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 مقدمه
ی چشمگیر آوری اطالعات تحت تأثیر تکنولوژی نانو، تحوالترشد بسیار سریع فن

رخی از بهای علوم و مشاغل ایجاد نموده است؛ به طوری که را در بیشتر حوزه
ابل های خود هستند. یکی از قها نیازمند تغییر جدی در رویکردها و مأموریتآن

لیل اطالعات است که به د ، دانش و حرفه مدیریتترین علوم و مشاغلتوجه
ه علت ز ببرخورداری از مسؤولیت مهم خود در حوزه بسیار حساس بهداشت و نی

اید به است، ب ها که در این حوزه به طور پیوسته در حال تولیدحجم زیادی از داده
رفه حود این ای پایش نماید. وضعیت موجطور مداوم خود را در راستای توسعه حرفه

 انواع ها، معماریایت از متمرکز شدن آن بر روی ثبت بیماریدر کشور ما، حک
ها( در سطح ها )پایگاه دادههای اطالعات بهداشتی و نیز معماری دادهسیستم

وسعه ی تبیرونی و مفهومی دارد؛ در حالی که خط فکری این حرفه در کشورها
احبان ست که صها متمرکز است. نکته قابل توجه این ایافته بر مدیریت انبوه داده

ای آینده رایبحرفه مدیریت اطالعات بهداشتی باید تدارک تغییرات حرفه خود را 
ها، تحقق ثب)ت نزدیک مد نظر قرار دهند تا پس از به انجام رساندن وظایف کنونی

وه های اطالعاتی(، آماده مدیریت انبها و معماری سیستمطراحی و معماری داده
کند تا با مدیریتی ها را آماده میای، آنوجه به چنین نکتههای بهداشتی شوند. تداده

 وضعیت نگاری دقیقنوین، به نظام بهداشتی کشور برای کارتوگرافی و یا نقشه
ینده آگذاری بهداشتی جامعه و اکتشاف دانش بهداشتی موجود به منظور سیاست

زرگ و بار های الکترونیک بسیکشور کمک رسانند. انبوه داده به مجموعه داده
کل و یا ها با استفاده از ابزارهای قدیمی، مشگردد که مدیریت آنپیچیده اطالق می

ارت ، انبوه داده عبGartnerیف مؤسسه باشد. بر اساس تعرحتی غیر ممکن می
ت با سرع ای عظیم از اطالعاتی که دارای تنوع فراوان هستند واست از مجموعه

و  ای دانشها در راستای ارتقباید بتوان از آنشوند، اما بسیار زیاد تولید می
گی سه ویژ سازی تصمیمات و فرایندها استفاده نمود. انبوه داده بر اساسبهینه

 های دیگری ازگردد. البته برخی منابع، ویژگیتولید می« حجم، تنوع و سرعت»
گونه که ذکر (. همان1-4کنند )را به آن منسوب می« ارزش»و  «راستی»جمله 

ممکن علی ناا فشد، مدیریت انبوه داده در عمل با استفاده از ابزارهای قدیمی ی
اید با ستند، بههایی که با مقادیر و سرعت بسیار زیاد در جریان داده زیراباشد؛ می

شی از ده، نادا همان سرعت و حتی بیشتر مدیریت شود. در واقع، وجود پدیده انبوه
ناسبی تقدیمی  ها با ساختارها و فرایندهایداده پذیرفتن این مسأله است که انواع

یاد ها به قدری زها توسط برخی سیستمندارد و در برخی موارد سرعت تولید داده
ای خارج های رابطههای مدیریت پایگاه دادهها از توان سیستماست که مدیریت آن

 (.3، 4شود )می

 های مؤثریم است گامها و تحلیل آن، الزبرای ورود به عرصه انبوه داده
داشته بر در راستای خلق فرهنگ داده محوری توسط مدیران اطالعات بهداشتی

وند. گران عرصه تغییر، معرفی شها به عنوان خالقان کارایی و تسهیلشود تا آن
قابل  تبادل وردبه طور قطع در آینده، تجربه آتی مدیران اطالعات بهداشتی در م

 هداشتی،ها، مدیریت پرونده الکترونیک بحلیل دادههای بهداشتی، تفهم داده
واهد آنچه خ ها، بسیار بیشتر ازاستانداردهای مدیریت اطالعات و طراحی نوآوری

بسته یار وابس بود که در حال حاضر وجود دارد. آینده مدیران اطالعات بهداشتی
بارت به ع ها به عنوان یک دارایی ارزشمند ملی و جهانی است.بندی دادهبه اهرم

ها، الزم ههای مهار و کنترل انبوه داددیگر، آنان عالوه بر به کارگیری روش
های انبوه ادهداست با استفاده از رویکردهای نوین مهندسی و معماری اطالعات، 

قوله ای )که مبین منظام سالمتی کشور را به گونه تکنیکی و محاسبه شده
و  نیروها باشد( مدیریت کنند تا تمامیانیک میبندی در حوزه فیزیک و مکاهرم

ت دایهآثار مثبت موجود، در مسیر تحقق هدف کاربردی اطالعات بهداشتی 
واهد خهم گردد. از این طریق موجبات توسعه شگرف کشور در امر بهداشت فرا

ای نیازه مینشد و البته نکته قابل ذکر این است که مدیران اطالعات برای تأ
اقبت مر یین هرچه بهتر نقش خود به عنوان تحلیلگرانبازار بهداشتی و تب

د (. به اعتقا4-6باشند )گیری از دانش توسعه یافته خود میبهداشتی، نیازمند بهره
Goldبرای  واناییین ت، چالش انبوه داده شامل درک کردن و مهار آن و استفاده از ا

 (.7شتی است )بینی کننده مراقبت بهداها و خلق پیامدهای پیشکاهش هزینه
 

 گیرينتیجه
 خود را توان گفت که مدیران اطالعات بهداشتی کشور باید نقشدر مجموع، می

های نظام گران و مهار کنندگان انبوه دادهای نزدیک به عنوان تحلیلدر آینده
ه عات، بطالسالمتی در نظر گیرند و با استفاده از دانش مهندسی و معماری ا

عات دارترین شکل اطالهای بهداشتی را مدیریت کنند تا معنیدادهای انبوه گونه
 .حاصل شود
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