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سردبیر محترم
ــده و  ــر وارد ش ــی بش ــاد زندگ ــی ابع ــه تمام ــاوری ب ــروزه فن ام
تحــوالت چشــمگیر و روزمــره زندگــی انســان ها را بیــش از پیــش 
تحــت تأثیــر خــود قــرار داده  اســت. از ایــن رو، موفقیــت دولت هــا، 
صنایــع، شــرکت ها و تک  تــک افــراد یــک جامعــه، بــه چگونگــی 
ــاوری در  ــرد فن ــاوری وابســته شــده اســت )1(. کارب اســتفاده از فن
سیســتم های مراقبتــی ماننــد ســایر سیســتم های موجــود در 
جوامــع بــا ســرعت بســیار در حــال رشــد اســت )2(. در ایــن بیــن 
ــده  ــه طــور چشــمگیری در گذشــته، حــال و آین ــز ب پرســتاری نی
تحــت تاثیــر فنــاوری مراقبتــی و اطالعاتــی بــوده، هســت و خواهد 
ــک  ــرد ی ــوارد ســاده  ای چــون کارب ــاوری از م ــن فن ــود )3،4(. ای ب
ــون پایشــگرهای  ــده  ای چ ــوارد پیچی ــا م ــر الکترونیکــی ت ترمومت
ــی  ــژه، سیســتم های اطالعات ــه شــده در بخش هــای وی به کارگرفت
رایانــه ای و ... را شــامل می  گــردد .متــون گذشــته نشــان مــی دهــد 
کــه امــروزه انقــالب و تحــول در فنــاوری در محــل کار بــا ظهــور  
اســترس حرفــه ای همــراه اســت، کــه صرفنظــر از عوامــل ایجــاد 
کننــده آن مــی توانــد بــر ســازمان دارای آثــار منفــی باشــد )5،6(. 
از مهمتریــن ایــن مشــکالت وعــوارض، تنــش روحــی و اســترس 
ــام تکنواســترس  ــا ن ــاوری اســت کــه از آن ب ــرد فن ناشــی از کارب
یــاد مــی شــود. از دیگــر اصطالحــات مشــابه مــی تــوان بــه تکنــو 
ــرد )7(.  ــاره ک ــوژی اش ــرس از تکنول ــزی و ت ــاوری گری ــا، فن فوبی
بــه صــورت شــفاف تــر ایــن چنیــن مــی تــوان بیــان نمــود کــه 
تکنــو اســترس یــک معضــل مــدرن ناشــی از عــدم توانایــی بــرای 
ســازگاری بــا فنــاوری هــای جدیــد در سیســتم ســالمت اســت و 
در واقــع ترکیبــی از اضطــراب عملکــرد، فراوانــی اطالعــات، تضــاد 
ــف  ــری در تعری ــت )8(. اخت ــازمانی اس ــای س ــی و فاکتوره نقش
ــی  ــر ذهن ــت از تصوی ــترس عبارتس ــو اس ــد تکن ــی گوی ــر م دیگ
منفــی افــراد از تکنولــوژی جدیــد )9(. تکنــو اســترس نتیجــه ای از 
یــک تــرس جدیــد و افزایــش یافتــه مرتبــط بــا تجهیــزات اســت و 

مــی توانــد به طــور موثــری باعــث افزایــش اســترس در پرســتاران 
شــود. چــرا کــه عــالوه بــر عــدم آشــنایی کافــی، از آنهــا خواســته 
مــی شــود تــا اســتفاده از ایــن فنــاوری جدیــد را بــه مجموعــه ی 
ــل  ــه تحمی ــد کــه منجــر ب ــه کنن ــه ی خــود اضاف کارهــای روزان
اســترس مضاعــف و تکــرار شــونده مــی شــود کــه آســیب رســان 
اســت )10(. تکنــو اســترس دارای پنــج بعــد مختلــف مــی باشــد 
کــه عبارتنــد از :احســاس فشــار، درگیــری بــا فنــاوری، پیچیدگــی 
ــاد، احســاس ناامنــی در  ــه کســب اطالعــات زی ــاز ب ــاوری و نی فن
ــه  ــاوری ب ــتفاده از فن ــان در اس ــدم اطمین ــاوری، ع ــتفاده از فن اس

علــت تغییــرات دائمــی )11(.
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــج حاک ــز نتای ــر )10( نی ــی دیگ در پژوهش
ــش  ــه کاه ــر ب ــتاران منج ــن پرس ــترس در بی ــو اس ــش تکن افزای
ــان مــی گــردد و بالعکــس، افزایــش بهــره وری در  بهــره وری آن
ــن  ــترس در بی ــو اس ــم تکن ــزان ک ــان از می ــتان نش ــک بیمارس ی
کارکنانــش دارد. هــم چنیــن از دیــدگاه وی مشــارکت دادن 
ــاوری از دیگــر  ــر فن ــا تغیی ــدازی و ی پرســتاران در انتخــاب، راه ان
عواملــی اســت کــه بــه کاهــش تکنــو اســترس در بیــن پرســتاران 

ــرد. ــد ک کمــک خواه
ــری،  ــم گی ــن تصمی ــتاران در حی ــه پرس ــن دادن فرصــت ب بنابرای
تغییــر و یــا اجــرای فنــاوری منجــر بــه کارآیــی بیشــتر و 
پذیــرش فنــاوری در بیــن پرســتاران مــی شــود. گرفتــن بازخــورد 
از پرســتاران کــه در ردیــف اول مراقبــت از بیمــار هســتند،                                                                                          
ــران از سیســتم گــردش کار و  ــر مدی ــد باعــث درک بهت مــی توان
ــان گــردد.  ــا نیازهــای فــردی کارکن ــاوری متناســب ب انتخــاب فن
بنابرایــن بهــره وری پرســتاران وقتــی افزایــش مــی یابــد کــه آنهــا 
احســاس بهتــری نســبت بــه اســتفاده از فنــاوری داشــته باشــند و 
همیــن مســاله منجــر بــه افزایــش ایمنــی بیمــار، هماهنگی بیشــتر 
بــا بیمــار و کاهــش چشــمگیر در هزینــه هــای مراقبــت بهداشــتی 

مــی شــود.
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بــه طــور کلــی توجــه بــه احســاس و واکنــش پرســتاران 
ــا و                                    ــرس ه ــع ت ــا در رف ــه آنه ــک ب ــاوری و کم ــه فن ــبت ب نس
ناآگاهــی هــای خــود دربــاره فنــاوری، مــی توانــد در کاربــرد موثــر 

فنــاوری نقــش داشــته باشــد. چــه بســا بــی توجهــی بــه آن منجــر 
بــه ارایــه مراقبــت بــی کیفیــت، تحمیــل هزینــه هــای سرســام آور 

ــردد. ــان حــذف آن گ ــاوری و در پای ــا فن ــه ب ــه سیســتم، مقابل ب
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