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ّذف اص تشگزاسی واسگاُ تشق ٍ هىاًیه آضٌایی تجشتِ گشاى تا اًَاع اًشطی ّوچَى تاد ،آب ٍ ّ ،...وچٌیي واستشد
آًْا دس هَاسد هختلف تَد .تشای ًیل تِ ایي ّذف اتتذا دس هَسد اًَاع اًشطی تِ تحث ٍ گفتگَ پشداختین ٍ دس ًْایت
یىی اص آًْا سا اًتخاب وشدُ (اًشطی تشق) ٍ ّوشاُ تجشتِ گشاى ضیَُ ّای دستیاتی تِ آى ،واستشدّای گًَاگَى
اًشطی تشق ٍ ًیض چگًَگی تثذیل آى تِ اًشطی هىاًیىی سا هَسد تحلیل ٍ تشسسی لشاس دادین.
سپس جْت دسن هفَْم تْتش هَاسد فَقٍ ،سایل الصم اص جولِ آسهیچش دس اختیاس هخاطثیي لشاس گشفت ٍ طی گفتگَ
ٍ تجشتیات ػولی ،تچِ ّا تا ظاّش ٍ واستشد آسهیچش ٍ ًیض اجضای تطىیل دٌّذُ آى تِ طَس واهل آضٌا ضذًذ ٍ اص ّوِ
هْوتش تِ واستشی ایي ٍسیلِ تشای تثذیل اًشطی الىتشیىی تِ اًشطی هىاًیىی پی تشدًذ.
دس اداهِ پیطٌْاد ضذ وِ اص ایي اًشطی تشای تِ حشوت دسآٍسدى یه لایك استفادُ وٌین ،دس حمیمت ّذف اصلی ایي
تَد وِ هخاطثیٌواى تتَاًٌذ آًچِ طی چٌذ جلسِ اتتذائی آهَختِ ٍ تجشتِ وشدُ تَدًذ دس یه ٍسیلِ واستشدی ًیض
تیاصهایٌذ .تٌاتشایي ضشٍع تِ ساخت لایك وشدین تشای ساخت اجضای آى اص لطؼات سثه چَى حصیش استفادُ
وشدین ٍ طشاحی فشم لایك سا تِ تجشتِ گشاى ٍ خاللیتْای فشدیطاى سپشدین ،وِ دس ایي هشحلِ تؼضی اص هخاطثیي
طشح ٍ فشم هتفاٍتی خلك وشدًذ ،تؼذ اص اجشای طشح اصلی لایك ًَتت لشاس دادى آسهیچش ٍ اجضای هشتثط دیگش سٍی
ایي طشح اصلی ضذ ٍ طی ساٌّواییْای الصم تجشتِ گشاى دسیافتٌذ تشای تشلشاسی ٍ حفظ تؼادل لایك غَطِ ٍس تایذ
اجضا سا دس جایی هطخص ٍ دلیك لشاس داد چٌاًىِ چٌذ تي اص تجشتِ گشاى دس ایي صهیٌِ دچاس هطىل ضذُ تَدًذ ٍ دس
جشیاى ایي تجشتِ ػولی ،هتَجِ ضذًذ وِ تا وَچىتشیي اضتثاُ ٍ جاتجایی لایك تِ ساحتی تؼادلص سا اص دست هی
دّذ.
تجشتِ هْن ٍ جالة دیگشی وِ طی ایي واسگاُ تِ ضشوت وٌٌذگاى هٌتمل ضذ ایي تَد وِ اگش سیوْای آسهیچش سا تِ
صَست تشػىس تِ هٌثغ تغزیِ ٍصل وٌٌذ حشوت هؼىَس آسهیچش تاػث حشوت سٍ تِ ػمة لایك هیگشدد.
دس اًتْا ّوشاُ تجشتِ گشاى ٍ تا هطَست ٍ تثادل ًظش تصوین گشفتین طشحی اسائِ دّین وِ لایك غیش اص اًشطی تشق تا
استفادُ اص اًشطی دیگشی ًیض تتَاًذ حشوت وٌذ دس ایي ساستا تِ اًشطی تاد ٍ طشاحی تادتاى تشای حشوت لایك ّا
تَسط ایي اًشطی ،دست یافتین .الصم تِ روش است وِ ّذف اصلی اص ایي تجشتِ ٍ ساخت ٍ ساص ًْایی تجشتِ ػولی
ٍ دسن هستمین هفاّین هَسد ًظش تَد ،چٌاًچِ تجشتِ گشاى هتَجِ ضذًذ تا یه طشاحی ّذفوٌذ ،هی تَاى دس صَست
فمذاى یه اًشطی اص اًشطی دیگشی استفادُ وشد.

