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چکيذه
سابقه و هذف :اختالالت سٚا٘ی ،عّت اطّی ٘اتٛا٘ی دس د٘یاست  ٚبا تأحیشات ٔٙفی ٔتعذدٔ ،خااعشٜی ساایش بیٕااسیٞاا سا ٘یاض افاضایش
ٔیدٞذ .اص سٛی دیٍش ،بشخٛسداسی اص سالٔتی سٚاٖ ،تأحیش ٔخبتی دس دسٔاٖ بیٕاسیٞا داسد .بٙابشایٗ ،تٛر ٝب ٝبٟذاشت سٚاٖ حایض إٞیت
است .با تٛر ٝب ٝایزاد فشطتٞای رذیذ اسای ٝخذٔات بٟذاشت سٚاٖ بٚٝاسغٝی پیششفتٞای فاٗآٚسی تّفاٗ ٕٞاشا ،ٜایاٗ تحمیاك باٝ
ٔٙظٛس تعییٗ واسبشد  mobile healthدس استمای سالٔت سٚاٖ بیٕاساٖ ا٘زاْ ٌشفت.
هواد و روشها :تحمیاك با ٝسٚ

وتابخا٘اٝای ،باا ٔشارعا ٝبا ٝساایتٞاای ٚ PubMed ،ProQuest ،SCOPUS ،ScienceDirect

٘ ٚ Google Scholarیض وّٕات وّیذی Mental ٚ Mobile Mental Health ،Smartphone ،Mobile Health ،Mental Health

 Health Promotionا٘زاْ ٌشفت .اص ٔیاٖ ٔٙابع ،آٟ٘ایی ؤ ٝشتبظ با ٞش دٔ ٚفٟا mental health ٚ mobile health ْٛبٛد٘اذ باشای
ایٗ ٔغاِعٛٔ ٝسد بشسسی وأُ لشاس ٌشفتٙذٙٔ .ابع اٍّ٘یسی ٔشبٛط ب ٝساَٞای  1994تا ٙٔ ٚ 2015اابع فاسسای ٔشباٛط با ٝسااَٞاای
 1385تا  1394بٛد٘ذ.
نتيجهگيزی :ب٘ ٝظش ٔیسسذ و ٝاستفاد ٜاص  mobile healthبا تٛر ٝب ٝواسبشدٞاای آٔاٛص

 ٚآٌااٞیبخشای بٟذاشات سٚاٖ ،وااٞش

ٍ٘شا٘ی اص اً٘ بیٕااسی سٚا٘ای ،اعاال سساا٘ی ،سٚاٖدسٔاا٘ی اص سا ٜدٚس ،تعأاُ اص سا ٜدٚس ،اعٕیٙااٖ اص طاحت داس ،ٚخاٛدٔشالبتی بیٕااس،
خٛداظٟاسی بیٕاساٖٕٝ٘ٛ٘ ،بشداسی خٛدواس دادٜٞا ،تشخیض فعاِیتٞای سفتاسیٕ٘ ،ایش ٌشافیىی دادٜٞا ،باصخٛسدٞای دسٔا٘ی بالدس٘اً،
شٙاسایی شذت ٚ ٚضعیت سٚا٘ی بیٕاساٖ ،سٙزش ٔیضاٖ فعاِیت یه بیٕاس سٚا٘ی  ٚپیشبیٙی بالدسً٘ سفتاسٔ ،ایتٛا٘اذ ٔٛرا استماای
سالٔت سٚاٖ بیٕاساٖ ٌشدد.
واصگاى کليذی :بٟذاشت سٚاٖ ،سالٔت ٕٞشاٌٛ ،ٜشی ٛٞشٕٙذ٘ ،مش سالٔت ٕٞشا ٜدس بٟذاشت سٚاٖ ،استمای سالٔتی سٚاٖ
ِغفاً ب ٝایٗ ٔماِ ٝب ٝطٛست صیش استٙاد ٕ٘اییذ:
Moghaddasi H, Naderi Haji M. The applications of mobile health for patients mental health promotion. Pejouhandeh
2015;20(4):213-220.

هقذهه

0

ٔف ْٟٛسالٔتی سٚاٖ ،شأُ احساا دس٘ٚای خا ٛباٛدٖ ٚ
اعٕیٙاٖ اص واسآٔاذی خاٛد ،اتىاا با ٝخاٛد ،ظشفیات سلابات ٚ
یباشاذ
خٛدشىٛفایی تٛا٘اییٞای باِم ٜٛی فىشی ٞ ٚیزاا٘ی ٔا 
(ٞ .)1شچٙااذ سااالٔتی سٚاٖ تٛسااظ ٔحمماااٖ اص فشٙٞااًٞااای
ٔختّف ،ب ٝطٛستٞای ٔتفاٚتی تعشیف شذ ٜاست (ِٚ ،)1ی باش
سش ایٗ أش اتفاق ٘ظش ٚرٛد داسد و ٝسالٔتی سٚاٖ چیضی فشاتش
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اص ٘بٛد اختالالت سٚا٘ی است ( .)1-3دس بیاٖ إٞیات ساالٔتی
سٚاٖ ٕٞیٗ بس و ٝ٘ ٝتٟٙا خٛد با ٝعٙاٛاٖ یىای اص سا ٝبعاذ
سالٔتی اسات ( ٚ )4،3دس احاش فماذاٖ آٖ ،ساالٔتی ٘خاٛاٞیٓ
داشت ،بّى ٝب ٝعٛٙاٖ یه اِضاْ دس سغح بٟذاشات رٟاا٘ی باٝ
سسٕیت شٙاخت ٝشذ ٜاست (.)5
عّت اطّی ٘اتٛا٘ی دس سشاساش د٘یاا ،اخاتالالت سٚا٘ای اسات
یتٛاٖ ٌفات وا ٝحاذٚد
( ٚ )7،6بش اسا ٔغاِعات ٌ٘ٛاٌ ٔ ٖٛ
 25دسطذ اص ٔشدْ رٟاٖ ،حذالُ یه اختالَ سٚا٘ی سا دس عَٛ
ص٘ذٌی خٛد تزشب ٝواشدٜا٘اذ ( ٚ )8-12حاذالُ دس حاذٚد 11
دسطذ اص باس رٟا٘ی بیٕاسیٞا ،ب ٝاختالالت سٚا٘ای ٘سابت دادٜ
یشٛد ( .)13،8اص یاه عاش  ،اخاتالالت سٚا٘ای باش ص٘اذٌی
ٔ
بیٕاساٖ ،سیستٓٞای بٟذاشتی  ٚسایش بخشٞای رأعا ٝتاأحیش
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 .1دا٘شیاس ٔذیشیت اعالعات  ٚا٘فٛسٔاتیه پضشىیٌ ،شٔ ٜٚذیشیت  ٚفٗآٚسی اعالعات بٟذاشتی ،دا٘شىذ ٜپیشاپضشىی ،دا٘شٍا ٜعّ ْٛپضشىی شٟیذ بٟشتی،
تٟشاٖ ،ایشاٖ
 .2دا٘شزٛی دوتشی ا٘فٛسٔاتیه پضشىیٌ ،شٔ ٜٚذیشیت  ٚفٗآٚسی اعالعات بٟذاشتی ،دا٘شىذ ٜپیشاپضشىی ،دا٘شٍا ٜعّ ْٛپضشىی شٟیذ بٟشتی ،تٟشاٖ ،ایشاٖ

 /214دٔٚاٙٞأ ٝپژٙٞٚذٜ

أا أشٚص ٜب ٝدِیُ تىأّی و ٝداشت ٝلادس است حاذالُ تعأاُ
پضشه  ٚبیٕاس سا بٟبٛد ببخشذ .اساتفادٜٞاای ٌ٘ٛااٌ ٖٛتّفاٗ
ٕٞشا ٜاص لبیُ اعال سسا٘ی ،سٚاٖدسٔا٘ی اص سا ٜدٚس ،تعأُ اص ساٜ
دٚس  ٚغیش ٜاحتٕااالً تاأحیش ٔخبتای سٚی بشلاشاسی تعأاُ بایٗ
پضشه  ٚبیٕاس خٛاٞذ داشات  ٚباا تٛرا ٝبا ٝایٙىا ٝدس عاَٛ
دٝٞی ٌزشت ،ٝد ٚپذیذٜی بااس رٟاا٘ی بیٕااسیٞاای سٚا٘ای ٚ
شتا سشیع استفاد ٜاص تّفٗ ٕٞشا ،ٜب ٝعٛس فضایٙذٜای ٔشاٞذٜ
شذٜا٘ذ ( ٚ )5اص عشفی ،چ ٖٛدس ایشاٖ چٙایٗ تحمیمای ا٘زااْ

٘شذ ٚ ٜیا الالُ دس دستش لشاس ٍ٘شفت ٝاست ،دس ایٗ ٔغاِعا،ٝ
ٔماالت ٔشبٛع ٝرٕعآٚسی شذ ٚ ٜتحت عٛٙاٖ بشسسای وااسبشد
 mobile healthدس استمای سالٔت سٚاٖ بیٕاساٖ اسایٌ ٝشدیذٜ
است.

هواد و روشها
ایٗ ٔغاِع ٝب ٝطٛست وتابخا٘ٝای  ٚبا عٛٙاٖ بشسسی وااسبشد
 Mobile Healthدس استمای سالٔت سٚاٖ بیٕااساٖ ٔایباشاذ.
ٔٙابع استفاد ٜشاذ ٜدس ایاٗ ٔغاِعا ٝشاأُ وتا ٔ ،مااالت ٚ
پایاٖ٘أٞٝا بٛد ٜاست .رستزٞٛای ا٘زاْ شاذ ٜدس پایٍااٜٞاای
ٔٙاااابع ٔعتباااشی اص رّٕااا،SCOPUS ،ScienceDirect ٝ
 ٚ Google Scholar ٚ PubMed ،ProQuestبااا وّٕاااات
وّیاااذی mental ،mHealth ،mobile health ،health
،mobile health role ،electronic health role ،health
،mobile medical devices ،mobile mental health
technology effect on ،importance of mental health
mobile health for mental health ٚ mental health
ا٘زاْ ٌشفت ٝاست .اص ایٗ پایٍاٜٞا ،حاذٚد ٙٔ 200باع ا٘تخاا
شذ٘ذ و ٝپس اص بشسسیٙٔ 107 ،بع بش اساا استبااط آٟ٘اا باا
 mobile healthا٘تخا ٌشدیذ٘ذ  ٚدس ٟ٘ایات ،اص ٙٔ 107باع
ا٘تخابیٙٔ 31 ،باع وأ ٝاشتبظ باا ٔفااٞیٓ ،mobile health
 ٚ mental healthسٚابااظ پضشااه  ٚبیٕااس بٛد٘ااذ بااشای ایاٗ
ٔغاِعٛٔ ،ٝسد بشسسی وأُ لشاس ٌشفتٙذ .اص ٔیاٖ ایٗ ٙٔ 31بع،
ٔٙابع اٍّ٘یسی ٔشباٛط با ٝسااِٟای  1994تاا ٙٔ ٚ 2015اابع
فاسسی ٔشبٛط ب ٝساِٟای  1385تا  1394بٛد٘ذ.

يافتهها و بحث
اص ٘مغ٘ٝظش فٗآٚسی ،تّفٗٞاای ٕٞاشا ،ٜیاه پّتفاشْ باشای
واسبشدٞای ٔختّف دس حٛصٜی بٟذاشت فشأ ٓٞیوٙٙذ .ب ٝساٝ
دِیُ وّیذی صیش ،اص ٌٛشی ٛٞشٕٙذ دس حٛصٜی بٟذاشات سٚاٖ
استفادٔ ٜیشٛد:
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ٔٙفی بسیاسی داسد ( ٚ )12حتی ٔخاعشٜی سایش بیٕااسیٞاا سا
٘یض افاضایش ٔایدٞاذ ( .)13،4اص عاش دیٍاش ،بشخاٛسداسی اص
ٚضعیت خا ٛساالٔتی سٚاٖ ،تاأحیش ٔخبتای دس دسٔااٖ ساایش
بیٕاسیٞا داسد ( ٚ )10بش دستیابی ب ٝاٞذا تٛسعٝی ٞضاس ،ٜاص
رّٕ ٝاستمای بشابشی رٙسایتی  ٚتٛإ٘ٙذسااصی ص٘ااٖ ،وااٞش
ٔشي ٔ ٚیش وٛدواٖ ،بٟبٛد بٟذاشت ٔادساٖ ٚ ،واٞش ٌستش
یٌزاسد (.)13
 ،HIV/AIDSتأحیش ٔ 
بیٕاسیٞای سٚا٘ی لابُ پیشاٍیشی ٞساتٙذ  ٚدس طاٛستیواٝ
ٔا٘ٙذ سایش بیٕاسیٞا ،بٛٔ ٝلاع تشاخیض  ٚدسٔااٖ شا٘ٛذ ،باٝ
ٕٞاٖ ٘سبت اص ٔضٔٗ شذٖ  ٚعٛاسع آٟ٘ا واسات ٝخٛاٞاذ شاذ
(ِٚ ،)8ی دسن ضعیف اص بیٕاسی سٚا٘ی ،شٙاسایی  ٚدسٔااٖ آٖ
یا٘ذاصد (ِ .)14زا أشٚص٘ ٜیاص است تا سیستٓٞاای
سا ب ٝتأخیش ٔ 
بٟذاشتی بشای استمای سالٔتی سٚاٖ تمٛیت شا٘ٛذ ( .)13اِبتاٝ
ٞش چٙذ استفاد ٜاص فٙاٚسی دس بٟذاشت سٚاٖ ٘سبتاً رذیذ است
(ِٚ ،)15اای پیشااشفتٟای اخیااش دس فااٗآٚسی ٕٞااشا ٚ ٜس٘ٚااك
تٛسااعٝی بش٘أااٞٝااای واااسبشدی دس تزٟیاضات ٕٞااشا ،ٜد٘یاای
رذیذی اص فشطتٞا سا ایزاد وشد ٜاست ( .)17،16عظش حاضش،
عظش فٗآٚسی ٕٞشا ٜاست و ٝدس آٖ ،ساٜٞای بشلاشاسی استبااط،
رستزٛی اعالعات  ٚتعأُ با سایشیٗ تغییش وشد ٚ ٜدٌشٌا٘ٛی
ایزاد شذ ٜتٛسظ فٗآٚسی ٕٞاشا ٜاص ٘ظاش پازیش ٘ ٚاٛآٚسی،
سشیعتش اص فٗآٚسیٞای دیٍش است (.)17
ساختٞای الصْ باشای

٘فٛر عٕٔٛی فٗآٚسیٞای ٕٞشا ٚ ٜصیش
استباعات بیسیٓ ،حیشتاٍ٘یض است .تّفٗ ٕٞشا ،ٜتمشیباً با ٞفت
عتااشیٗ فااٗآٚسی
ٔیّیاااسد ٔشااتشن دس سشاسااش د٘یااا ،سااشی 
ا٘غباقیافتا ٝدس تااسیخ اسات ( .)18فاٗآٚسی ٕٞاشا ٜدس حااَ
دٌشٌاا ٖٛوااشدٖ اسایاأ ٚ ٝااذیشیت ٔشالباات بااٛد ٚ ٜتااأحیش
لابُتٛرٟی دس سیستٓٞای بٟذاشتی داسد ( .)19افضایش عاللٝ
دس بٟااشٜبااشداسی اص لابّی اتٞااای فااٗآٚسی ٕٞااشا ٜبااٙٔ ٝظااٛس
سشاتٝای

پشتیبا٘ی اص بٟذاشتٙٔ ،زش ب ٝتٛسعٝی شاخٝی ٔی 
اٖ
سالٔت ٕٞشا ٜشذ ٜاست ؤ ٝایتٛا٘اذ اص أاش اسایا ٝبٟذاشات،
پشتیبا٘ی وشد ٚ )18( ٜباعج استمای سالٔتی ٌشدد.
دس فشآیٙذ دسٔاٖ بیٕاسیٞا ،س ٝعأُ شأُ پضشه ،بیٕااس ٚ
بیٕاسی ،داسای ٘مش ٕٟٔی ٞستٙذ .اٌش اص ایاٗ سا ٝعأاُ ،دٚ
عأُ پضشه  ٚبیٕاس ٔتحذ ٌشد٘ذ ،لادس خٛاٙٞذ باٛد باش عأاُ
س ْٛیعٙی بیٕاسی غّب ٝوٙٙذ ( .)20بشای ایزاد اتحااد بایٗ دٚ
عأُِ پضشه  ٚبیٕاس٘ ،اٌضیش اص ایزاد تعأُ  ٚاستباط بایٗ آٟ٘اا
یباشیٓ و ٝبشای ایٗ ٔٙظٛس ٔیتٛاٖ اص تّفٗ ٕٞاشا ٜاساتفادٜ
ٔ
ٕ٘ٛد.
ٔغشح شذٖ تّفٗ ٕٞشا ٜدس ابتذا بشای واستٗ ٔشاىُ تّفاٗ
حابت بٛد ٚ ٜبٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘یض ٘اْ ٕٞشا ٜب ٝخٛد ٌشفت ٝاسات،

بٟذاشت سٚاٖ ٕٞشاٜ

شٕاس ،4 ٜپیدسپی ٟٔ ،106ش  ٚآباٖ 1394

ٛٞشٕٙذ استٌٛ .شیٞای ٛٞشإٙذ ،تّفاٗٞاای ٕٞشاٞای باا
عّٕىشد وأپیٛتشی ٞستٙذ وا ٝبا ٝوااسبشاٖ ارااصٔ ٜایدٙٞاذ
بش٘أااٞٝااای واااسبشدی سا ارااشا وااشد ٚ ٜباا ٝایٙتش٘اات یاا سااایش
شبىٞٝای داد ،ٜاتظااَ یابٙاذ .ایاٗ فاٗآٚسی باعاج ٔایشاٛد
واسبشاٖ اص تٛا٘ایی ا٘زاْ بشخی فعاِیتٞا سٚی تّفٗٞاای خاٛد،
بسیاس بیشتش اص آ٘چ ٝؤ ٝیتٛا٘ستٙذ با یه واأپیٛتش شخظای
ا٘زاْ دٙٞذ ،بشخٛسداس باشٙذ .عال ٜٚبش ایاٗٔ ،ضایاا  ٚساحتای دس
ا٘ذاص ٚ ٜأىاٖ رابزایی سا ٘یض داس٘ذ (.)16
د ٚلابّیت ٌٔٛ ِٟٓشیٞای ٛٞشٕٙذ باعج شذ ٜاست وا ٝدس
بٟذاشت سٚاٖ ،واسبشد یابٙذ .ا ،َٚاستفاد ٜاص ٌٛشی ٛٞشٕٙذ بٝ
عٛٙاٖ یاه ٚاساظ وااسبشی ا٘سااٖ -سایا٘اHCI: Human-( ٝ
 )Computer Interfaceدس سیسااتٓٞااای بٟذاشااتی  ٚد،ْٚ
استفاد ٜاص آٖ ب ٝعٛٙاٖ یه حسٍش وإٞ ٝاٛاسٕٞ ٜاشا ٜبیٕااس
است (ٌٛ .)12شیٞای ٛٞشٕٙذ دس سیستٓٞای بٟذاشاتی ،باٝ
عٛٙاٖ ٚاسظ بیٗ ا٘ساٖ  ٚسایا٘ ،ٝایفای ٘مش ٔیوٙٙذ٘ .حا ٜٛی
عشاحی ٚاسظٞا ٔ ٚعٕااسی سیساتٓٞاا  ٚساِٟٛت اساتفاد ٜاص
ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ باعج ایزاد پایبٙذی  ٚپزیش اساتفاد ٜاص
ایٗ سیستٓٞا دس واسبشاٖ ٔیشٛد  ٚبا ٝایاٗ عشیاك بیشاتشیٗ
حٕایت اص دسٔاٖ اختالالت سٚا٘ی طٛست ٔیٌیشد.
بیشتش سیستٓٞای پیادٜساصی شذ ٜبشای دسٔااٖ اخاتالالت
سٚا٘ی ،شأُ ایٗ ارضا ٞساتٙذ :یاه بش٘أاٝی وااسبشدی باشای
ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ ،یه ساشٚس باشای رخیاش ٜدادٜٞاا ٚ ،یاه
پشتاَ  ٚبشای دستشسی اص عشیك ٔشٚسٌشٞا .دس سإت بیٕااس،
دادٜٞای حاطُ اص خٛداظٟاسی بیٕاس  ٚدادٜٞایی و ٝب ٝطٛست
خٛدواس اص حسٍشٞا رٕعآٚسی شاذٜا٘اذ ،باا ٌٛشای ٛٞشإٙذ
ٕ٘ٝ٘ٛبشداسی شذ ،ٜبشای سشٚس اسساَ ٔیٌشدد  ٚدس آٖ پشداص
ٔیش٘ٛذ٘ .تیزاٝی ایاٗ پاشداص ٞاا با ٝطاٛست تظااٚیشی اص
ٕ٘ٛداسٞا  ٚباصخٛسدٞایی خٛاٞذ بٛد و ٝب ٝبیٕاس اسایٔ ٝیٌاشدد.
دس سٕت دسٔاٍ٘ش ،أ ٚایتٛا٘اذ دادٜٞاای رٕاعآٚسی شاذ ٜسا
بشسسی وشد ٚ ٜباصخٛسدٞای دسٔا٘ی سا اص عشیاك سیساتٓ  ٚیاا
تٕا ٔستمیٓ ب ٝبیٕااس اسایا ٝدٞاذ .واسبشدٞاای ٌٛشایٞاای
ٛٞشٕٙذ دس چٙیٗ سیستٓٞاایی وا ٝباشای دسٔااٖ اخاتالالت
سٚا٘ی ٔاٛسد اساتفاد ٜلاشاس ٔایٌیش٘اذ ،شاأُ خٛدٌضاسشای ٚ
خٛدٔشالبتیٕٝ٘ٛ٘ ،بشداسی خٛدوااس دادٜٞاا ،تشاخیض اٍِاٛی
سفتاااسیٕ٘ ،ااایش ٌشافیى ای دادٜٞااا ،باصخٛسدٞااای دسٔااا٘ی ٚ
بشلشاسی استباعات ٔیباشذ (.)25،21،12،5
عال ٜٚبش واسبشد ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ ب ٝعٛٙاٖ ٚاسظ ا٘ساٖ-
سایا٘ ٝیا بش٘أٝی واسبشدیٔ ،ایتاٛاٖ با ٝدیٍاش لابّیات آٖ باٝ
عٛٙاٖ تزٟیضات حسٍش اشاسٕٛ٘ ٜد .اساتفاد ٜاص ایاٗ تزٟیاضات
باعج ٔیشٛد و ٝبسیاسی اص دادٜٞا سا بتٛاٖ بذ ٖٚدخاِت واسبش
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 -1افضایش چشٍٕیش خشیذ ٌٛشایٞاای ٛٞشإٙذٞ ،آ دس
وشٛسٞای تٛسعٝیافت ٓٞ ٚ ٝدس وشٛسٞای دس حااَ تٛساع .ٝدس
ساَ  2013حذٚد  52دسطاذ اص فاش ٚتّفاٗٞاای ٕٞاشا ٜدس
سشاسش رٟاٖ بٌٛ ٝشیٞای ٛٞشٕٙذ اختظاص داشت .دس ساَ
 ،2014یهس ْٛتّفٗٞای ٕٞشاٛٔ ٜسد استفاد ٜدس رٟاٖ اص ٘ٛ
ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ بٛد٘ذٞ .ضیٞٝٙای ٔاشتبظ باا آٖ با ٝعاٛس
چشٍٕیش واٞش یافت ٚ ٝلابّیتٞای آٖ دس حاَ ٌستش است
(.)12
 -2یه ٌٛشی ٛٞشٕٙذ ٔذسٖ ،یه پّتفاشْ فٙای لذستٕٙاذ
است بٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاص بسیاسی رٟات پیچیذٜتاش  ٚواسآٔاذتش اص
یه سایا٘ٝی سٔٚیضی است .داسای لابّیتٞای استباعی اص رّٕاٝ
٘سُٞای س ٚ ْٛچٟاسْ (ٚ ،)3G/4Gایفای  ٚبّٛتٛث ٔیباشذ.
ٕٞچٙیٗ با حسٍشٞایی ٔا٘ٙذ شتا ساٙذٔ ،GPS ،یىاشٚفٗ ٚ
غیشٔ ٜزٟض شذ ٜاست (.)12
 -3یه ٌٛشی ٛٞشٕٙذ ،شخظای اسات  ٚتمشیبااً ٕٞیشاٝ
ٕٞشا ٜبیٕاس است .ایٗ أش بٚٝیژ ٜدس رٕعآٚسی خٛدواس دادٜٞاا
ٚلتی ٌٛشی ٛٞشٕٙذ ب ٝعٛٙاٖ یه پّتفشْ با حسٍش پٛشایذ٘ی
ٕٞشا ٜبیٕاس دس استباط استٔ ،فیذ ٔیباشذ (.)12
سالٔت ٕٞشا ٜبٔ ٝعٙی اساتفاد ٜاص فاٗآٚسیٞاای ٕٞاشاٚ ٜ
بیسیٓ بشای اٞذا بٟذاشتی است ( )21،15وا ٝیاه فشطات
یسابم ٝبشای افشاد ایزاد وشد ٚ ٜبٟذاشت سا حتی دس دٚستاشیٗ
ب
ٔىاٖٞا سٚی صٔیٗ ،استما داد ٜاسات ( .)17ساالٔت ٕٞاشا ٜدس
ساَ  2003پذیذ آٔذ  ٚب ٝدِیُ لابّیت رابزایی بسایاس آسااٖ
تّفٗ ٕٞشإٞ ٜضٔاٖ دس حیٗ اتظاَ ب ٝایٙتش٘ت ،دستشسای باٝ
ٔشالبت بیٕاس ٔحٛس سا دس ٞش ٔىاٖ فشا ٓٞآٚسد ٜاست ( .)22دس
سالٔت ٕٞشا ،ٜسٚیىشد بیٕاسٔ -حٛس بٛدٖ بایذ ٔذ ٘ظش باشاذ ٚ
بشای اعٕیٙاٖ اص تحمك ایٗ ٔ ٟٓپاٚاس ( )Pawarآ٘شا ایاٌٗ٘ٛاٝ
یوٙذ :ساالٔت ٕٞاشا ،ٜاساتفاد ٜاص ٔحاسابات سایاس،
تعشیف ٔ 
استباعات بیسایٓ  ٚفاٗآٚسی شابى ٝباشای اسایا ٝیاا افاضایش
خذٔات  ٚعّٕیات دسٔا٘ی ٔت ٛٙاست و ٝدس آٖ بیٕاس حتی دس
یه ٔٙغمٝی ٔحذٚد  ٓٞو ٝشذ ،ٜلابّیت رابزایی داسد (.)23
سالٔت ٕٞشا ،ٜخذٔتی اسات وأ ٝایتٛا٘اذ بٟذاشات سا اص
عشیك ایزاد دستشسی ب ٝویفیت خذٔات بٟذاشاتی دس سشاساش
رٟاٖ استما دٞذ .ایاٗ ٟٔآ عٕاذتاً با ٝدِیاُ ٔاٞیات فشاٌیاش
فٗآٚسی تّفٗ ٕٞشا ٜاست و ٝدستشسی ب ٝافشاد سا طش ٘ظش اص
ٔٛلعیت رغشافیایی آ٘اٖ ،فشأ ٓٞیوٙذ (.)24
ٕ٘٘ٛااٞٝااایی اص فااٗآٚسی ٕٞااشا ٜشااأُ :دسااتیاس شخظ ای
دیزیتاَ ،تّفٗٞای ٕٞشا ،ٜوأپیٛتشٞاای تبّات  ٚحساٍشٞای
پٛشیذ٘ی ٔیباشذ ( .)18تّفٗٞای ٕٞشا ،ٜراض ٚفاٗآٚسی ٞاای
ٕٞشأ ٜحسٔ ٛیشا٘ٛذ وا ٝیىای اص ا٘اٛا آٌٖٛ ،شایٞاای
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يبخطي بهذاضت رواى
 -0آهوسش و آگاه 
بااشای استمااای سااالٔتی ،ساا ٝدیاذٌاٟٙٔ ٜذسای ارتٕاااعی،
پیشااٍیشی فااشدی  ٚتٛإ٘ٙذساااصی فااشدی ( Individual
ٔ )Empowermentغشح ٔیباشذ و ٝدس د ٚدیذٌا ٜپیشٍیشی
فااشدی  ٚتٛإ٘ٙذساااصی افااشاد ،آٔااٛص ٘ ،مااش ا َٚسا داسد
( )30،29ؤ ٝیتٛاٖ اص ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ بشای ایاٗ ٔٙظاٛس
استفاد ٜوشد .یىی اص سٞ ٚای آٔٛص  ،استفاد ٜاص بستش SMS
است و ٝبشخی وشٛسٞا ب ٝطٛست دٚسٜای  ٚیا دس سٚصٞای ّٔی
خاطی اص آٖ استفادٔ ٜایوٙٙاذ (ٕٞ .)25،18،12،5چٙایٗ ،اص
ٔذاخالت سالٔت ٕٞشا ٜبشای آٔٛص اسایاٝدٙٞاذٌاٖ خاذٔات

بٟذاشااتی ٕٞ ٚچٙایٗ تٛإ٘ٙذساااصی بیٕاااساٖ باٝخظااٛص دس
ٔحیظٞای ٔٙبعفمیش ،استفادٔ ٜیشٛد (.)17،15
 -3کاهص نگزاني اس انگ بيواری رواني
چاِشٞای ٔغشح دس تعأُ با بیٕاساٖ سٚا٘ی شأُ ٍ٘شا٘ی اص
اً٘ ب ٝبیٕاسی سٚا٘ی ٛٔ ٚا٘ع دستشسی ب ٝدسٔاٍ٘شاٖ ٔایباشاذ
( ،)27باٝعاٛسیوا ٝدس بسایاسی اص وشاٛسٞا ،ا٘اً ٔاشتبظ باا
بیٕاسیٞاای سٚا٘ای واأالً بااال باٛد ٚ ٜباعاج ٔایشاٛد باشای
افشادیو ٝب ٝد٘بااَ وٕاه ٞساتٙذٔ ،اٛا٘عی ایزااد ٌاشدد .باا
استفاد ٜاص سالٔت ٕٞشا ٜبذ ٖٚایٗو ٝافشاد ٔحاُ خٛدشااٖ سا
تشن وٙٙذ  ٚیا بذ ٖٚایٗو٘ ٝیاص بٔ ٝمابّ ٝبا اً٘ یا ٔٛا٘ع دیٍاش
داشت ٝباشٙذ ،لادس خٛاٙٞذ باٛد با ٝخاذٔات بٟذاشات سٚاٖ دس
ٔحُ خٛدشاٖ اص عشیك پیأه  ٚیا سٚاٖدسٔاا٘ی با ٝطاٛست اص
سا ٜدٚس ٘ ٚاشٙا  ،دستشسی داشت ٝباشٙذ (.)28،27،18،15،5
 -2اطالعرساني
با استفاد ٜاص سالٔت ٕٞشأ ٜایتاٛاٖ اص واسوٙااٖ بٟذاشات
سٚاٖ حٕایت وشد .ایٗ واسوٙاٖ ٚلتای باا شاشایظ ٘اا آشاٙا یاا
بحشاٖ سٚا٘ی حاد بیٕاساٖشاٖ ٔٛار ٝش٘ٛذ ،سإٙٞاییٞای الصْ
سا ٔیتٛا٘ٙذ اص عشیاك ٌٛشایٞاای ٛٞشإٙذ اص ٘ااظش ٔشبٛعاٝ
دسیافت وٙٙذ ٙٔ ٚابع ٔٛسد ٘یاص اص رّٕ ٝداسٞٚای ضذ ر ٖٛٙیاا
آٔبٛال٘س سا سفاس دٙٞذ (.)18
 -4رواىدرهاني اس راه دور
یىی اص دالیُ ٔفیذ بٛدٖ سالٔت ٕٞشا ٜدس استمای ساالٔتی
سٚاٖ ،سٚاٖدسٔا٘ی اص سا ٜدٚس اسات وا ٝباا اساتفاد ٜاص ساالٔت
ٕٞشا ٜلابُ پیادٜساصی ٔیباشذ  ٚدس بشسسایٞاای ا٘زااْ شاذٜ
(ٔ ،)28ؤحش تشخیض داد ٜشذ ٜاست .بٙابشایٗ ،تّفٗٞای ٕٞشاٜ
ٔیتٛا٘ٙذ بش٘أٞٝاای سٚاٖدسٔاا٘ی اص سا ٜدٚس سا باا ٞاذ اسایاٝ
خااذٔات بٟذاشاات سٚاٖ  ٚبااٙٔ ٝظااٛس استمااای سااالٔتی سٚاٖ
بٝخظٛص دس رٛأعی و ٝاسایٝدٙٞاذٌاٖ واافی ٚراٛد ٘اذاسد،
تىٕیُ وٙٙذ (ٕٞ .)27چٙایٗ ،باا اساتفاد ٜاص ساالٔت ٕٞاشاٜ
ٔیتٛاٖ بٛٔ ٝا٘اع ٞضیٙا ٚ ٝصٔااٖ سافش باشای لاشاس ٔاللااتٚ ،
استش اص یه سفش عٛال٘ی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ باعج شا٘ٛذ بیٕااساٖ
ٔشالبت سا سٞا وٙٙذ غّب ٝوشد (.)14
 -5تعاهل اس راه دور ()Remote communication
اسایٔ ٝشاٚس ٜب ٝبیٕاساٖ٘ ،مش اطّی سا دس دسٔاٖ اخاتالالت
سٚا٘ی ایفا ٔیوٙذ ( ٚ )12دس طاٛست ٚراٛد ٔحاذٚدیت باشای
اسای ٝدسٔاٖ س -ٚدس -س ،ٚرّسات ٚیاذیٛدسٔا٘ی بایٗ بیٕااساٖ ٚ
ٔتخظظأٖ ،یتٛا٘ذ ٔٛسد استفادٚ ٜالع شٛد ( .)18اص آ٘زا واٝ
یه ٌٛشی ٛٞشٕٙذ ٓٞ ،تّفاٗ طاٛتی ٞ ٚآ تّفاٗ ٚیاذیٛیی
است ،استباعات ٔ ٚشاٚس ٜاص سا ٜدٚس أىاٖپزیش ٔیشاٛد .باشای
ٔخاَ ،پضشىاٖ ٔیتٛا٘ٙذ پیاْٞای ٔتٙی سا با ٝبیٕااساٖ اسسااَ
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ب ٝطٛست خٛدواس رٕعآٚسی وشد .حسٍشٞا تمشیباً ب ٝس ٝدستٝ
تمسیٓ ٔی شا٘ٛذ :دسات ٝی ا َٚوأ ٝعٕاِٛیتاشیٗ حساٍش دس
ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ استٔ ،یىاشٚفٗ ٔایباشاذ؛ دساتٝی دْٚ
تعذادی اص حسٍشٞا ٞستٙذ و ٝدسٌٛ ٖٚشای ٛٞشإٙذ تعبیاٝ
شذٜا٘ذ ٔا٘ٙذ  ،GPSشتا سٙذٛ٘ ،سسٙذٚ ،ایفای  ٚبّٛتٛث؛ ٚ
دست ٝی س ْٛو ٝسایش حسٍشٞا ب ٝعٛٙاٖ تزٟیاضات پٛشایذ٘ی
ٔا٘ٙذ وٕشبٙذ ا٘اذاصٌٜیاشی ضاشباٖ لّا ٞساتٙذ ،با ٝطاٛست
بیسیٓ با ٌٛشی استباط بشلشاس ٔیوٙٙذ (.)26،16،12،5
ٟ٘ادٞای رٟا٘ی ،فٗآٚسیٞای ٕٞشا ٚ ٜبیسیٓ سا با ٝعٙاٛاٖ
"داسای پتا٘سیُ بشای تبذیُ ب ٝپیشش ٚشذٖ دس اسایا ٝخاذٔات
بٟذاشتی دس سشاسش رٟاٖ" ب ٝسسٕیت شاٙاختٝا٘اذ .فاٗآٚسی
ٕٞشا ٚ ٜب ٝعٛس خاص تّفٗ ٕٞشا ،ٜپتا٘سیُ آٖسا داسد تا ضٕٗ
ایٙىٞ ٝضیٞٝٙا سا پاییٗ ٍ٘ٔ ٝیداسد واسآیی  ٚاحشبخشی خذٔات
بٟذاشتی سا دس ٔمیا ٌستشد ٜبٟبٛد بخشذ (.)17
دس حاااَ حاضااش عی اف ٚس ایعی اص ٔٛضااٛعات دس حااٛصٜی
بٟذاشاات سٚاٖ ٔا٘ٙااذ اخااتالالت سشااذ ،اخااتالالت شااٙاختی،
اختالالت ٔشتبظ با ٔٛاد ،اخاتالالت سٚا٘ای ،اخاتالالت خّمای،
اختالالت اضغشابی ،اختالالت اشتٟا  ٚاختالالت خاٛا تٛساظ
سالٔت ٕٞشا ٜپٛشش دادٔ ٜیشاٛد ( .)28،27،25،16ساالٔت
ٕٞااشا ٜواا٘ ٝمااش اسای ا ٚ ٝوٕااه دس ٞااش ی اه اص ٔٛضااٛعات
پیشٌفتٝی بٟذاشت سٚاٖ سا داسد ،باعج استمای ساالٔتی سٚاٖ
ٔایٌااشدد ( .)28،27،25،16،5واسبشدٞااای سااالٔت ٕٞااشا ٜدس
بٟذاشت سٚاٖ اص دیذٌاٜٞای ٔختّفِ آٔٛص  ٚآٌااٞی-بخشای
بٟذاشت سٚاٖ ،واٞش تأحیش اً٘ بیٕاسی سٚا٘ی ،اعاال سساا٘ی،
سٚاٖدسٔااا٘ی اص سا ٜدٚس ،تعأااُ اص سا ٜدٚس ،اعٕیٙاااٖ اص طااحت
داس ،ٚخٛدٔشالبتی بیٕاسی ،خٛداظٟاسی بیٕاساٖٕٝ٘ٛ٘ ،باشداسی
خٛدواس دادٜٞا ،تشخیض فعاِیتٞای سفتاسیٕ٘ ،ایش ٌشافیىی
دادٜٞااا ،باصخٛسدٞااای دسٔااا٘ی بالدس٘ااً ،شٙاسااایی شااذت ٚ
ٚضعیت سٚا٘ی بیٕاساٖ ،سٙزش ٔیضاٖ فعاِیت یه بیٕاس سٚا٘ی
 ٚپیشبیٙی بالدسً٘ سفتاس ،ب ٝششح صیش لابُ بیاٖ ٔیباشذ:

بٟذاشت سٚاٖ ٕٞشاٜ

شٕاس ،4 ٜپیدسپی ٟٔ ،106ش  ٚآباٖ 1394

 -6اطويناى اس صحت دارو
 25تااا  50دسطااذ اص داسٞٚااای ٔٛرااٛد دس باااصاس داسٚیاای
وشٛسٞای دس حاَ تٛسع ،ٝتمّبی ٞساتٙذ .اعٕیٙااٖ اص اعتبااس
داسٞٚای سٚاٌٖشداٖ دس حاَ ٔظش تٛسظ بیٕاسأٖ ،یتٛا٘ذ اص
عشیك بش٘أٞٝای واسبشدی ٕٞشا ،ٜحٕایت شٛد .اص ایٗ بش٘أٞٝاا
ٔایتااٛاٖ بااشای اعٕیٙاااٖ اص غیشتمّبای بااٛدٖ داسٞٚااا ،اسااىٗ
باسوذٞای داسٞٚا بٙٔ ٝظاٛس رساتزٛی اعالعاات خااص (دٚص،
ٞشذاسٞا )... ،پیٍیشی عٛاسع را٘بی ٚ ،دسخٛاست ٔزاذد داسٚ
استفادٕٛ٘ ٜد (.)18
 -7خودهزاقبتي بيوار
ب٘ ٝظش ٔایسساذ باا سشاذ اساتفاد ،ٜافاضایش ظشفیاتٞاای
ٔحاسباتی  ٚواٞش ٞضیٞٝٙای ٌٛشیٞای ٛٞشإٙذ ،افاشاد دس
ٞش ٘مغٝای اص رٟاٖ لادس خٛاٙٞاذ باٛد بش٘أاٞٝاای وااسبشدی
خٛدٔشالبتی سا داّ٘ٛد وشد ،ٜبش سٚی ٌٛشی ٛٞشإٙذ اساتفادٜ
ٕ٘ایٙذ ( .)18ایٗ بش٘أٞٝاا شاأُ ٔباادالت پشساش  ٚپاساخ،
پیشااٟٙادٞا ،وٕااهٞااای بظااشی  ٚخٛدٌضاسشاای ٔاایباشااٙذ
(ٔ ٚ )18،12شاوض دسٔا٘ی با تٛر ٝب ٝدادٜٞای رٕعآٚسی شاذٜ
بشای پایبٙذی ب ٝدسٔاٖ ،تٙظیٓ خّك ،خٛا  ،عّٕىشد ارتٕاعی
ٔ ٚمابّ ٝبا عالیآ سٚاٖپشیشای  ٚاساتش با ٝبیٕااساٖ وٕاه
ٔیوٙٙاذ ( .)31،18،12باشای ٔخااَ FOCUS ،یاه سیساتٓ
ٔبتٙی بش ٌٛشی ٛٞشٕٙذ است و ٝبشای خٛدٔشالبتی بیٕااساٖ
اسىیضٚفش٘ی رٟت وٕه ب ٝپایبٙذی ب ٝدسٔاٖ ،تٙظایٓ خّاك،
خٛا  ،بٟبٛد عّٕىشد ارتٕاعیٔ ٚ ،مابّ ٝبا عالیآ سٚاٖپشیشای
عشاحی شذ ٜاست (.)18
 -8خوداظهاری بيواراى
با تٛر ٝبٚ ٝیژٌیٞای ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذٔ ،یتٛاٖ با ایزاد
ی اه پشسشااٙأٝی ساااد ،ٜاص آٟ٘ااا بااشای خٛدٌضاسش ای تٛسااظ
بیٕاساٖ استفادٕ٘ ٜاٛد وا ٝایاٗ أاش ٔٛرا ٔایشاٛد ٔشاواض
بٟذاشتی بتٛا٘ٙذ ٘سابت با ٝرٕاعآٚسی دادٜٞاای پاسأتشٞاای
شٙاختی  ٚسفتااسی ٔا٘ٙذ خّك  ٚخا ،ٛاستش  ٚخٛا الاذاْ

ٕ٘ایٙذ (.)12
 -9نوونهبزداری خودکار دادهها
اص ٌٛشی ٛٞشٕٙذ ،دس صٔیٝٙی ٕ٘ٝ٘ٛبشداسی خٛدواس دادٜٞاا
٘یض ٔیتٛاٖ استفاد ٜوشد .اص آٖرا و ٝسفتاس ،ب ٝعٛٙاٖ یه عأُ
اطّی دس اختالالت سٚا٘ی ٔحسٔ ٛی شٛد ،تٛا٘اایی پاایش آٖ
بسیاس ٔ ٟٓاست .دادٜٞای سفتااس فیضیىای اص ِحااػ فعاِیات ٚ
رابزااایی اص عشی اك حسااٍشٞای شااتا سااٙذ ٛٔ ٚلعی اتی اا
(ٔ )GPSیتٛا٘ذ ٕ٘ٝ٘ٛبشداسی شٛد (.)21،12
 -01تطخيص فعاليتهای رفتاری
تزضی ٚ ٝتحّیُ اٍِٞٛای سفتاسی  ٚتشخیض فعاِیاتٞاا باٝ
طٛست خٛدواس  ٚدادٜٞای خٛدٌضاسشای ،دس دسٔااٖ اخاتالالت
سٚا٘ی اص اسص باالیی بشخٛداس است  ٚاص عشیك ٌٛشی ٛٞشٕٙذ
أىاٖ تشخیض فعاِیتٞای سفتاسی خاطای ٔا٘ٙاذ پیاادٜسٚی،
دٚیذٖ  ٚخٛا ٚرٛد داسد .یه سیستٓ سایا٘اٝای باا تزضیاٚ ٝ
تحّیُ اٍِٞٛای صٔا٘ی دس دادٜٞا ،لاادس با ٝشٙاساایی اٍِٞٛاا ٚ
ٕٞبستٍیٞایی است ؤٕ ٝىٗ اسات لاباُ شٙاساایی تٛساظ
یه سٚا٘پضشه ٘باشذ (.)12
 -00نوايص گزافيکي دادهها
اص ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ بشای ٕ٘اایش ٌشافیىای دادٜٞاا ٘یاض
ٔیتٛاٖ استفاد ٜوشدٕ٘ .ایش ٌشافیىی دادٜٞا ،یه سٚیىاشد دس
بش٘أاٞٝااای وااسبشدی بااا ٞاذ تشااٛیك سفتااس سااآِ اساات ٚ
اساسیتشیٗ سٕ٘ ٚایش دادٜٞا ٕ٘ایش آٟ٘ا ب ٝطٛست خغای،
دایشٜای ٔ ٚیّٝای است و ٝدس ٟ٘ایت با ٝطاٛست ٕ٘اٛداس لاباُ
اسای ٝخٛاٞذ بٛد (.)15،12
 -03باسخوردهااای درهاااني بالدرنااگ ( Real-time

)feedback
سیستٓٞای ٔبتٙی بش ٌٛشیٞاای ٛٞشإٙذ ،باشای دسٔااٖ
اختالالت سٚا٘ی ٓٞ ،ب ٝطٛست ٍٕٞاْ  ٓٞ ٚب ٝطٛست ٘إٍٞاْ،
لابُ استفادٞ ٜستٙذ .ب ٝعٙاٛاٖ ٔخااَ ،یاادآٚسیٞاای پیاأىی
بشای بیٕاساٖ اسىیضٚفش٘یٔ ،یتٛا٘ذ تأحیش ٔخبت بش دسٔاٖ آ٘ااٖ
داشت ٝباشذ  ٚیا استفاد ٜاص ظشفیتٞای طٛتی  ٚچٙذسساا٘ٝای
تعأّی ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ ٔیتٛا٘ذ بشای اسایا ٝدسٔااٖٞاا باٝ
بیٕاساٖ سٚا٘ی استفاد ٜشٛد .باصخٛسدٞای دسٔاا٘ی دس ِحظاٝای
و ٝبیٕاس با ٝآٟ٘اا ٘یااص داسد ٘یاض تٛساظ دسٔااٍ٘شاٖ اص عشیاك
ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ ،لابُ اسایٔ ٝیباشذ (.)12،5
بسیاسی اص اختالالت سٚا٘ی ،اص عشیك تشویبی اص داسٚدسٔاا٘ی
 ٚسٚاٖدسٔاااا٘ی ٔا٘ٙاااذ سفتاسدسٔاااا٘ی شاااٙاختی ( CBT:
 )Cognitive-Behavioral Therapyدسٔاٖ ٔیش٘ٛذٞ .اذ
دسٔاٖ ،اساساً واٞش عالیٓ بیٕاسی اص عشیك اساتفاد ٜاص داسٚ ٚ
وٕه ب ٝبیٕاساٖ بشای شٙاسایی  ٚتغییش سفتاس خٛد ب ٝشایٜٛای
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وشد ٜیا دس طٛست ٘یاص با آٟ٘ا تٕا بٍیش٘اذ ( .)12اص آ٘زاا واٝ
تّفٗٞای ٛٞشٕٙذ طاشفاً دس ٔىااٖٞاای رغشافیاایی حابات باٝ
شبىٔ ٝتظُ ٕ٘یش٘ٛذ ،لابّیات طاٛتی  ٚتظاٛیشی د ٚساٛی،ٝ
فشطتٞای رذیذی سا بٚ ٝیژ ٜدس ٔٙاعك سٚستایی ٔ ٚحش ْٚوٝ
خذٔات باِیٙی ب ٝآسا٘ی دس دستش ٘یساتٙذ ،باشای بٟذاشات
سفتاسی اص سا ٜدٚس فشأ ٓٞیوٙذ و ٝوٓٞضی ،ٝٙا٘عغاا پازیشٚ ،
داسای لابّیاات رابزااایی اساات (ٕٞ .)16چٙاایٗ ٔاایتااٛاٖ اص
رّسات ٚیذیٛیی ،بشای ٔاللات اعضای خا٘ٛاد ٜاص بیٕاسشاٖ وٝ
دس بیٕاسسااتاٖ  ٚدس شااشایظ ٔشالبت ای شااذیذ بسااتشی شااذ،ٜ
استفادٕٛ٘ ٜد (.)18

دوتش حٕیذسضا ٔمذسی ٔ ٚحٕذسضا ٘ادسی حاری 217 /

بٟذاشت سٚاٖ ٕٞشاٜ

 /218دٔٚاٙٞأ ٝپژٙٞٚذٜ

اص رّٕ ٝاستباعاات لاباُ ا٘زااْ دس ٌٛشایٞاای ٛٞشإٙذ،
تٕا ٞای پیأىی  ٚطٛتی است .دسٔاٍ٘شاٖ با تٛرا ٝبأ ٝاتٗ
پیأهٞای بیٕاساٖ  ٚیا ٌ ٛدادٖ ب ٝطذای آ٘أٖ ،ایتٛا٘ٙاذ
شذت ٚ ٚضعیت سٚا٘ی بیٕاساٖ سا شٙاسایی وشد ٚ ٜبشای دسٔاٖ
آٟ٘ا الذاْ ٕ٘ایٙذ (.)12

صبيني بالدرنگ رفتار
 -05پي 

 -02ضناسايي ضذت و وضعيت رواني بيواراى

 -04سنجص هيشاى فعاليت ي

بيوار رواني

تٕاااْ ٌٛش ایٞااای ٛٞشاإٙذ ،شااأُ تعااذادی اص حسااٍشٞا
ٞستٙذ و ٝبشای اسای ٝعّٕىشدٞایی و ٝاص یه ٌٛشی ٛٞشإٙذ
ا٘تظاس ٔیسٚد الصْ است .ب ٝعٛٙاٖ ٔخاَ ،اص  GPSبشای سدیاابی
ٔىاٖٞاایی دس خااسد اص ٔٙاضَ وا ٝیاه بیٕااس تاشدد داشات،ٝ
استفادٔ ٜیشٛد .اص لذست سیٍٙاَ ٚایفاای ٘یاض ٔشاابGPS ٝ
ِٚی بشای ٔىاٖٞای بستٔ ،ٝخالً دس خا٘ ٝاستفادٔ ٜیشاٛد  ٚباا
استفاد ٜاص آٖ ٔیتٛاٖ ٔىاٖٞاایی اص ٔحایظ بسات ٝوا ٝبیٕااس

ظٟٛس فٗ آٚسیٞای حساٍشٞای پٛشایذ٘ی ،پاایش افاشاد دس
ص٘ذٌی سٚصا٘ٔ ٝمذٚس ساخت ٝاست .ایٗ حسٍشٞا لادس٘ذ د٘ ٚاٛ
پایش شأُ فعاِیت باذ٘ی  ٚچٍاٍ٘ٛی عّٕىاشد اعضاای باذٖ
ٔا٘ٙذ ضشباٖ لّ  ٚتٙفس سا ا٘زاْ دٙٞاذٔ .عٕاٛالً دادٜٞاا باٝ
طااٛست بالدس٘ااً تٛسااظ حسااٍشٞای پٛش ایذ٘ی بااٌٛ ٝش ای
ٛٞشٕٙذ ا٘تماَ ٔییابذ .ایٗ ٚیژٌی باعج ٔیشٛد وا ٝبتاٛاٖ اص
عشی اك اسااتفادٜی ٕٞضٔاااٖ اص دادٜٞااای ٌٛش ای ٛٞشاإٙذ ٚ
حسااٍشٞای پٛش ایذ٘ی باا ٝطااٛست بالدس٘ااً ،سفتاااس افااشاد سا
پیشبیٙی وشد (.)16،12
دس رذ َٚشٕاس ، 1 ٜخالطٝای اص واسبشدٞای سالٔت ٕٞشاٜ
دس حٛص ٜبٟذاشت سٚاٖ آٚسد ٜشذ ٜاست.

جذول  .0کاربزدهای سالهت هوزاه در بهذاضت رواى.
کاربزد

رديف

 ٚآٌاٞیبخشی بٟذاشت سٚاٖ

1

آٔٛص

2
3
4

واٞش ٍ٘شا٘ی اص اً٘ بیٕاسی سٚا٘ی
اعال سسا٘ی
سٚاٖدسٔا٘ی اص سا ٜدٚس

5
6
7
8
9

تعأُ اص سا ٜدٚس
اعٕیٙاٖ اص طحت داسٚ
خٛدٔشالبتی بیٕاس
خٛداظٟاسی بیٕاساٖ
ٕ٘ٝ٘ٛبشداسی خٛدواس دادٜٞا

10

تشخیض فعاِیتٞای سفتاسی

11
12
13
14
15

ٕ٘ایش ٌشافیىی دادٜٞا
باصخٛسدٞای دسٔا٘ی بالدسً٘
شٙاسایی شذت ٚ ٚضعیت سٚا٘ی بیٕاساٖ
سٙزش ٔیضاٖ فعاِیت یه بیٕاس سٚا٘ی
پیشبیٙی بالدسً٘ سفتاس

ضزح
 ٓٞب ٝبیٕاساٖ سٚا٘ی  ٓٞ ٚب ٝاسایاٝدٙٞاذٌاٖ خاذٔات بٟذاشاتی دس دٚ

استفاد ٜاص ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ بشای اسای ٝآٔٛص
دیذٌا ٜپیشٍیشی فشدی  ٚتٛإ٘ٙذساصی افشاد
دستشسی ب ٝخذٔات بٟذاشت سٚاٖ ب ٝطٛست ٘اشٙا اص عشیك پیأه بشای واٞش اً٘ داشتٗ بیٕاسی سٚا٘ی
دسیافت سإٙٞاییٞای الصْ ٙٔ ٚابع ٔٛسد ٘یاص اص عشیك ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ تٛسظ واسوٙاٖ بٟذاشت سٚاٖ
پیادٜساصی سٚاٖدسٔا٘ی اص سا ٜدٚس با استفاد ٜاص سالٔت ٕٞشا ٜبا ٞذ اسای ٝخذٔات بٟذاشت سٚاٖ باشای غّبا ٝباش ٞضیٙاٚ ٝ
صٔاٖ سفش بشای لشاس ٔاللات  ٚواٞش استش اص یه سفش عٛال٘ی دس رٛأعی و ٝاسایٝدٙٞذٌاٖ وافی ٚرٛد ٘ذاسد
رّسات ٚیذئٛدسٔا٘ی بیٗ بیٕاساٖ ٔ ٚتخظظاٖ ٚلتی و ٝبشای اسای ٝدسٔاٖ س-ٚدس-سٔ ٚحذٚدیت ٚرٛد داسد
اعٕیٙاٖ اص اعتباس داسٞٚای دس حاَ ٔظش تٛسظ بیٕاساٖ اص عشیك بش٘أٞٝای واسبشدی ٕٞشاٜ
داّ٘ٛد بش٘أٞٝای واسبشدی خٛدٔشالبتی ٘ ٚظ آٟ٘ا دس ٌٛشی ٛٞشٕٙذ  ٚاستفاد ٜاص آٟ٘ا تٛسظ افشاد دس تٕاْ ٘ماط رٟاٖ
رٕعآٚسی دادٜٞا تٛسظ ٔشاوض بٟذاشتی با استفاد ٜاص پشسشٙأ ٚ ٝب ٝشی ٜٛخٛداظٟاسی بیٕاساٖ
پایش سفتاس با استفاد ٜاص ٕ٘ٝ٘ٛبشداسی دادٜٞای سفتاس فیضیىی اص ِحاػ فعاِیت  ٚرابزایی اص عشیك حسٍشٞای شتا سٙذ ٚ
ٔٛلعیتیا ()GPS
تزضی ٚ ٝتحّیُ اٍِٞٛای صٔا٘ی دس دادٜٞا بٙٔ ٝظٛس شٙاساایی اٍِٞٛاای سفتااسی  ٚتشاخیض فعاِیاتٞاا ٕٞ ٚبساتٍیٞاا
بٝطٛست خٛدواس با استفاد ٜاص یه سیستٓ سایا٘ٝای
ٕ٘ایش ٌشافیىی دادٜٞا ب ٝطٛست ٕ٘ٛداس با ٞذ تشٛیك سفتاس سآِ
اسای ٝباصخٛسدٞای دسٔا٘ی تٛسظ دسٔاٍ٘شاٖ ب ٝبیٕاس اص عشیك ٌٛشیٞای ٛٞشٕٙذ دس ِحظٝای و ٝبیٕاس ب ٝآٟ٘ا ٘یاص داسد
شٙاسایی شذت ٚ ٚضعیت سٚا٘ی بیٕاساٖ تٛسظ دسٔاٍ٘شاٖ با تٛر ٝبٔ ٝتٗ پیأهای بیٕاساٖ  ٚیا ٌ ٛدادٖ ب ٝطذای آ٘اٖ
استفاد ٜاص حسٍشٞایی ٔا٘ٙذ ٚ ،GPSایفای ،شتا سٙذ  ٚبّٛتٛث بشای سٙزش ٔیضاٖ فعاِیت یه بیٕاس سٚا٘ی
پیشبیٙی سفتاس افشاد ب ٝطٛست بالدسً٘ اص عشیك استفادٕٞ ٜضٔاٖ اص دادٜٞای ٌٛشی ٛٞشٕٙذ  ٚحسٍشٞای پٛشیذ٘ی
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سآِ ٔیباشذ .یه سیستٓ ٔبتٙی بش ٌٛشی ٛٞشٕٙذ دس اسایاٝ
باصخٛسد بالدسً٘ ب ٝبیٕاساٖ دسباسٜی اٍِٞٛای سفتاسی  ٚوٕاه
دس آٔٛص ب ٝآٟ٘أ ،یتٛا٘ذ ٔؤحش باشذ .ب ٝایٗ تشتیا  ،آٔاٛص
سفتاسی  CBTب ٝبیٕاساٖ اص عشیاك تّفاٗ باش اساا ٔحتاٛای
چٙذسسا٘ٝای (ٔتٗ ،تظاٚیش  ٚفیّٓٞا) دسست دس شاشایغی واٝ
ٔٛسد ٘یاص استٔ ،یتٛا٘ذ اسای ٝشٛد .ب ٝعٛٙاٖ ٔخاَ ،بٝرای اسایٝ
دستٛساِعُٕ دس ٔٛسد بٟذاشت خٛا دس یه دسٔاٍ٘ا ٜآٖ ٓٞدس
بیٗ سٚص ،ایٗ دستٛساِعُٕ دسست دس صٔاٖ لبُ اص بٝخٛا سفتٗ
بیٕاسٔ ،یتٛا٘ذ بٚ ٝی اسای ٝشٛد (.)12

بیشااتش دس آ٘زاٞااا حضااٛس داشاات ٝسا ٔااٛسد بشسس ای لااشاس داد.
ٕٞچٙیٗ ،اص شتا سٙذ ٔیتٛاٖ بشای سٙزش ٔیاضاٖ فعاِیات
یه بیٕاس سٚا٘ی استفادٕٛ٘ ٜد .با سٙزش ٔیضاٖ سٚشاٗ باٛدٖ
بّٛتٛث ٘یض ٔیتٛاٖ اص ٔیضاٖ حضٛس یه بیٕاس سٚا٘ای دس رٕاع
دیٍشأٖ ،غّع شذ ( .)12واسبشد دیٍش حساٍش شاتا ساٙذ ،دس
ا٘ذاصٌٜیشی فعاِیتٞا دس ع َٛصٔاٖ اسات وأ ٝایتٛا٘اذ یاه
شاخض تغییشات دس ٚضعیت سٚا٘ی بیٕااساٖ باشاذ .دس بیٕااساٖ
دٚلغبای ،افااضایش فعاِیات ٔایتٛا٘ااذ شاخظای بااشای شااشٚ
ٔشحّ ٝی ر ٖٛٙباشذ ،دس حاِیوا ٝوااٞش فعاِیات ٔایتٛا٘اذ
عالٔتی بشای ٔشحّٝی افسشدٌی باشذ (.)12

شٕاس ،4 ٜپیدسپی ٟٔ ،106ش  ٚآباٖ 1394

بیٕاسی سٚا٘ی اسایٔ ٝایٌاشدد .اساتفاد ٜاص پیأاه باٙٔ ٝظاٛس
یادآٚسی لشاس ٔاللات خظٛطی باشای وساا٘ی واٍ٘ ٝاشاٖ ا٘اً
بیٕاسی سٚا٘ی بٛد٘ذ ،ب ٝعٛس ٚیژٔ ٜؤحش باٛد ٜاست .پیأهٞایی
و ٝسٚصا٘ ٝتىشاس ٔیشٛد ،بشای بٟبٛد یادآٚسی دس بیٕاساٖ ٔباتال
با ٝآسی ٔغضی  ٚپایش سفتاسٞای بیٕاسٌ ٝ٘ٛدس بیٕاسا٘ی وااٝ
دسٔاٖ شٙاختی -سفتاسی سا ب ٝطٛست ٞفتٍی دسیافت ٔیوٙٙذ،
استفاد ٜشذ ٜاست .پیأهٞای شخظیشذ ،ٜدس واسآصٔاییٞای
شاٞذداس تظادفی و ٝاص ٕ٘ٞٝ٘ٛای رأعا ٝا٘تخاا شاذ ٜباٛد،
باعج بٟباٛد تاشن ٔاٛاد ٔخاذس ٌشدیاذ .اٍِاٛسیتٓٞاای ٔاٛسد
اسااتفاد ٜدس یاه بش٘أااٝی پیچیاذ ٜبااشای بیٕاااساٖ ٔبااتال بااٝ
اسىیضٚفش٘ی و ٝسٚی پیأه واس ٔیوٙذ ،عالیٓ سا بشسسی وشدٜ
 ٚپس اص آٖٔ ،ذاخالت شٙاختی  ٚسفتاسی خٛدواس سا بش اساا
ٚسٚدی لبّیِ بیٕاس و ٝاص عشیاك پیأاه دسیافات شاذ ،ٜاسایاٝ
دادٜا٘ذ ( .)27اِبت ٝدس استفاد ٜاص سالٔت ٕٞشا ،ٜبا چاِشٞایی
٘یض سٚباٝسٞ ٚساتیٓ .اص چااِشٞاای اساتفاد ٜاص تّفاٗ ٕٞاشا،ٜ
ٔیتٛاٖ بٚ ٝرٛد پشیشا٘ی سٚا٘ی باالتش رٛا٘اٖ استفاد ٜوٙٙذ ٜاص
آٖ ،عذْ ٚرٛد تأییذیٞٝای ٔزاص بش٘أٞٝای واسبشدی بااِیٙی ٚ
عذْ أٙیت اعالعات بٟذاشاتی افاشاد ،اشااس ٜواشدٕٞ .چٙایٗ،
ٚاضح است و ٝفمذاٖ ٞش یه اص ٔٙاابع ساالٔت ٕٞاشا( ٜباشای
ٔخاااَ :بٛدراا٘ ،ٝی اشٚی واااس ،أىا٘ااات ،دس دسااتش بااٛدٖٚ ،
پژٞٚش) ،چاِشٟایی سا بشای سیستٓٞاای اسایا ٝبٟذاشات سٚاٖ
ایزاد ٔیٕ٘ایذ (ٟ٘ .)25،18ضت رٟاا٘ی بٟذاشات سٚاٖٙٞ ،اٛص
ب ٝعٛس وأُ اص تٛاٖ باِمٜٛی فٗآٚسیٞاای دس حااَ ظٟاٛس دس
صٔی ٝٙی ساالٔت ٕٞاشا ٜباشای حٕایات  ٚیاا اسایا ٝبٟذاشات،
استفادٕ٘ ٜیوٙاذ  ٚاساتفاد ٜاص ساالٔت ٕٞاشا ٜباشای استماای
سالٔتی سٚاٖٞ ،ش چٙذ تاا وٙا٘ ٖٛادیاذٌ ٜشفتا ٝشاذ ،ٜأاا دس
آیٙذ ٜأیذٚاسوٙٙذ ٜاست (ِ .)5زا تٛسع ٝی سالٔت ٕٞشا ٜبشای
بش٘أٞٝای بٟذاشات سٚاٖ ٔتٙاسا باا خظٛطایات ٘ ٚیاصٞاای
ایشا٘یاٖ ،لابُ پیشبیٙی ٔیباشذ.
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با ٚرٛد آٖو ٝاساتفاد ٜاص فٙااٚسی ٔٛبایاُ دس بٟذاشات سٚاٖ،
تمشیباً رذیاذ اسات (ٔ )15غاِعاات صیاش ٘شااٖ ٔایدٞاذ واٝ
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واسبشاٖ بیشتش  ٚبا ٞضیٝٙی وٕتش ،بٚٝیژ ٜدس اخاتالالت سٚا٘ای،
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سٚستایی و ٝدس آٖ صیشساختٞاا ٔحاذٚد ٞساتٙذ  ٚا٘اًصدٖ
باالستٔ ،یتٛا٘ذ ٔفیذ باشذ ٔ ٚغاِعات ٔتعاذدی باٛٔ ٝفمیات
اسای ٝخذٔات بٟذاشت سٚاٖ با استفاد ٜاص پّاتفاشْ فاٗآٚسا٘ا،ٝ
اشاااس ٜوااشدٜا٘ااذ ( .)18دس ٔزٕاا ، ٛاسااتفاد ٜاص ٌٛشاایٞااای
ٛٞشٕٙذ  ٚسایش فٙاٚسیٞای ٕٞاشاٞ ٜآ باشای بیٕااساٖ ٞ ٚآ
بشای پضشىاٖ ،داسای ٔضایای بسیاسی است (.)16
ٞشچٙذ دس حااَ حاضاش بیشاتش بش٘أاٞٝاای بٟذاشات سٚاٖ
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ص٘ذٌی بیٕاساٖ سٚشٗ ساصد (.)27
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