
 

 سخن سردبیر

همه  حلول ماه مبارک رمضان را خدمت    

نمایم و آرزوی مخاطبان لیمر تبریک عرض می

توفیق در عبادت و کسب فیض از سفره پربرکت 

. رحمت و مغفرت را برای شما عزیزان خواستارم

ضمن خداقوت به همکاران خوب و پر تالشمان 

در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

ر کنم مجله لیمر با تکیه بپزشکی بوشهر، عنوان می

های های دانشجویان و راهنماییت و ترممهمقاال

های اولیه خود را استوار در ارزشمند اساتید قدم

راه طوالنی و روشن انتشار متون علمی برداشته و 

با در نظر داشتن این نکته که هر حرکت نوپایی در 

ابتدا نیاز به از خودگذشتگی و مساعدت بزرگان و 

نیز از این امر دارد، مجله ما آن  اساتید و متولیان

های مستثنی نخواهد بود و چشم امید به قلم

 .توانمند شما عزیزان دارد

همچنان در خدمت  در نشریه لیمر ما   

 مند به امر پژوهشپژوهشگران و دانشجویان عالقه

 انتظار نظرات و مقاالتو چشم  خواهیم بود

بر خود وامب  در انتها .شما هستیم ارزشمند

 و دانشجویان م اساتید بزرگوار دانم که از تمامی

 

 

 اندکه تاکنون در چاپ مجله همکاری داشتهعزیز 

 و امیدوارم که با عنایات داشته باشمکمال تشکر را 

ن م اییبتوان شماتعالی و مساعدت  حضرت باری

شاءاهلل این مجله بتواند نإمهم را ادامه داده تا 

 بدیهی است. دست آوردهمایگاه واقعی خود را ب

و  تحقیقات کمیته گرامی دانشجویان همت عالی با

 کسب و دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه پشتیبانی

 به نسبت خوانندگان محترم ارزشمند نظرات

 . نائل خواهیم شد مجله کیفیت با و منظم انتشار

 کامل قبادی داشدبی -سردبیر
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 های دیجیتالزاریابی درکتابخانهمشی بانگاهی به خط

9سینیشهره سیدح
 

 .ایران. اصفهان. دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. شناسیگروه علم اطالعات و دانششناسی، دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش. 9 

 

 

 چكیده

ی اطالعات، نقش و مایگاه رسانی و همچنین متخصصان حوزهی کتابداری و اطالعنظران حوزهامروزه از دید صاحب   

ی اطالعات در محیط دیجیتال برای کاربران بالقوه و سازی و اشاعهآوری، ذخیرههای دیجیتالی در گردآوری، فراهمابخانهکت

ربران در این راستا تالش برای مذب هر چه بیشتر کا. رسدناپذیر به نظر میها کامالً حیاتی و امتناببالفعل این نوع کتابخانه

. شودهای دیجیتالی از طریق بازاریابی در فضای وب، عاملی اساسی محسوب میتابخانهبه سمت استفاده از محصوالت ک

ا های بازاریابی در چنین محیطی رهای دیجیتالی در عصر حاضر، ویژگیاین پژوهش ضمن بررسی نقش و مایگاه کتابخانه

انی موضوع بعدی مقاله را به خود اختصاص رسها و مراکز اطالعسیر تکوین بازاریابی در کتابخانه. دهدمورد تومه قرار می

که در فضای سنتی و  – p4به عنوان آمیخته بازاریابی مطرح در فضای وب در مقابل  s4در ادامه آمیخته بازاریابی . دهدمی

ح ای مطرمندی از چنین آمیختهمورد بررسی قرار گرفته و ساز و کارهای الزم برای بهره -فیزیکال بیشتر مورد تومه است

 . گیردهای دیجیتالی ایاالت متحده مورد بحث و بررسی قرار میای از بازاریابی در یکی از کتابخانهدر پایان نمونه. شودمی

 

 ، مدل بازاریابی تحت وبs4های دیجیتالی، بازاریابی، آمیخته بازاریابی : کتابخانههاکلیدواژه
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 مقدمه

رزشمندی به رغم اینکه مقاالت و متون فراوان و ا

دیجیتالی به رشته تحریر درآمده، اما های کتابخانهپیرامون 

ای هدفمند در ارتباط با مقوله بازاریابی و پژوهش یا مطالعه

نجام دیجیتالی اهای کتابخانهدر آن  مایگاه و نقش بی بدیل

د در این زمینه خالء قابل رسبه نظر می. نشده است

رآن است با مرور پژوهش حاضر ب. ای ومود داردمالحظه

متون و تجربیات پیشین، چهارچوبی نظری برای اصول 

. دهای دیجیتالی تدوین نمایبازاریابی و تجارت در کتابخانه

با چنین رویکردی، بازاریابی خدمات و محصوالت 

دیجیتالی به کدام سمت و سو خواهد رفت و های کتابخانه

ابی بازاری چگونه خواهد بود؟ آّیا اتکا به فرایندهای سنتی

کند یا اینکه های مدید اطالعاتی کفایت میدر محیط

ها و فرایندهای منحصر به فردی نیاز هست؟ به زیرساخت

 راستی کدام رویه باید استفاده گردد؟ 

تابخانه ک"و  "کتابخانه مجازی"، "کتابخانه دیجیتالی"

هایی هستند مبتنی بر ارائه ، همگی واژه"الکترونیکی

ای از طریق اینترنت، اما این تی و کتابخانهخدمات اطالعا

تواند پیام آور ونه گونی در استعمال واژگانی، میگ

های خدماتی و اطالعاتی گوناگون برای کاربران طیف

واند تبر این اساس، فرایند بازاریابی می. گوناگون باشد

عنوان متخصصان همسئاله ساز و بغرنج باشد چرا که ما ب

ید از خود بپرسیم: چه چیزی و برای چه علوم اطالعات با

 .(1) کسانی و به چه صورتی بایستی بازاریابی شود

اخیراً با تومه به رشد فزاینده خدمات مبتنی بر 

 -نه تحویل و فروش محصول –های کاربرمدارانه دیدگاه

از یک سو، و استفاده روز افزون از اینترنت به عنوان مجرای 

                                                           
 1- Relationship marketing 

بازاریابی، متصدیان ودست اندرکاران بازاریابی، به سمت و 

. روی آورده اند 9ایسوی شگردها و فنونِ بازاریابی رابطه

کی ی تواندمیای کند که بازاریابی رابطههندرسون اذعان می

مندان علوم کتابداری و هایی باشد که حرفهاز دیدگاه

رسانی برای بازاریابی محصوالت و خدمات اطالع

 . بهره بگیرندآن  دیجیتالی ازهای کتابخانه

های مجازی و همگام با رشد فزاینده و تصاعدی محیط

اطالعات دیجیتالی در فرایندهای دیجیتالی، اهمیت 

ب فرایندهای بازاریابی در کس. بازاریابی رو به افزایش است

و کارهای مبتنی بر خدمات با بازاریابی در کسب و کارهای 

 توان گفت کهدر واقع می. مبتنی بر کاال متفاوت است

ی بازاریابی مبتنی بر خدمات، روابط و قیمت است شاکله

ها و مراکز اطالعاتی، عملکرد بسیاری از کتابخانه. (2)

عضًا ب. پیرامون فرایندها و اصول بازاریابی، هنوز مبهم است

پیشرفت در این حوزه با فرایند بازاریابی که مبتنی بر پوئیدن 

ل( کاربر ع)یا به عبارتی در نظر گرفتن نیازهای بالقوه و بالف

 . شودمیاست، اشتباه گرفته 

 ، باید برنامهرسانیو مراکز اطالع هاکتابخانهدر بدو امر    

رسانی ای مهت بازاریابی و نحوه آگهیساختاریافته

های کتابخانه دیجیتالی بر روی وب تدوین کنند و از داشته

این رهگذر کاربران را از تفاوت بین اطالعات نظام یافته و 

آنچه که در وب به صورت مهارگسیخته ارائه  م بامنسج

باشد تا آن  در گام بعدی، سعی بر. ، مطلع سازندشودمی

 زهای کتابخانه دیجیتال ساخته شده، روامکانات و قابلیت

 . تر ارائه گرددتر و بهینهبه روز کامل

میمز تامپسون در اعتراض به دریافت سود مادی در 

نین معروف رانگاتان را به ازای خدمات کتابخانه، قوا

 :(3)صورت زیر بازکاوی نموده است

 ها برای سود بردن هستند؛کتاب .9

 ای صورت حسابش؛هر خواننده .2

 اش؛هر رونوشتی، هزینه .3
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 از خواننده به صورت نقد دریافت کنید؛ .4

 ای ناالن است!کتابخانه، اندام واره .5

 -هزینه"اما آیا به راستی تومه به بازاریابی و اصل    

به همان مفهومی است که تامپسون بیان  2"سودمندی

( در بیان ضرورت و اهمّیت 9111) 3ینگانددارد؟ وامی

هزاره مدید  "کند:ها تصریح میبازاریابی در کتابخانه

ا ها اگر قصد دارند تنزدیک است و به همین دلیل کتابخانه

در فضای مدید صرفاً به بقا اکتفا ننموده بلکه به بالندگی و 

شکوفایی نیز بیندیشند، بایستی دست به اتخاذ راهبردهایی 

ی ِصرف شاید دیگر استفاده. . . نی بر تفکر خلّاقانه زنندمبت

انگارانه پیشین پاسخگوی نیاز مرامعان از رویکردهای ساده

ول مندی از اصها باید با بهرهنباشد و در این میان کتابخانه

های مدیریتیِ خود و تمرکز به شیوهآن  بازاریابی و اِلحاق

 "این راه قدم بردارندها و نیازهای کاربران، در بر خواست

(4) . 

 اهبسط قانونمند بازاریابی در محیط کتابخانه

مراکز  ها وبسط و توسعه قانونمند بازاریابی در کتابخانه   

 :(5) های زیر گره خورده استفرضرسانی با پیشاطالع

هایی ها دیرزمانی است که به عنوان سازمانکتابخانه -9

این در حالی است که توسعه شوند؛ شناخته می 4سودناخواه

رسانی تا حد زیادی ها و مراکز اطالعبازاریابی در کتابخانه

 –های فیلیپ کاتلر قرار دارد که این مفهومتحت تأثیر نظریه

های غیرانتفاعی مطرح را برای سازمان -یعنی بازاریابی

 نموده است؛

                                                           
2 - Cost-Effectiveness:در این روش کلیه منافع و زیانهای ممکن یک طرح مشخص شده و پس از تبدیل آنها به واحدهای مالی، منافع و زیانهای  

(5831تا میزان سودمندی آن طرح مشخص شود)علیزاده، ممکن مقایسه میگردد  .  
3 - Weingand 
4 - Not-For Profit Organizations 
5 - Intangibility 
6 - Inseparabality 
7 - Perishability 
8 - Heterogeneity 
9 - Inconsumable 
10 - Untransferable 

های خدماتی در حوزه عمومی ها درگیر فعالیتکتابخانه -2

 توانند؛ خدمات از کاالها متمایزند و این تمایز را میهست

در مواردی چون ناملموس بودن، مدایی ناپذیری، ناپایایی، 

 و ناهمگونی مشاهده کرد؛

 :(6)نمایدراولی این مفاهیم را چنین تشریح می

: خدمات قابل مشاهده، لمس، چشیدن، 5غیر منقول بودن -

 منقول بودن، درکغیر . کردن نیستنداستتنشتاق، و یا حس

با آن  این نکته که خدمتِ ارائه شتتده چیستتت و مقایستته

را برای گیرد میخدمات مشتتتابه دیگر چگونه صتتتورت 

 سازد؛دشوار می -یا مشتری -کاربر

: طبیعتتاً خدمات همزمان با تولید به 6نتاپتذیریمتدایی -

در  –زمانیِ تولید و مصتترف  این هم. رستتندمصتترف می

را دشتتوار آن  ارد ستتاختن و کنترلاستتتاند -زمینه خدمات

 سازد؛می

نشده در یک دوره  : در واقع به ظرفیت استفاده7ناپایایی -

تواند برای شتتتود که به ندرت  میزمانی خاص اطالق می

 برداری واقع گردد؛های آتی مورد بهرهدوره

و  دهندمی: افراد، نوعتاً ختدمتات را انجتام 8نتاهمگونی -

بته انجتام یتک ختدمت  همیشتتته و بته صتتتورت دائمی

بنابراین، باز هم امر استتتانداردستتازی دشتتوار . پردازندنمی

 .  گرددمی

ها نیازمند برقراری روابطی پایدار با کاربران، کتابخانه -3

ریزان، دولتمردان، و سازمان کنندگان منابع، بودمهفراهم

 مادر هستند؛

ول غها به فعّالیت در زمینه تجارت اطالعات مشکتابخانه -4

به  90، غیر قابل انتقال1اطالعات منبعی تمام نشدنی. هستند
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. است 92، و تجمعی99صورت فیزیکی، غیرقابل مشاهده

که شود بلکتابخانه تنها محلّ تهیه اطالعات، محسوب نمی

های دیگری نیز ومود دارند که در این مؤسسات و سازمان

 کنند؛ها رقابت میزمینه با کتابخانه

ای مفهوم سابقهای وب به شکل بیاینترنت و فض -5

رسانی را تحت تأثیر قرار ها و مراکز اطالعخدمات کتابخانه

ها کمک نموده تا در صورت تمایل داده و به کتابخانه

خدمات خود را فارغ از زمان و مکان به هر شخصی ارائه 

 . نمایند

و به طور ویژه بازاریابی  -های باال بازاریابیفرضپیش

ای به امری حیاتی بدل را در خدمات کتابخانه -ایرابطه

ا و هاینکه بازاریابی در کتابخانهآن  تر ازمهم. نموده است

ون های گوناگرسانی این پتانسیل را دارد تا ومهمراکز اطالع

بازاریابی را در یک نمونه واحد )مانند شکل زیر( با یکدیگر 

. تلفیق نماید

 
 رسانیها و مراکز اطالعازاریابی در کتابخانههای بسیر تحّول نظریه. 9شکل

 2006منبع: گوپتا و همکاران، 

شود، قرن همانگونه که در شکل باال مالحظه می        

توان قرن بازاریابی اینترنتی و بازاریابی در حاضر را می

فضای وب به شمار آورد که ومه غالب یازاریابی را شامل 

به این نوع بازاریابی و شده و در نتیجه اهتمام ویژه 

ی هادر کتابخانهآن  بسترسازی برای عملیاتی ساختن

 .شوددیجیتال ضرورتی انکار ناشدنی محسوب می

                                                           
11 - Invisible 
12 - Accumulative 
1 - Christensen  

  

آمیخته بازاریابی در فضای دیجیتال: آیا چهار پی 

 آمیخته مناسبی است؟

، یکی از تحلیلگران اینترنتی مدعی است که 9کریستنسن    

و  جارت الکترونیکعلت اصلی شکست در زمینه ت

، فقدان آگاهی تعداد زیادی از بازاریابی در فضای وب

 آینده 2000 9110 9170 9170-9876

ا و هبازاریابی در کتابخانه

 رسانیمراکز اطالع

 مفاهیم اولیه بازاریابی

 بازاریابی غیرسودآور

 بازاریابی خدمات

 ایبازاریابی زنجیره

 یا دیجیتال ترنتیبازاریابی این
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. . بازاریابان وها، سازمانکاران اینترنت )شرکتها، اندردست

رفتن دلیل بکار نگبه رقابت و شکست نسبت به مفاهیم (. 

فقدان راهبرد و . فناوری مدید در مجرای صحیح است

از رده تاده )از مد اف اهداف شفاف، محصول محوریِ

ی پذیرهای مشتری و رقابت ناخارج(، درک نکردن خواسته

های شکست گاه و از سایر علت ی کسب و کاردر حوزه

 . (7)آید ها به حساب میسازمان بیگاه

آید و اغلب مورد نکته مهم دیگری که کمتر به چشم می   

، ضعف الگوی فکری بازاریابی سنتی شودمیغفلت واقع 

، شودمیشناخته  p4 بازاریابی ختهحت عنوان آمیاست که ت

ای که توسط بردن عرضه شد و با عنوان یعنی پذیرش آمیزه

p4 ( به 5تشویق و ترغیبو  4، مکان3، قیمت2)محصول

کند گرانروس استدالل می. همه گیر شد 6کارتیوسیله مک

بصورت قاطعانه مورد پذیرش بازاریابان است و  p4که 

یابی در عمل، در یک مقیاس وسیع، از این بازار"گوید: می

ضمن موافقت با این  7گلداسمیت. "کندابزار استفاده می

 در طول زمان، قلب p4 مفهوم مشهور"گوید: نظر می

 . "بازاریابی معاصر استمدیریت 

 پایه( اصلیبه عنوان ستون ) -p4ه بازاریابی ختقص آمین   

مکرراً هدف انتقادات شدید قرار  -بازاریابی سنتی مدیریت 

در حقیقت هیچ کتاب بازاریابی  ،با ومودی که. گیردمی

                                                           
2 - product 
3 - price 
4 - place 
5 - promotion 
6 - McCarthy 
7 - Goldsmith 
8 - Bennett  
9 - value 
10 - viability 
11 - variety 
12 - volume 
13 - virtue 
14 - Lauterburn  
15 - Granroos 

 75اشاره نکرده باشد، اما بیش از  p4شود که به یافت نمی

ازاریابی ناراضی بعنوان یک ابزار ب p4درصد دانشگاهیان از 

های که در پی شناسایی نقص پژوهشگرانی. هستند

را مورد انتقاد  p4 بازاریابی در فضای دیجیتال هستند نیز

رود دهند و بعضی از این انتقادات تا آنجا پیش میقرار می

ری دیگ آمیختهرا مردود دانسته و در پی مایگزینی  p4که 

 . هستند

برروی متغیرهای  p4اینکه  کند بدلیلپیشنهاد می 8بنت   

ضای وب در ف یابد، بنابراین برای بازاریابیداخلی تمرکز می

، 1ارزش) v5 او. ، پایه مناسبی نیستو محیط دیجیتال

( را به عنوان 93و مزیت 92، حجم99، تنوع90قابلیت مانشینی

در . کندبازاریابی( پیشنهاد می ختهمعیار رفتار مشتری )آمی

ا بسیار محصول محور دانسته و رآن  94حالیکه التربرن

های ریزیکند که مشتری باید محور همه برنامهاستدالل می

کسی است که دالیل متعددی  95گرانروس. بازاریابی باشد

ریزی بعنوان یک ابزار طرح p4را برای رد استفاده از 

مانند یک  p4کند که او استدالل می. کندبازاریابی ذکر می

را  های بازاریابیتنها فعالیت ت، نهپوستین وارونه مدیری

 . (8) سازدکند بلکه همچنین مشتری را نیز تباه میقربانی می

بعضی تغییرات در محیط مجازی مومب تغییر زیاد    

الگوی رفتاری مدید، یعنی فراگیری فردگرایی، آگاهی 

http://emodiran.com/
http://emodiran.com/
http://emodiran.com/
http://emodiran.com/
http://emodiran.com/
http://emodiran.com/
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ر محیط د –کنندگان پرخریدتر بیشتر و تمرکز بر مصرف

ابع ی بیشتر از مناربرانِ بااستفادهکتابخانه دیجیتال، ک

همچنین کنترل و تاکید . شده است -ایکتابخانه

ای بر رضایت مشتری از طریق فرآیندهای العادهفوق

 توانندبازاریابی و ارزش دادن به کاالها یا خدماتی که می

. بدون درنگ با نیازهای مشتری هماهنگ شود، ومود دارد

ه ختکه در مورد نقش آمیتجزیه و تحلیل همه نقدهایی 

بازاریابی بعنوان پارادایم بازاریابی در مهان واقعی صورت 

در محیط  p4گیرد، رأی به رد )عدم تأیید( بکارگیری می

شده، این های مشاهدهیکی از ضعف. دهدمجازی می

هیچ عنصر دو سویه یا تعاملی  p4واقعیت است که مدل 

ه الیکه تعامل دو مانبدر ح. ثیرپذیر( نداردأثیرگذار و تأ)ت

برخالف دنیای واقعی، . استدر محیط وب  اساس بازاریابی

از یکدیگر مجزا  ختهعنصر آمی 4در محیط فروش مجازی، 

ها در محیط pاند و یکدیگر وابستهها به شدت بهاین. نیستند

 دیجیتال بدین صورت شناخته می شوند:

 وب سایت، اولین محصول اینترنتی و نشان: محصول

 مشتری باید. است در محیط دیجیتالسازمان یک تجاری 

آگاه، مجذوب و مجاب شده باشد تا سایت یا محصول را 

ید نحوه خر)شرکت  هایقبل از اینکه به مزییات پیشنهاد

محصوالتی که به شکلی . تومه کند، مستجو کند . . . (و

مؤثر در معرض بازاریابی قرار نگیرند، ممکن است آنگونه 

و شاید مورد اقبال مخاطبان واقع نشود؛ در این  که باید

 ایها تلف شده و سازمان با مشکالت عمدهصورت سرمایه

 . (1گردد )موامه می  -در بازار رقابتی -در زمینه بقا و دوام

های و برخی سایت های تجاریاکثر سایت :قیمت

 ارائههایی که برای ، مطابق با لیست قیمتغیرتجاری

کاال  اعم از ارائه – (وبالت واقعی )غیر مجموعه محصو

ه اتصال ب. کننداند، کار میتنظیم شده سازمان -و یا خدمت

ای دارد های مداگانهوب سایت نیز برای مشتری هزینه

با . .  . .زمان و ،هزینه مبادله ،مانند هزینه اتصال به اینترنت

زینه ز هها در بیشتر مواقع کمتر ااین ومود معموالً این هزینه

 . ( هستندوبها بصورت واقعی )غیر انجام این فعالیت

روش پیشبرد ف یهیک رسان ،وب سایت: تشویق و ترغیب

زشی تأثیر روانی، انگی. به معنای واقعی مفهوم پیشبرد است

و ارتباطی وب سایت یک بخش مهم از تجربه وب است 

 در محیط دیجیتالکه عامل اصلی مذب و حفظ مشتریان 

 . است

برای اکثر موارد تجارت الکترونیک که شامل هر  مكان :

الکترونیکی باشد، وب سایت یک  تعامالتای از گونه

 های تجاری یا غیر تجاریپیشخوان فروش است که فعالیت

عالوه براین در مورد محصوالتی که در . دهدرخ میآن  در

شود )مانند موسیقی، اطالعات، فرمت دیجیتال توزیع می

کننده (، وب نقش یک توزیعخطیدرونار و خدمات افزنرم

 . دهدمحصول انجام می خطیدرونواقعی را نیز با توزیع 

سازد که نشان می خاطر ،های باالتجزیه و تحلیل   

قوی  راهبردبه تنهایی در محیط وب، یک  p4بکارگیری 

کاربران در هم در شرایطی که تعداد زیادی از نیست، آن

 قیمبه طور مستو تعدادی  محصوالت هستند انتظار دریافت

برای کاربران اینترنت، این تجربه . کنندبه وب مرامعه می

شامل عناصر دیگری مانند قابلیت یافتن سایت، سهولت 

های الکترونیک و راحتی هدایت، مواب دادن به نامه

است و اینها  دریافت محصولهای امرایی استفاده از روش

یا عدم بازگشت مجدد مشتری به  معیاری برای بازگشت

 . شودمحسوب میسایت 
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 ه بازاریابی تحت وبختمدل آمی

یک پایه امرایی  96ه بازاریابی تحت وبختمدل آمی    

ریزی ریزی بازاریابی و برنامهکاربردی برای برنامه

این مدل در ابتدا برای شرکتهای سنتی . استراتژیک است

شده  طراحی ،رنت را دارند)فیزیکی( که قصد حضور در اینت

هایی که بطور کامل این مدل همچنین برای شرکت. بود

اینترنتی هستند و یا شرکتهایی که در کنار ساختار اینترنتی 

برنامه  فرایند این مدل،. مفید است ،حضور فیزیکی نیز دارند

ریزی بازاریابی را در سطوح مختلفی بصورت یکپارچه 

 کند :دنبال می

 یکاستراتژ 

 امرایی 

 سازمانی 

 فنی 

تشخیص مشتریان بالقوه و پاسخگویی به 

، قدمهای مفاهیم مورد اشاره فوق ،نیازهای آنان

ازاریابی را ریزی ببرنامه شناسیروشمتوالی 

طبقه بندی  ،گروه 4کند و آنها را در توصیف می

آغاز  Sای که با حرف هر گروه با کلمه. کندمی

 (:8) نامگذاری شده است ،میشود

 97امنهد .9

 98سایت .2

  91هم افزایی .3

  20نظام .4

ها بر پایه گام قبلی است به عبارتی Sمحتوای هر گروه از 

پیش نیاز گام بعدی است، اما لحاظ کردن بازخورد  Sهر 

 ریزی برایها )برگشت به عقب( در خالل برنامهفعالیت

                                                           
16 - Web Marketing Mix (WMM) 
17 - Scope 
18 - Site 
19 - Synergism 
20 - System 

ت ه بازاریابی تحختآمی. تنظیم دقیق هر گام ضروری است

 ،سطح اصلی استراتژیک 4 کر شدهمانطور که ذ ،وب

ک یمنزله : دامنه به کندسازمانی و فنی را معین می ،امرایی

عامل )موضوع( استراتژیک، سایت به عنوان یک موضوع 

های امرایی، هم افزایی به عنوان یکپارچه ساز فعالیت

و سیستم به عنوان یک  ،الکترونیک و غیرالکترونیک

 . موضوع امرایی مطرح هستند

 منه دا

استراتژیک و طرح کلی  مبانیعناصر اولیه  ،Sمحتوای این 

 حوزه گرفته شود : 4تصمیماتی است که باید در 

 اهداف امرایی و استراتژیک تعامالت اینترنتی -9

سیل گیری پتانتشریح و تبیین بازار شامل اندازه -2

 بندی توان رقبا، کاربرانبازار و تشخیص و طبقه

 و بازدیدکنندگان

 برای -در اینجا کتابخانه -ادگی سازمانمیزان آم -3

 پذیرش حضور در چنین محیطی

نقش راهبردی عرضه محصوالت از طریق وب  -4

 برای کتابخانه

 سایت

 و سازمانها واسطه ارتباط سایت مانند پیشخوان مغازهوب

وب سایت اولین محل حضور مشتری در . مشتری است

تباطی ار فضای الکترونیک و به همین دلیل مهمترین عنصر

 همانطور که پیشتر مشخص. تجارت الکترونیک موفق است

یک ابزار  ،وب سایت محل نمایش مجازی محصول ،شد

صول مح معرفیپیشبرد فروش و یک نقطه برای توزیع و 

بنابراین وب سایت، صحنه . و پخش کاتالوگ نیز است
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 تعامل و معامله با مشتریان تحت ،عملکرد ارتباط با مشتری

رسالت اصلی وب سایت، مذب کاربران . وب است

ارتباط با بازارهای هدف و همچنین  ،اینترنت به خود

تال یا کتابخانه دیجی -نماینده نام تجاری سازمان الکترونیک

 . است

 افزاییهم

افزایی مورد اشاره در این قسمت، ممکن است بین هم

طور بین سازمان سازمان حقیقی و سازمان مجازی و همین

. . . های سوم )مانند موتورهای مستجو وطرف مجازی و

، قموارد فوسازد که تعریف باال خاطرنشان می. ( ایجاد شود

. برای هر دو نوع سازمان غیر مجازی و واقعی مؤثر است

حضور در فضای هم برای شرکتهای قدیمی که روی به 

آورند و هم برای شرکتهای اینترنتی که قصد تجربه می وب

 . های واقعی )فیزیکی( را دارندتنوعی از تجار

 نظام

ه بازاریابی( به ختچهارم و آخرین گام مدل آمی Sاین عامل)

هم به همان میزان که آن  .مباحث فنآوری اشاره دارد

زم ال. رسانی سایت توسط مدیران مورد تأکید استخدمات

به توضیح است که در روزهای آغازین فراگیری وب، به 

 یفناورشد و د معمول پرداخته میبیش از ح فناورینقش 

ترین نیروی هدایتگر رشد اینترنت و تجارت بعنوان اصلی

این واقعیت اغلب به بهای صدمه . شدالکترونیکی مطرح می

 راهبردیریزی استراتژیک و اهداف زدن به برنامه

ه منجر ب فناوریامروزه نیز افراط در استفاده از . انجامیدمی

بیش از  هایضایتی مشتریان، هزینهآشفتگی تصمیمات، نار

کسب و کار در فضای حد و حتی ایجاد اختالل در فرایند 

فناوری  در رابطه باعلی رغم این واقعیت . شودمی وب

توانه پشفناوری باید تاکید کرد که  ،اطالعات و ارتباطات

ید در باآن  نقشو اصلی عملکرد تجارت الکترونیک است، 

 ایستی به یاد داشته باشیم کهب ؛شودحفظ حد پس زمینه 

 ریزی استراتژیک بازاریابی نیستنقطه آغاز برنامه فناوری

. ریزی استبلکه ابزاری برای حصول به اهداف برنامه

 2ه گام در شکلبه صورت گام ب s4ه بازاریابی ختفرایند آمی

 . نشان داده شده است
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 ابازار در پیوند ب بندیسطحای و بازاریابی رابطه

 های دیجیتالیمجموعه

امروزه دگردیسی و ادغام سازوکارهای قدیمی با     

های نوظهور اطالعاتی، منجر به ایجاد و گسترش پارادایم

چنین  در. های دیجیتال در ابعاد گسترده شده استکتابخانه

شرایطی، اینترنت به عنوان مظهر تبادالت رو در رو، بستری 

وری برای معرفی محصول، برای تسریع مبادله و کاتالیز

واسطه به و توزیع الکترونیکی و بیآن  گذاری رقابتیقیمت

ومود آورده است؛ در این راستا بازاریابی نبز به عنوان 

های گوناگون کسب و کار، از این بازویی کارآمد در حوزه

یشین های پتغییرات تأثیر پذیرفته به طوری که انتخاب

آید تا از دست داده و الزم میبازاریابان، کاربرد خود را 

برای کسب اعتبار مجدد، بازسازی فکری در نگرش به 

 . (90بازاریابی در محیط دیجیتال صورت پذیرد )

وری و ترویج و ای در مفهوم عام، بهرهبازاریابی رابطه   

مدیریتِ روابط مناسب بین کارمند و مشتری )کاربر نهایی( 

ری کاربر را در استقبال است، از این روی گرایش و وفادا

شگردهای . (9کند )دمات به طور مستمر حفظ میاز خ

یابی های بازارترین گزینهای، یکی از معقولبازاریابی رابطه

از  یکی. های دیجیتالی استو ترویج خدمات در کتابخانه

بارزترین مجاری ارتباطی با کاربران، استفاده از خدمات 

 هایباحثه در کتابخانهی مهاگروهپست الکترونیک و 

یری دقیق گگام اساسی در این راستا، تصمیم. دیجیتالی است

ر های کاببرای انتخاب نوع سرویس متناسب با ویژگی

و  9های متعددی که توسطِ ون تیگلپژوهش. خاص است

                                                           
1 -Van Tiggelen 
2 -Van Steenderen 
3 - CRM 

 انجام شد، به وضوح بیانگر 9117در سال  2ون استیندرن

ارتباط با های مستقیم در است که مشتریان تماسآن 

 . پذیرندنیازهایشان را می

ورزد که هندرسون در ادامه بر این نکته تاکید می

های نوین گیری از فناوریای با تومه به بهرهبازاریابی رابطه

اطالعاتی، از پذیرش باالیی در فرایندهای بازاریابی 

ها با طراحی چرا که سازمان. برخوردار بوده است

قادرند عملکردهای  3ط مشتریهای مدیریت روابسیستم

و  هاتابخانهک. بازاریابی رابطه ای را نیز بیشتر مدیریت کنند

گیری بهینه از مراکز اطالع رسانی می توانند با بهره

های مذکور، خدمات دیجیتالی خود را برای کاربران سیستم

 . بالقوه توسعه دهند

ا هانهتواند به کتابخبندی و تقسیم بازار هدف میسطح

ی کاربری خاص هاگروهو مراکز اطالعاتی در نشانه رفتن 

ه ای کمک شایانی داشتبر اساس شگردهای بازاریابی رابطه

 گیری از بازاریابیهندرسون فوایدِ زیر را برای بهره. باشد

 ای بر شمرده است:رابطه

  عدم صرف هزینه برای مذب مشتری/کاربر های

 مدید

 ربرنیاز کمتر به انگیزش مشتری/کا 

  حساسیت کمتر نسبت به بها )مشتری مناسب و ثابت

 از خدمات راضی است(

  در انتها کاربران/مشتریان شناخته شده نوعاً مبلغ

 .خدمات به دیگران خواهند بود
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بندی بازار مبتنی بر چهارچوب اصلی سطح

هایی است که بر بندی کاربران بر اساس ویژگیخوشه

 .ی آنها حاصل شده استاساس مطالعه رفتارها و عملکردها

عی خوشه بندی را توان نومی 9برای نمونه در مدول 

 :(4)مشاهده نمود 

 بندی رفتار کاربران در دانشگاه میشیگانخوشه. 9مدول

 بار در روز، 6متوسط میزان بازدید  کاربران بالقوه

 کاربران فعال

درصد از رزرو منابع، معموال 50

های های با سن متوسط، رشتهخانم

 . . . . پزشکی و

 کاربران نیمه فعال
دی، . وی. دی/دی. درخواست سی

 . . . نسبتا موانتر و

 عامه کاربران

مالقات با دیگران بعد از کالس، 

استفاده از رایانه مهت انجام امور 

 عمومی و روابط شخصی

 

در گام بعدی باید راهکارهای دستیابی به بهترین 

برای مثال کدامیک از . سطح ارائه خدمات را دنبال کرد

ی فوق مزو کاربران همیشگی شما هستند؟، هاگروه

ر ارتباط با خدمات اصلی کتابخانه مهمترین عالیق آنها د

مرکز تآن  دیجیتالی شما کدام است؟ در نتیجه باید بر روی

 . نمود

بدیهی است که مهت حصول اطمینان از ارائه  

بهترین سرویس، باید قبل از هر چیز مامعه اکاربری بالقوه 

راستا با آن، گروه بندی کاربران بر اساس  هم. شناسایی شود

ی مشابه بعداً مهت نیل به تقسیم بندی هایک سری ویژگی

این امر ممکن است . بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت

                                                           
4 -American memory : (http://memory. loc. gov/ammem/) 
5 -Market-based  negotiations process 

شناختی از اشخاص صورت های ممعیتبر مبنای داشته

نظیر: سن، نژاد، منس، حرفه؛ یا بر حسب نوع  پذیرد،

استفاده، نوع خدمات مورد استفاده، عالئق، زمان بازدید از 

کاربری  معهبا این روند ما. ی از موارد فوقکتابخانه یا ترکیب

تر سازی خدمات، بیشتر و مزئیممکن است به تبع شخصی

تر بندی کاربران، ریزبینانهقدر سطحهر چ. شوند بندیسطح

ه و با شناخت همراه باشد، تشخیص نیاز اصلی و ارائ

 . تر خواهد بودراهکارهای بازاریابی نیز بهینه

ح در راستای بهره گیری از های مطریکی از نمونه

های کتابخانهای توسط فرایندها و فنون بازاریابی رابطه

با تومه به . است 4دیجیتال، کتابخانه دیجیتال حافظه آمریکا

، اندبودهتنوع کاربران هدفی که در ارائه خدمات مد نظر 

با  ای را متناسببخانه دیجیتال فوق صفحات مداگانهکتا

که باعث ملب تومه ای به گونه. ستآنها طراحی نموده ا

 . گرددبیشتر کاربر می

های لحاظ شده برای اختصاص منابع و فعالیت

 "5فرایند مذاکره مبتنی بر بازایابی"اهدافِ انتفاعی، از طریق 

گیرد، به ترتیبی که پیشنهادهای مسئول بازاریابی صورت می

مهت خرید یا فروشِ خدمات، کاالهای اطالعاتی و یا 

. دگیرابع اصلی اطالعات مورد بحث و همفکری قرار میمن

واحدهای مزایده، پیشنهادهای مطرح شده را مهت توزیع 

در بین عوامل بازاریابی و فروش کتابخانه دیجیتالی مطرح 

 . (5صمیم گیری نهایی را انجام می دهند )و ت

های انجام شده در این زمینه، یکی از مهمترین پروژه

باشد می UMDLدیجیتال دانشگاه میشیگان  پروژه کتابخانه

در مقیاسی وسیع و رویکردی چندبعدی  9116که در سال 

 یتجربه برخواسته از فرایند و چند و چون بازاریاب. امرا شد
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های فراخور استناد در حیطه در پروژه مزبور از معدود پروژه

بازاریابی در کتابخانه دیجیتال است که متواتر در متون 

 ایدر این مجال نیز اشاره. شده است استنادآن  بهخارمی 

های پیش آمده در یکی از فرصت. خواهد شدآن  گذرا به

این پروژه همزمان با شروع به خرید منابع و کاالهای 

ای آی بر. ای. کتابخانه دیجیتال، تصمیم موئسسه سی

 UMDLپروژه . فروش منابع اطالعاتی الکترونیکی اش بود

  .ای برای پروژه خود پذیرفتعنوان مقدمهها برآن  بازاریابی

. ای .سناریوی بازاریابی منابع دیجیتال موئسسه سی

ع شد که سرلوحه آی با ترسیم شماتیک نمودار زیر شرو

و  6لفه اصلی شامل سیستم اعالنرا دو مؤآن  اصلی

داد؛ و از این دو عامل به تشکیل می 7مستجوی همزمان

 . ب مشتری استفاده شدترین حربه مذعنوان اصلی

 

برای بازاریابی  UMDLسناریوی اولیه پروژه . 3شکل 

  UIAمجموعه 

تالی به دیجیهای کتابخانهبا تومه به سبک و سیاق بازار     

 1ای، چهارچوب موازنه8عنوان یک بازار اقتصادی خُرد

فرایند بازاریابی گزیده شده است که در مکانیسم رقابتی 

                                                           
6 -Notify service 
7 -Co-search services 
8 -Microeconomic market 
9- Equilibrium framework  

ی چند را به دنبال داشته است: در گام اول با مومود منافع

اندازی ای، صحبت از راهتومه به ماهیت تئوری موازنه

گام دوم اینکه پذیرش . نوعی اقتصاد خرد به میان می آمد

تر تر و سلیسها را واضحمکانیسم رقابتی، طراحی عامل

 . نموده است

 گیرینتیجه

اد و یا مبتنی بر ددیجیتالی محیطی پوهای کتابخانهدر     

های اطالعاتی فراوان ومود دارد که در نوع خود گرفت

های فراوانی را مهت رصد عالئق ها و فرصتچالش

به رغم اینکه مقاالت . آوردکاربران )مشتریان( به ومود می

الی های دیجیتو متون فراوان و ارزشمندی پیرامون کتابخانه

ای هدفمند در مطالعهبه رشته تحریر درآمده، اما پژوهش یا 

در ن آ ارتباط با مقوله بازاریابی و مایگاه و نقش ارزشمند

رای نوشته حاضر ب. های دیجیتالی انجام نشده استکتابخانه

اولین بار در کشور، سنگ بنای بحث علمی پیرامون خالء 

رود که این گام شروعی علمی فوق را بنا نهاده و امید می

 نهتر در این زمیبلندتر و راسخ های علمیبرای پیمودن گام

 . باشد

های خانهکتابآنچه از متون مختلف در ارتباط با بازاریابی در 

 توان برداشت نمود عبارت است از:دیجیتالی می

های علم در های دیجیتالی به عنوان دروازهکتابخانه

محیط وب، مهت مذب کاربران دائم درگام اول باید 

 ارائه دهند؛ خدمات و محصوالت باکیفیت
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های تبلیغ محصوالت و خدمات در وب و شبکه -

 یهاگروهها، تاالرهای گفتگو و وبالگامتماعی، 

 بحث و غیره؛

ای مجازی و خت تورهای آموزشی چندرسانهسا -

 و غیره؛ 90روی وب و یوتیوبآن  بارگذاری

قوی  99ام. آر. بهره گیری از سیستم های سی -

 مهت پشتیبانی و تعامل با کاربران؛

 هایاس برای ردیابی بزنگاه. اس. استفاده از آر -

 خبری و تبلیغاتی کاربران؛

مهت دنبال 92های اعالنبهره گیری از سیستم -

کردن و آگاهی رسانی خدمات و محصوالت به 

 کاربران؛

ارزیابی متوالی خدمات و محصوالت کتابخانه  -

 دیجیتالی در قیاس با همتاهای تجاری خویش؛

کاربری و شناخت عالیق های دریافت پروفایل -

 موضوعی آنان؛

تلفیقی  اتدوین منابع الکترونیکی با کیفیت همراه ب -

 ای و رعایت حق مالکیت؛از انواع مواد چندرسانه
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 ت انسانیاتانازی: حق مرگ یا تهدیدی برای کرام

  9سارا سیار

 2فائزه مهانپور

 3مژگان زارعی ونوول

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری،. 9

 . بوشهر. ایراندانشگاه علوم پزشکی بوشهر گروه پرستاری و مامایی. مامایی، دانشیار دانشکده پرستاری و. 2

دانشگاه علوم پزشکی بوشهرعضو کمیته تحقیقات دانشجویی اسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشجوی کارشن. 3

 

 مقدمه

ز ا. پزشکی با مسم و مان انسان سروکار دارد حرفه 

مقدس پایبندی به  رو یکی از ارکان اساسی این حرفهاین 

مطرح شدن مباحثی همچون سقط . است (Ethicsاخالق )

مه ی حیات بیماران العالج، خودکشی با منین، لزوم ادا

(، Physician-assisted Suicide)همکاری پزشک 

( و تجویز Artificial Fertilizationباروری مصنوعی )

منین  د بارداری یا داروهای سقط کنندهداروهای ض

(Abortifacientsچالش ) های بزرگی را در اخالق

هایی مانند: یدر گذشته بیمار. (9پزشکی ایجاد کرده است )

کشنده بودند ولی در حال حاضر به آن  آبله، سل و نظایر

درت کسی به واسطه یمن دستاوردهای دانش پزشکی به ن

ها های اخیر انساندر دهه. (2میرد )ها میاینگونه بیماری

، حوادث و های قلبی وعروقیاغلب بر اثر بیماری

چه  اگر. (3) دهندمیها مان خود را از دست بدخیمی

ب افزایش طول عمر این های مدید به طور نسبی سبدرمان

 ای استند، ولی ماهیت این امراض به گونهشوبیماران می

های زیادی برای بیماران به همراه دارد و به طور که ناتوانی

. (4و3شود )ح باعث کاهش کیفیت زندگی آنها میواض

ه امید بی را بدون بسیاری از این بیماران، درد و رنج زیاد

های کنند و چه بسا زندگی نباتی آنها هزینهبهبود تحمل می

بسیار سنگینی را به خود، خانواده، یا نظام سالمت تحمیل 

از  %75ومود در آمریکا، حدود بنابر آمارهای م. (3نماید )

ها و مراکز مراقبت ن، در بیمارستا9187ها، در سال مرگ

حدود  9150سال  رخ داده است، در حالی که این رقم در

 . (2بوده است ) 50%

های اخیر بحث چگونه مردن، به خصوص در سال    

زشکی و م پهای علسبت به گذشته، با تومه به پیشرفتن

حیات بیماران مفهوم مدیدی پیدا  امکانات طوالنی کننده

امروزه . (5افزوده شده است )آن  کرده است و بر اهمیت

 به عنوان)فرایند مردن خواست برخی افراد برای کنترل 

که برای  ای استبه مهم از یک مرگ خوب( به اندازهمن

نظام درمانی  کنند و خارج ازمرگ خود برنامه ریزی می

از سوی دیگر انتظار . (6بخشند )تحقق میآن  رسمی به

کیفیت زندگی  پزشکی از مامعهآن  عامه مردم و به طبع

 . (4ای داشته است )افزایش قابل مالحظه

وعات اخالق پزشکی در از بحث برانگیزترین موض    

. (7و2های پایان حیات اتانازی است )حوزه مراقبت

به  (Euیونانی ) از واژه (Euthanasiaاصطالح اتانازی )

( به معنای Ehanatus) معنای خوب و کام بخش و واژه

 مطالعه حاضر به. (1و8و6و3-9مرگ مشتق شده است )
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ودن اخالقی ب لف در رابطه با مسئلههای مختبررسی دیدگاه

 . پردازداتانازی در ایران می

 روش

مروری با مرامعه به منابع مختلف و مقاالت این مطالعه     

، از طریق مستجو در 2094-2005چاپ شده در سال های 

 .SID. ir ،Sciencedirectهای اطالعاتی نظیر پایگاه

com ،Google scholar ،Noormagsمع ، پرتال ما

 . انجام گردیده است. . . علوم انسانی و

 هایافته

 زبان انگلیسی به سالنخستین کاربرد واژه اتانازی در     

متفاوت است آن  گردد که با معنای امروزیباز می 9646

خود، تعریف اتانازی را برگرفته از  آقابابایی در مطالعه. (6)

ه مارست بدام یا ماق"نامه وبستر چنین آورده است: فرهنگ

شامل اشخاص یا ) مردن دادن به افراد کشتن یا امازه

حیوانات( آسیب دیده یا بیمار العالج با وسایلی تقریبا 

در برخی منابع نیز با عنوان . "بدون درد به دلیل ترحم

یاری منابع بس. (99و90یاد شده است )آن  از "مرگ خوب "

 90و 8و6-3)اند: بندی کردهاتانازی را بدین صورت تقسیم

 (99 و

اتانازی فعال، بیمار  فعاالنه: در اتانازی داوطلبانه -9

خواهد به زندگی او خاتمه دهد که از پزشک می

مثل تزریق داروی « فعل »  این کار با انجام یک

 . شودمیکشنده، انجام 

ل، رفعامنفعالنه: در اتانازی غی اتانازی داوطلبانه -2

رگش کند تا در مبیمار درمان خود را رد می

 .تسریع شود بی آنکه فعالیت خاصی انجام شود

برای مثال بیمار با توقف مراحل درمان، قطع دارو 

و حذف تجهیزات، خود را در شرایطی قرار 

 . محال به  نظر می رسدآن  که نجات از دهدمی

فعاالنه: در این نوع، بیمار  اتانازی غیر داوطلبانه -3

ده نو تصمیم گیر توانایی تصمیم گیری ندارد

گیری ممکن است در نیست، لذا تصمیم

صالحیت قاضی، پزشک، ولی بیمار یا دیگران 

باشد که با انجام فعلی به حیات بیمار خاتمه داده 

 . شود

در این نوع هم فعالنه: من اتانازی غیر داوطلبانه -4

بیمار توانایی تصمیم گیری ندارد و فرد دیگری 

رای بک فعل یا افعالی که با ترگیرد میتصمیم 

حیات الزم است، به حیات او خاتمه داده ادامه 

 . شود

برخی محققان طرح مباحث مربوط به اخالقی بودن     

. (92)دانند میاتانازی را به قدمت تشکیل موامع بشری 

 ادله ترینمهم. عمل اتانازی مخالفان و موافقانی دارد

( Autonomy)توان در سه گروه خودآیینی میموافقان را 

در . (1، لزوم کاهش درد و کرامت انسانی ارائه کرد )فرد

ل کار پزشکان، بیماران و بعضی نقاط دنیا برای تسهی

های آنان برای انجام اتانازی قوانینی به تصویب خانواده

در هلند و بلژیک و برخی ایاالت متحده . رسیده است

( و در برخی Activeآمریکا این عمل به صورت فعال )

( قانونی Passiveر به صورت غیر فعال )موامع این کا

 . (3) است

به عنوان مثال در کشور هلند شش شرط باید برقرار باشد 

 تا این عمل قانونی محسوب شود شامل:  

پزشک باید متقاعد بشود که درخواست بیمار  .9

 . داوطلبانه و خوب مطرح شده است

پزشک باید متقاعد بشود که رنج بیمار غیر قابل  .2

 . قد منبه ی تسکینی استتحمل و فا

پزشک باید متقاعد بشود که بیمار در مورد  .3

 . موقعیت و موانبش آگاه شده است
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پزشک و بیمار با هم باید متقاعد بشوند که هیچ  .4

  .راه حل مانبی معقولی برای موقعیت ومود نداد

حداقل یک پزشک مستقل دیگر بیمار را ببیند و  .5

زام ار التباید شرح مکتوبی شامل قضاوتش از چه

 . قبلی بدهد

ای و با احتیاط پایان زندگی باید به روش حرفه .6

 . (93انجام شود )

 در درصد 04. 0 اتانازی از ناشی میر و مرگ موارد     

 06. 0 سوئیس، 27. 0بلژیک،  در درصد 2. 9-3. 0 ایتالیا،

 درصد  7. 9 هلند و در درصد 7. 9  دانمارک، در درصد

 . (94ده است )گزارش ش  استرالیا در

 با دنیا چارگوشه در اتانازی به نگرش درباره هاپژوهش    

 دینی گرایشات که اندداده نشان مختلف و ادیان هافرهنگ

 است اتانازی به منفی نگرش هایهم بسته قویترین از یکی

دالیل مخالفانی که  ترین. اما از سویی مهم(95-97)

ت ، این اسگیردنمی مخالفت ایشان از اعتقادات دینی منشا

پایان دادن به زندگی نه از عهده بیمار بر که تشخیص 

وی و همواره این  ید، نه گروه پزشکی و نه خانوادهآمی

 دتوانمینگرانی ومود دارد که تشخیص بیمار یا پزشک او 

 هایاستدالل و هانگرانی دیگر از  یکی. (9نادرست باشد )

 طرف داران. است زندهلغ استدالل شیب اتانازی، مخالفان

 دادن پایان بتواند مامعه که هنگامی :گویندمی نظریه این

 محدود برای عقالنی روش هیچ دیگر بپذیرد، را به زندگی

دامنه  . نیستآن  از سوء استفاده از بازداشتن اتانازی و کردن

 و مسن افراد کشتن خودکشی، شدن به قانونی شیب، این

 به مبتالیان و فقرا نیستند، خود دفاع از به قادر که کسانی

 از یافت و خواهد نیز گسترش ایدز چون هاییبیماری

 راه نیز روانی اتانازی بیماران تا پایانی بیماران اتانازی

 . (7و9) نیست چندانی

 غربی کشورهای در زمینه در این شده انجام تحقیقات   

 هایدیدگاه و فرهنگی فاحش اختالفات به تومه با

 انجام مطالعات. نیست ما کشور به تعمیم قابل آنان اعتقادی

تمام  آینه تواندنمی نیز اسالمی کشورهای سایر در شده

 مطالعات. باشد ما کشور نیازهای و وضعیت از نمایی

رسیده است  انجام به زمینه این در کشور سطح در معدودی

قانون مدنی ممهوری اسالمی ایران نیز راه  268 ماده. (8)

 (، با این حال میزان98ی اتانازی باز گذاشته است )را برا

اندک  کشورها، از بسیاری همچون ایران در اتانازی پذیرش

 . (7است  )

با  9319تقدسی نژاد و همکاران  که در سال  در مطالعه    

مقایسه نگرش پزشکان و بیماران در مورد اتانازی "عنوان 

  "پزشکی تهراندر مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم 

 اکثریت نفر از پزشکان و بیماران انجام شد،  200بر روی 

 انواع از یکی انجام با کننده شرکت پزشکان و بیماران

 به نسبت بیشتری میزان بیماران به و بودند موافق اتانازی

 . بودند موافق اتانازی با پزشکان

 بحث و نتیجه گیری

 که از دیدگاه سایر ادیانیاتانازی نه تنها از منظر اسالم بل    

دانند، مساوی با ت را موهبتی از مانب پروردگار میکه حیا

قتل نفس و مغایر با کرامت نفس شمرده شده است و از 

، کرامت و حیثیت انسانی را سویی در مطالعات انسانی

. دانندخالقی بودن عمل میترین مالک ارزیابی امحوری

طالعات محدودی پیرامون ایرانی در م اگرچه در میان مامعه

هایی ومود دارد اما رخی از انواع خاص اتانازی موافقتب

 داده است چه بیماران و چه مامعهنتایج اکثر مطالعات نشان 

 . دانندی این عمل را کاری غیر اخالقی میپزشک

دیان با اتانازی مخالف است دین اسالم همچون سایر ا    

آگاهی از . داندمیغایر م "کرامت انسانی"را با اصل آن  و

مهت گامی  دتوانمیدیدگاه های مختلف در مورد اتانازی 

های اخالقی بردارد و در نهایت منجر کمک به تصمیم گیری

 . به ایجاد یک قانون منسجم در این رابطه گردد

 

 



 97/ اتانازی: حق مرگ یا تهدیدی برای کرامت انسانی                              سیار و همكاران                                                   

 

 منابع

اتانازی از دیدگاه اسالم و ". هاشمی زهرا، مرتضوی محمدمواد .9

له ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی مج. "اخالق پزشکی نوین

 . 44-35(:3)9؛9387

پارساپور علیرضا، همتی مقدم احمدرضا، پارساپور محمدباقر،  .2

مجله . "اتانازی، تبیین موضوع و تحلیل اخالقی". الریجانی باقر

 . 92-9(:4)9؛9387اخالق و تاریخ پزشکی 

رستگاری نجف آبادی حجت، صداقت مجتبی، سعیدی طهرانی  .3

بررسی نگرش پرستاران بیمارستان های ". رامش کیارشسعیده، آ

ق و مجله اخال. دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با اتانازی

 . 44-37(:5)3؛9381تاریخ پزشکی 

 بررسی نگرش. طاووسیان علی، صداقت مجتبی، آرامش کیارش .4

مجله  .انترن های دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با اتانازی

 . 59-43(:9)3؛9388و تاریخ پزشکی اخالق 

حسن زاده حداد امین،رستگاری حجت، صداقت مجتبی، سعیدی  .5

بررسی نگرش بیماران بستری ". طهرانی سعیده، آرامش کیارش

در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به 

)ویژه نامه ی 4؛9381مجله اخالق و تاریخ پزشکی . "اتانازی

 . 49-33اسفند(:

ق مجله ایرانی اخال. "سنجش نگرش به اتانازی". قابابایی ناصرآ .6

 . 70-51(:9)5؛9310و تاریخ پزشکی 

ی هاویژگینقش ". آقابابایی ناصر، حاتمی مواد، رستمی رضا .7

مجله پرستاری . "فردی و الگوی قضاوت در نگرش به اتانازی

 . 32-23(:9)4؛9310مراقبت ویژه 

، مقاره زاده اصفهانی تقدسی نژاد فخرالدین، عکاظی آرش .8

یماران در بمقایسه نگرش پزشکان و ". محبوبه، یوسفی نژاد وحید

. "مورد اتانازی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 . 384-377(:4و9)91؛9313و  9312مجله علمی پزشکی قانونی 

دگاه مرگ ترحم آمیز )اتانازی ارادی فعال( از دی". یداله پور بهروز .1

 . 65-56(:9)95؛9319مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل . "قرآن

کچویی احمد، احمری طهران هدی، حیدری اکرم، حیدرپور اعظم،  .90

دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم ". رییسی مرضیه، افراخته زهرا

مجله دانشگاه علوم . "9388پزشکی قم نسبت به اتانازی در سال 

 . 65-69(:3)5؛9310پزشکی قم  

مجله . چالشی در ماهیت حقوق بشر "حق بر خویش". مقامی امیر .99

 . 27-95(:2)9؛9387ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی 
12. Papadimitriou JD, Skiadas P, Mavrantonis CS, Vassilis P, 

Papadimitriou DJ, Papacostas KJ. Euthanasia and suicide 

in antiquity: viewpoint of the dramatists and philosophers. 

J R Soc Med 2007; 100: 25 28.  
13. Brinkman-Stoppelenburga A, Vergouwea Y, Heidea AV, 

D. Onwuteaka-Philipsenb B. Obligatory consultation of 

an independent physician oneuthanasia requests in the 

Netherlands: What influences theSCEN physicians 

judgment of the legal requirements of duecare?. Health 

Policy 115 (2014) 75–81.  

. مقدس طاهره، مومنی مریم، بقایی مژگان، احمدی شهرام .94

 ."نگرش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در مورد اتانازی"

 . 83-75(:4)5؛9319مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی 

15. Wasserman J, Clair JM, Ritchey FJ. Racial Differences in 

Attitudes toward uthanasia. Omega. 2006;52(3):263-87.  
16. Cavlak U, Aslan UB, Gurso S, Yagci N, Yeldan I. 

Attitudes of Physiotherapists and Physiotherapy Students 

toward Euthanasia: A Comparative Study. Adv Ther. 

2007;24(1):135-45.  

17. Miccinesi G, Fischer S, Paci E, Onwuteaka-Philipsen BD, 

Cartwright C, van der Heide A. et al. Physicians’ attitudes 

towards end-of-life decisions: a comparison between 

seven countries. Soc Sci Med J. 2005; 60(9):1961–74.  

حق مرگ؛ کانون ". ساریخانی عادل، خاقانی اصفهانی مهدی .98

مجله اخالق . "چالش اتانازی با فلسفه ی اخالق و حقوق بشر

 . 8-9)ویژه نامه ی اسفند(:4؛9381و تاریخ پزشکی 

 

  



 9314بهار/ 1شماره  سومسال                                                                                                                             / لیمر     98

 

 نوید بخش درمان هدفمند سرطان پستان ،بیومارکرهای نوظهور

 

  9گرد آوری و ترممه سکینه مرادی

 .عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. علوم آزمایشگاهیشناسی کار دانشجوی . 1

 

 

 

المللی بر اساس اطالعات منتشره آژانس بین

در مورد وقوع سرطان،   2093در دسامبر  9تحقیقات سرطان

میلیون مورد  9/94مرگ و میر و شیوع مهانی آن، حدود 

از آن در سال  میلیون مورد مرگ ناشی 2/8مدید سرطان و

مورد در سال  6/7و  7/92در مقایسه با  بترتیب   2092

یص های تشخترین سرطاناتفاق افتاده است. از شایع 2008

میلیون  7/9داده شده در سطح مهان، سرطان پستان 

ها را تشکیل می داده است. بر ( ازکل سرطان% 1/99نفر)

 2025شود تا سال اساس همین گزارش تخمین زده می

تعداد موارد مدید سرطان به دلیل رشد ومسن شدن 

میلیون مورد در سال افزایش یابد.  3/91ممعیت مهان به 

کشور دنیا، سرطان پستان  984کشور از  940در بین 

شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان را در زنان تشکیل 

  (.9)دهدمی

تومورهای پستان بسیار ناهمگون بوده و بر اساس 

های مولکولی و هیستولوژیک به زیر گروههای ویژگی

های درصد سرطان 5-90شوند. بندی میمختلفی طبقه

های پستان ارثی بوده که اکثر آنها ناشی از موتاسیون در ژن

BRCA1  وBRCA2  هستند. سرطان پستان

3Neg(Triple Negative Breast Cancer) 95%  تمام

ب ماران در غیادهد و این بیهای پستان راتشکیل میسرطان

                                                           
1 . International Agencey for Research on Cancer 

های مؤثر هدفمند، پیش آگهی ضعیفی دارند. درمان

های استروژن، پروژسترون و فاقد گیرنده 3Nهای سرطان

فاکتور رشد اپیدرمی هستند و در میان زنان  2گیرنده شماره 

 . (2)، شایع است  BRCA1با موتاسیون در ژن

امروزه معموال بر اساس اندازه تومور، درمه 

وژیک و متاستاز، پیش آگهی بیمار را مشخص بندی هیستول

می کنند. شناسایی و معرفی بیومارکرها نقش مهمی در 

تر و ارزیابی پیش آگهی و درمان مؤثرتر تشخیص دقیق

داشته است. در این رابطه بیومارکرهای متعددی معرفی 

 ERاند که از میان آنها تعداد اندکی از قبیل )شده

(Estrogen Receptor وHER2 (Human Epidermal 

Growth Factor Receptor 2)  دارای کاربردهای روتین

 (. 3باشند)کلینیکی می

گیری بیومارکرها صفاتی هستند که به صورت کمی اندازه

های بیولوژیکی شوند و به عنوان نشانگر، در پروسهمی

زا و یا پاسخ به مداخالت دارویی های بیماریطبیعی، پروسه

 (. 2گیرند)قرار می مورد ارزیابی 

انواع مختلفی از سرطان پستان ومود دارند که 

پاسخ آنها نسبت به درمان متفاوت بوده و پیش آگهی 

 3Negمتفاوتی دارند. تقریبا یک پنجم بیماران به نوع 

شوند. این نوع سرطان فاقد سه نوع سرطان پستان مبتال می

اده ستفای است که نسبت به درمان هورمونی مورد اگیرنده



 91/ پستان سرطان هدفمند درمان بخش نوید نوظهور، بیومارکرهای                                                                               مرادی

های دهند. در سالدر انواع دیگر سرطان پستان پاسخ می

از  3Negهای اخیر مشخص شده است که اغلب سرطان

رغم کشف باشند. علی( میBasal- likeنوع شبه پایه )

 3Negهای پستان های مدید، پیش آگهی سرطاندرمان

 (. 4است)تر نسبت به سایر انواع ضعیف

در  2095ایج آن در ژانویه یک مطالعه مدید که نت در

(، ژنی شناسایی شده است که 5منتشر شد ) Natureمجله 

بویژه در فرم های تهاممی سرطان پستان فعال است. این 

مومب  BCL11Aکند که ژن فعال تحقیق پیشنهاد می

گردد. این تحقیق که بر می Neg 3پیشرفت سرطان پستان 

های ست راههای انسانی و موشی انجام شده اروی سلول

مدیدی را برای درمان هدفمند این نوع سرطان تهاممی 

بیمار مبتال به سرطان  3000این تیم تحقیقاتی  دهد.نوید می

پستان رامورد بررسی قرار دادند؛ آنها بیشتر روی تغییرات 

های بنیادی و هایی متمرکز شدند که رفتار سلولژن

دهند. فرض های در حال رشد را تحت تاثیر قرار میبافت

قتی هایی ودیگر این تیم تحقیقاتی این بود که چنین ژن

کنند مومبات رشد سرطان را فراهم حاصل میموتاسیون 

اشاره  BCL11Aتوان به ها میکنند که از میان این ژنمی

  (.4و 5کرد)

 90تا از  8در  BCL11Aفعالیت زیاد ژن 

 Basal-Like Breast)بیمارمبتال به سرطان پستان شبه پایه

Cancer) ی تر تومور همبستگدیده شد و با درمه پیشرفته

 BCL11Aهای بیشتری از ژن دی که کپیداشت. درموار

تری برای شوند، پیش آگهی ضعیفدرسرطان بیان می

سرطان خواهد بود. این تیم تحقیقاتی همچنین نشان داد که 

های پستان به سلول BCL11Aاضافه کردن ژن فعال 

ها سرطانی انسانی و یا موشی در آزمایشگاه، این سلول

نمونه  3را در  BCL11Aشدند. وقتی که فعالیت ژن 

در انسان کاهش دادند، برخی از  3Negسرطان پستان 

های سرطانی را از دست دادند ووقتی که  های سلولویژگی

ها موردآزمایش قرار گرفتند قابلیت در این رابطه موش

ن هایی که ژتومورزایی نداشتند. در بخشی از مطالعه، موش

BCL11A ری در غدد درآنها غیر فعال شده بود، هیچ تومو

 های تیمار نشدهپستانی آنها مشاهده نشد در حالی که موش

توموری شدند. این تیم تحقیقاتی همچنین نشان داد که 

BCL11A های بنیادی و برای تکامل طبیعی سلول

ها ساز پستان الزم است. تصور می شد اینهای پیشسلول

 دهایی باشند که وقتی موتاسیون در آنها ایجاد می شسلول

های سرطانی شبه پایه تبدیل شوند. شناسایی این به سلول

تواند در یافتن داروهای مدید کمک ژن مدیدهمچنین می

تواند کاندیدای قوی کند به ویژه اینکه این ژن مدید می

 (4و 5. )برای توسعه درمان های هدفمند بالقوه باشد

که  ها پیش روشن شده استهمچنین سال

خود را  DNAی قطعات کوچکی از های مرده تومورسلول

-ctDNA (cellکنند که آنها را در مریان خون آزاد می

free circulating tumor DNA) نامند. مطالعه می

توموری  DNAدهد که پتانسیل شناسایی مدیدی نشان می

به عنوان یکی از بیومارکرهای  (ctDNA)مومود درگردش 

های ی موتاسیونتواند در شناساینسل مدید که بالقوه می

سوماتیکی کاربرد داشته باشد، مورد بررسی قرار دادند. 

در شناسایی و پیش آگهی  ctDNAعالوه بر نقش بالقوه 

های هدفمند دارویی نیز تومور، چگونگی پاسخ به درمان

مورد ارزیابی قرار گرفت. نویسندگان این مقاله نشان دادند 

تواند ی میای از بیماردرهرمرحلهctDNA که آزمایش 

در بیشتر انواع  ctDNAها بیان کردند که بکار رود. آن

ها هم در مراحل اولیه و هم در مراحل پیشرفته سرطان

تواند به عنوان یک روش شود. بنابراین میشناسایی می

غربالگری مؤثر برای بیشتر بیماران مورد استفاده قرار گیرد. 

ن سریع در خون برای تخمی ctDNAگیری سطح اندازه
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تواند درمه پیشرفت سرطان و شانس زندگی بیمار نیز می

ه توان تعیین کند که چمورد استفاده قرار گیرد. باالخره می

داروهایی ممکن است بتواند در آینده علیه سرطان مؤثر 

 (. 6باشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک بیومارکر  ctDNAبطور کلی، بنظر می رسد 

ود شدر خون دیده مینهایت مؤثرباشد چرا که، مفید و بی

توان برای رصد کردن پیشرفت تومور، متد و بنابراین می

مکرر  هایخطری برای مایگزینی بیوپسیغیرتهاممی و بی

تومور باشد. البته قبل از اینکه این بیومارکرها به کلینیک راه 

(. 6یابند مطالعات بیشتری مورد نیاز است)
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 1استخوانی -بزرگ غضروفی بر ترمیم ضایعات (PRPرسی اثر بازسازی پالسمای غنی از پالکت )بر

 9نرگس ستودهترممه 

 .دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 9

 

 

 چکیده

و  نرمی هابافتیم های اخیر مهت بهبود ترمخونی غنی از پالکت است که در سالپالسمای غنی از پالکت محصول     

تخریب  48. روی نقائص غضروفی بر مدل خرگوش است  PRPهدف از این مطالعه ارزیابی اثر . سخت استفاده شده است

(  (PLGAهمراه با  PRP( درمان bگروه ) ،( درمان نشدaگروه ) . کشکی ایجاد شد –استخوانی در ناحیه رانی  –غضروفی 

 ،92و هفته  4بعد از هفته . برابر تغلیظ شد PRP،5 .92پالکت در محصول . داستفاده ش  PLGA( فقط ازCو گروه )

ی  مورد ارزیابی های بافت شناسمیکروکامپیوتر توموگرافی و بررسی،های ماکروسکوپیهای بافتی تهیه شده توسط تستنمونه

 ی درمان شدههاگروهه در بین و غضروف مدید ساخته شد های واضحی را در استخوانها تفاوتاین بررسی. قرار گرفتند

  PLGAهمراه با PRPبنابراین . در تشکیل غضروف و استخوان مشاهده شد PRPنشان داد و تاثیر  PRPو درمان نشده را با 

 . بخشدبهبود می استخوانی را در مدل خرگوش –ترمیم بافت غضروفی

 

                                                           
1. Y. Sun, Feng, C. Q. Zhang, S. B. Chen, and X. G. Cheng. The regenerative effect of platelet – rich plasma on healing in large 
osteochondral defects ,2010 April ; int Orthop;34(4): 589-597.  
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  مقدمه

دن ن بویاستخوانی به دلیل پای –ترمیم ضایعات غضروفی    

رسانی ها و نیز پایین بودن خونتقسیم میتوز در کندروسیت

وفی بزرگ اغلب ضایعات غضر. استدر این بافت محدود 

 استئوآرتریتو به سمت  یابندنمی به خودی خود بهبود

های اخیر استفاده از پیوند در سال. (4کنند)پیشرفت می

های استئو کندرال رایج شده است ها و گرفتکندروسیت

ها در بهبود ترمیم غضروف در بیماران توانایی این پیوندو 

 . (98و2با ضایعات لوکوالیز به اثبات رسیده است)

ل استفاده از عوامل بیواکتیو مث ،بر اساس مهندسی بافت    

ترکیب فاکتورهای رشد همراه با یک حامل مناسب به بدن 

ی خودی مورد تومه خاصی قرار هابافتمهت ترمیم 

 . (1و90ت)گرفته اس

و  TGF-B, bFGF,خصوصا (GFچندین فاکتور رشد )   

ی هابافتمهت ترمیم  ،پروتئین مورفوژنیک استخوانی

اما معایبی برای این ترکیبات اند شدهغضروفی شناخته 

 ی رشد وبودن قیمت فاکتورها ومود دارد که شامل گران

هاست و در حال حاضر مقدار اندکی از نیمه عمر کوتاه آن

تورهای رشد برای کاربردهای بالینی در دسترس است فاک

 . (97و92و90و1و5و3)

کار شفاده از فاکتورهای رشد در بالین آزمانی که اهمیت است

به منبع غنی از فاکتورهای رشد به عنوان یک  PRPشد، 

حاوی  PRP. رویه مناسب مایگزین مورد تومه قرار گرفت

 ,IGF ECGF, TGF-B , VEGFفاکتورهای رشدی مثل 

Bfgf, است .PRP  را در همان روز عمل و با انجام دو

کارهای تحقیقاتی . (1ه کرد)تهیتوان میمرحله سانتریفیوژ 

ی استخوانی و بافت هابافترا روی ترمیم  PRPزیادی اثر 

بنابراین اگر . (22)اندکردهنرم رضایت بخش اعالم 

 ،اندهبودی غضروفی مناسب هابافتفاکتورهای رشد برای 

PRP  ی هابافتیک منبع خودی مناسب برای ترمیم

در   PRPهمراه با. باشد دتوانمیاستخوانی  –غضروفی

به عنوان یک حامل برای فاکتورهای   PLGAآزمایشگاه از

رشد مهت ترمیم ضایعات غضروفی بزرگ استفاده شده 

  .مشاهده شده استآن  است و مزئیات مکانیکی و زیستی

 مواد و روش کار

 Zealand: نمونه خون از خرگوش )PRPاخت س    

New ) ومراحل . کیلوگرم گرفته شد 2. 3تا  8. 2با وزن

 Shanghi ار درمرکز تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاهک

jiao Tong  انجام گرفت وPRP   با دو مرحله سانتریفیوژ

سی سی خون  96خرگوش ها بیهوش شدند و . ساخته شد

سی سی اسید سیترات  4اوی های حگرفته شد و به لوله

Dextrose –A  هایلوله. )آنتی کواگوالن( انتقال داده شد 

 دمای)گاه سانتریفیوژ قرار داده شد دستبهحاوی خون 

پالسمای حاصل به درون . (800rpm ,min, 95درمه و 4

سانتریفیوژ شد )دمای د و مجداد لوله دیگری انتقال داده ش

ای شناور بر سطح مدا پالسم. (rpm9200و 95درمه و  4

و تعداد . استفاده شد PRPمانده به عنوان  ml 8 شد و

برای اندازه گیری غلظت . شمارش شدآن  پالکت

فاکتورهای رشد و پالسمای حاصل از سانتریفیوژ خون 

 ELISA (Enzyme – Linkedکامل طبق مطالعات قبل از 

Immunosorbent Assay) (99استفاده شد) . 

  PLGAبست آماده سازی دار

 Bohringer Ingelheim Pharmaاز  PLGAکو پلیمر 

GmbH(Ingelheim , Germany)  خریداری شد و طیق

توضیحات ذکر شده ساخته شد و ساختار این داربست با 

 SEM (Scanning Microscopicمیکروسکوپ 

Electronبررسی شد ) . 

  PRPآماده سازی 

در  (ml; sigma , USA /4 IUمیکرولیتر از ترومبین ) 20

حل شد و  )Ca cl2 Merck , Germany( % 90محلول

داخل داربست پی در پی   PRPمیکرولیتر از مخلوط  80
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PLGA  پیپیت شد و درPLATE 24  گذاشته شد .PRP 

در داربست   Ca cl 2–با برخورد به محلول ترومبین 

PLGA  سخت( شد کالت( . 

 پیوند جراحی 

( از mm4و ضخامت  mm 5قطر )ضایعه بزرگ  یک    

شیار  subchondralطریق غضروف مفصلی و استخوان 

 هااز خون همین خرگوش PRP)خرگوش  96کشکی در 

. ساخته شد mm 5تهیه شد( و با کمک دریل با قطر 

PRP/PLGA  در ضایعات غضروفی یک زانو وPLGA  

سن با با  خرگوش هم 8. تنها روی زانوی مقابل پیوند شد

ضروفی روی هر دو زانو به عنوان گروه همان ضایعات غ

 92و  4حیوانات در هفته . گروه کنترل در نظر گرفته شد

 یص غضروفی هم به صورتبعد از پیوند کشته شدند و نقا

 . ماکروسکوپی و هم بافت شناسی بررسی شدند

 های ماکروسكوپی تست

و سطحی بافت و ومود تغیرات ظاهری  ،در نمونه بافتی   

 . در مفاصل ارزیابی شد ئوآرتریتتغیرات است

 ارزیابی بافت شناسی

  EDTA10%ترکیبات دیستال ران فیکس و با محلول    

ی شد پارافین گیر ،پس از آب گیری هانمونه. دکلسیفیه شد

 /Safaranin 0و برش داده شد و با تلوییدین بلو و

fastgreen   با مقیاس بافتی هانمونه. شدرنگ آمیزیO 

Driscol، رای ب. ارزیابی شدند دون سوگیری و تصادفیب

 –avidinاز تست ایمونوهیستوشیمی 2بررسی کالژن نوع 

blue  .استفاده شد 

  Micro – CTتصاویر 

سه ) 92آمده در هفته  دستبههای بی نمونهمهت ارزیا   

بررسی رشد استخوانی اطراف ضایعه  و نمونه از هر حیوان(

 . شداستفاده   Micro –CTاز تصاویر

 های آماریآنالیز

به صورت میانگین ها نمونهمده از آ دستبههای دهدا   

(M( و انحراف معیار  )SD ) و با نرم افزار  اعالم شدند

SPSS 11. 5   و باp<. 05  یاP<. 01 شدند آنالیز . 

 ساخته شده  PRPارزیابی

   24 .10×453میانگین پالکت در نمونه خون کامل     

غلظت پالکت . بود     PRP  410 ×59 . 125و در نمونه 

نسبت به خون کامل افزایش یافته بود   PRPبار در   2 .5

نسبت به خون   PRPو مقدار فاکتورهای رشد در نمونه 

 . شدیدا افزایش یافته بود کامل

 ارزیابی ماکروسكوپی

 .عالئمی از عفونت زخم و التهاب مفاصل مشاهده نشد    

  PRP/PLGAند ظاهر ضایعات در گروههفته بعد از پیو 4

شبیه بود و توسط بافتی روشن رنگ و با   PLGAو گروه

 .حاشیه مشخص و یک تقعر کوچک در مرکز پر شده بود

اما ضایعات در گروه کنترل خالی بودند و توسط بافت 

بافت  92در هفته . ای متمایل به قرمز پر شده بودندقهوه

غضروف چسبناک  باPRP/PLGA ترمیم شده در گروه 

 PLGAدر گروه . ادغام شده و به رنگ سفید مات بود

ر شده پ فیبروزی-یک بافت فیروزی و غضروفیضایعات با 

 در مرکز یک فرورفتگی)یک مرز مشخصی داشتند  بودند و

ح بافت ترمیمی نامنظم سطدر گروه کنترل . ومود داشت(

شد و مشاهده میآن  اطراف استئوآرتریتبود وعالئم 

ر شده پای افت گرانوالر قرمز متمایل به قهوهیعه با یک بضا

 . بود

 های بافت شناسیبررسی

با بافت فیبروز یا   PLGAضایعات گروه  ،4در هفته     

ارج عالئم ماتریکیس خ ونابالغ پر شده بود بافت ترمیمی 

در حالی که در گروه . ی مشاهده نشدسلولی غضروف

PRP/PLGA  ازی مشاهده شدو ح غضروف سعالئم واض
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مقدار زیادی از   Safranin o/fast greenمیزیبا رنگ آ

بیه ش های گرد یا بیضویگلیکوز امینوگلیکان و کندروسیت

  PLGAو این گروه نسبت به گروه الکونا مشاهده شد

ی کدر گروه کنترل تعداد اند. تعداد سلول بیشتری داشت

 . مشاهده شد سلول استخوانی در بافت ترمیمی

بعد از پیوند بافت ترمیمی در گروه کنترل  92در هفته     

اکثرا فیبروزی بود و یک شکاف عمیق در بافت تازه ساخته 

شده مشاهده شد و بازسازی استخوان ساب کندرال مناسب 

توسط بافت ضایعات کامال   PRP/ PLGAدر گروه. نبود

کشیده  یهاسلولشبیه به غضروف هیالین پر شده بودند که 

 ستونی ی کروی منظم به صورتهاسلولز در سطح و ودرا

افت اکثر ب. قرار گرفته بودند (شبیه غضروف مفصلی)

ای از غضروف پوشیده شده بود و با سطحی توسط الیه

ماتریکس خارج سلولی . غضروف اطراف ادغام شده بود

 Sarafinوبلو  –با رنگ آمیزی تلوئیدینغضروفی زیادی 

o  و در با الکونا مشاهده شد کندروسیت . مشاهده شد

مرحله ترمیم استخوان ساب کندرال یک بعضی موارد در 

در گروه . شد دیدهالیه استخوانی طوالنی زیر غضروف 

PLGA  و بافت ترمیمی در  ها کامال مذب شدهداربست

 . غضروفی است –ضایعات اکثرا فیبری

 کمی()نمره بندی بافت شناسی

 بررسی شده از هر گروه پارامترهایکلی و ارزش  نمره   

خالصه شده است  که گروه دریافت کننده  3در مدول 

PRP   ازآمده  دستبهو نمره میانگین باالتری را داشت 

مقایسه شده PLGA با گروه کنترل و گروه پارامترها  این

 . است

 Micro –CTتصاویر 

روه و گار استخوان سازی بین گروه کنترل تفاوت در مقد

 آنالیزچشمگیر بود و با  92در هفته  PRPدریافت کننده 

از استخوان  مقدار بیشتری  PRPدر گروه ،حجم استخوان

 . ه مشاهده شدساب کندرال ساخته شد

 بحث

در  PLGAهمراه  PRP مؤثرتئوری این مطالعه نقش     

بهبود ترمیم استئوکندرال  در ضایعات بزرگ استئوکندرال 

  Micro-CTو های بافتییزآنالداده های این مطالعه با . بود

تاثیر مثبت چشمگیری در ساخت  PRP این مطلب را که

 . اثبات کرد ،بافت استئوکندرال دارد

PRP  چندین ارمحیت به ترکیب فاکتورهای رشد 

  PRPتهییه -9: دارد ()محصوالت با منشا حیوانی دارد

مشکالت ایمنی و کارسینوزن  -2. مسیر پیچیده ای ندارد

 . هزینه کمتری دارد -3ننده هستند کمتر نگران ک

که حاوی چندین فاکتور رشد است در   PRPاستفاده از

 مراحی فک و،چندین فیلد مراحی مثل ترمیم استخوانی

مراحی ارتوپدی و مراحی پالستیک  ،پریودنتال ،صورت

تعدادی  اخیرا. (91و96و95و8) مورد قبول واقع شده است

م سلولی یا متابولیس تکثیر  PRPاند کهاز مطالعات نشان داده

های خارج مفصلی خارج سلولی را توسط کندروسیت

را  PRPپتانسیل ترمیم این مطالعات اکثرا  ،دهدمیافزایش 

 . انددادهغضروفی بزرگ نشان  –روی ضایعات استخوانی

یل روی پتانس دتوانمیها تغییرات کمی و کیفی پالکت

غلظت پالکت  در این مطالعه. باشد مؤثر PRPبازسازی 

درمانی   PRPبود که یک  1MILLION/MLبیش از 

 PDGF ، 5و غلظت فاکتورهای رشد. (95و99) است

برابر  Bfgf 3 .7برابر  VEGF 5 .2 ،برابر TGF-B  6،برابر

 . نسبت به پالسما افزایش یافت

مهت ترمیم   PRPو  PRP /PLGAتواناییین مطالعه در ا

نشان داد که با استفاده از ها استخوان ارزیابی شد و یافته

PRP   و با یک الیه از بافت شوند میاکثر ضایعات پر

 ماتریکس خارج سلولی افزایش ،شوندمیغضروفی تثبیت 

 PRPکه  در صورتی .شودمیساخته  2کالژن نوع  ،یابدمی

و  یغضروف و بافت ترمیمی از منس فیبر استفاده نشود

اوت تف. خواهد بودهمراه با ماتریکس خارج سلولی کمتری 
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را برای ترمیم   PRPها پتانسیل ترمیم چشمگیرداده

 . نشان داد in vivoضایعات استخوانی در 

بینی  پیشچندین دلیل برای پیشرفت ترمیم غضروفی    

 : شامل شودمی

  PLGAهایر بین فضای داربستد  PRPوقتی -9

همراهئ با تجزیه آن  فاکتورهای رشد شودمیقرار داده 

PLGA به طور کلی زمانی که تزریق مستقیم شوندمیزاد آ ،

 شوندیماکثر فاکتورها سریع تجزیه  ،شودمیدر بافت انجام 

ود فاکتورهای رشد موم. و فعالیت کافی بیولوژیکی ندارند

کنند میبا ترکیب فاکتورهای رشد متفاوت عمل   PRPدر 

ذخیره هستند ها پالکترشد در فاکتورهای   PRPدر چون

 . شوندمیه تدریج آزاد و ب

کندروسیت مشتق شده از بافت غضروفی اطراف  -2

مطالعات . کندمیفعال شده و به سمت ضایعه مهامرت 

و سنتز ها تکثیر کندروسیت  PRPاخیر نشان داده که

 . کندمیماتریکس خارج سلولی را تحریک 

ه و بم مشتق از مغز استخوان فعال شده مزانشی -3

با مهامرت به  هاسلولاین . ندکمیسمت ضایعه مهامرت 

 در این مطالعه. شوندمی  PLGAمایگزینسمت ضایعه 

 گرد و ماتریکس خارج سلولی غضروفیی هاسلولومود 

هده شد و به تدریج به سمت غضروف مشا 4در اوایل هفته 

باعث   PRPفاکتورهای رشد مومود در. پیشرفت کرد

و در نهایت ساخت غضروف مهامرت این سول ها 

 . شوندیم

ترمیم نواحی ساب کندرال به علت نقش این ناحیه در 

در این مطالعه . استحمایت بافت غضروفی مدید مهم 

سازی بافت باز  PRPمچ استخوانی ثابت کرد که  آنالیز

. کندمیرا القاء آن  و اطراف ساب کندرال داخل ضایعه

در  یرابکوالی استخوانی تساخت الیه نتایج بافت شناسی

 .ن دادارا نش غضروف به همراه ساخت استخوان مدیدزیر 

 نقش  ،PLGAبا ساخت کمتر استخوان در گروه کنترل و 

PRPچندین مطالعه دیگر . در ساخت استخوان تایید کرد

در آن  مؤثرو فوائد را در استخوان سازی   PRPنیز نقش

 . ساخت استخوان تایید کرده است
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 9بوک: بررسی مروری اعتیاد به فیس بوکاستفاده از فیس استفاده و سوء

 9ترممه کامل قبادی داشدبی

 .عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت. 9

 

 مقدمه

های که استفاده از شبکه دهندمیتحقیقات اخیر نشان     

با  .آور باشدرخی از افراد اعتیادبرای ب دتوانمیامتماعی 

تومه به ارتباط بین انگیزه استفاده از رسانه ها و گسترش 

و  بوکفیسمند به بررسی لذت از اعتیاد، این مرور نظام

در دهه گذشته، . مورد بررسی قرار گرفتآن  اعتیاد به

( به طور SNSsهای امتماعی )استفاده از شبکه

رائه شده به عنوان مثال آمار ا. اندآوری رشد کردهسرسام

 ،2094که از مارس  دهدمی( نشان 2094)بوک فیستوسط 

کاربر فعال در سایت در هر ماه ومود دارد  9280000000

میلیون نفر از این کاربران وارد  802و هر روز حداقل 

با استفاده از آمارهایی از این قبیل، . شوندمیبوک فیس

 ترین سایت درحبوبمبوک فیسآور نیست که تعجب

و تیز یکی از محبوب ترین وب سایت ها در . بودههان م

اینترنت و رتبه دوم بعد از گوگل در استفاده مهانی می 

های امتماعی اعتیاد به شبکه (،2093باشد )الکسا اینترنت، 

به عنوان عدم توانایی و شکست در تنظیم برنامه منسجم 

 گنجاندن اعتیاد به. شودبرای استفاده از آنها تعریف می

اینترنت در آینده مشروط به نتایج حاصل از مطالعات 

( خواهد 2090پذیر است )اوبراین، تر امکانتحقیقاتی دقیق

                                                           
1. Ryan T, Chester A, Reece J, Xenos S. The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. 

Journal of Behavioral Addictions 2014; 3(3): 133–148. .  

ورت صه متاسفانه، هنوز موضوع اعتیاد به اینترنت ب. بود

یک نظریه در حال ظهور از اعتیاد به . مبهم باقی مانده است

اینترنت مدل مهارت های امتماعی کاپالن می باشد 

  .به کلیه کاربران اینترنت مشکل استآن  (، که تعمیم2090)

: های امتماعی از قبیلهای اعتیاد به شبکهبرخی از نشانه   

 .تمایل، بازگشت ترک و عواقب منفی شناسایی شده

مشکالت روش شناختی اکثر مطالعات مورد بررسی، امکان 

های امتماعی را گیری درست از اعتیاد به شبکهنتیجه

ماعی های امترد؛ در نتیجه بحث اعتیاد به شبکهکود میمحد

در واقع، با بیش از . بدون مواب درست باقی مانده است

نترنت، استفاده نامتعارف از سال تحقیق اعتیاد به ای 95

آور تلقی ان اختالل اعتیادهای امتماعی را به عنوشبکه

  . اندنموده

ررسی متماعی در باهای شبکهشش زمینه مرتبط با اعتیاد به 

الگوهای مورد استفاده  -9: عباتند از (2099گیریفیث)

 -4 ،شخصیت کاربران -3 ،انگیزه استفاده -2کاربران، 

شواهد  -5 ،امتماعیهای شبکهعواقب منفی استفاده از 

 عوارض ناشی از -6های امتماعی و تجربی اعتیاد به شبکه

، آنها تنها قادر زمانآن  را مورد بررسی قرار دادند که درآن 
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ای هشبکهبه یافتن پنج مطالعه در خصوص اعتیاد به 

 . امتماعی شدند

مطالعه مروری   2094گریفیث و همکارانش، در سال 

 های امتماعی را انجام دادند و دردیگری از اعتیاد به شبکه

مطالعه را بررسی کردند، علیرغم گسترش دامنه  97آن 

چگونه نتیجه قابل تومهی تحقیق، آنها قادر به ارائه هی

 تیکی از اولین مطالعات انجام شده در خصوص لذ. نشدند

امتماعی توسط ریک انجام شد های شبکهبخشی 

(Reacke 2008 او تعدادی از دانشجویان را در ایاالت ،)

متحده بررسی کرد و به این نتیجه رسید که انگیزه اصلی 

حفظ  ری واسپیس برقرایو مابوک فیساستفاده کنندگان 

( گزارش 2090دون و همکاران). ارتباطات امتماعی است

کردند که یکی از مهم ترین علت گرایش دختران موان به 

  .امتماعی به علت تصورات خیالی می باشدهای شبکه

رغم تشابه اهداف که علی دهدمینتایج این مطالعات نشان 

های امتماعی که تسهیل تعامالت امتماعی و تمام شبکه

 هایشبکهانتشار اطالعات مفید به مخاطبان است ولی 

ی خاص منحصر به فرد هاویژگیمختلف اغلب دارای 

 . (2007)بوید و الیسون،  هستند

 اجتماعی:های شبكهلذت و اعتیاد به 

های امتماعی از قبیل دالیل استفاده و اعتیاد به شبکه   

فلورز  طای که توسالعهمط. و توئیتر متفاوت استبوک فیس

و همکارانش در یک نمونه یونانی انجام شد، به این نتیجه 

 های امتماعی در نوموانانرسید که انگیزه استفاده از شبکه

برای یافتن دوستی، حفظ و نگهداری روابط، فرار از 

(، 2092ی دیگر )هوانگ در مطالعه. افتدواقعیات اتفاق می

عتیاد کننده اگویی ترین پیشرا قویسرگرمی  لذت بردن و 

 های مطالعاتاما یافته. های امتماعی عنوان کردندبه شبکه

های اعتیاد به شبکهاند و مختلف نتایج متناقضی ارائه داده

 . اندامتماعی را با میزان لذت از آنها مرتبط دانسته

های العه مشخص کردن رابطه بین انگیزههدف این مط

ه د به آنها بوده و پایهای امتماعی و اعتیااستفاده از شبکه

با  .اصلی این مطالعه، مطالعات گریفیث و همکارانش بود

توحه به شکست نتایج مطالعات اخیر در مورد اعتیاد به 

  .های امتماعی، انجام این تحقیق ضروری بنظر رسیدشبکه

 برای مطالعه حاضر:بوک فیسدالیل انتخاب 

 تر از دیگرفیس بوک، بطور قابل تومهی، محبوب

باال بودن تمرکز . (9های امتماعی است )شکل شبکه

گر بیش از دیبوک فیسمطالعات بر روی شبکه امتماعی 

های امتماعی و تناقضات مومود در مطالعات گذشته شبکه

 . علت انتخاب برای این بررسی بوده است

 هامواد و روش

 ,Psycnfo مستجو از پایگاه داده های علمی از قبیل     

Science Direct, ProQuest  وScience  بوده و

های کلیدی مهت مستجو و ورود به مطالعه، برای واژه

، "امتماعیهای شبکه"، "فیس بوک")بوک فیسلذت از 

لذت بردن از  "و ” انگیزه  "، ”های شبکه امتماعی سایت"

، "اداعتی")بوک فیس( و مهت اعتیاد "امتماعی های شبکه

، "بیش از حد"، "امباری" ،"وء استفادهس"، "مشکل"

 ، و"های شبکه امتماعیسایت"، "امتماعیهای شبکه"

 . بوده است "فیس بوک"

معیار خروج از مطالعه، مطالعاتی که دلیل استفاده آنها از 

های آنالین باشد، مطالعاتی که به دیگر تنها بازیبوک فیس

مزء وک بفیسهای امتماعی پرداخته بودند )حتی اگر شبکه

های العه آنها بوده باشد(، مطالعاتی که به اعتیاد به شبکهمط
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بوک سفیامتماعی بصورت کلی پرداخته بودند )حتی اگر 

مزء مطالعه آنها بوده باشد(، مطالعات مربوط به اعتیاد به 

 . اینترنت نیز از مطالعه حذف شدند

 

 

 بحث 

های بخش نتایج مقاالت مربوط به لذت از شبکه در این   

های امتماعی اعی و متغیرهای خاص لذت از شبکهامتم

 مورد بحث قرار می گیرند:

 لذت از فیس بوک

وارد مطالعه بوک فیسمطالعه در خصوص لذت از  24

درصد  که ایمطالعه 96مطالعه از  94و  حاضر شدند

و نتایج خود را درخصوص  واریانس آنها گزارش شده بود

ن ه دالیل اکثر کاربراک. لذت از اینترنت بیان نموده بودند

اینترنت در استفاده از فیس بوک، ایجاد و حفظ روابط 

ا یک ربوک فیسگیری روابط مدید بوده و امتماعی، شکل

ابزار مفید برای تسهیل تعامل امتماعی با دوستان و خانواده 

ات با دیگر خصوصیبوک فیسو محبوبیت  اندکردهعنوان 

است، که سرگرمی،  منحصر به فرد این شبکه گره خورده

تعامل امتماعی و فرار از واقعیات نقطه مشترک تمام 

 . مطالعات بوده است

 مطالعه: 95در بوک فیسعوامل مربوط به استفاده از 

های مقاصد تفریحی، فرار از انزوا، شرکت در فعالیت

امتماعی، بازدید محتوای پروفایل دیگر کاربران، گذر زمان، 

  .انگین علت( عنوان شده استسرگرمی )با بیشترین می

از  فرار رابوک فیسمطالعه علت استفاده از  24مطالعه از  6

ارضای نیازهای فردی، عنوان نموده اند )تپرز و  ،تنهایی

( و 2090(، بین تنهایی )کاپالن و همکاران 2094همکاران 

تغییر خلق و خو و اعتیاد به اینترنت ارتباط ومود داشت 

( و در چهار مطالعه منحصرا فرار 2093)گوئتن و همکاران 

نوان عبوک فیساز تنهایی علت اصلی مرامعه کاربران به 

 .شده است

 در مطالعات:بوک فیسسه متغیر اصلی لذت از 

 در دو منس تفاوتبوک فیسبین علل استفاده از  :جنس

در تمام این مطالعات، زنان بیش از ، ومود دارد بنیادی

. کردندبوک استفاده میاز فیس ،دیگرانمردان برای ارتباط با 

مردان بیشتر از زنان به پیدا کردن دوستان مدید و یا تشکیل 

ش مردان بی. راغب بودندبوک فیسروابط مدید عاشقانه در 

 . قرار دارندبوک فیساز زنان در معرض اعتیاد به 

)چندین  بوکفیسبین بازگشت به  تعداد دفعات استفاده:

 ،ارتباط ومود داردبوک فیسمیزان لذت از  بار در روز( با

بینی تعداد دفعات سرگرمی یک متغیر مهم در مدل پیش

در هر دو گروه در مقطع کارشناسی و بوک فیساستفاده از 

ه ب مرامعهبین منفعل بودن در امتماع و . دبیرستان بود

کاربرانی که اخبار . ارتباط معکوس ومود داردبوک فیس

کنند نیز تعداد دفعات بیشتری به یمدید را دنبال م

با تومه به نتایج متناقض . کنندبوک مرامعه میفیس

فومو ) استمطالعات متعدد، نیاز به انجام مطالعات بیشتری 

 . (2093و همکاران 

افرادی که برای فرار از  مدت زمان استفاده از فیس بوک:

 کنند، مدت زماناستفاده میبوک فیساحساسات منفی از 

های کاربران برنامه، گذرانندمیبوک فیسیشتری را در ب

مدت زمان بیشتری را در بوک فیسکاربردی آنالین 
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افراد منزوی و کسانی ، (2090گذرانند)کاپالن بوک میفیس

های درگیر شدن در فعالیت، که از امتماع هراس دارند

)مانند: بازی ها، مستجوی بوک فیسامتماعی غیر

 بردی و تکمیل آزمونها( های کاربرنامه

 بوک:اعتیاد به فیس

مردان  ،مطالعه به بررسی اعتیاد به اینترنت پرداخته است 1

افراد  وکاربران دائمی بیشتر از کاربران و بیشتر از زنان 

دارای سطوح تحصیالت باالتر بیشتر از سایرین به 

متغییرهای  وبوک فیسبین اعتیاد به ، اعتیاد دارندبوک فیس

اضظراب و اعتیاد به  ونی مانند نارضایتی از روابط روا

افراد دارای خلق و ، ارتباط مستقیم ومود داردبوک فیس

 . اد دارنداعتیبوک فیسخوی نامتعادل بیشتر از سایرین به 

بوک فیسدالیل استفاده کنندگان دائمی و غیرکنترلی از 

من اغلب بدون هیچ دلیل خاصی از که،  استبدین شرح 

ران از ارتباط با دیگ بوسیلهمن . استفاده می کنمبوک فیس

 بهبوک فیس، شومصاحب هویت میبوک فیسطریق 

من زمانی ، بخشی از زندگی روزمره من تبدیل شده است

ن آ هستم احساس بهتری از زمانی که دربوک فیسکه در 

 نیستم دارم

 و لذت از آن:بوک فیساعتیاد به 

تفاده، تمایل به ایجاد و حفظ بین مدت زمان اسدر نهایت، 

ارتباط ومود دارد، بوک فیسروابط امتماعی و لذت از 

وخو در کاربران تاثیر دارد، افراد بر تغییر خلقبوک فیس

تر )افراد افسرده و مضطرب( دارای سالمت روانی پایین

 بیشتر به این شبکه امتماعی وابسته هستند

 بوک:گیری اعتیاد به فیساندازه

های در حال ظهور است که روشبوک فیستیاد به اع   

گیری این اختالل بالقوه ومود دارد و مختلف برای اندازه

گیری اعتیاد به اینترنت همانند ابزارهای اکثر ابزارهای اندازه

. . . سایر اختالالت از قبیل اعتیاد به قمار، مواد مخدر و

، مواد تو اعتیاد به اینترنبوک فیساست، بین اعتیاد به 

. مولفه های مشترک زیادی ومود دارد. . . مخدر، قمار و

همچنین با تومه به محبوبیت مهانی آن، ممکن است 

های امتماعی نادیده فرد این شبکهبههای منحصرمنبه

این رویکرد منجر به سردرگمی برای یک . گرفته شده باشد

ده رت را ایجاد کنمعیار مناسب برای سنجش اعتیاد به اینتر

 . است

 نتیجه گیری

 رانشهدف از این مطالعه، گسترش کار گریفیث و همکا   

های مربوط به استفاده و ( با استفاده از مقاله2099)

بود، با بررسی این پژوهش، چند بوک فیساستفاده از سوء

علت  .برمسته شده استاند شدهنکته مهم و قبال گزارش ن

روابط امتماعی، بوک، ایجاد و حفظ اصلی لذت از فیس

گذر زمان و سرگرمی است که در زنان و کاربران موان 

رار با فبوک فیستر است، همچنین حضور دائمی در شایع

افراد با سالمت روانی . از حاالت منفی در ارتباط است

امتماعی پایین، مانند تنهایی، اضطراب یا افسردگی، انگیزه 

ا کردن ر پیدبه منظوبوک فیسبیشتری برای استفاده از 

و همچنین . باشدحمایت امتماعی و یا گذر زمان می

وخو و عواقب منفی مانند اختالل در مومب تغییر خلق

شود بین مطالعات مختلف در خصوص اعتیاد به زندگی می

بهتر است بجای تمرکز . تناقض ومود داردبوک فیس

کنندگان عمومی مطالعات بر روی دانشجویان، به استفاده

اربران تفاده کپرداخته شود و ممکن است علت اسوک بفیس
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های های مومود در سایر شبکهبوک، نقصاناز فیس

 . امتماعی باشد

 

 ها:محدودیت

با تومه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده به لذت از    

 لیزآنااند، امکان طراحی متاپرداختهآن  و اعتیادبوک فیس

شواهدی برای حمایت از  رسد کهندارد و به نظر می ومود

ارتباط  بوکاین تصور که بین استفاده و سوء استفاده از فیس

های بایست از روشمحققان می. داشته باشد، ومود دارد

آن  اد بهو اعتیبوک فیسسیستماتیک برای بررسی لذت از 

. استفاده کنند

 

 

 کاربران فعال ده شبکه امتماعی محبوب. 9شکل 
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 انی گیاهان مورد استفاده منطقه لکی مروات پاکستانمطالعه اتنوبوت

 مژگان زارعیترممه 

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر .دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی. 9

 

 مقدمه

ناپذیر زندگی در موامع عنوان بخش مداییگیاهان به   

عنوان هان باستفاده از گیاه. رودامروزی به شمار می

داروهای درمانی نیز به صورت چشمگیردر حال گسترش 

مطالعه اتنوبوتانی در واقع در صدد برآورد مصارف . است

سنتی گیاهان در بین مردم است تا اینکه بتواند از این نتایج 

طب . در پیشبرد اهداف حوزه دارویی نقش داشته باشد

اق ر اعمسنتی براساس استفاده از گیاهان دارویی ریشه د

سازمان مهانی . سیستم درمانی بسیاری از کشورها دارد

درصد مردم در  80که  بیش از کندمیبهداشت بیان 

 عنوان اولین کشورهای توسعه یافته از داروهای گیاهی به

آنان روش  چراکه از نظرکنند میروش درمانی استفاده 

 در کشورهای. ارزان و بسیار کارآمد می باشد ،درمانی ایمن

درصد از داروهای پزشکی بر پایه گیاهان  25،توسعه یافته

 در حال حاضر،. شوندمیومشتقات حاصل از آنان تهیه 

اطالعات اتنوبوتانیک گیاهان بسیار مورد تومه قرا گرفته 

ا در گیاهان دارویی و داروهای مشتق شده از آنه. است

ز ای در موامع سنتی تجویسرتاسر دنیا به صورت گسترده

شده است و اکنون به عنوان مایگزینی طبیعی برای می

ومی دانش ب. اندنتزی به دنیای مدرن انتقال یافتهداروهای س

و  رودمیمزئی از فرهنگ پاکستان به شمار ،پزشکی

یت در بین ممع شوندمیداروهایی که بر پایه گیاهان ساخته 

این بیماران روستایی بیشتر بر. روندمیکثیری از مردم بکار 

قدند آنان معت. باور بومی و استفاده سنتی از گیاهان هستند

تر از داروهایی سنتزی مؤثرو  ترایمن ،ترکه گیاهان ارزان

شاگردی –این نوع دانش به قول معروف استادی . هستند

ین ا اگرچه. شودمیو از نسلی به نسل دیگر منتقل بوده 

 باشد چرا که نسل مواندانش در حال از بین رفتن می

 دستبهبی میل بوده و آرام آرام آن  نسبت به انتقال

 بنابراین گردآوری سیستماتیک. فراموشی سپرده خواهد شد

این دانش ارزشمند قبل از اینکه برای همیشه ازبین رود، 

یزهایی که در منطقه لکی مروات تجو. نیاز ضروری است

شکاف اطالعات در اینجا به . اندشده است از بین رفتهمی

 الش برای ثبت باقیمانده این دانشوح دیده شد و توض

توان اشاره اهدافی که می. منجر به انجام این پژوهش شد

 کرد عبارتند از :

که برای درمان و  هایی گیاهیالف: شناسایی وثبت گونه

 . شده استها استفاده میپیشگیری بیماری

 ،روش تهیه تجویزهای دارویی گیاهان که شامل: ثبت ب

 . مصرف، نحوه مصرفدوز 

های فیتوشیمی و آنالیزهای گیاهی برای ج: انتخاب گونه

 . دارویی تحقیقات بعدی

 . د: اطالع رسانی مامعه از تنوع داروهای گیاهی 
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 هامواد و روش

ات مرو وپوگرافی منطقه لکیبخش اول شامل اطالعات ت   

 . است

بخش دوم شامل ممع آوری اطالعاتو شناسایی گیاهان    

ماه انجام گرفت.  6می باشد. این تحقیق در محدوده زمانی 

شرکت و کشاورزان در این مطالعه  درمانگر محلی 78

ا ب ات از طریق مصاحبه شفاهی تک نفرهاطالعداشتند. 

درمانگران ومصاحبه گروهی با کشاورزان انجام گرفت. از 

 دهی،فصل گل نام محلی، مردم اطالعاتی در مورد گیاه،

های تهیه داروی گیاهی مورد روش های سنتی،استفاده

استفاده و بخش مورد استفاده گیاه کسب شد. مصاحبه هم 

. رفتپشتو صورت گ به زبان محلی توسط فرد آگاه به زبان

هایی کدبندی شده وبه گیاهان پس از ممع آوری در بسته

رد آگاه توسط ف مرکز علوم گیاهی دانشگاه پاکستان منتقل و

 . دشناسایی شدن

 

 

 هایافته

گونه گیاهی توسط  62در این مطالعه مشخص شد که    

 شدهمیها استفاده درمانگران بومی مهت درمان بیماری

. اندتیره توزیع شده 34گیاهی در بین  این داروهای. است

رتیب ه را داشتند به تهایی ازگیاه که بیشترین استفادبخش

میوه  درصد،97نه دا ،درصد 38ی هوایی هابخش: عبارتند از

درصد،  6شیره  درصد، 99ریشه درصد، 92برگ  درصد، 94

های ... الزم به ذکر است که به صورتدرصد و 3گل 

ا بخور و ی ،است به صورت پماد شدهمیمختلف دارو تهیه 

گر دارو مانربستگی به نوع بیماری وتشخیص د. نوشیدنی

 . است شدهمیتجویز 

 نتایج

گونه گیاهی شناسایی و  62ام شده بر اساس مطالعه انج   

تواند در انجام این نتایج می. مورد برسی قرار گرفتند

های آتی در حوزه ساخت داروهای گیاهی مفید پژوهش

باشد چرا که براساس اطالعاتی  است که درمانگران بومی 

 .منطقه لکی پاکستان در اختیار پژوهشگر قرار داده است
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 9موفقیت در ارائه خدمات بهداشتی برای خالصه اما کاربردی

 فرزانه خادم الحسینی گردآورنده:

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت. 1

 

 سواد سالمت چیست؟

ک یابی، پردازش و درهای فردی در دستبه توانایی   

مناسب در  گیریاطالعات پایه سالمت برای تصمیم

 شود.های مورد نیاز سالمت، اطالق میموقعیت

 گذارد تا:های افراد تاثیر میت بر تواناییسواد سالم

-هدایت نظام بهداشت و درمان، از ممله پر کردن فرم .9

-یابی خدمات و ارائههای پیچیده سالمت، مکان

 دهندگان خدمات

های به اشتراک گذاردن اطالعات فردی، همانند تجربه  .2

 دهندگان سالمتسالمت با ارائه

 های مزمنتعامل در مدیریت مراقبت از خود و بیماری  .3

 درک مفاهیم ریاضی مانند احتماالت و خطرات  .4

 انجام شود.

گیری هایی از قبیل: اندازهسواد سالمت شامل مهارت   

کلسترول و سطح قندخون، دوز داروها و دانستن برچسب 

های ریاضی که همگی نیازمند مهارتهای مواد غذایی، 

های سالمت یا مقایسه های انتخاب بین برنامهاست. مهارت

                                                           
1. http://www.health.gov/communication/literacy/quickguide/quickguide.pdf 

ها، ه، نیاز به محاسبه بیمهپوشش داروهای تجویز شد

 هاست.های تکمیلی و مالیاتبیمه

عالوه بر اطالعات سالمت پایه، سواد اطالعات سالمت 

 سوادنیازمند دانش در موضوعات پزشکی است. افراد با 

سالمت محدود اغلب فاقد دانش هستند و یا اطالعات 

ها دارند. بدون غلطی از بدن خود، ماهیت و علل بیماری

این اطالعات، افراد رابطه بین عوامل سبک زندگی سالم 

مثل رژیم غذایی، ورزش و بروندادهای مختلف سالمت را 

 کنند.به درستی درک نمی

فرادی با سطح سواد تواند ااطالعات سالمت حتی می    

پیشرفته را به چالش بکشد، علم پزشکی با سرعت در حال 

ند اپیشرفت است، آنچه که مردم از دوران مدرسه فراگرفته

شوند و یا کافی نیستند، به اغلب منسوخ شده، فراموش می

زا و غیرآشنا عالوه اطالعات سالمت که در شرایط استرس

 رسد که در خاطر باقینظر میهبه دست آمده باشند بعید ب

 د.بمان

دهندگان خدمات بهداشتی برای شما به عنوان ارائه     

 وامب است:

قابلیت استفاده اطالعات سالمتی را بهتر کنید بدین معنی 

 که:

 سواالت دهیدمی ارائه و ایجاد را سالمتی اطالعات وقتی

 بگیرید: نظر در را زیر
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 ند؟هست مناسب انکنندگ استفاده برای اطالعات این آیا* 

 راهكار: 

 ید.بگذار احترام و بگیرید نظر در را فرهنگی های تفاوت

 مذهب، ملیّت، زبان، قومیت، نژاد، شامل فرهنگی عوامل

 شغل و درآمد، سطح منسی، گیریمهت منسیت، سن،

 با که هاییارزش و هانگرش هاینمونه برخی. هستند

 :از عبارتند دارند متقابل رابطه فرهنگ

 زن و مرد شده پذیرفته هایقشن -

 غربی طب برابر در سنتی طب ارزش -

 عممنو و مطلوب غذاهای -

 و... پوشیدن لباس شیوه -

 امتماعی هایزمینه با سالمتی اطالعات که شوید )مطمئن

 دارند.( مطابقت نظر مورد کنندگاناستفاده فرهنگی و

 است؟  آسان اطالعات این از استفاده آیا* 

 راهكار: 

 رب و استفاده ساده زبان از کنید، محدود را ها پیام تعداد

 نمایید. تمرکز عمل

 که اطالعاتی به هاپیام تعداد. کنید ساده را کار

 کی. دارد بستگی دارند نیاز نظر مورد کنندگاناستفاده

 لیاص پیام چهار از بیش از که است این کلی دستورالعمل

 نندهک استفاده به ویژه هایتوصیه و کارها. نکنید استفاده

 را دهد انجام شخص آن خواهیدمی که کارهایی. بدهید

 . بگویید واضح

 مربوطه. پزشکی اصول بر نه کنید تمرکز رفتار بر

 .دهید توضیح عملی صورتهب و کنید استفاده آشنا زبان از

 امتناب وقفه بدون کردن صحبت یا طوالنی ممالت از

د.کنی تقسیم کوچکتر گروه چند به را مشابه اطالعات. کنید  

 ابلق را مکتوب کالم که ساده زبان هایتکنیک از بسیاری

 نظیر دهند،می نتیجه نیز شفاهی هایپیام برای کنندمی درک

 هایمثال از استفاده و فنی کلمات استعمال از امتناب

 یا فنی اصطالحات دادن توضیح برای ملموس و روزمره

 ند.شومی استفاده کلمات این که باری اولین در پزشکی

ایت س به ساده، زبان مورد در بیشتر اطالعات کسب برای

 زیر مرامعه نمایید:

www.plain language.gov 

 کنید. تکمیل بصری ابزارهای با را هاآموزش

 ویژههب افراد از بسیاری. متفاوتند فردی یادگیری هایسبک

. دهندمی ترمیح را بصری سبک ،فنی اطالعات برای

 مفاهیم ندک کمک کنندگان استفاده به تواندمی شکل کشیدن

 اویرتص از حتما. کنند درک را انتزاعی یا پیچیده پزشکی

 سطح دهیدمی نشان را بدن داخلی امزاء وقتی. کنید استفاده

 .بگنجانید توضیح خود در نیز را بدن خارمی

 کمک انپیامت رساندن به که کنید استفاده بصری ابزارهای از

 واسح زیرا نکنید استفاده «دکوری تزئینات» از. )دکننمی

 (. کندمی پرت را کنندگان استفاده

 از و باشند مرتبط فرهنگی نظر از باید بصری ابزارهای

. ستنده آشنا مخاطبان شما برای که کنید استفاده تصاویری

 دهید. نشان مطالب بقیه ملوی را اصلی پیام

 کنید. بهتر را اینترنت در اطالعات استفاده قابلیت

 اوقات درصد 60 افراد که دهندمی نشان مطالعات   

 وب در را هستند دنبالش به که اطالعاتی توانندنمی
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 که اشخاصی برای درصد این. کنند پیدا هاسایت

 د.باش باالتر بسیار تواندمی دارند محدود سواد هایمهارت

 ربهت را شفاهی و کتبی ارتباطات که عناصری از بسیاری

 بکار یزن( اینترنتی) آنالین اطالعات برای توانندمی کنندمی

 ،بزرگ فونت ساده، زبان از استفاده ممله من شوند برده

 یژهو دیگر عناصر. ساده گرافیک و ،(خالی) سفید فضای

  :هستند زیر موارد شامل و هستند اینترنت

 تصویری یا صوتی هایفایلاستفاده از  -

 مطالب و ایرهمحاو هایمشخصه گنجاندن -

 شده شخصی

 موی و مست فرایند) ناوش از استفاده -

( رنظ مورد داده یافتن منظور به مختلف مسیرهای

 تیکنواخ

 حداقل به مهت اطالعات کردن سازماندهی -

 مرور و مستجو رساندن

 اطالعات به ساده اطالعات از ناوش گزینه دادن -

 کنندگان استفاده به پیچیده

 دقت به و کنیدمی صحبت واضح و شفاف دارید آیا*

 دهید؟می گوش

 راهكار:

 بپرسید. باز سواالت 

 داده خپاس «خیر» یا «بله» با توانند می که سواالتی مای به

 «چگونه» یا «چه» کلمات از استفاده با سواالتی شوند،

 چیزی چه. بگو مشکلت مورد در» مثال، برای. بپرسید

 سوالی آیا» مای به «باشد؟ شده آن باعث است ممکن

 «دارید؟ سواالتی چه» بپرسید: «دارید؟

 هک افرادی به ضرورتا ساده انگلیسی زبان از استفاده

 در محدودی توانایی یا نیست آنها اول زبان انگلیسی

 میناناط برای. کندنمی کمک دارند، انگلیسی فهم و صحبت

 دارند محدودی انگلیسی زبان مهارت که افرادی اینکه از

 به باید اطالعات این کنند، می درک را تیسالم اطالعات

 و کلمات از استفاده با خودشان، اول زبان با و ساده زبان

 متفاوت فرهنگی هنجارهای و هاارزش با مرتبط هاییمثال

 شوند. بیان خودشان،

 ند.اکرده درک شوید مطمئن

 دهندگان ارائه که است تکنیکی«  Teach-back» روش 

 برای آن از توانندمی درمانی تمراقب کنندگان مصرف و

 از روش، این در. کنند استفاده یکدیگر با ارتباطات تقویت

 هخواست کندمی دریافت را سالمتی اطالعات که شخصی

 مجددا خودش کلمات با و خودش زبان به را آنها شودمی

 حاصل اطمینان تا ت کند تکرارشان فقط اینکه نه ت کند بیان

 درک وقتی. است شده آورده یادهب و درک پیام که شود

 کرارت را فرایند این پیام فرستنده نیست، کامل یا دقیق

 را نیاز مورد اطالعات بتواند کننده دریافت تا کندمی

 استخو کنندگان مصرف از توان می همچنین. کند بازگویی

 .دهند انجام عملی طورهب را دارویی رژیم یک

 شرکت فرهنگی دیتوانمن و ساده زبان آموزش دوره در

 کنید.

 را ارک این نیز آنها که کنید ترغیب و تشویق را همکارانتان

 . دهند انجام
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 اند؟ چرا حروف روی کیبورد به صورت الفبایی چیده نشده

 9مژگان زارعی

 .عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر .دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی. 9

 

کتته  دناهوارد زنتتدگی متتا شتتد بعضتتی چیزهتتا اینقتتدر   

در  ن عتادت کتردیم،ابته عجیتب و غریتب بودنشت ردیگ

 بته کپتی و پستت متثال. نیستتحالی که به این ستادگی 

نتتدگی واقعتتی امکتتان اینکتته ز درن فکتتر کنیتتد، کتترد

 درونن کپتی کنیتد، هتم اکیفتت یهتم تتو ار خود موبایل

امکتتان  تانشخصتتی میتتز کتتامپیوتر ین و هتتم روامیبتتت

د ولتتی یتتدار بتته نظتتر بیاو حتتتی شتتاید خنتتده دنتتدار

در  دکتاربرد دارکپتی، پستت کتردن چقتدر  کته ببینیدمی

ما بتترای شتت !مپنتتداریستتاده می یعملتت آن راحتتالی کتته 

حترف متورد نظتر آن  استفاده از هتر حرفتی بایتد متای

 . پیدا کنیدرا روی صفحه کلید 

قطعتتا  را در نظتتر بگیریتتد، A بتترای مثتتال، الفبتتای   

کته کلیتد شتروع در ستطر اول صتفحه  آل این استایده

در هتیچ  A حترف. کلیتد باشتد؟ امتا ایتن طتور نیستت

ستطر ، بلکته در ابتتدای شتودمیکجای سطر اول دیتده ن

حترف  6ایتن ترتیتب حتروف بته استم . دوم ومود دارد

. شتتودمینامیتتده  QWERTY اول از صتتفحه کلیتتد

حتتال . بنتتابراین دلیلتتی پشتتت ایتتن ترتیتتب ومتتود دارد

 دلیلی که ومود دارد چیست؟

  های صفحه کلیددلیل به ترتیب الفبا نبودن کلید 

بتترای درک منطتتق ایتتن نتتوع آرایتتش حتتروف، یعنتتی 

ب برگتتردیم بتته اواختتر یتتد بتته عتتق، باQWERTYآرایتش

، زمتتانی کتته بتتین اختتتراع ماشتتین تحریتتر و 91قتترن 

ماشتتین . داشتتتکتتامپیوتر تقریبتتا نتتیم قتترن فاصتتله ومتتود 

در   Sholesتحریتتر یتتک دستتتگاه ستتاده بتتود کتته توستتط 

هتتای فلتتزی تحریتتر از میلتهماشتتین . اختتتراع شتد 9873ستال 

،  typeتشتکیل شتده بودنتد کته هتر میلته  type به نام میلته

در . بتودآن  تصویر آینته از یتک حترف یتا کتاراکتر در پایتان

ای ا انتهتا بته گونتهت A ، تمتام حتروف از typeاین میلته

رار گرفتتته بتتود کتته بتته آستتانی بتوانتتد قتت بتترای تایپیستتت

تایتتپ را د و حتتروف روی صتتفحه کلیتتد را نگتتاه کنتت

مشتتکل متتا در ایتتن روش یتتک . بستتیار ستتریع انجتتام دهنتتد

. ترتیتتب حتتروف بتتودآن  ت وومتتود داشتت "طبیعتتی"

ردن ستریع ستاخته ابزاری که در گذشتته بترای تایتپ کت

مجتاور هتم بتود، چتوبی   typeهتایشتده بتود، از میلته

فی تایپیستت بته صتورت هتای اضتاکه کتار را بتا تتالش

شتتکل بیشتتتر بتترای کلیتتدهای ایتتن م. کتترددستتتی زیتتاد متتی

گرفتنتد اغلتب زیتاد متورد استتفاده قترار متی مجاور هتم کته

 «Sholes»ایتتن مشتتکل،  بتترای مقابلتته بتتا. د داشتتتومتتو

زبتتان انگلیستتی را تهیتته  لیستتتی از تمتتام حتتروف مومتتود در

طتترح مدیتتدی را آن  مطالعتته بتتر روینمتتود و پتتس از 

 . ارائه داد
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