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 چکیده
 های موثر درمانی و واکسیناسیون موجبگزینهظهور پاندمی کرونا، درگیری گسترده جوامع با آن و نبود 

های حفظ فاصله اجتماعی شده است. راهکار قرنطینه علیرغم پیامدهای مثبت در کنترل اتخاذ سیاست
هم کارها را فراومحدودیت در ارائه خدمات حضوری و تداوم فعالیت کسبی سرعت شیوع بیماری، زمینه

کرده است. راهکارهای کنونی فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه خدمات غیرحضوری با توجه به 
های حسی )بویایی، چشایی و المسه( باعث درک ناقص از محصول و ها در انتقال دادهعدم توانایی آن
کارها از بستر فضای مجازی در مقایسه با تجربه مشاهده و خرید حضوری وریان کسبنارضایتی مشت

کار وهای کسبشده است. در این مقاله ارتباطات پیوند انسانی به عنوان مفهومی نوآورانه برای مدل
کارهای این حوزه و وهای حسی مکملِ دیداری و شنیداری معرفی و طرح کلیِ کسبجهت انتقال داده

اصله فالزام به حفظ  ،ی مشاغلهای قرنطینهگیرد. با توجه به سیاستها مورد بررسی قرار میلزامات آنا
ی پایین استقرار این فناوری به نظر ی نامعلوم این بیماری و هزینهآیندهاجتماعی در پاندمی کرونا، 

ارها در دوران کوفعالیت کسبای مناسب برای تداوم و توسعه رسد مفهوم ارتباط پیوند انسانی گزینهمی
 قرنطینه و محدودیت ارائه خدمات حضوری باشد.
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 مقدمه .1
روند. های بزرگ در قرن حاضر به شمار میعفونی نوظهور یکی از چالش-گیر ویروسیهای همهبیماری

تبدیل شده و خسارات بسیاری به  خاور میانه به بحرانی برای جهان و سندرم تنفسی 0شیوع بیماری ابوال
 ;2112، 3مورنز و همکاران ;2102، 2یسارنهاناراک)سوانتارا و آپاندواردکردهجوامع از نظر سالمت و اقتصاد 

بل توضیح در مورد پنومونی در ووهان چین گزارش ، مواردی غیرقا2109دسامبر سال  31. در (2121، امیری
گیری آن آغاز کردند. شد. محققین حوزه بهداشت و دولت در چین به سرعت اقداماتی را برای کنترل همه

، سازمان بهداشت جهانی به طور موقت این ویروس جدید را به عنوان کرونا 2121ژانویه سال  02در 
گیری کرونا همه WHO ،2121ژانویه سال  31ر مدت کوتاهی در نامگذاری کرد. د 2109 -ویروس جدید

، 2121فوریه  00اعالم کرد. در  2المللیویروس جدید را به عنوان فوریت بهداشت عمومی با نگرانی بین
نامگذاری  092-سازمان بهداشت جهانی بیماری ایجاد شده توسط کرونا ویروس جدید را رسما کووید

گزارش کرد که دوره کمون این  7(CDC)ها. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری(2121، 0یا)گوربالنکرد
-ویروس ناشناخته تقریبا دو هفته است و با توجه به اینکه راه انتقال ویروس کرونا و شیوع بیماری کووید

باشد این ویروس در کمتر از یک ماه تقریبا تمامی کشورها را درگیر از طریق دستگاه تنفسی می 09
بر گزارشات رسمی سازمان بهداشت جهانی کنترل این ویروس ناشناخته . بنا(2121، فرنوش و همکاران)کرد

ری ضروری المللی هماهنگ است و با توجه به قدرت شیوع و انتقال بیماو جدید نیازمند یک واکنش بین
. (2121، 8)تامسوناست کشورها انتقال فرد به فرد این بیماری را از طریق کاهش تماس افراد کنترل نمایند

هایی با عالئم تب و لرز، سرفه برای جلوگیری از گسترش و شیوع بیشتر این ویروس، افراد مبتال به بیماری
ما افراد مبتالیی که بدون عالئم بیماری و در دوره کمون قرار و تنگی نفس در قرنطینه قرار گرفتند، ا

ترین ناقلین بیماری بودند. بنابراین کشورها به عنوان راهکاری برای پیشگیری از گسترش داشتند مهم
بیماری از تمامی مردم خود خواستند که خود را در خانه قرنطینه کنند و از ارتباطات حضوری و چهره به 

گر ممانعت کنند. این موضوع باعث شد تا کشورها در برخی مناطق با گستره وسیع مجبور به چهره با یکدی
ها و حتی کل های پیشگیری در سطح کالن در شهرها، استانانجام قرنطینه کامل و یا اجرای مراقبت

آنها ها و ... که خدمات کارها، مدارس، دانشگاهوکشور شدند. به بیان دیگر جوامع بشری شامل کسب
های بایست تا زمان کنترل یا درمان قطعی کرونا تعطیل شده و یا با محدودیتبصورت حضوری بود، می

گیری یک بیماری، در حقیقت یک رخداد بزرگ اجتماعی ای به فعالیت ادامه دهند. این شکل از همهگسترده
ها و پیامدهای برای محدودیتاست که در سطح جهانی مطرح شده و بررسی آثار اجتماعی و ارائه راه حل 

تر باشد اثرات اجتماعی آن نیز گستردهسوء آن ضروری است. هر چه سطح گسترش و شیوع بیماری وسیع
توسط کشورها نیز  09-در خصوص کوویدهای بهداشتی . اجرای سیاست(2110، یفی)لطتر خواهد بود

های روزمره، علیرغم حصول نتایج مثبت، باعث بروز اثرات منفی در سطح جوامع شده است. وقفه در فعالیت
مقررات منع یا محدودیت عبور و مرور، کاهش روابط اجتماعی، بروز مشکالت شغلی و مالی، تعطیلی کسب
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ها پیامد دیگر این شرایط، جوامع انسانی و ساختار اقتصادی و دهکارها و مشکالت اقتصادی ناشی از آنها و
های حفظ فاصله های مهم تحت تأثیر سیاستکارها یکی از حوزهورا با تهدید مواجه نموده است. کسب

های اقتصادی و اجتماعی کامال محسوس است. اجتماعی است که آثار و پیامدهای تعطیلی آنها در حوزه
طالع از کارها با او، برخی کسبحفظ فاصله اجتماعی و تداوم فعالیت ثرات سوء اقتصادیِبرای کاستن از ا

)مولر و کارهاودر توانمندسازی کسب 2های صنعت های فناوری اطالعات و ارتباطات و مشخصهقابلیت
تفاده های مورد اسهای خود را به بستر فضای مجازی منتقل کردند. البته فناوری، فعالیت(2121، 0همکاران

کار و ارتباطات در حال حاضر، فقط امکان انتقال اطالعات دیداری و شنیداری را وهای کسباغلب مدل در
در انتقال سه حس  یفعل یهایو فناور یممفاه ییعدم توانا. (ب2107، 2و پراساد یمی)رحاندفراهم نموده

 یریگلشککارها و وهای مشتریان کسبدیگر )بویایی، چشایی و المسه( زمینه عدم ارضا و اغنای خواسته
پراساد، )را فراهم آورده است یراخ یهاسال در یبا عنوان ارتباطات پیوند انسان یدیجد یقاتیتحق یینهمز

و موثر آن در تحول در سطح ارتباطات  ینقش احتمال یلبه دل( HBC) یمفهوم ارتباط پیوند انسان. (2100
ارتباطات . (2100، 2یندگرنل)توجه محققان قرار گرفته است ، مورد3کاروکسب یهامدل یو نوآور یندهآ

 یزیکیم فجس یک یمدلساز یهمه حواس انسان برا شاملجامع است که  یکردرو یک یانگرب یپیوند انسان
 یهاستمیس یقاز طر یجیتالی شدهد ی حسیِهاو انتقال داده یساز، فعالیجیتالید یحوزه اطالعات یکبه 

به همان  HBC ییتوسط کاربران نها یزیکیف یءشکند که یرا فراهم م امکان یناست که ا یارتباط
 یمحور پژوهش ینا. (2109، 2و همکاران یخار)افتدرک گردد ود،شیمشاهده م مبداکه توسط کاربر  یصورت

اشد. بیکارها مونوآورانه کسب یهاتوسعه و گسترش در ارتباطات و مدل یرمس یمودنبه سرعت در حال پ
 یجیتال،د یهاآن به داده یلتبد ی،اطالعات حس یآورمربوط به جمع یهاتکنولوژیو  یایهپا یممفاه

قابل درک توسط حواسِ  یهاو نگاشت آن به داده یپهن باند و بازگردان یارتباط یبسترها یقانتقال از طر
 رتباطاتامرتبط با  محصوالتِ یهاول یهاباشد و نمونهیدر حال بسط و توسعه م یقاتیانسان، در مراکز تحق

بر ارتباطات پیوند  یکار مبتنوکسب یهااند. مدلشده یمعرف HBCاز  یدر سطوح مختلف یپیوند انسان
 یریگدر حال شکل HBC یهایها و معمارییدارا یبوده و عمدتا بر مبنا یههنوز در مراحل اول یانسان

در سراسر جهان و شرایط خاص ناشی از  09-. شیوع گسترده کووید(الف2107و پراساد،  یمی)رحهستند
های حفظ فاصله اجتماعی به عنوان راهکار پیشگیرانه و آثار منفی اقتصادی تعطیلی اعمال سیاست

و محققین  کارهاوتواند عاملی برای سوق کسبمی بتیکارها و نیز لزوم نوآوری برای کسب مزیت رقاوکسب
های استقرار بستر ارتباطات پیوند انسانی و انتقال این حوزه برای حرکت به سمت بهره مندی از مزیت

که  کارهاییوهای کسبگانه ضمن حفظ فاصله اجتماعی باشد و زمینه تداوم فعالیتهای حواس پنجداده
گانه و بازاریابی و خرید و فروش حضوری دارند فراهم آورد. در این مقاله حواس پنج هاینیاز به انتقال داده

ئه شده و اراابعاد توسعه و معماری و مکانیزسم کاری آن یک دید کلی از مفاهیم ارتباطات پیوند انسانی، 
اهش حس در راستای ک کاروکسبهای کلی در قالب طرحاز آن کار وهای کسبمندی مدلچگونگی بهره
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ت ساختار مقاله به این شرح اسشود. نارضایتی از درک محصول، در ضمن حفظ فاصله اجتماعی بررسی می
ابعاد توسعه، چگونگی که در ادامه و در بخش دوم مفاهیم و ادبیات مربوط به ارتباطات پیوند انسانی، 

کار و وهای کسبم مدلبا مروری بر مفاهیشود. در بخش سوم معماری آن بررسی میانعکاس حواس و 
گیری بر مبنای کار در حال شکلوهای کسبمدلکار، طرح کلی و نمونه هایی از وهای کسبنوآوری مدل

گانه و حفظ فاصله اجتماعی های حواس پنجدر انتقال داده HBCهای ارتباطات پیوند انسانی و قابلیت
و در بیان شده  HBCکارها از وگیری کسببهرهالزامات شوند. در بخش چهارم کارها بررسی میوکسب

  شود.گیری از بحث ارائه میبخش پنجم نتیجه

 ارتباط پیوند انسانی .2

 مفهوم و زمینه موضوع  .2.1

 اینترنت تا افتلگر از. اندشده متمرکز انسانی ارتباطات بهبود بر آوریفن چشمگیر هایپیشرفت از بسیاری
مبادله  ،ارتباط گیرنده اشخاصِ که است اطالعاتی حجم افزایش در یرتغی هانوآوری این اصلی وجه مشترک

 هاآن طراحی. شده است معطوف اطالعات تبادل چگونگی بر فقط رایج ارتباطی تمرکز سیستم .کنندمی
در واقع  .(2100، 0یچو راکوو یلووسکا)گاورکندنمی تسهیل را کاربر به خودآگاه اطالعات مستقیم انتقال

 قطف موردنظر جسم پس .شوندمی جسم دیداری و شنیداری ویژگی شامل نوین اتارتباط هایسیستم
 هحوزها با تبدیل به ها نشان دهد تا این ویژگیرا به آن خود شنیداری و دیداری هایویژگی تواندمی

بازسازی تصویر پس از ارسال توسط محیطی ارتباطی  روازاین منتشر شوند. یتوسط محیط ارتباط اطالعات
 ف کردکامل توصیبصورت در مکانی دور را  جسمی نتوان شودمی این باعث .شودصورت نسبی انجام میبه
دلیل این موضوع تفاوت ماهیت حواس بویایی،  شود. می ایجاد نارضایتی از درک جسم یجه، احساسدرنتو 

که  هستند جمو بر مبتنی حسی شنوایی و بینایی حس دو هرچشایی و المسه با بینایی و شنوایی است. 
 اطالعاتِ سازدمی قادر را گوش و چشم موضوع، این .کنندمی احساس موجهای جسم را براساس ویژگی

 ایهاندام نیازی به رسیدن خود ماده به و را از طریق موج دریافت و بازسازی کنند جسمی در مکانی دور
 دارند نیاز و هستند ماده بر مبتنی المسه حواس و چشایی حواس بویایی، دیگر طرف از .وجود ندارد حسی
لیل درستی تحبتوانند آن را به های نورونی در هم بیامیزند تارا با گیرنده جسم ماده ذرات از هایینمونه
بازسازی تصویر از شیء با انتقال داده های حسی از بستر  0در شکل  .(2107، 2و پراساد یکسیت)دکنند

برداری و درک تصویر نمایش ارتباطی، ماهیت نمونه ها و تبدیل آنها به اطالعات و اندام دخیل در نمونه
 داده شده است.
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 (2114 و پراساد، یکسیت)دبرداری،تبدیل، انتقال و بازسازی تصویر جسم: نمایش فرآیند نمونه1شکل

گیرنده  در سمت آن درک و واقعی جسم بین اختالف دارتر الزم است اینبرای ایجاد ارتباطی معنیبنابراین 
 برای انسان حواس یهمه که است نگرجامع و کل رویکرد یک بیانگر ارتباطات پیوندی انسانی .شودتر کم

 گیختنبران گیرد. همچنینمی دیجیتال را دربر اطالعاتیِ حوزه یک در قالب فیزیکی شیء یک سازیمدل
 شیء ،مندر ض. کندپذیر میرا امکان رایج ارتباطی هایسیستم طریق از معین دیجیتالی هایداده انتقال و

 مشاهده مجزا صورتبه مبدا توسط کاربران که حالتی همان به البته ،HBC نهایی را برای کاربران فیزیکی
 در را آن اصلی تمرکز و HBC شرح گرافیکی b-2 شکل. (2100)پراساد،  سازددرک میشود قابلمی

 .دهدمی نشان a-2در شکل  رایج ارتباطات با مقایسه

 
 (2117، یچو راکوو یلووسکا)گاوردر مقایسه با ارتباطات کنونی HBC: شرح گرافیکی  2شکل
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 ابعاد توسعه ارتباط پیوند انسانی .2.2

 وانعنبه حاضر حال در ایرشتهبین متمایز جنبه چندین. است اولیه ابتدایی و مرحله در HBC توسعه
 پردازیم:ها میاند که در ادامه به شرح آنشده شناخته HBC الگوی عامل تریناصلی

 مورد در اطالعات تبادل امکان که است این HBC غائی اهداف از یکی انسان: عاطفی و حسی انعکاس
 طوری به این انسان عاطفی و حسی همانندسازی و انعکاس. کند فراهم را جهان از انسان درک چگونگی

چشایی ، ویاییب مانند بشری حواس انعکاس و تقلید قادر به حسی فناوریِ توسعه پردازد که گویا بامسئله می
 . (2100، یچو راکوو یلووسکا)گاوراست و المسه

 ستفادها طبیعی حس پنج از خاص موضوع یک با تعامل هنگام هاانسان معموالً فیزیکی: دنیای تقویت
 صحیح روند به که اطالعاتی مفیدترین اما .اتخاذ کنند را مناسب تصمیمات و اقدامات تا کنندمی

 در اغلب هافزود دانش و اطالعات این. نیست درکقابل فوراً گانهپنج حواس با، کندمی کمک گیریتصمیم
 پر را کافش این فیزیکی دنیای تقویت مفهوم. است دسترسی قابل اینترنت در و دارد وجود دیجیتال حوزه
 دهدمی اجازه انسان به و کندمی ملموس دنیای وارد را دیجیتالی و غیرمستقیم اطالعاتِ کند. همچنینمی

 و تالدیجی اطالعات مفهوم این. کند برقرار ارتباط اطالعات این با سرعت به طبیعی حرکات طریق از تا
 (2107و پراساد،  یکسیت)د.کندمی کامالً جامع و یکپارچه منتقل را واقعی دنیای

ند. کمی بیان را شدهگرفته نادیده غالباً اما ساده؛ مشاهده یک جهان خودمحور: بسط جهان خودمحور بشری
 لف آن رامخت محیطیزیست هایسیگنال روی بر مشابه بومزیست یک مختلفِ هایارگانیسم کهطوریبه

رد مو محیطیِ هایسیگنال ها( بر این است کهانسان )ازجمله هاارگانیسم فرض همه. کننددریافت می
 انسان غزم که اندداده نشان شناختیعصب اخیر هایفعالیت اما. دهدمی نشان را عینی واقعیت کل استفاده،

 هایکانال طریق از هااست. در ضمن این جریان ایداده مختلف هایمفهوم جریان استخراج و تفسیر به قادر
 مغز و الدیجیت دنیای بین جدید تعامل امکان ،اتتحقیق هایلذا یافته. شوندمی تغذیه غیرمعمول حسی
 رایب جدید ادراکات افزودن برای بستری در قالب توانمی دست راتعاملی ازاین. کندمی فراهم را انسان

، چیو راکوو یلووسکا)گاورداد قرار مورداستفاده های خودمحور بشریجهان گسترش و کمکی هایآوریفن
2100). 

 و تعامل به امر این. گیردمی بر در را تحقیقاتی مفاهیم از ایمتنوع و گسترده هایزمینه HBCالبته 
 علوم و پزشکی(، ICT) اطالعات و ارتباطات هایفناوری قبیل از ایرشتهبین بحث چندین بین افزاییهم

 آنچه در این مقاله بعنوان .است متکی ...کار ووکسب و رایانه علوم، شناختیزیست هایفناوری، اعصاب
ها در ضمنِ حفظ فاصله اجتماعی مورد توجه است، انعکاس حسی کارها برای تداوم فعالیتوراهکار کسب

 باشد.میدر الیه فیزیکی  های حواس پنجگانه و عاطفی و مشخصا انتقال داده
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 انعکاس داده های حسی .2.2

حواس  توسط کهطوریبه اطراف فیزیکی دنیای شدن دیجیتالی بر انسان و انعکاس حسی همانندسازی
 یزیکیف اشیاء همان به عبارتی است. متمرکز شده ،بازسازی آن و مبادله، و شودمی درک گانه بشریپنج

 هایآوریازاین فنشوند. پیشمنعکس می کند(می توصیف را هاآن )که موجود دیجیتالی هایداده براساس
. کردندرکیب میت صوتی و تصویری هایبرنامه از بسیاری طریق از شنوایی را و انعکاس بینایی رایج ارتباطی

 انعکاس و تقلید، همانندسازی به قادر که اندشده متمرکز های حسیآوریفن توسعه بر کنونی تحقیقات روند
 .(2107و پراساد،  یکسیت)داست چشایی و بویایی، المسه مانند انسان حواس

ز متمرک حسی ها و ابزارهایدستگاه طراحی بر عمدتاً انجام حال در پژوهشی هایفعالیت: لمسی انعکاس
 د. اینهستن فیزیکی صورتبه حس المسه طریق از لمسی اطالعات به دستیابی به قادر شده است که

 هایویژگی این مفهوم در. شودمی شناخته 0لمسی دریافت و ادراک عنوانبه همچنین تحقیقاتی مفهوم
 معموالً. اشدبمی و... ترکیب، شکل، بافت، نرمی، لرزش، دما قبیل از خواصی ،شدهتحریک بدنی و فیزیکی

 ها برن فناست. ای متمرکز مختلف انتقال و مبادله پیام فن چندین روی مسیل حسگرهای توسعه و تحقیق
نوری استوار  و مغناطیسی، پیزوالکتریک، 2القائی، 2گرمامقاومتی، 3پیزومقاومتی، 2های خازنیروش پایه

. (2102، 0و همکاران یوانا)تاست خود خاص معایب و مزایا دارای هافن این با مرتبط ذاتی اصول. هستند
ی ظرفیت عملیات و عملکرد نوری؛ و القائی، پیزوالکتریک، پیزومقاومتی، خازنی هایروش خاص طوربه

 یزمینه رد تحقیقاتی هایپیشرفت. گیرندمی قرار مورداستفاده حسگر طراحی در اغلب و داده نشان را باالیی
 بازیابی هب نیاز اخیر هایسال در. است شده متمرکز نیرویی و لمسی اطالعات حسیِ بازیابی بر نیز المسه

 افزایش هاجمت حداقل با جراحی هایسیستم نیز و رباتیکتله هایسیستم توسعه با ویژهبه اطالعات لمسی
 هایشدستک ایجاد به منجر مجازی واقعیت هایسیستم در اخیر هایپیشرفت افزون بر این. است یافته

 رایب نیرو درک بازخورد مجازی؛ محیط توسط کاربر در اشیاء کردن لمس محض به که است شده لمسی
های برنامه با شده ارائه هایآوریفن از ترکیبی. (2119، 7و همکاران یهود)شده استفراهم انگشتان نوک

 به مربوط اطالعات ارسال روند ،(2119و همکاران،  یهود ;2102، 8ینفیلترااالترا)لمسی بازخورد کاربردی
 سح ای برای دریافتی ویژهگیرندهلذا  .کندمی تسهیل دور راه شخاص ارتباط گیرنده ازا بین المسه را

 .کندفراهم می را شودمی درک فرستنده توسط که طورهمان، معین فیزیکی شیء یک از المسه

مدت  و زمانی محدوده بویایی حافظه. است انسان اساسی حواس از یکی بویایی حس: بویایی انعکاس
 عاطفی لحاظ از بویایی حافظه مرتبط با. نیاز دارد کالمی حافظه با مقایسه در ارسال متفاوتی دریافت و

 قابل هایویژگی دارای این حافظه. شودمی برانگیخته حواس سایر توسط که است مواردی از ترقوی
 ایرس نسبت به مستقل بودن و بودن فرد به منحصر، تداخل برابر در مقاومت شاملاست که  یتراعتماد

 جهت مطالعات محققان بر این موضوع تاکید دارد که. (2100، یچو راکوو یلووسکا)گاورهاستابعاد و روش

                                                                                                                             
1. Tactile sensing. 
2. capacitive 

3. piezoresistive 

4. thermoresistive 

5. inductive 
6. Tiwana et al 

7. Yahud et al 

8.   La Terra Inghilterra 
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ایی حس بوی از توانمی هاآن فراخوانی و شدهحفظ مطالب آموخته بهبود استرس، کاهش ،هوشیاری افزایش
 ازنظر، واقعی هایمحیط در بویاییحس  اهمیت باوجود. (0990، 0)هرز و انگنکرد استفاده هاو درک رائحه

 حسی فناوری هتوسع بر عمدتاً ،تحقیقاتی اخیر هایپیشرفت .است شدهگرفته نادیده مصنوعی کامالً انعکاس
 معموالً. است عطر و رائحه مختلف انواع کردن دیجیتالی و تشخیص به قادر که شده است متمرکز

 موج مبدل یا 3پلیمری هادی (،MOS) 2فلزی اکسید هادی نیمه بر اساس بویایی به مربوط حسگرهای
 بر تمرکز . همچنین(2119، 2و همکاران نامخواستیوارقاسمی )اندشدهطراحی و ساخته  2سطحی صوتی

و  یلطف ;2101، 0)سانتوس و همکارانهااسانس نوشیدنی مانند هاهرائح خاصی از انواع کردن دیجیتالی
و...  (2119، 9)ژنگ و همکاران عطرها، (2102، 8و همکاران یادت)س های معطردانه،  (2102، 7همکاران

)برانکا دهدنسبت می خاصی عطر به را تصویری که است دستگاهی نمایانگر 01دومثال اوفون عنوان به است.
 لفنت افزار کاربردینرم یک منتشرکننده رائحه و افزارسخت یک از هادستگاه ینا. (2113، 00و همکاران

 وهایب با تصویری هایپیام ارسال و ترکیب امکان کاربران برای کهطوریاست. به شدهتشکیل همراه
 ارائه امکان ها،حسگرها و انعکاس دهنده فناوری افزاییهم نزدیک ایآینده در .کندفراهم می را مختلف

 بین هبه این منظور ک خواهد کرد. فراهم ارتباطات چرخه را در بویایی و ترکیبی رائحه هایها و قابلیتجنبه
 .(2100، یچو راکوو یلووسکا)گاوردور ایجاد شود راه از ایجانبههمه ارتباطات اشخاص

 و تشخیص هب قادر حسی فناوری توسعه تمرکز بر با تحقیقات انعکاس بویایی به شبیه: چشایی انعکاس
 های مصنوعیطعم طعم کارامل، ها،مزه میوه ترش، شیرین، های تلخ،مزه مختلف انواع کردن دیجیتالی

 هایشرو همراه به آمپرومتریک یا تانسیومتریک شیمیایی این کار با استفاده از حسگرهای. است و...
 ;2102، 02ایاماناک)بائو و شودمی انعکاس بویایی انجام فناوری برای شدهاستفاده مشابهِ الگوی تشخیص

 مفهوم روی بر کمتری بسیار تأثیر انعکاس چشایی هایابعاد و جنبه حالاین با. (2102، 03چانلیچئونگ و 
HBC اربردک نیز و های چشاییکنندهمنعکس حوزه در تحقیق عدم دلیل به این امر بیشتر گذارد.می 
 .است HBC ارتباطات چرخه در انعکاس چشایی محدود

 هایفعالیت. دهدمی نشان را رشد به رو و پویا تحقیقاتی حوزه یک انسان و انعکاس حسی همانندسازی
 را هالمس و چشایی بویایی،های داده مختلف انواع کردن دیجیتالی روند که دارد وجود بسیاری پژوهشی

    .(2100، یچو راکوو یلووسکا)گاوراست برده و ارتقا داده پیش به توجهی قابل طوربه

 

 

                                                                                                                             
1  . Herz and Engen 
2. metal oxide semiconductor 

3. conducting polymer 

4. surface acoustic wave transducers 
5. Ghasemi-Varnamkhasti et al 

6. Santos et al 

7. Loutfi et al 

8. Siadat et al 
9. Zheng et al 

10. OPhone Duo 

11. Branca et al 
12. Bao and Yamanaka 

13. Cheung and Li-Chan 
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 معماری و مکانیسم کاری ارتباطات پیوند انسانی .2.2

شده است. سیستم ترسیم 3در شکل که نوین پیشی گرفته  ارتباطی فنون از تمام HBC پیشنهادی معماری
 را به هامحرک حسی 2وظیفه انتقال که 0یحسهای کنندهمنتقل - شامل این موارد است: HBC کلی

 پیوند 3مرکز حواس - ها انجام شود،تری روی آنبیش پردازش الکتریکی بر عهده دارند تا هاییسیگنال
 تا کندمی آوریجمع هاپردازش ی وحسهای کنندهمنتقل از را اطالعات که است 2یلماژو، (HBS) انسانی

 یدلر ;2100)پراساد،  (HTP) انسان 0درکقابل 2ترانسپوزر - و را برای انسان باالتر ببرد قابلیت درک آن
 (2100، 7و همکاران

 
 (2114و پراساد،  یکسیت)د: معماری ارتباطات پیوند انسانی9شکل 

نجام ا انسان حسی حوزه با مطابق را برداری جسمنمونه قادرند که هاییی: دستگاهحسهای کنندهمنتقل
 انسان حواس معادل هاشوند؛ این دستگاهمی نامیده 8سندوسر یا و «ی حسیهاکنندهنتقلم»  اینجا در دهند

 ی حسی شامل موارد زیر است:کنندهنتقلم .هستند

 است انسانی حسی حوزه پنج در قادر به تفسیر جسم که حسی ییهاکنندهنتقلم. 

  برای درک بهترسازی حس کردن بهینههوش 

 بین  ی ارتباطیپیونداز طریق ها دادهو ارسال برای ارتباط  ییرادیوهاHBS و خود 

ا کاهش بشاید  ای حسیهکنندهمنتقل .ستا هاآن حسی حوزه سطح مطابق با ی حسیهاکنندهنتقلم هوش
 .هدد انجام خطاهابروز  از جلوگیری برای را بردارینمونهعملیات  بهترین بتواندی انسانی خطاهادخالت 

 کمک سیستم به کار این دارد. اهمیت احتمالی و اختالف انحراف ترینکم با جسم تفسیردر این مطلب 
 کاربرد، بر اساس است ممکن ی حسیهاکنندهنتقلم. ابهام بسازد ترینکم با را جسم تصویر تاخواهد کرد 

 دستگاه یک تواندمی 9مکانجمعی یا هم کننده حسیمنتقل .باشند توزیعی یا پیوسته(هم)به جمعی

                                                                                                                             
1. Senducer 

2. transduction 
3. sensorium 

4. module 

5. transposer 

6. perceivable 

7  . Del Re  et al 
8. senducer 

9. co-located 
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 نامیده 0های یکپارچهمبدل اینجا در که باشد داشته و یکپارچه مختلف هایمبدلحاوی  بردارینمونه
 .باشند عیتوزی صورت جسم به وسیع و جامع ارزیابی برای ذاتاً است ممکن حسی یهاکنندهمنتقل .دنشومی
 های یکپارچهاز مبدل ایزنجیره یا انفرادی کردنتوانند شامل حسمی ی حسیهاکنندهنتقلم این

 .(2100)پراساد، باشند

: در برخی مطالعات با عنوان حسگر پیوند انسانی معرفی شده است. (HBS) انسانی مرکز حواس پیوند
ماده  حس کردن چون حس کردن اهمیت دارد. تکمیل از پس دور مکانی به طالعاتا انتقال و آوریجمع

 تا باشد داشته مشترک 2رأسی بایدحسی  کنندهمنتقل توان با تماس فیزیکی با جسم انجام داد،را فقط می
 ی حسیهاکنندهنتقلم برای را امکان این HBS کرد؛ ارسال به آن را شده بردارینمونه اطالعات بتوان
 یکنندهمنتقل باشد؛ پس داشته انرژیذخیره  سازوکار باید حسی یکنندهمنتقل عالوهبه .کندمی فراهم
را پردازش عمل  HBS دهدمی اجازه و دهدمی انجام را جسم انتقال و بردارینمونه فقط اًترجیح حسی

 نقش .است و جامع نگرکل ارتباط برای نوآورانه یرویکرد، پیشنهاد  HBS معرفی از هدفاجرا کند. 
HBS  گیرنده هب فرستنده از که است هاییداده در اطمینان قابلیت و اعتبار امنیت، یکپارچگی، ایجاددر 
  .(2107و پراساد،  یکسیت)دشوندمی ارسال

قابل احساس ناظر  حسیِ عضایا با که کنندمی تولید هاییمحرک (:HPTی حس انسانی )گیرنده
های قابل درک برای انسان، بازسازی قتی اطالعات حسی دریافت شدند، به فرمتو .(2100)پراساد، هستند

که برای این بخش از معماری ارتباط پیوند انسانی وجود دارد می تواند بصورت مستقیم  هاییروششوند. می
. در حالت مستقیم بر مبنای (2109و همکاران،  یخار)افت تحقق یابدیا غیرتهاجمی و غیرمستقیم یا تهاجمی 

 هایی از بو، طعم و بافت اشیا تولید و توسطهایی حاوی نمونهتوسط دستگاهاطالعات دریافتی بنیان مواد 
ود ششود. در روش بازسازی غیرمستقیم از تعامل با حسگر مغز استفاده میاندام حسی انسان دریافت می
 های  هر شیء راشوند که ویژگیکند و یا تصاویر واقعیت مجازی ایجاد میکه احساسات را تحریک می

 .(2102، 3و همکاران بیلینگهورست ;2109و همکاران،  یخار)افتدهندمینشان 

 کاروطرح کلی مدل کسب .2

 نوآوری مدل کسب و کار مدل کسب و کار و .2.1

 ملیاتشع از سازمانی یا شرکت آن در که شودمی تعریف طرحی عنواندر یک بیان ساده به وکارکسب مدل
 درباره انواع یوسته است کهپشامل روایتی  وکارکسب . مدل(2112، 2)ماگرتاشود مندبهره برده و سود

 اناین نوع ارزش برای مشتری ینتأم با درآمد کسب روش چیزهایی که برایشان ارزشمند است و مشتریان،
 وری،بهره ودآوری،توان به سوکار میدهد. از بین همه اهداف اصلی برای حفظ یک کسبمی توضیح
 داشتن دالیل از باید اساس این بر .(0398، )پژوهش جهرمیاشاره کرد رشد و مشتری رسانی بهخدمت

 گذاریپایه اثرگذار و خالقانه داشتن مفهومی با ابتدا همراه در وکارکسب. باشیم آگاه وکارکسب هایمدل

                                                                                                                             
1. unoducers 

2. node 

3. Billinghurst et al 

4. Magretta 
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 دهایپیشنها امکان موفقیت از واقعی ارزیابی تا کندمی کمک کارآفرینان به وکارکسب مدل. شودمی
پیشنهادی باید  مفهوم درک و استفاده از قبل. (الف2107و پراساد،  یمیرح)دهند انجام را وکارشانکسب
 بدیهی. کرد تبدیل وکارکسب ایده وکار بهکسب ریزیبرنامه و سازیمدل از استفاده با مفهومی را چنین
 دقیق یوکارکسب مدل با واقعی بازار در آن توسعه از پیش و نهفته بوده مفهومی چنین در موفقیت است

ای از عناصر و تعامالت های سادهکار را به عنوان نمایهوهای کسبمدلدر واقع . کندادامه پیدا می بهینه و
نتخاب ها را احویل، کسب و تبادل ارزش آنکه یک واحد سازمانی برای ایجاد، ت ندکنها توصیف میبین آن

 جادیا یهاتیاولو گانکنندفیبه عنوان تعر کاروی کسبهامدل. (7210، 0و همکاران یسدورفر)گکندمی
ینی مورد بازببه طور مداوم  ،بازار طیدر شرا ممکنو  یواقع راتییدر پاسخ به تغ دیبا ،سازمان کیارزش در 
رومرو و ) یان متحول سازدکار و مشتروکسب طیمح در هنگام تغییر نیازسازمان را  یو استراتژ قرار گیرند

 قالب در رینوآو بنابراین است؛ مهم بسیار قدیمی هایمدل مشکالت غلبه بر فرآیندالبته  .(1921، 2مولینا
ه گزارمدل کسب و کار  ینوآوردر یک دید جامع و گسترده تر . است ضروری خیلی وکارکسب هایمدل

یک  .(ودشی ایجاد میبر اساس تکنولوژ پیشنهاد کاربران با ارائه ی، ارزش برایعنیکند )یم انیارزش را ب
و به چه  کدام تکنولوژی یعنیکند )یدرآمد را مشخص م دیتول سمیکند و مکانیم شناساییبخش بازار را 

عریف را ت شنهادیپ عیو توز جادیا یبرا ازیارزش مورد ن رهیساختار زنج .(منظور برای کاربران مفید است
 سمیمکان اتیجزئسازد. یم مشخصرا  رهیدر زنج تیاز موقع تیحما یمکمل الزم برا یهاییو دارا کندمی

و  نهیساختار هز. کندکند، معین میها را دریافت میپیشنهاد پرداخت از طریق آن،که شرکت  را درآمد)ها(
شبکه  ردشرکت را  تیموقع. کندیبرآورد م (ارزش رهیگزاره ارزش و ساختار زنجبا توجه به ) را سود لیپتانس

. (القوهب ها و رقبایمکمل یی)از جمله شناسا کندتوصیف می انیکنندگان و مشترنیتأم یارزش ارتباط
پردازد را ا میرقب خود در قبال تیو حفظ مز کسببه  به واسطه آن شرکت نوآورانه که را یرقابت یستراتژا

شکل . دهدمی نشان را وکارکسب مدل نوآوری های حیاتیجنبه 2 شکل .(2101، 3)چسبروکندتنظیم می
 توسعه و های فعلی مزیت رقابتیارتقای پایه با هدف جدید فنون که ستا موضوعموردنظر بیانگر این 

 مدل نوآوری. (الف2107و پراساد،  یمی)رح دارند اهمیت وکارکسب در نوآوری برای ارزش پیشنهادی جدید
حاظ باشند، به ل مؤثرهمواره  که کند ایجاد جدیدی هایمشارکت و پتانسیل و شده ایجاد باید وکارکسب

مدل  یوآورن البته با توجه به این تعریف مشتریان را برطرف کنند. نیازهای بتوانند مالی مفید باشند و
 ییاو کاربران نه انیبه مشتر را خدمات ایاست که محصوالت  یوکارمدل کسب هاینیگزیوکار، جاکسب

وان به عن دیجد یهاینیگزیجا نیبه روند توسعه ا نی. همچندهندنبودند ارائه می که قبال در دسترس
. بدیهی است (2112، 2و کولز یشلم ;2108و همکاران،  یسدورفر)گمیکنیکار اشاره مومدل کسب ینوآور

کارها بخش وسیعی از وهای حفظ فاصله اجتماعی و قوانین محدودکننده کسبکه مطابق با سیاست
کارها خارج شده و نیاز به ابتکاراتی برای ارائه خدمات به این گروه در ضمن ودسترس کسبمشتریان از 

یگر های حواس دبر همین مبنا تغییرات و شرایط بازار، نیاز به حضور داده حفظ فاصله اجتماعی وجود دارد.
ی را به یوند انسانکارهای مبتنی بر ارتباطات پوهای بینایی و شنوایی در ارتباطات و کسبو مکمل حس

                                                                                                                             
1. Geissdoerfer et al 

2. Romero and Molina 

3. Chesbrough 

4. Mitchell and coles 
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ه بکار این حوزه وهای کسبای گسترده و دارای ظرفیت بسیار زیاد برای نوآوری در مدلعنوان زمینه
های حفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه، مراجعات خصوص در دوران پاندمی کرونا که بر مبنای سیاست

 کند.به وضوح بیان میکارهای حضوری محدودتر شده، مشتریان و کسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الف2114و پراساد،  یمی)رحکاروهای نوآوری مدل کسب: جنبه7شکل 

 HBC معماری برای وکارکسب مدل طرح کلی .2.2

قوانین موردنظر  و هاروال کاربران، نیازهای ،توسعه حال در هایاوریفن به لحاظ مخابرات زمینه امروزه
 رایب مهم یمزیت ،شبکه الزم درزیرساخت  تأمین. مواجه است انقالبی هاییپیشرفت با برای پیروی

 زنظرا مخصوصاً وکارکسب سودآوری تضمین و مشترکبا  روابط ایجاد برای است که شبکه اپراتورهای
یجاد ا نو وکارکسب هایمدلبرحسب  جدید یدیدگاهضروری است  اساس این بر. حیاتی است ،درآمدزایی
جدید را در  وکارکسب رویکردهای اگر نیازهای. نظرگیرند را درآن  بایدهم  شبکه اپراتورهایکرد که 

نظر بازار آینده عوامل مهمی برای  باید از هستند افراد و مکان زمان، از مستقل که هاییمدل نظرگیریم،
 انسانی ارتباط پیوند وکارکسب هایمدل مطالعهالبته  .(2101همکاران، )پراساد و باشند سیار اپراتورهای

(HBCدر ) یفیزیک و شبکههای مطالعات قبلی نشان داده است که الیهو رشد خود است.  اولیه مراحل 
ی در بستر ارتباطات پیوند انسان آتی هایسال در جدید وکارکسب هایمدل توسعه برای زیادی پتانسیل

یزیکی ف الیه را به جدیدی وکارمتعدد کسب هایمدل توانی تا کاربرد و استفاده میطراح رویکرداز  .دارند
 سعهتو و مشارکتی هایالگوریتم ،بستر کالنموج و ذره، های ارتباطی، مبدلحسگرها، آنتن. اعمال کرد

 محصوالت اینترنت اشیا بهاز  گسترده اصالحات .هستند سیستم هایطراحی از ییهانمونه افزارینرم
 صوالتیمح مانند ارائه هستند، آمادهصنعتی در قالب تجهیزات ارتباطات پیوند انسانی  صورت محصوالت

یا  2عطرهایی را که آمازون توانندمی کاربران مثالً. دارند وجود الکترونیکی خرید و 0برخط بازاریابی در که

                                                                                                                             
1. online 2. Amazon 

 نوآوری در

 مدل کسب و کار

 تغییر

 ساختارهای هزینه

 ساخت طرح کلی

 ارزش جدید

 ایجاد

 های حیاتیشرکت
 سادگی فعالیت
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ها و ها یا میوه. بوی گل(الف2107و پراساد،  یمی)رحکنند فروشد قبل از سفارش خود بومی 0کاالدیجی
د. و از پشت مانیتور خود حس کنن غذاهای سفارشی خود را قبل از ارسال سفارش به فروشگاه الکترونیک

ی حسی از مفهوم فراتر رفته و تولید شده تجهیزات، الگوریتم ها و برنامه های کاربردی چنین تبادل داده
 است. 

 کسب و کار و  بازار الیه فیزیکی هاینمونه هایی از مدل .2.2

که به اند ساخته 2تینس  رای بوییدن از طریق کامپیوتر، پژوهشگران دستگاه کوچکی به نامانتقال بو: ب
ین وسیله ا .شودمتصل میاز طریق رابط صوتی های هوشمند نصب شده، ای که روی گوشیبرنامه ویژه

های ارسال داده. ارسال کنند گوشی تلفن همراهدهد که یک پیام بویایی را از طریق اجازه می کاربرانبه 
، 3)براون و چئوک اصلی این دستگاه کوچک استحس بویایی ضمیمه شده به یک فایل تصویری قابلیت 

بوهای مختلف است و در هر  با تعویض قابل کارتریج یک به مجهز تی. سن(2103، 2یسهر ;2102
به عنوان یک  Scentee . کاربرد(2102)براون و چئوک، اسپری مختلف وجود دارد 000کارتریج حدود 

های ایحهتجربه صرف غذای چند حسی مجازی با هدف به اشتراک گذاشتن تجربه یا تهیه غذاها و ر
نیز بررسی شده و نتایج مطلوب و مورد انتظاری حاصل شده است. نتایج اولیه این مطالعات نشان  عمومی

، 2ان)براون و همکارداده است که افزودن رایحه، درک عاطفی تصاویر را بطور قابل توجهی تعدیل کرده است
تواند به سادگی ن است که میهای این فناوری غیرتهاجمی و ارزان بودن تجهیزات آ. از ویژگی(2100

-وکسب به این ترتیب. (2108، 0یاکا)چئوک و کاروناناکارها و حتی کاربران قرار گیردومورد استفاده کسب
ند از محدودیت پیش آمده ناشی از توانهای هوشمند میبه کمک این فناوری و با استفاده از گوشیرها کا

های حفظ فاصله اجتماعی به عنوان یک فرصت برای یک نوآوری انقالبی و واگرا در مدل و البته سیاست
وی گوشی تی بر رتریج سنمند شوند. نمایی از برنامه کاربردی، بالون و کارکار خویش بهرهوفرآیند کسب

 نشان داده شده است. 2تلفن همراه هوشمند در شکل 

 
 تی: نمای برنامه کاربردی، بالون و کارتریج سن7شکل 
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احساس لمس در برقراری ارتباط موثر با مشتریان و بهبود آگاهی از برند و تجربه محصول انتقال لمسی: 
موبایل و پوشیدنی در هسته اصلی ارتباطات، بازاریابی موبایل  هاینقش بسزایی دارد. امروزه با وجود دستگاه

دی برای های جدیآوریکنندگان جذاب است تا از مخاطبان بیشتری استفاده کنند و باید فنبرای تبلیغ
 3دو دستگاه هاپتیک 2سنجروکی 0یوها توسعه یابد. رینگتر به این دستگاهتر و واقعیهای شفافایجاد پیام

توانند توسط آنها برای برقراری تجربه کارها میوهای تلفن همراه است که کسببرای دستگاه )لمسی(
ای همشتری و تبلیغ خدمات خود، با استفاده از تحریکات لمسی با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. آژانس

از سراسر جهان، محبوبیت توانند با اجازه دادن به طرفداران ها همچنین میکنندگان بازیهنری یا تولید
و  رادانا)پ.برقرار کنند "ارتباط نزدیک"های مجازی خود را افزایش دهند تا با آنها هنرمندان و شخصیت

تواند دامنه و وسعت بیشتری کارهای این حوزه میوالبته کسب (2100، 2چئوک و پرادان ;2102 ،2همکاران
یافته و مجموعه متنوعی از کارکردها را متناسب با نیازهای مشتریان برآورده ساخته و حتی منجر به ظهور 

 های دیگر این فناوریلیتاز راه دور از قاب در آغوش گرفتنکارهای نو شود. امکان حس بوسیدن و وکسب
. امکان انتقال و دریافت حس (2100، نا)چئوک و پرادااست 0پاجمااست که توسط دستگاهی به نام هاگی

است.  هبغل گرفته شدن کودک مبتال به بیماری کرونا که در قرنطینه و دور از مادر و ملزم به حفظ فاصل
تواند می HBCدریافت نیازمندی عاطفی و حس در آغوش گرفته شدن توسط مادر امکانی است که فناوری 

کارهای تامین کننده زیرساخت ارتباطات پیوند انسانی در اختیار مشتریان خود قرار وبه راحتی توسط کسب
 با بیماران در قرنطینه از اعضایداده شود. پرستاران، پزشکان و سایر مشاغلی که به واسطه ارتباط خود 

توانند بوسیله این فناوری این حس را به فرزندان و اعضای خانواده خانواده و فرزندان خود دور هستند می
های نقشه سنسورهای ورودی و محرک 7پاجما و شکل نمای کلی عملکرد هاگی 0خود منتقل کنند. شکل 

چند  هایدهد. توانمندی این تکنولوژی با سنسورها و محرکخروجی تک ماژوله با کیسه هوا را نمایش می
 ماژوله از جمله ماژول حرارت و بو قابل افزایش است. 

 
 (2117، نا)چئوک و پراداپاجما: نمای کلی از عملکرد هاگی7شکل 
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 (2117، نا)چئوک و پراداهای خروجی تک ماژوله : نقشه سنسورهای ورودی و محرک4شکل 

لمس و تشخیص بافت و جنس محصوالت گام مهم دیگری است که پژوهشگران و تولیدکنندگان 
 وختهفر برخط را که هاییها یا لباسپارچهند. در حال توسعه تجهیزات مربوط به آن هست HBCمحصوالت 

له مشتری در عین حفظ و به این وسی (الف2107و پراساد،  یمی)رحکرد احساس یا لمس توانیم شوندمی
فاصله اجتماعی و عدم نیاز به حضور در محل فروشگاه از بافت محصول و کیفیت آن مطلع و با دامنه 

  اطالعاتی بیشتری سفارش خود را ثبت نماید.

ساخته شده  دنشومی نامیده ی الکترونیکیچشای ماشینکه  هایینمونه اولیه دستگاههای حس چشایی: داده
تریکی های الکا از طریق سیگنالر تلخ و شور ترش، هایطعم است قادر وسیله این. سعه هستندو در حال تو

. این دکنرا گرم  می تغییر دما ایجاد شود و زبانهای شیرین، الزم است کد، اما برای ایجاد طعمنایجاد کن
پایه مطالعاتی  .برسند ترنت سفر کنند و به مقصد مد نظرتوانند از طریق اینهای الکتریکی میسیگنال

، و در دامنه های الکتریکی متفاوتی های ویژهفرکانس درمحققان این حوزه بر این موضوع استوار است که 
های مجازی باید زبان را میان های مصنوعی مختلفی را ایجاد کرد. برای ایجاد طعمتوان طعم و مزهمی

 امی به مغزکنند و پیمیات الکتریکی زبان را تحریک ای الکتریکی قرار داد. این صفحاین دو صفحه نقره
شوند. تحقیقات در این خصوص در می مجازی در مغز حس چشایی باعث درک یک که کنندارسال می

کارهای مرتبط با ترکیب با مفهوم واقعیت مجازی وگیری از آن در کسبحال بسط بوده و تالش برای بهره
 .(2100، 0و همکاران یرسامش ;2100)چئوک، ها در حال انجام استدر آزمایشگاه

 HBCکارهای مبتنی بر زیرساخت وی کسبهاالزامات و نیازمندی .2

، موضوع نیازمندی به HBCاز  کارها و مشتریانومندی کسبیت برای استقرار و بهرهاز نکات دارای اهم
ختلف در های میک بستر و زیرساخت گسترده ارتباطاتی، امنیتی و حریم خصوصی برای مدیریت نوآوری

 که (2108و پراساد،  یمی)رحای حواس مختلف استهای فنی مرتبط و مواجه با حجم عظیم دادهحوزه
 ملعوا جدیدی از جمله هایجنبهباشد. نکته مهم دیگر، های مهندسی میموضوع مطالعات فنی و پژوهش

                                                                                                                             
1. Samshir et al 

https://namnak.com/زبان-پس-از-چشیدن-غذا.p14359
https://namnak.com/زبان-پس-از-چشیدن-غذا.p14359
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 واستفاده کنند  HBC برای وکارکسب هایاند از مدلکرده تالش هایی کهشرکت یا هاسازمان برمؤثر 
 .که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند (الف2107و پراساد،  یمی)رحباشدمی سازییادهپ و بازاریابینیز 

 کارودر مدل کسب HBCگیری از ها با هدف بهرهتحلیل عوامل موثر بر سازمان .2.1

است که برای  خارجی و داخلی یعوامل ، تعیینفیزیکی الیه در HBC وکارکسب دلم تحلیلهدف از 
 لیاص دسته دو به را اطالعات حیاتی هایبخش تحلیل این. هستند حیاتیها رسیدن به اهداف شرکت

 کند:می تقسیم

 سازمان  ضعف داخل و قوت نقاط :داخلی عوامل 
 توسط محیط خارج از سازمان  شدهارائه تهدیدهای و هافرصت :خارجی عوامل 

 نتیجه هب مالحظه این. گیرد نظر در ضعف یا و قوت نقاط عنوانبه را داخلی عوامل است ممکن این تحلیل
 باشند یهدف نسبت به قوت نقاط که احتماالً نشانگر عواملی. دارد بستگی سازمان یا شرکت اهداف در هاآن

 ،انکارکن شامل توانندعوامل می چنین اینهم قلمداد شوند. ضعف در هدفی دیگر جزو نقاط است ممکن
تغییراتی در  شامل است ممکن خارجی عوامل باشند. های تولیدی از بین عوامل مختلفییتوانا و سرمایه

 بر این، افزون. فرهنگی باشند -اجتماعی تغییرات و گذاریفنی، قانون تغییر کالن، اقتصاد 0موضوعات
  .(الف2107و پراساد،  یمی)رحتوانند در این دسته قرار گیرندهم می رقابتی هایموقعیت یا بازار تغییرات

 تحلیل بازاریابی ارتباط پیوند انسانی .2.2

برای سازمان  بازار رقیب هر جامعی از 2هایپروفایل هااببازاری کهدهند رقیب متعددی نشان می هایتحلیل
 بازاریابی رانمدی عالوه به. است رقابتی نسبی ضعف و قوت نقاط تحلیل برها ویژه آن تمرکز. کنندایجاد می

 درجه حصول،م تفکیک ،رقابتییابی موقعیت ها،شایستگی و منابع سود، منابع هزینه، ساختاربه تحلیل 
در هر رقیب  مشابه عوامل سایر و صنعتهای یشرفتپ به نسبت قبلی هایواکنش ،3عمودی اجتماع

الزم  هایداده پژوهش دارد تا در گذاریسرمایه نیاز ضروری به بازاریابی مدیریت این بر عالوهپردازند. می
پژوهش بازار را به عنوان یک نیاز اصلی  اغلب سازمان وری کند. پسآرا جمع دقیق بازاریابی تحلیل برای

 یفیک بازاریابی پژوهش از جمله مختلفی فنون از بازاریابان عالوهدهد. بهجهت کسب اطالعات انجام می
 بازارهای مثالً) تجربی ، فنون(آماری هاینظرسنجی مثالً) کمی بازاریابی ، پژوهش(کانونی هایگروه)

 ابیبازاری مدیران این بر عالوهکنند. ای برای شرکت در پژوهش بازار استفاده میفنون مشاهده و (آزمون
 تا کنند مدیریت و طراحی را رقابتی هوش و محیطی 2شپوی دردخیل  فرایندهای از ایمجموعه توانندمی

   .شرکتی ارائه دهند بازاریابی تحلیل به مربوط یاطالعات وتر کرده را ساده ی مرسومروندها شناسایی

 

 

                                                                                                                             
1. matters 

2. profiles 

3. vertical integration 

4. scanning 
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 نتایجبندی و جمع .5
به یک تهدید بالینی برای جمعیت سراسر جهان تبدیل شده است. با این حال  09-شیوع ویروس کووید

های موثر درمانی و واکسیناسیون در حال حاضر دانش در مورد این ویروس جدید محدود است و گزینه
ای هبهترین راهکار و سیاست پیشگیرانه که توسط سازمانتحت ارزیابی و توسعه است. در این وضعیت 

ها ارائه شده، حفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه است که به رغم پیامدهای متولی بهداشت و درمان و دولت
به  کارها راومثبت در کاهش سرعت شیوع بیماری، آثار سوء مختلفی از جمله محدودیت فعالیت کسب

گیر در جهان نخواهد بود و ممکن است یروس کرونا اولین و آخرین بحران همههمراه داشته است. البته و
های دیگر ملزم به رعایت محدودیت در های زمانی مختلف و بحرانها در برههکارها و مشتریان آنوکسب

بازارهای حضوری و حفظ فاصله اجتماعی شوند. فناوری اطالعات و ارتباطات و راهکارهای مبتنی بر آن 
ها در فضای مجازی و بستر اینترنت بوده است. کارها برای انجام فعالیتوهای کسبهمواره یکی از گزینه

کار و ارتباطات در حال حاضر، فقط امکان انتقال وهای کسبهای مورد استفاده در اغلب مدلالبته فناوری
در انتقال سه  یفعل یهایو فناور میمفاه ییعدم توانااند و اطالعات دیداری و شنیداری را فراهم نموده

 یینهزم یریگشکلها و کارها و مشتریان آنوهای کسبدیگر زمینه عدم ارضا و اغنای خواستهحس 
 موجب شده است. ارتباطات پیوند انسانی رویکردیرا  یبا عنوان ارتباطات پیوند انسان یدیجد یقاتیتحق

سم تر از ججگانه در بستر ارتباطی و ایجاد تصویری کاملهای حواس پنجامع است که امکان انتقال داده
کارها از زیرساخت، تجهیزات و مفاهیم ارتباطات پیوند انسانی وگیری کسببهرهآورد. در مقصد را فراهم می

تواند موجب تعامل جامع و مورد انتظار مشتریان برای دریافت درک بهتر از محصول شده و صاحبان می
های بازاریابی و فروش در دوران های مدنظر مشتریان و تداوم و توسعه فعالیتدر ارائه ارزشکارها را وکسب

 . در این مقاله رویکرد ارتباطات پیوند انسانی به عنوان راهکاریتر کندقرنطینه و حفظ فاصله اجتماعی موفق
ه اجتماعی های حفظ فاصلکارها در بستر الکترونیک، با رعایت سیاستوبرای تداوم و توسعه فعالیت کسب

های دیداری و شنیداری مطرح گردید و تامین انتظارات ارتباط کامل و حضور داده های حسی مکمل داده
کارهای مبتنی بر ارتباطات پیوند انسانی در الیه فیزیکی و عوامل داخلی و خارجی موثر وو طرح کلی کسب

در طرح کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. با  HBCز گیری اها با هدف بهرهو تحلیل بازاریابی سازمان
کارها، مطالعات بسیاری بر نوآوری وها و الزامات متنوع پیش روی کسبتوجه به تغییرات محیط، چالش

اند. چالش حفظ فاصله اجتماعی و محدودیت خدمات کارها به عنوان یک ضرورت تاکید کردهوکسب
ها ، توانایی آنHBCباشد. با توجه به تولید تجهیزات ندمی کرونا میکارها چالش دوران پاوحضوری کسب
ات رسد ارتباطکارها از آن، به نظر میومندی کسبهای حسی و هزینه پایین استقرار و بهرهدر انتقال داده

ن اپیوند انسانی راهکار نوآورانه و مناسب فناوری برای تبدیل تهدید ناشی از حفظ فاصله اجتماعی در دور
پاندمی کرونا باشد. موضوعات حقوقی، امنیت و تحلیل تهدیدات، حریم خصوصی، تحلیل بازار و نیز تاثیر 

کارهای مبتنی بر ارتباطات پیوند انسانی در قالب بازاریابی حسی در فضای وهای حسی در کسبحضور داده
ی نمایش دهد که به عنوان تواند اثربخشی این راهکار را به صورت علممجازی بر رفتار مشتریان می

 مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد.
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