است عد بُ نیدر ا قاتی تحق د یتاک



  ه ی در مراحل اول  لیبر تحل   د یعدم تاک  د یکه شای طوردرک است. به   قابل  افزاراکتساب و نرم   ر،یبر تفس  د ینظر توابع، تاک  از

متحده( و    االتی)در ا  HIPAA  تیحال، با توجه به اهم  نی. با اضروری نباشد   لیبهداشت موبا  یهاستم یس   یتوسعه 

رمز شده(   ر یو غ ی )رمزگذار یسازره یبر ذخ د یعدم تاکبنا به تواند ی امر م ن یا حیتوض گری د  یدر کشورها مشابه  نیقوان

اباشد   دشوار  (کیات ستمیو س   یو حذف )موضع اثرات   دی اطالعات بهداشت و درمان تشد   یهاستم یس   درشکاف    نی. 

خواهد بود. عدم اعتماد    یاتیمشارکت ح  ق یتشو  برای توابع    نی ا  قیطر  از   یخصوص  می و حر  ت یاز امن  نانی. اطمخواهد شد 

قبل از    یسازره یذخ  ،یسازره یاکتساب قبل ذخ  ،ابع وت  یبند طبقه ترتیب  .  خواهد دادرا کاهش    مشارکت  ستمیدر س 

تفس  ل یتحلوه یتجز   ل، یتحل وه یتجز برنامه از  قبل    ر یتفس  ر، یقبل  حذف   و   متخصصان  قبل    کرد یرو   ک ی.  است  کاربرد 

  . داشته باشد   ل یموبا  و حذف در بهداشت  ل یو تحل  ه ی تجز  ، یسازره یذخ  مراحل   در تمام   یمتعادل  د یتاک باید    کیستماتیس 

 رساخت یز  مسائل  به نسبت  و  مغرضانه    یآورفن به  . که نسبت  پیچیده است   ار یبس  لیموبا  عناصر بهداشت  ساختار  بر  د یتاک

 هااستیو س  ندهای . فرآاست الزمموثر   لیبهداشت موبا ستمیس  کی  یدر طراح (استیو س   ندهای)فرآ افزار)شبکه( و نرم 

 استثنا   ک یاست که    د یبع  لیبهداشت موبا  ستمیس   ی کلطوربه   هستند،   اطالعات   یهاستمی س   یسازاده یپ  پایه و اساس 

  فی ط  یریکارگبه به،    همراهتلفن   یآورت و درمان با استفاده از فن ش اطالعات بهدا  یهاستمی. حضور موفق در س باشد 

   دارد.  یبستگ  یشناس یدر هست یاز عناصر ساختار یکامل

روند رو به    نقش مهمی در   لیموبا   ی بهداشت  قاتی دهد که تحقی نشان م  ها سنسور  صریح بر تمرکز نسبتا    ن، یابر  عالوه 

 نی چن[.  47]دارد  " شبکه  از طریق    اءیروزمره اش   ارتباطات" که اشاره به [  45،46]  اءیاز اش   نترنت یرشد پژوهش در ا

  وستهیبه هم پ  یهاشبکه   ای( و  BAN)   شبکه  ی اصلیه بدن  هایی باشند که سنسور  ها وند شامل دستگاهنتوای م  ییایاش 

مراقبت   برای کردن  تشک  یبهداشت  یهافعال  ا48]دهند  ی م   لیرا  از  هاشبکه   نی[.    یبهداشت  یهامراقبت   برگرفته 

حال،  نیا[. با50،51هستند ]  ها و مسائلاز چالش  یاری[ بدون در نظر گرفتن بس27،28،49]  در زمان واقعی  همراهتلفن 

  .رسد قابل اغماض می  به نظر  لیبهداشت موبا یهاپژوهش  یدر طرح کل  موارد ن یبر ا د یتاک

زیرا این   وجود دارد.  2014سال  در    ل یبهداشت موبا  قاتیدر پوشش مجموعه تحق  موثری شکاف    ، یکلطوربه   ن،یبنابرا

و    ق یدر تحق  ریزمان تاخاوقات    یگاه.  است  لیبهداشت موبا  هایمجموعه از کل    یقابل توجه  ی منزله بخش  مورد به



ما با وجود    یهاافته یرو،    نی. از اگرددی سال به سال محدود م   راتییتغ  جهی و در نتکند  میسال تجاوز    کیانتشار آن از  

در    رییهر گونه تغ  تا.  انجام داد  دوباره  یکبار  چند سال  هرتوان  یرا م  گاشت. ند بودنخواه  معتبردر انتشار آن    ریتاخ

   را نشان دهد. لیبهداشت موبا قاتی ها در تحقشکاف

  به که  ی حال. دررا نگاشت کردیمسال  یک  . ما تمام مقاالت  رسند به نظر می   د یبع  دقیق   یبردار نمونه   ل یبه دل   هاشکاف

ز تغ  مجموعه تمرکز    ،ادیاحتمال  قابل  زودتر    2014  سال  در  آشکاراست که شکاف    د یبع  ،یابدمی   رییبه مرور زمان 

. متغیر باشد   منبع از نمونه   کی عنوان  به   PubMedاز    مقاالتانتخاب  استدالل  ممکن است    نی. همچنمشاهده باشد 

باشند   PubMedدر  از مقاالت    ی برخممکن است که   انمایه نشده  با  برای    ایگسترده به طور   PubMedحال،  ن ی. 

شده را    حذفاز اشتباهات    یشده است. انتخاب مقاالت ممکن است برخ  رفتهیپذ های بهداشتی  های مراقبت داده پایگاه

  . مقاالتهستند   کوچک   یشناختی هست  نقشه   شکاف در  اس ی با مق  سهیدر مقا  ادیبه احتمال زها  خطا  نیاما ا  ،کند   ی معرف

 .  گاشت کردن ندهیوان در آتی منابع را م گرید

به ظاهر    2  در شکل  یشناختیهست  نگاشتکه  ی حال. درداردن وجود    بر عناصر  ینسب  داتی تاک  در مورد  یهنجار  چیه 

ممکن است با   مشخصات  ای  و  هنجار   ن، یا. عالوه برباشد تواند دشوار  ی م  در نگاه اول   امر  نیاپیچیده است، تشخیص  

غ  د،یجد   یهای آورنف و  مقررات،  به   رهیالزامات،  بنا  باشد   خاص  ط یشرا  و  تغییر  ع،  قابل  در  و    نیاما  منظم  حال 

حذف در    ی هر دو خطا  د توانیم   ستم،یاز س   مشاهده  قابل  منطق  یهسته  با ساخت  ،یشناس ی. هستاست  کیستماتیس 

  یهاستم یس   یبراو    لیبهداشت موبا  قاتی تحق  یبرا  راهنقشه   در ساخت  یبحث  نی. چنرا تشخیص دهد   مجموعه پژوهش

     . کمک خواهد کرد تبهداش  یهامراقبت  یاطالعات

 

   یریگجهینت. 5

  نقشهتواند به عنوان  ی مو    و قابل مشاهده است  حیصر  لی(، با ساخت منطق بهداشت موبا1)شکل    یشناس ی هستخود  

مورد    ی قاتیتحق  یهات یتمرکز و اولو  ف ی تعر  برای   د توانی مهمچنین  .  مورد نظر استفاده شود  موضوع در  قاتی تحق  ی راه برا

 تواندی م  جدا شده است   یشناس ی در هست   که جزء(   ک یاز    یقطعه )بخش  ا ی، هر جزء  که  معنا  این   به.  گیرد  استفاده قرار 



قادر    که.  دارد  جیادغام نتامزایایی در جهت    یشناس یموضوع پژوهش با استفاده از هست  فی . تعرقرار گیرد  ق یتحق  هدف

   .است کل  در بخش  گی قرارگیری یکبه تجسم چگون

.  گردد  فی تعر  دوباره   یبند طبقه   رای ها بشاخه ریو ز  یبا اضافه کردن مقوالت اضاف  د توانی م  یشناس ی هستدر حال حاضر  

  ک ی به عنوان    یشناس   ی هست  ن، ی. بنابراگسترده گردد  یبند طبقه   هایدسته   ر یدسته و ز  بیتواند با ترکی م  نیهمچن

عنوان مثال، در  . به منطبق شود تحوالت در دامنه  و   رییدر حال تغسازگار    یازهایبه ن  د توانی م  و  است  نقشه راه سازگار

این، چنین عالوه بر. باشد  ارائه دهنده کیبه عنوان  یهوش مصنوع ربات با  کیاضافه کردن  به ممکن است الزم ندهیآ

  باید به اضافه کردن عناصر    بنابراین در   گردد.به تعداد زیاد می   یشناس ی هست  یاجزاء جداشده  ش یافزا  موجب   افزایشی

  مطرح  را    ق یتحق  یپرسش برا این    بالفاصله عنصر مانند ربات    ک ی. اضافه کردن  ید دقت کینمبا  یشناس ی هست   تعادل

؟ چگونه ساختار  بود   خواهد   چگونه  آن   ی نشانه شناخت  یهاتی؟ قابلخواهد کردکمک    جیبه نتا  مثال: چگونه   ی برا  ،کند می 

   ؟دارد  یبازساز به  از ین لیبهداشت موبا یهاستم یو عملکرد س 

  ی توپوگراف(  2)شکل    یشناختی، نقشه هست دهد می ارائه    نقشه راه ساده  ک ی(  1)شکل    یشناسی هست  خود   کهی حالدر

راه موثر  نقشه   ک یبه منظور توسعه    باید   ، به دالیل یکسانی  ی. توپوگراف دهد می   ارائه را    پژوهش  مجموعه اساس  دامنه بر

یل  ممکن است به دال  لیپژوهش در بهداشت موبا  2014از    یامجموعه   ی. توپوگرافو مشخص شود  داده شده  توضیح

در    قاتی/ مرحله تحق   خیموضوع، )ج( تار  ن یدر مورد ا  قاتی تحق  انجام  موضوع، )ب( سهولت   ت ی: )الف( اهمزیر باشد 

.  کند می   برجستهرا    مجموعههر عنصر در    د یتاک(  2)شکل    واحدها  یشناختی . نقشه هستحالت  سه  و )د( تعامل  موضوع 

   . مهم است ل یبهداشت موبا قاتی تحق ی براراه  نقشه  نیدر تدو  ل یدال ی بررس بنابراین  . دهد ی نم حیتوض ولی چرایی آن را 

  یبند یاز پا  نانیاطم  ی ها براهوشمند و برنامه   یهای مانند استفاده از گوش قرار گرفته    قی تحق  ی که اخیرا مورد موضوع

در    مطالعات   روی در زیاده .  شده باشد   د یاز حد تاک  ش یآسان، راحت، و ب  ، ، اما ممکن است سادهباشد   مهم   ممکن است

  یو راحت   یسهولت نسب   امکان شده است  برجسته    یشناس هستیتوسط    که   گرانید  تیمحروم  برای موضوع    ن یمورد ا

ی که مکرراد  موضوع  کی   ایکه آ  است  سوال  نیبه ا  یپاسخ  این مسئله.  دهد ی م  شیافزارا    موضوع  ی بر رو  قاتیانجام تحق 



پاسخ به    یبرا   نگاشت مرتبط با آن و    یشناس ی هست  است.  مهم  رو اغلب ذکر شده(   نی)و از ا  گیردقرار می   ق یتحق  مورد 

  است. مناسبها پرسش این

کور / "  نقاط   توان در مورد ی را م  یسواالت مشابهگاشت مرتبط با آن  و ن  یشناس یبا استفاده از هست  گر، ید  ی سو  از

حذف و    یبرا  ماریب  حق  ؟ناپذیری استامکان   اینظارت و    ل یعدم وجود تمرکز بر حذف به دل  ای. آکرد  مطرح  "یخال

  یکپارچگ ی  از  نانیدر حصول اطم  یبه ندرت نقش اساس   که  یدر حالاست  ساخته شده    HIPAAدر الزامات    ویرایش

  است.(   HIPAA  بنای اصلیسنگدر دسترس بودن  قابلیت اعتماد و  . )صداقت همراه با  وجود داردبهداشت و درمان  

برای  مرتبط با آن    یهانگاشتو    یشناس یهستباشد.    ریپذ موضوع ممکن است دشوار اما امکانمورد یک  در    قاتی تحق

   است. یپرسش مهم  اما ساده است یهادشوار نیا پشت سرگذاشتن

 

 گان در این مقاله سندی نوی کارهای انجام گرفته

Joshua D.Cameron:   یل بهداشت موبا  مقاالت  نگاشت؛  ید یکلمات کل  نییتع  ل؛یبهداشت موبا  یهای توسعه آنتولوژ  

 نوشتن و مرور مقاله.  ؛یشناختینگاشت هست یبررس  ؛یشناس ی بر هست

Arkahgud Ramaprasad  : بهداشت   مقاالت  نگاشت.  ید یکلمات کل  ن ییتع  ل؛ یبهداشت موبا  یهای توسعه آنتولوژ

 نوشتن و مرور مقاله.  ؛یشناختیهست  هایگاشتن لیو تحل  هیتجزی، شناس ی بر هست یلموبا

Thant SYNآنتولوژ توسعه  موبا  یهای :  کل  فیتعر  ل؛یبهداشت  نید یکلمات  موبا  گاشت.  بهداشت    بر   لیمقاالت 

 نوشتن و مرور مقاله.  ؛یشناختیهست هایگاشتن جادیا ؛یشناختی نگاشت هست یبررس  ؛یشناس یهست

 

 عالقه  در نوع تضاد

 دارد.ن پژوهش وجود  ن یاموجود در عالقه  مورد  هیچ تضادی در

 

 



 الف  وستیپ

 خالصه 

   

  .یبهداشت  ی مراقبت ها  تیریمد   ی شود به معن  ی استفاده م  لی: نظام سالمت موبالیموبا  یبهداشت   یها  ستم یس   نامه:   واژه 

  ستمی س   ی کیزیافزار: عناصر ف  سخت  . ستمیس   ف یاسم توص  -   لیموبا  یبهداشت  ستم یس   کی   ی: عناصر ساختارساختار

  یمراقبت ها   ی انواع داده ها برا  یو ورود   ی ری اندازه گ  ی: سخت افزار مورد استفاده براسنسور  . لیموبا  یبهداشت  یها

  یها  مراقبت  اطالعات در  تیریمد   یعملکردها  گریانجام انواع د  یمورد استفاده برا : سخت افزار  یها  دستگاه  .یبهداشت

:  ینرم افزار  ی اطالعات بهداشت و درمان. بستر ها تیریمد  یمورد استفاده برا  یوتر یافزار: نرم افزار کامپ نرم .یبهداشت

 عامل. نرم افزار:   ستم یس  کیافزار مانند  نرم یبرا  ادیبن نیا

 

 نامه: واژه 

   اطالعات بهداشت و درمان.  ت یریمد  یمورد استفاده براسیستم بهداشت موبایل: سیستم بهداشتی 

 .کنند می  ف یتوصرا  ستمیس امی اس  – لیبهداشت موبا ستمیاز س  یساختار: عناصر ساختار

 . لیبهداشت موبا یهاستمیس  یکیزیافزار: عناصر ف سخت

 .یبهداشت یهامراقبت   یها براانواع داده  یو ورود  ی ریگاندازه  یاستفاده برا افزار مورد : سختسنسور

 .یبهداشت یهامراقبت اطالعات در  ت یریتوابع مد   گریانجام انواع د ی افزار مورد استفاده برا: سختدستگاه

 اطالعات بهداشت و درمان.   تیریمد  ی مورد استفاده برا ی وتریافزار کامپافزار: نرم نرم 

 عامل.  ستمیمانند س   هاییافزارنرم  یبرا ی ادی: بنیافزارنرم  یهابستر

 است.  ضروری یبهداشت ی هامفهوم مراقبت نا بهتحرک ب •

 .  با رشد قابل توجهی مواجه بوده است ریاخ یهادر سال لیبهداشت موبا قاتیتحق ای همراه و سالمت تلفن •

 . ی استموقت و انتخاب   لیبهداشت موبا یهااز دامنه یروشن  فیبدون تعر  لیبهداشت موبا •

 .  باشدشده  فیتعر یشناسیچارچوب هست کیمند با استفاده از و نظام کیستماتیطور سبه دتوانیم ل یموبا یبهداشت •

 ناهموار است.  اریبستاکیدات از  یاریبا بس 2014در سال  ل یبهداشت موبا قاتیتحق د یتأک •

 . کند کمک لیبهداشت موبا قاتیتحق یراه برادر نقشه  داتیتواند به تعادل تاکیم  یشناختیهستهای گاشتن •

•  



 اطالعات در بهداشت و درمان.  ت یریمد  توابع گریانجام انواع د ی افزار مورد استفاده برا: نرم برنامه کاربردی

 انتقال اطالعات. ی برا میسی و ب   یمی: اتصاالت س شبکه

 .  تعریف شده است  مرکز ک ی در با برد محدود،  میس ی ب یهاشبکه : یمحلوایرلس  

 نامحدود.  عمل یبا محدوده  میس یو ب   یمیس  اتصاالت مخابرات:

 اطالعات.   تیریمد   ی مورد استفاده توسط سهامداران برا  یندهای: فرآهاند یفرا

 به کار گرفته توسط مردم.  به طورکامل یندهای: فرآیدست

 .  وتریتوسط کامپانجام شده  یندهای: فرآسازیخودکار

 اطالعات. ت یریمد  تیهدابرای   نفعانیذ  نیها: قوانیخط مش

 اطالعات. یخصوص میمربوط به حر  یهااستی: س یخصوص میحر

 اطالعات. تیر یمد  م یتنظ استی: س مقررات

 .ستمیرفتار س  فی توص -  لیبهداشت موبا ستم ی: عملکرد س عملکرد

 : به دست آوردن اطالعات. کسب

 اطالعات. یسازره ی: عملکرد ذخیسازره یذخ

 آن.   یی محدود کردن خوانا ی برا ی اطالعات با رمزگذار یسازره ی: ذخیرمزگذار

 قابل خواندن است. م یرو به طور مستق  نیو از ا  ،یبدون رمزگذار  اطالعات ره ی رمز شده: ذخ ریغ

 . آنها  کشف روابط درون برای: پردازش اطالعات لیو تحل  ه یتجز

 .یعدد  اطالعات : پردازش یکم

 . یعددری: پردازش اطالعات غیفیک

 روابط درون اطالعات. ی: کشف معناریتفس

 .  صیتشخ ی روابط برا  ی : معنایصیتشخ

 . ینیبشیپ ی برا روابط  ی : معناینیبشیپ



 مداخله.   تیهدا ی روابط برا ی : معنامداخله

 شده. ریتفس  اطالعات کاربرد: استفاده از

 .  به عمل ری: ترجمه تفسخوانده

 .  ریتفس زی : تجوزیتجو

 .  شتریب لیو تحل ه ی تجز ایمطالعه   ی برا ری: استفاده از تفسکیاسکوالست

 .گرانیبه د ر یتفس غ ی تبل : عیتوز

 / پاک: حذف اطالعات. حذف

 دستگاه.   ک ی یبر رو  ی اطالعات به صورت محل: حذف یمحل

 همه جا.  از  : حذف اطالعاتکیاتستمیس 

 اطالعات.  یدهندهنشان: تحول عالمت یشناس نشانه

 ره یو غ ، یکیگراف ،ی متن ، یعدد- هی اول هایها: عالمت داده 

 .  هد ش  رهیو ذخ مده : زمان داده ثابت، به دست آکیاستات

 . زمان یدر واقع  آمده ، به دست متنوع: زمان داده انیجر

 . یبهداشت  یهاارائه مراقبت  یها براداده   دهیسالمت: سازمان  پرونده

 سالمت حاضر. یهاداده   از ی : رکوردیکنون

 . گذشته یبهداشت یها: ضبط داده یخیتار

 : درک منطق بهداشت و درمان. دانش

 .یبهداشت یهامراقبت  ایدر مورد سالمت و /  موجود  : دانشجاری

 .یبهداشت یهااقبت مر ایبر شواهد در مورد سالمت و /    یمبتن ایشده و  رفته یمعموال پذ دانش  : یسنت

 .  دارد یبهداشت یهادر مراقبت ی: نهاد که سهمنفعانیذ

 .یبهداشت یهادهندگان مراقبت : ارائه یدهندگان خدمات بهداشتارائه



 .  هامارستانیها و بک ینی: پزشکان کلپزشکان

 .مارستانیها و بک ینیپرستاران: پرستاران شاغل در کل

 ها و داروخانه. مارستانیدر درمانگاه، ب  ییمحصوالت دارو  هی : تهداروسازان

 دهندگان.از ارائه  یمیمراقبت: ت یهام یت

 .  یبهداشت یهادر ارائه مراقبت   ریدرگ یها: سازمانسازمان

 .ییسرپا یهاو مراقبت ی فور  مار،یب اختیار در  امکانات  / درمانگاه: مارستانیب

 . یو ارائه خدمات بهداشت و درمان کمک م یتنظ  ی: مؤسسات و نهادهایسالمت  یهاآژانس /  دولت 

 . یبهداشت یهاکنندگان مراقبتافت یبه در مهیدهنده بارائه  یها: سازمان مهیب

 .یبهداشت یهامراقبت  ی کنندگان عمومافت یدر  :یعموم تیجمع

 .یبهداشت یهامراقبت   ی کنندگان فردافت ی: درافراد

 ای   و  عالقه  ،هات یاز فعال  یبرخ  یگذاراشتراک   برای به از افراد    یامجموعه   ا ی  خدمات  رندهی/ گروه: خانواده گ  خانواده

 . تیفیک

 . یبهداشت یهامراقبت  افتی: جوامع درهاانجمن

 .یبهداشت یهامراقبت  جی: نتاجهینت

 .  یبهداشت یهاارائه مراقبت یورها: بهره ی وربهره

 .یبهداشت یهااز ارائه مراقبت  ی وربهره  نه ی: هز نهیهز

 .یبهداشت یهاارائه مراقبت  وری از بهره : ساعت زمان

 ره یو غ مانند فضا، افراد، مواد  گریاز نظر منابع د یور بهره : منابع

 . یبهداشت یهامراقبت   تیفی : کتیفیک

 از استانداردها.  ت یتبع ت یفی: کاستاندارد

 .یبهداشت  یهاراقبت در م  ره یدرمان، و غ ص، ی: دقت تشخدقت



 مراقبت. در  ت ی: موفقتاثیرگذاری

 .یبهداشت یهادهندگان مراقبت کنندگان و ارائه افت یدر  یمنی: ایمنیا

 . رندگانیدهندگان به گ شت و درمان ارائه شده توسط ارائه بهدا ی: برابر یبرابر
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