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  چکيده

زيرا براساس اين  ،مهم است براي پرستاران بسيارشوند  هايي که اين حرفه را شامل مي پرستاري و حوزهانفورماتيک  ه تعريفي جامع ازيارا مقدمه:

برند و همچنين با تعريف دقيق از انفورماتيک پرستاري، جايگاه اين رشته براي ديگر کارکنان  مي پياصول کاري خود پرستاران به وظايف و  تعريف،

  هاي مراقبتي، آموزشي و پژوهشي بود. هدف اين مطالعه معرفي انفورماتيک پرستاري و نقش آن در زمينه. شود درماني مشخص مي -گروه بهداشتي

 Ovid ،Proquest ،Scienceهاي اطالعاتي  اي، از پايگاه نفورماتيک پرستاري، عالوه بر مطالعه کتابخانهمنظور يافتن مطالعات و منابع مرتبط با ا به

Direct  وPubmed  و پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهی(SID) و مقاالت  ۲۰۰۷تا  ۱۹۷۶وجوي مقاالت انگليسي از سال  استفاده شد. جست

مقاله و کتاب  ۴۲و سيستم اطالعاتي انجام شد. در نهايت،  هاي انفورماتيک، انفورماتيک پرستاري کليدواژهز با استفاده ا ۱۳۸۸تا  ۱۳۶۵فارسي از سال 

  برای مرور متون در زمينه انفورماتيک پرستاري مورد بررسي قرار گرفت. 

هاي  ديريت اطالعات پرستاري و ساير پردازشم ،اطالعات وابسته به آن و ترکيبي از فرآيند پرستاريانفورماتيک پرستاري علمي شامل  گيري: نتيجه

   های مراقبتی، آموزشی و پژوهشی پرستاری کاربرد دارد. است. انفورماتيک پرستاري در حوزه اطالعاتي

  ي، آموزش پرستاری، پژوهش پرستاری، مراقبت پرستاریاطالعات سيستمانفورماتيک پرستاري،  :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Providing a comprehensive definition of nursing informatics and areas embracing it is essential 

for nurses, since according the given definition, nurses find their work's responsibilities and principles. 

Moreover, an accurate definition of nursing informatics specifies the position of this discipline for the other 

staffs of health-treatment group. The aim of this article is to introduce nursing informatics and its role in care, 

education and research areas. 

In order to find out the studies and resources related to nursing informatics , beside library study, Ovid, Proquest, 

Science direct and Pubmed and Jihad-e Daneshgahi's scientific information database (SID) were used. English 
articles search was done from 1976 to 2007 and Persian articles search was performed from 1986 to 2009 using 

some keywords including informatics, nursing informatics and information system. At the end, 42 articles and 

books were selected to review the texts in the field of nursing informatics. 

Conclusion: Scientific nursing informatics is a combination of the process of nursing and information pertinent 

to it, the management of nursing information and the other information processing. Nursing informatics is 

applicable in the care, education and research domains. 
Keywords: Nursing Informatics, Information System, Nursing Education, Nursing Research, Nursing Care 
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

   مقدمه

ترين محور   عنوان عمده در شروع هزاره سوم، فناوري اطالعات، به

تحول و توسعه در جهان مطرح شده است. پيشرفت فناوري 

هاي مهمي را براي  هاي اخير در جهان، فرصت در دهه اطالعات

له، او اين مسه وجود آورد هآگاهي از شرايط بيماران ب برایپرستاران 

باالبردن قدرت  هاي جديد براي پرستاران و ايجاد نقش سبب

لذا،  ].۱ه است [دشهاي پرستاري  مراقبت ارايه درآنان گيري  تصميم

دانش و  به افزايشنياز  اطالعاتصحيح مديريت برای پرستاران 

  ].۲دارند [ خودآگاهي 

ه عدم وجود تعريف يکسان و دستورالعمل واحد در مورد  با توجه ب

، اين دانش از ميالدي ۲۰ در نيمه دوم قرنانفورماتيک پرستاري 

، اين مشکلبراي رفع ]. ۳مطلوبيت چنداني برخوردار نبود [

مربوط به  مشترک  تعاريف و اصول ري،پرستاهاي  انجمن

را گسترش دادند اما هيچ يک از آنها نتوانستند انفورماتيک پرستاري 

اين رشته  نظری و کاربرديهاي  درست و کاملي از ويژگي درک

درخصوص هاي مختلف،  بين انجمنند. مشارکت دهدست  هب

سبب ايجاد ، مشترک رشته پرستاري انفورماتيک اصولگذاري  پايه

هاي رشته  ويژگيتوانست تمامي  شد که مي هايي دستورالعمل

رسي عنوان راهي براي دست هب را پوشش داده و انفورماتيک پرستاري

درنظر مربوط به بيماران و ارايه مراقبت با کيفيت  اطالعاتي به منابع

]. روند تحول در زمينه انفورماتيک پرستاري در جهان ۴[ شود گرفته

 دری هاي انفورماتيک پرستار روش کارگيري رو به توسعه است و به

  ].۵ستند [هحال گسترش 

وري ناف هاي کمي بر تعريف انفورماتيک پرستاري در حوزه مقاالت

انجمن انفورماتيک پرستاري نقش اند.  تمركز نمودهاطالعات 

ها و  ، نظريهمفاهيمو را تعريف پرستاري متخصص انفورماتيک 

 اصلي چرخه سيستم عنوان عناصر بهرا  ي مراقبتيها روش

]. با توجه به اهميت ۶است [ انفورماتيک پرستاري معرفي کرده

الزم است که ، درماني -هاي بهداشتي در مراقبتفناوري اطالعات 

شرح پرستاري مفاهيم تخصصي  انفورماتيک پرستاري، تعاريف در

 گيرنده تصميمان به روابط متقابل پرستار بايدداده شوند. همچنين، 

در  توجه کرد. مرتبط با حرفهو تکنولوژي انفورماتيک پرستاري 

 درمانيهاي  مراقبت درپرستار ، نقش انفورماتيک پرستاري تعريف

 مفاهيم پرستاري و وبيشتري يافته گسترش نسبت به قبل 

  ].۷شوند [ توضيح داده مي چارچوب روابط متقابل انفورماتيک در

هايي که اين  پرستاري و حوزهانفورماتيک  ه تعريفي جامع ازيارا

زيرا  ،مهم است رستاران بسياربراي پشوند  حرفه را شامل مي

پي اصول کاري خود پرستاران به وظايف و  براساس اين تعريف،

برند و همچنين با تعريف دقيق از انفورماتيک پرستاري، جايگاه  مي

درماني مشخص  - اين رشته براي ديگر کارکنان گروه بهداشتي

اي از تعاريف انفورماتيک  مجموعهطور کلي، در  به. شود مي

  .ه استدشنقش تکنولوژي در پرستاري تاکيد  ، بهريپرستا

آوري، ذخيره،  ای براي جمع کاربرد تکنولوژي و سيستم رايانه

هاي پرستاري  عرصه مراقبت هاي وابسته در پردازش و اصالح داده

ه خدمات پرستاري را تسهيل، مديريت منابع و يتواند ارا مي

ع آموزشي براي آموزش پذير و از مناب هاي پرستاري را امکان مراقبت

انفورماتيک  هايي که مفهوم در سال]. ۸[ پرستاران حمايت نمايد

هاي پرستاري و در  در مراقبتپرستاران مطرح شده، نقش پرستاري 

جامعه ، اينترنت کارگيري . بهتر شده است انفورماتيک، گسترده

با يکديگر ارتباط  ،ساخت که در فواصل بسيار دور پرستاران را قادر

هاي درماني  برقرار کرده و اطالعات خود را در زمينه مراقبت

اطالعات بهداشتي را در اختيار بيماران  و همچنين، گسترش دهند

از رايانه با استفاده توانند در منزل ببيماران  اي که گونه به ،دنقرار ده

شدن  تا قبل از مطرحکه  درصورتي، کنند قدامبراي کسب اطالعات ا

بيشتر به نقش غيرمستقيم بيماران در حفظ  انفورماتيک پرستاري،

  ].۲، ۱شده بود [سالمتي توجه 

رشد انفورماتيک پرستاري در جهان، جايگاه اين  به رغم روند رو علي

اي هم در اين زمينه انجام  رشته در ايران نامشخص بوده و مطالعه

اين رشته براي نشده است. لذا، نياز به شناخت بيشتر نسبت به 

شود. هدف اين  درماني احساس می -دهندگان خدمات بهداشتي ارايه

هاي  مطالعه معرفي انفورماتيک پرستاري و نقش آن در زمينه

  مراقبتي، آموزشي و پژوهشي بود.

  

  ها روش

منظور يافتن مطالعات و منابع مرتبط با انفورماتيک پرستاري،  به

، Ovidهاي اطالعاتي  پايگاهاي، از  عالوه بر مطالعه کتابخانه

Proquest ،Science Direct  وPubmed  و پايگاه اطالعات

وجوي مقاالت  استفاده شد. جست (SID)علمي جهاد دانشگاهی 

تا  ۱۳۶۵و مقاالت فارسي از سال  ۲۰۰۷تا  ۱۹۷۶انگليسي از سال 

 هاي انفورماتيک، انفورماتيک پرستاري کليدواژهبا استفاده از  ۱۳۸۸

صورت جداگانه و  ها اغلب به و سيستم اطالعاتي انجام شد. اين واژه

صورت ترکيب دو واژه باهم استفاده شد. با توجه  در مواردي هم به

وجو محدوده زماني خاصي قرار داده نشد،  به اينکه در ابتداي جست

هاي ذکر شده بود.  شده مربوط به سال عمده مقاالت مرتبط استخراج

ن يافت و عناوين تکراري حذف شد. تاکيد بر عنوا ۱۴۷حدود 

مطالعات تجربي و مروري در حوزه انفورماتيک پرستاري بود و 

نام، غيرعلمي، مواردی که باعنوان پژوهش همخواني  مقاالت بي

نداشتند و مقاالتي که به غير از زبان انگليسي و فارسي نگارش شده 

ه و کتاب برای مرور مقال ۴۲بودند از مطالعه حذف شدند. در نهايت، 

  متون در زمينه انفورماتيک پرستاري مورد بررسي قرار گرفت. 

  

  نتايج

  تعريف انفورماتيک پرستاري 

افزار)،  ي (سختا رايانهترکيب علوم  با انفورماتيک پرستاري، رشته
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 ها را ، داده)نظریپرستاري ( علم افزار) و علوم اطالعاتي (نرم

در اواخر ]. ۹[ نمايد مي تبديلدانش  و به اطالعات و کردهپردازش 

مراکز در ای  ، مشاغل مرتبط با تکنولوژي رايانه۱۹۸۰دهه 

که انفورماتيک  ييآنجا . ازرو شد با استقبال روبهدرمان  -یبهداشت

شود، شوراي  هاي پرستاري محسوب مي يکي از تخصص پرستاري

، اياالت متحده يکاربرد رايانه در پرستاري وابسته به انجمن پرستار

 ؛ه کرديتعريف نويني از انفورماتيک پرستاري را به اين صورت ارا

 و کسي است که علوم پرستاري، رايانه ی"پرستار انفورماتيک

ها باهم  آوري، پردازش و مديريت داده اطالعات را در جهت جمع

آموزش و  دهد تا از اصول پرستاري، مراقبت باليني، تطبيق مي

]. ۱۰[ و دانش پرستاري را توسعه دهد" پژوهش حمايت کند

پرستاري، ترکيبي از فرآيندهاي پرستاري، اطالعات  انفورماتيک

هاي  وابسته به آن و مديريت اطالعات پرستاري و ساير پردازش

 حمايت از بهداشت ايجاد اين رشته، هدف اصلي از واطالعاتي است 

انجمن ه تعريفي ک در ].۱۱است [سطح جهاني  و سالمت افراد در

درباره انفورماتيک پرستاري  ۱۹۹۹انفورماتيک پرستاري در سال 

کارگيري علم رايانه و علم  هانفورماتيک پرستاري، بارايه داده، 

. انفورماتيک پرستاري سبب قلمداد شده است ياطالعات در پرستار

يندهاي مرتبط با پردازش اطالعات آمراقبت، مديريت و فر یارتقا

شود که پرستاري را در  بب گسترش دانشي ميشده و درنتيجه س

هاي عملکردي، نظير، مراقبت، پژوهش، آموزش و  تمام حيطه

  ].۱۲[ کند" مديريت حمايت مي

ای براي  وري رايانهاکاربرد فن را ، انفورماتيک پرستاريباربرو  شولز

هاي پرستاري از قبيل خدمات پرستاري، آموزش و  تمام زمينه

وري، مفهوم ابا تاکيد بر ضرورت فن هانا]. ۱۳دانند [ يپژوهش م

استفاده از تکنولوژي "پرستاري را در چارچوب انفورماتيک پرستاري 

ايفاي وظايف  و کمک بههاي پرستاري  اطالعاتي در رابطه با فعاليت

هاي اطالعاتي توسط  وريااستفاده از فن ،. بنابراينداند " میپرستاري

هاي  تواند مسير مراقبت مي ،ا مراقبت از بيمارانپرستاران در رابطه ب

باليني را هموار سازد و افراد را براي آشنايي با اصول انفورماتيک 

. او همچنين استفاده از فناوري اطالعات را در پرستاري آماده سازد

داند که در محدوده پرستاري است و توسط  ارتباط با علومي مي

مراقبت بيماران، مديريت، آموزش و شود و شامل  پرستاران ارايه مي

  ].۱۴پژوهش است [

، با کنارنهادن مفهوم تکنولوژي و توجه بيشتر به کورکورانو  گريوز

ای و  ترکيبي از علوم رايانه"تعاريف مفهومي، انفورماتيک پرستاري را 

هاي  پردازش داده علوم اطالعاتي و علوم پرستاري که به مديريت

کند تا از اصول  پرستاري کمک مي اطالعات و دانش ،پرستاري

کنند  تعريف می ه خدمات پرستاري حمايت کند"يپرستاري و ارا

اين  کورکورانو  گريوزيکي از داليل پذيرش گسترده تعريف ]. ۱۵[

هاي  در نظريهاصلي  مفاهيماست که مديريت اطالعات، يکي از 

مديريت اطالعات در  و همچنين،شود  محسوب مي پرستاري

گيري  نشان دهد که چگونه تصميم اين توانايي را دارد تا پرستاري

  .گذارد باليني و پژوهشي روي مراقبت بيمار تاثير مي

، تعاريف مربوط به انفورماتيک پرستاري را مورد تجزيه و تورلي

داده و الگوي انفورماتيک پرستاري را پيشنهاد کرد.  تحليل قرار

 ،ه نداده استيپرستاري ارااگرچه وي تعريف جديدي از انفورماتيک 

و  گريوزشده توسط  ارايهاما از تعريف انفورماتيک پرستاري 

در الگوي پيشنهادي خود از  ،تورليعمل آورد.  هحمايت ب کورکوران

علوم شناختي همچون حافظه، حل مساله، کسب مهارت، پردازش 

گفتاري، توجه و مشاهده استفاده نموده است. اين مفاهيم به 

کنند تا فرآيند  مک ميکانفورماتيک پرستاري متخصصان 

هاي  از فعاليت اطالعات را درک کرده و گيري، پردازش و تصميم

  ].۱۶[ پرستاري حمايت نمايند

  

  نقش مراقبتي انفورماتيک پرستاري

يت ماههاي درماني  مراقبت ارايه نحوه انفورماتيک پرستاري در

تا درک بهتري از نمايد  اساسي دارد، زيرا به پرستاران کمک مي

تواند سبب  ها به بيماران پيدا کنند و در نهايت، مي ارايه مراقبت

 گريوز ].۱۷تري از اطالعات مراقبتي و درماني شود [ کاربرد گسترده

با تشخيص پرستاري  لزوم درک نحوه پژوهش خود در ،کورکورانو 

نحوه دريافت اطالعات از سيستم  واستفاده از سيستم اطالعاتي، 

  ].۱۵ای را مطرح کردند [ رايانه

هاي انفورماتيک پرستاري بسياري در سطح جهان وجود  سازمان

دارد که مجمع انفورماتيک پرستاري استراليا، گروه انفورماتيک 

ای در  پرستاري در برزيل، گروه متخصصين پرستاري و جامعه رايانه

رماتيک بريتانيا، انفورماتيک پرستاري اروپايي، گروه پيشروي انفو

المللي، جامعه اسپانيايي انفورماتيک  پرستاري و پزشکي در سطح بين

از آن  و اينترنت پرستاري و گروه انفورماتيک پرستاري سوئيس

ها بر استفاده از تکنولوژي و کاربرد رايانه  اند. همه اين سازمان جمله

]. الزم است به ۱۸نمايند [ هاي پرستاري تاکيد مي در ارايه مراقبت

وابسته به  پرستاريهاي  کيفيت مراقبت ن نکته توجه شود کهاي

توانند براي انجام  دامنه اطالعاتي است که پرستاران انفورماتيک مي

گيري استفاده کنند. درحقيقت، تکنولوژي نقش  فرآيند تصميم

، لذا استفاده کند ايفا ميکردن اطالعات مورد نياز  فراهماي در  عمده

پرستاري سبب بهبود مراقبت شده و در نتيجه، از رايانه در مراقبت 

  ].۱۹توان اتخاذ نمود [ هاي بهتري را مي  تصميم

اثرات مربوط به انفورماتيک را در نيز و همکاران  دسجاردين

هاي  را در برنامهند. آنها انفورماتيک پرستاري نظر گرفت پرستاري در

دست آمده  نتايج به .قرار دادند کارشناسي ارشدو  کارشناسيدرسي 

شده  هاي درسي اضافه نشان داد که پس از اجراي برنامه

  ].۲۰هاي باليني پرستاري ارتقا يافته است [ مراقبت

خود دريافتند که استفاده از مفاهيم پژوهشي از نتايج ، وريهکو  پتل

طراحي و ارزيابي  درپرستاران را ، تواند مينظري پرستاري 
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

وري اطالعات افن سبب توسعهو  کمک نمودههاي اطالعاتي  سيستم

دهندگان خدمات  هيگسترش شبکه ارتباطات بين ارا]. ۲۱شود [

نياز به مشارکت و همکاري واحدهاي  مراقبتي،درماني و نيروي کار 

ه خدمات با يهاي بهداشتي ارتقا يافته و ارا تا مراقبت داردسازماني 

 درآن، توسعه اطالعات  بازدهي باال صورت بگيرد. عالوه بر

 نياز ماهر به مشارکت متخصصان کارآمد و ای رايانههاي  سيستم

بتوانند  وداشته باشند  و پرستار رابطه بيمار تا دانش جامعي از دارد

را با موفقيت به اجرا هاي بهداشتي  ي مربوط به مراقبتها پروژه

]. در همين رابطه، نتايج پژوهشي تحت عنوان عوامل ۲۲[ درآورند

تواند در  دهد که مشارکت مي ه در کارکنان نشان میکارگيري رايان به

عالوه، اين امر  ]. به۲۳کارگيري رايانه نقش مهمي داشته باشد [ به

شود تا پرستاران از بيماران مراقبت بهتري انجام دهند  سبب مي

]۲۴.[  

کارگيري بهينه از سيستم اطالعات پرستاري، بررسي و  براي به

بسيار مهم است. در همين رابطه، هاي اطالعاتي  ارزيابي سيستم

، در پژوهشي به اهميت ارزيابي کاربردهاي انفورماتيک در کوريه

ي براي مچندين روش کو  هاي بهداشتي اشاره نموده است مراقبت

روند ارزيابي داده است. هاي انفورماتيک پيشنهاد  ارزيابي سيستم

ن پژوهش نيز در ايهاي انفورماتيک  ي و کيفي در توسعه سيستمکم

نقاط ضعف و قوت  قرار گرفت. او در اين پژوهش،مورد مطالعه 

هاي  هاي ارزيابي کاربردهاي انفورماتيک در مراقبت چارچوب

، در پژوهشي اعالم يغمايي]. ۲۵داد [بهداشتي را مورد توجه قرار 

هاي آموزشي متفاوتي برای پرستاران طراحي و اجرا  نمود که دوره

از موارد کاربرد چنداني در کار باليني آنها  شده است که در بسياري

کارگيري ابزارهاي معتبر و پايا براي سنجش  نداشته است. لذا، به

ای نقش مهمي در ارتقای آگاهي پرستاران دارد  هاي رايانه آموزش

]۲۶.[  

گيري  پژوهشگران به تصميم تا باعث شدچالشي، اين نظريات 

گيري باليني  فرآيند تصميمبه و نيز انفورماتيک پرستاري  درخصوص

و به اين  نمايندخاصي  توجههاي اطالعاتي  در طراحي سيستم

هنگام  ها در آوري داده با درک نحوه جمعنتيجه برسند که 

دهنده انفورماتيک  ارايه، طراحان باليني توسط پرستاران گيري تصميم

سيستمي را ايجاد کنند که نيازهاي پرستاران را در  بايد

و همکاران بيان  اشتري]. ۲۷[ هاي باليني برآورده سازد يگير تصميم

رساني پرستاري، قسمتي از سيستم  داشتند که سيستم اطالع

توان با طراحي فرآيند  اطالعاتي مراقبت سالمتي است و مي

  ].۲۸هاي باليني را ارتقا داد [ گيري پرستاري تصميم

  

  پرستاري انفورماتيک آموزشي نقش

شمار  به پرستاريبسيار مهم انفورماتيک  آموزش يکي از جوانب

هاي  ايجاد رشته در رشدي به رو گرايش پرستاري، آموزش در .رود مي

 نيازهاي تا وجود آمده تخصصي نظير انفورماتيک پرستاري به

ساير  و اطالعات به دسترسي سهولت با ارتباط را در دانشجويان

ترين  تازه  بتوانند بهبايد پرستاران نمايد.  برآورده فناوري هاي قابليت

 های نظريهگسترش دانش و کنند و اطالعات علمي دسته پيدا 

هاي جديد و  لذا، ايجاد تخصص .پرستاري را مورد توجه قرار دهند

منظور دستيابي به  هاي الزم براي استفاده از تکنولوژي، به آموزش

 است کهباليني نيز شايان توجه  هاي مربوط به مراقبتاطالعات 

يابي به اين  سبب دستتواند  انفورماتيک در رشته پرستاري مي

مربوط به  هاي ويژگي و همکاران دسجاردين]. ۲۹اهداف شود [

صورت برنامه  آن را بهدرنظر گرفته و  در پرستاري انفورماتيک را

در  ].۳۰[ قرار دادندآموزشي ترکيبي در مقطع کارشناسي مورد توجه 

و همکاران نيز تحقيقاتي آنالين را روي اين  نيل مکاياالت متحده، 

مورد هاي  ها انجام دادند. اهداف اصلي آنها شناسايي صالحيت برنامه

بوده است  پرستاريانفورماتيک  درو کسب اطالعات کافي نياز 

]۳۱.[  

مستلزم آن است که  پرستاري،در  انفورماتيکاستفاده موثر از 

اي  شدن حرفه تخصصيد ينآهاي جديدي را در فر نقش پرستاران

باعث گسترش  اين زمينه،هاي جهاني در  پيشرفت. بپذيرندخود 

آموزشي شده جديد هاي يادگيري و دسترسي به منابع  وسيع فرصت

ايجاد شود تا  امکانات آموزشي براي پرستارانالزم است  و است

درمورد ارزش اطالعات  وجستجوگران اطالعات باشند بتوانند 

 ،که جهاني اينترنت براي استفاده آنان موجود استوسيعي که در شب

هاي آموزش  برنامه ،بنابراين. و ارزشيابي بپردازند قضاوتبه 

بايد قابل تغيير براساس نيازهاي  ،بر پايه كامپيوتر پرستاري

تا امکان  باشد اي حرفه هاي جديد و تطبيق با نگرش اي منطقه

تربيت پرستاراني با تخصص انفورماتيک ايجاد شود، زيرا يک پرستار 

گيري  داند که پايه و اساس هرگونه تصميم خوبي مي بهآنفورماتيک 

دسترسي و برخورداري از  ،هوشمندانه که منجر به تحقق هدف شود

بتواند به پرستار انفورماتيک نکه آبراي ]. ٣٢[ اطالعات دقيق است

در  توجه و آموزش انفورماتيک بايد ،وجه ايفاي نقش کندبهترين 

فناوري اطالعات زيرا  تمام گستره محيط آموزشي وجود داشته باشد

و توسط  استحوزه پرستاري  هرگونه عملكردهايي را كه در

با آنکه دانش . دهد تحت تاثير قرار مي را آيد اجرا در مي پرستاران به

ر دانش انفورماتيک را شکل ديگيکرايانه و اطالعات (که با 

دهند) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزي  مي

گستره  مراقبت،و  پرستاريند، ولي ازآنجاکه علوم مرتبط با هست

دهند،   را در دنياي فعلي اطالعات جهان تشکيل مي اي دانش پيچيده

صورت دانشي مستقل و  هب پرستاري در جهانانفورماتيک لذا 

همگام با همين خاطر،  . بهکادميک شکل گرفته و توسعه يافته استآ

ميالدي،  ۱۹۸۰گسترش آموزش و عملکردهاي پرستاري در دهه 

هاي بسيار مهم در بخش  نيز يکي از حوزه پرستاريانفورماتيک 

و اتحاديه  اياالت متحدهموسسه پرستاران  و پرستاري شناخته شد

ای را در بخش  ملي نيز از جمله نهادهايي بودند که کاربردهاي رايانه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               4 / 8

http://edcbmj.ir/article-1-137-fa.html


 ۲۰۳   مراقبتو  آموزش، پژوهش؛ کاربرد انفورماتيک در پرستاري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 3, Fall 2012 

پرستاري، مورد توجه خود قرار دادند. از طرف ديگر، اين دو نهاد، 

صورت ملي و  بهپرستاري درخصوص پيشبرد و گسترش انفورماتيک 

جاربارا هيروکارول نيز  ۱۹۸۸فعاليت نمودند. در سال  المللي، بين

هاي آموزشي در اين  به طراحي فهرست اقدام ،اتا ماريو  تگاسر

نيز  شيال کورکارانو  جوديت گراوزمينه کردند. در همان سال، 

عنوان يک پايه و اساس علمي براي علوم  را به پرستاريانفورماتيک 

اطالعات و رايانه و درنهايت نيز مديريت و پردازش  ،پرستاري

  ].۳۳[ ند، درنظر گرفتاه اطالعات و داده

از  بايدد که پرستاران نمودنو همکاران، بر اين نکته تاکيد  گارد

الزم را نيز در اين  هاي گاهيتکنولوژي اطالعاتي استفاده کرده و آ

اي را تهيه و ميزان  نامه پرسش همچنين،د. ندست آور رشته به

کننده را سنجيدند. نتايج اين  مهارت و اطالعات افراد مشارکت

در کليه  مورد مطالعه،دهنده آن است که پرستاران  پژوهش نشان

کارگيري  ]. به۳۴کردند [ هاي خود از انفورماتيک استفاده مي فعاليت

اي  طي مطالعه، يغماييرايانه، نياز به آموزش کافي و مناسب دارد. 

ديگر در اين رابطه نشان داد که آموزش رايانه به پرستاران سبب 

عالوه، آموزش رايانه با هنجارهاي  بهکاهش اضطراب شده و 

اجتماعي همبستگي داشت؛ لذا پرستاراني که سطح آموزش آنها 

بيشتر بوده، توجه بيشتر به سطح انتظارات افراد مافوق سازمان 

نشان دادند. لذا هرچه سطح آموزش کارکنان بيشتر باشد، اضطراب 

  ].۳۵يابد [ آنان بيشتر کاهش مي

ها، سبب افزايش توجه به اهداف  زمانای در سا آموزش رايانه

شود. در همين رابطه، نتايج پژوهشي در مراکز  سازمان مي

درماني کشور استراليا نشان داد که پرستاران و کارکنان  -بهداشتي

% ۱/۳۷درماني از رايانه استفاده کرده و  -در مراکز بهداشتي

هاي  رههاي آموزشي رايانه را گذرانده بودند و کساني که دو دوره

رايانه را گذرانده بودند، توجه بيشتری به انتظارات سازمان  نشان 

، باعث تغييراتي اصلي در آموزشيدر ايرلند نيز برنامه ]. ۳۶دادند [ مي

انفورماتيک  با استفاده از که، . بدين صورتانفورماتيک پرستاري شد

. صورت گرفتتوسعه هاي الکترونيک بيماران  پرستاري در پرونده

تغييرات اساسي در رويدادهاي باليني و توسعه در ن امر سبب اي

  ].۳۷شد [درماني  -هاي بهداشتي سيستم

افزارهايي دارد که  کارگيري رايانه در مراکز درماني، نياز به نرم به

که بايد  شود ميتاکيد زبان مشترک بين پرستاران ايجاد نمايد. لذا 

للي توافق نظر حاصل الم در مورد اصطالحات پرستاري در سطح بين

هاي اطالعاتي پرستاري و بيمارستاني نظير  ادغام تکنولوژي. شود

 نيز براي توسعه فرآيندها و شناسايي و ،پرونده الکترونيکي بيماران

ز يالمللي حا مديريت دانش و استانداردهاي بين ،اجرا، ندسازيتسم

قابل ]. اينترنت ابزار مکمل آموزشي و پديده غير۳۸[ اهميت هستند

  ].۳۹هاي پرستاري است [ اجتناب براي حرفه پرستاري و مراقبت

قصد دارد تا آموزش  که است يانفورماتيک پرستاري از جمله موارد

از آن هاي ملي پرستاري به حمايت  سازمانو  پرستاري را ارتقا دهد

حال  اند. در اين رشته پرداخته پرداخته و به مطالعاتي برای بررسي

شدن به فردي آگاه درخصوص  ري از موارد، تبديلحاضر، در بسيا

شود.  حرفه تواند باعث ايجاد استقالل اين انفورماتيک پرستاري مي

هاي آموزشي پايه و اساسي در  هايي که پيشنهادکننده برنامه برنامه

 واند  ند نيز در سطح جهان، مورد توجه قرار گرفتههستاين زمينه 

، براي گسترش دستاوردهاي درماني اقداماتبسياري از اين 

هاي جاري در  . پيشرفتهستندنياز  فاکتورهاي مورد جزءپرستاران 

 پرستاري، هنوز در ابتداي راه خود قرار گرفته است حوزه انفورماتيک

هاي  تواند پذيراي بسياري از سيستم ، ميو در فرآيند تکاملي خود

   ].۴۰[ درماني در سطح جهان باشد -جديد بهداشتي

اقدام نموده  پرستاريبه توسعه علمي انفورماتيک  نانسي استاگر،

رايانه، نقطه نظراتي  -تحقيقات وي در تعامالت پرستار و است

هاي پيچيده باليني فراهم کرده  ها و محيط درمورد کاربرد سيستم

با ساير تعاريف همخواني  پرستارياست. تعريف وي از انفورماتيک 

و  کارول گاسرت حقيقات صورت گرفته توسطدرنهايت، ت ].۴۱[ دارد

تنها اصول  هاي انفورماتيک نه در زمينه قابليت کريستين کرون

بلکه روي استانداردهاي توسعه برنامه  ،گيرد برمي انفورماتيک را در

 آموزشي پرستاران نيز تاثيرگذار است و دامنه استانداردهاي اصول

  ].۴۲[ دکن را تعيين مي پرستاريانفورماتيک  آموزش

  

  پرستاري انفورماتيک شيپژوه نقش

در  کننده کمکعنوان ابزاري  اطالعات به ای هاي رايانه سيستم

سرعت و  پرستاري،هاي  مراقبتتواند سبب ارتقا  ها، مي پژوهش

توانايي د. پرستاران، همواره بايد وش گيري فرآيند تصميمدقت در

براي پردازش اطالعات  برایرا هاي اطالعاتي  کارکردن با سيستم

با توجه به  ].۲، ۱[ داشته باشندهاي خود  رسيدن پژوهش نتيجه به

پژوهش در در حيطه  ناپذير جدايیاينکه پردازش اطالعات بخشي 

رود، عملکرد پرستاران وابسته به  شمار مي پرستاري بهمطالعات 

از طريق پردازش اطالعات در است که  ياطالعات معتبر

آيد و نتايج حاصل از اين  دست مي عاتي بههاي اطال سيستم

هاي درماني، مديريت، مشاوره،  مراقبت درتواند  ميها  پژوهش

   ].۴۳[ باشد کاربرد داشتهآموزش 

، عمدتاً براساس ها عمل آمده ناشي از پژوهش هاي به گيري تصميم

. اين استهاي فني  اطالعات مربوط به منابع اطالعاتي و مهارت

تواند حمايت الزم را از تصميمات  اي است که مي نهگو اطالعات به

. در ه نمايديعمل آورده و خدمات بهتري را به بيمار ارا باليني به

هاي  و همکاران، مطرح کردند که براي فعاليت نيل مکهمين راستا، 

پژوهشي، استفاده از انفورماتيک پرستاري و کسب اطالعات 

گرفتن از  توان با اقدامات پژوهشي و با کمک ضروري است و مي

پرستاري هاي  و نظريهمفاهيم  انفورماتيک پرستاري، در گسترش

 االت متحدهاي يانجمن پرستار]. مطالعاتي که توسط ۴۴اقدام نمود [

(ANA) ه تعريف انفورماتيک يضرورت ارا ،صورت گرفته است
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فريده يغماييو  رقيه صادقي  ۲۰۴

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

به نقش تکنولوژي در  . اين تعريف،دهد نشان مي پرستاري را

تعاريف ، در بالو  هانا همچنين ].۴۵[ تاکيد دارد پرستاريتخصص 

اي از  مجموعه پرستاري،انفورماتيک  خود بيان داشتند کهشده  هيارا

گيري در مورد بيمار و  که به تصميماست تي هاي اطالعا تکنولوژي

کند  کمک مي تيم درمانيتوسط و مراقبتي ه خدمات درماني يارا

]۱۴.[  

درمورد لزوم درک نحوه ساختاربندي مشکالت  ،کورکورانو  گريوز

باليني و نحوه دريافت اطالعات از سيستم  پرستارانباليني توسط 

محققان به آنها سبب توجه ساير اند. نظريات  صحبت نموده

]. بنابراين، ۱۵شد [ پرستاريگيري تحت شرايط انفورماتيک  تصميم

 بايد، باليني گيري ها در هنگام تصميم آوري داده بادرک نحوه جمع

هاي  گيري را در تصميم پرستارکه نيازهاي  شودسيستمي ايجاد 

ز کاربرد روي هدف اعبارتي ديگر، بايد  . بهباليني برآورده سازد

هاي مفهومي اين  نه خود تکنولوژي. جنبه شود وتکنولوژي تمرکز 

انفورماتيک تعريف با ساير مقاالت تناسب و سنخيت داشته و علم 

ارتباط  پرستاريدانش  و اطالعات ،ها با مفاهيم دادهپرستاري 

اطالعات و  ،ها (داده مديريت اطالعاتکند، زيرا  مستقيم پيدا مي

بدون تکنولوژي محسوب  يابا  پرستاريي اصول دانش) هسته اصل

  ].۱۵[ دشو مي

 ،ترين وظيفه پرستار، مراقبت از بيمار است مهمکه  از آنجايي

شناخت باليني و  تواند در ايفاي اين نقش کمک کند تکنولوژي مي

را هدايت هاي اطالعاتي  توسعه و ارزيابي سيستم ،تواند طراحي مي

وري اطالعات و توسعه افنبر  ،بيان کند که آيا اين شناخت کرده و

عنوان کردند که محققان عملکرد انساني تاثيرگذار است يا خير. 

بيمار مراقبت از پرستاري مرتبط با  اقداماتدر درک  دانش نظری،

را تحقيقات علمي نتايج بتوان  مشروط بر اينکهز اهميت است. يحا

و همکاران تاکيد دارند که  وارن. وداستفاده نم کرديحيطه عمل در

وجود  کرديبه نتايج عمل نظریموانع و مشکالتي در تبديل نتايج 

فاصله برای به حداقل رسانيدن مشارکتي را  هاي استراتژي آنهادارد. 

بين  يگسترش شبکه ارتباط]. ۹دانند [ ضروري ميعمل  نظر وبين 

و همکاري مشارکت  ،درماني - مراقبتيدهندگان خدمات  هيارا

هاي بهداشتي ارتقا يافته و  طلبد تا مراقبت واحدهاي سازماني را مي

آن، توسعه  ه خدمات با بازدهي باال صورت بگيرد. عالوه بريارا

هاي تکنولوژي ارتباطات به مشارکت متخصصان  اطالعات و سيستم

نياز دارد. نظير انفورماتيک پرستاري  هايي تخصصکارآمد و با 

تر و کاربردي است  هاي عميق فوق، نياز به بررسيدرخصوص يافته 

  بودن آن است. هاي مقاله حاضر، مروري که از محدوديت

  

  موانع اجراي انفورماتيک پرستاري

نمايد تا درک بهتري از  انفورماتيک پرستاري به پرستاران کمک مي

تواند سبب کاربرد  ها به بيماران پيدا کنند و درنهايت مي ارايه مراقبت

در تحقيقات  بوگرتري از اطالعات مراقبتي و درماني شود.  گسترده

هاي  مراقبتنقش انفورماتيک در ارتقای به تحليل و بررسي  خود،

به اهميت نقش انفورماتيک در مراقبت انه پرداخت و درماني در خ

 ]. يافته ديگر حاصل از اين مطالعه، نقش۴۶برد [ بهتر از بيماران پي

کارگيري زبان مشترک بين  و به پرستاري انفورماتيک آموزشي

همخواني  و همکاران ناهمپرستاران است. اين يافته با مطالعات 

ت انفورماتيک پرستاري گسترش مداخال دارد. تحقيق او درخصوص

هاي بسيار مهم در بخش  يکي از حوزه کهآموزش  در حوزه

و  کروميک مک]. همچنين، ۴۷ه، بوده است [پرستاري شناخته شد

 که در تحقيقي که انجام دادند بر اين مساله تاکيد داشتندهمکاران 

المللي توافق نظر  بايد در مورد اصطالحات پرستاري در سطح بين

از دانشکده پرستاري بالتيمور مريلند نيز،  منام شي]. ۴۸[ حاصل شود

در مقاله خود در مورد اقدام به تربيت پرستاران در مقاطع کارشناسي 

ارشد و دکتراي انفورماتيک پرستاري در اين دانشکده اشاره کرده 

هاي مراقبتي، آموزشي، پژوهشي،  آموختگان در حيطه است و دانش

]. درنهايت، يافته آخر اين ۴۹شوند [ کار مي مديريتي مشغول به

است که با  پرستاري انفورماتيک شيپژوه مطالعه درخصوص نقش

مربوط  هاي پژوهشاي را در  مشارکت عمدهکه  زيلستارفمطالعات 

هاي  . وي توانست پروژه، تاييد شدای انجام داد به علوم رايانه

اهميت نقش پژوهشي انفورماتيک پرستاري بسياري را درخصوص 

حمايت از  ،ها هدايت کند. مضمون اصلي اين پروژه

هاي صورت گرفته، ثبت اطالعات در رايانه براي  گيري تصميم

  ].۵۰[ درازمدت بود هاي پژوهش

درماني دارد و  -حرفه پرستاري نقش مهمي در نظام بهداشتي

هاي  داده ،در ايران .ودش ها توسط اين گروه توليد مي بيشترين داده

درماني  -صورت پراکنده و مختلف در مراکز بهداشتي پرستاري به

 ،شناسي هاي جمعيت اغلب داده ،ها شوند. در بيمارستان گردآوري مي

گردآوري  ،در پذيرش و روي فرم پذيرش و خالصه ترخيص

هاي پرستاري روي اوراق گزارش پرستاري، نمودار و  شوند. داده مي

م حياتي و همچنين اوراق مربوط به عمل جراحي يالکنترل ع

عدم آگاهي  و دانش پرستاران از انفورتيک شوند.  گردآوري مي

پرستاري و مقاومت مديران در اين رابطه مانع بزرگي در اجراي 

توان با اجراي اقداماتي روند ارتقا  انفورماتيک پرستاري است که مي

  را تسهيل و هموار نمود.

  

  کردن انفورماتيک پرستاري اجراييراهبرد 

ن پرستاري، مديريت امتخصص کارگروهي متشکل ازتشکيل 

، تشخيص و اهداف کارگروه، تعيين اطالعات و انفورماتيک پرستاري

تعريف دقيق  ی،دانش و مهارت انفورماتيك در پرستاران بالين ارتقای

 محتواي نظري وريزی  برنامه ،هاي انفورماتيک پرستاري فعاليت

التحصيلي و  هاي انفورماتيک پرستاري از پذيرش تا فارغ عملي دوره

مستندسازي مراقبت  ،مقاطع باالتر مانند کارشناسي ارشد براینيز 

هاي پرستاري در پرونده الکترونيکي بيمار و  داده ، ثبتپرستاري
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، ها روزکردن داده ارزيابي و به، درماني -هاي بهداشتي پايگاه داده

نظارت بر كيفيت  ،هاي اخالقي كاربرد فناوري در بالين جنبهتوجه به 

، توسعه و ارزشيابی هاي الكترونيكي هاي پرونده ها و ايمني داده داده

هايي در  همايش ، برگزاریها در بالين افزارهاي آناليز كيفي داده نرم

، توسعه سواد اطالعاتي پرستاران برایمورد انفورماتيك پرستاري 

، جوي اطالعاتو جست های روش به يادگيريپرستاران تشويق 

و علوم  ای رايانههاي مربوط به علوم  اي با رشته رشته همكاري بين

ارتباط موثر بين پرستاران انفورماتيك در بالين، ، برقراری پزشكي

تالش ، هاي مراقبتي، مراكز درماني سرپايي پزشكان، مديران، آژانس

ت فناوري اطالعات در بردن به اهمي در جهت افزايش درك و پي

هاي مرتبط با  بالين براي پرستاران، پزشكان، مديران سازمان

هاي مناسب  روشکارگيری  ، بهنهايت بيماران خدمات بهداشتي و در

ارزشيابي پرستاران انفورماتيك در بالين و بازخورد به آنها و  برای

ارتباط بين پرستاران انفورماتيك در بالين، ، توسعه رفع نواقص

پيشرفت ، پايش ها ها و دانشکده آموزش و پژوهش در بيماستان

ن براي آد يپرستاران انفورماتيك در مورد ارتباط با بيماران و فوا

انداز انفورماتيكي با پرستاران و استفاده از نظرات  توسعه چشم، بيمار

افزارها با توجه به نياز موجود در  ها و توسعه نرم ريزي آنها در برنامه

 وتكنولوژي مناسب با عملكرد پرستاري برای توسعه تالش و  بالين

در  دنتوان عملكرد پرستاري متناسب با تكنولوژي مي اجراینه 

 د.نگشا باش راهکردن انفورماتيک پرستاری  اجرايی

  

  گيري نتيجه

رشد انفورماتيک پرستاري در جهان، ضرورت  به با توجه به روند رو

درماني، شناخت بيشتري  -دهندگان خدمات بهداشتي دارد تا ارايه

هدف از انفورماتيک نسبت به اين رشته پيدا کنند. ازآنجاکه 

ها  جامعه و خانواده ،پرستاري اين است که بهداشت و سالمت فرد

ترين  مهم. سازي شود ات و ارتباطات بهينهارتقا يابد و مديريت اطالع

و وجود رشته انفورماتيک  وظيفه پرستاران، مراقبت از بيمار است

 و ترين ترين، کاربردي ه علمييتواند به پرستاران در ارا ميپرستاري 

  ها کمک کند.  ترين مراقبت دقيق
 و ترکيبي از فرآيند پرستاريانفورماتيک پرستاري علمي شامل 

مديريت اطالعات پرستاري و ساير  ،وابسته به آناطالعات 

مشارکت در اعمال  است. با توجه به اينکه هاي اطالعاتي پردازش

به  که ۲۱پرستاران قرن  ،بخش اصلي در آموزش است ،تغييرات

در قبال استفاده معقول از اين  ،منابع اطالعاتي جديد دسترسي دارند

توانند بدون کسب  اطالعات، مسئوليت دارند. پرستاران آينده نمي

هاي  در حيطه ها هاي فني، خود را براي رويارويي با چالش مهارت

ها و اطالعات  از داده بايدپرستاران  ؛ لذا،آماده کننداي  مختلف حرفه

 تا مراقبت و دانششند ها استفاده معقولي داشته با ورياو دانش و فن

تواند  انفورماتيک پرستاري ميو در اين راستا  پرستاري را ارتقا دهند

هاي آموزشي، مراقبتي، پژوهشي و مديريتي نقش خود را  در حوزه

هاي  و ذخيره اطالعات مراقبتباعث حفظ خوبي ارايه دهد و  به

ت هايي شود که در ارتباط مستقيم با کيفي باليني و گسترش پژوهش

  .هاي درماني از بيماران قرار دارد مراقبت
شدن  در خاتمه بايد يادآور شد که با توجه به گسترش و تخصصي

پرستاري در ايران، الزم است که نسبت به ايجاد رشته تخصصي 

شده  گيري از خدمات ارايه انفورماتيک پرستاري توجه شود تا با بهره

شده توسط  رايهتوسط متخصصان انفورماتيک پرستاري، خدمات ا

هاي آموزشي، پژوهشي، باليني و مديريتي ارتقا  پرستاران در حيطه

  يابد.
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