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نتيجه يك : ويژه نوزادان هاي بستري در بخشنوزادان  مادراناستفاده از فضاي مجازي در 

 بررسي اوليه

  3طاهره مخلص آبادي فراهاني* ،2، نعيمه سيد فاطمي1مليحه كديور
  

  چكيده 

كسب اطالعات پيرامون و  مراقبتينيازمند حمايت عاطفي تيم  ،ويژه نوزادان هاي بستري در بخش نوزاد دارايها و والدين  خانواده :مقدمه

هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان دسترسي و استفاده . اين امكان ميسر مي شودكه از طرق مختلف  دنشان مي باشندزفروضعيت و شرايط 

  . مي باشدبدين منظور والدين از اينترنت و فضاي مجازي 

ويژه نوزادان هاي  بستري در بخشنوزادان  مادراننفر از  100 ،در دسترسروش نمونه گيري مطالعه اي مقطعي و با استفاده از  در: روش

)NICU( داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر . ندمورد ارزيابي قرار گرفت 1392سه ماه در سال بازه زماني در  و تهراناي كرج ه بيمارستان

پرسشنامه در رابطه با دسترسي به  ،دموگرافيكمتغيرهاي  شاملفرم مشخصات  عالوه بر .دش، جمع آوري پس از روايي و ارزيابي اوليه ساخته

سطح تحصيالت و ميزان استفاده و دريافت اطالعات از  ارتباط عالوه بر متغيرهاي دموگرافيك، .دبررسي ش رايانه و نحوه استفاده از اينترنت

  . اينترنت مورد ارزيابي قرار گرفت

والدين  تحصيالت زير  درصد 8/38 .بود سال  4/29 ±5/5اين مطالعه حدود  مادرانگين سني مياننتايج اين مطالعه نشان داد : يافته ها

 9/37كه آنها شاغل بودند  درصد 6/12نها خانه دار و آ درصد 7/87باالي ديپلم را داشتند و تحصيالت  درصد 7/11ديپلم و  درصد 5/49ديپلم، 

دريافت اطالعات در مورد مون از سايتي پيراعالقمندي خود را به استفاده  مادران درصد 82 .ندرداينترنت استفاده مي كاز  مادراناين از  درصد

  .)P>001/0. ( داري بين ميزان تحصيالت مادران با استفاده از اينترنت وجود داشتو ارتباط معنا وضعيت نوزاد خود نشان دادند

اكثر ، اما دبو) درصد 9/37(به ميزان متوسط يزان دسترسي مادران به اينترنت م براساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه،: نتيجه گيري

 بررسي اين .زياد بوداز اينترنت ميزان عالقه به كسب اطالعات پيرامون نوزادشان  مادران جهت كسب اطالعات از اينترنت استفاده مي كردند و 

مورد نظر قرار آموزش مفيد و كارآمد ايجاد سايتي به منظور هاي بعدي جهت  در زمينه گامي صورت گيرد و جمعيت گسترده تر درمي تواند 

  . گيرد

  فضاي مجازي بخش مراقبت ويژه نوزادان، دريافت اطالعات، دسترسي به اينترنت، : كليديگان واژه 

  

  23/12/1393 :تاريخ پذيرش                            17/11/1393 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

در زمينه طب سال هاي اخير در ي كه هاي پيشرفتپي در 

نارس، كم تولد و بقا نوزاد  امكانايجاد شده،  و نوزادان پريناتالوژي

 .)1( شده استبيشتر وكاهش ميزان مرگ و ميرآنها  وزن و بدحال

نوزادان متولد شده نياز به  درصد 10تا  8بر طبق آمار، حدود 

چنين  .)2( بستري دربخش هاي مراقبت ويژه نوزادان را دارند

و حضور يك نوزاد  با شرايط و تجهيزات پيشرفته خود بخش هايي

 شكننده باعث استرس و احساس ضعف در والدين و و ضعيف

والدين در شرايط بحراني فقط به مراقبت  .دنخانواده ها مي شو

بلكه آنها به حمايت عاطفي تيم  ،كيفيت باال نياز نداردپزشكي با 

جهت كسب اطالعات  قابل اعتنا و يك منبع اطالعاتي مراقبتي

  .)3( نياز دارند

 ، كاهش استرسحمايتجلب هاي مختلفي جهت  روش 

هاي ويژه نوزادان وجود  ارائه اطالعات به والدين در بخش همراه با

توان به صحبت مستقيم با والدين و يا مي اين موارد از جمله  .دارد

به دليل حجم كه  ارائه اطالعات با جزوات آموزشي اشاره نمود

از روش  ،باالي كارهاي بخش هاي ويژه و درگيري تيم مراقبتي

 و بعد حمايتي آنها ارائه اطالعات به والدينبراي  هم ديگريهاي 

امر مراقبت شركت والدين در  اين موارد،جمله از . استفاده مي شود

و  كاهش استرس والدين مي تواند باعث مي باشد كهاز نوزادشان 

ي مراقبت از نوزاد نارس و توانمندارتقا بهبود اعتماد به نفس و 

ارائه . )4(مي شود  هاي ويژه نوزادان بخش مراقبت بيمار آنها در

استفاده از ديسك گردان در اطالعات الكترونيكي مي تواند با 

استفاده از  هاروش از ديگر  .)5( صورت گيردحمايت از والدين 

 كه به دليل مي باشدجهت كسب اطالعات پزشكي  اينترنت

ز اين اوالدين . زيادي استگسترش دسترسي آسان و روزآمد، رو به 

هاي  به گروه ،پزشكي اطالعات عالوه بر كسب مي توانند مسير

و يا  پست الكترونيكو از طريق فته دسترسي ياهم حمايت كننده 

در حرفه پزشكي ارتباط برقرار  مجرببا افراد تاالرهاي گفتگو 

از طرفي ). 6( نمايندمنبع قابل اعتبار رجوع  به عنوان يكو  ندنماي

اعم از  مراقبتيهايي كه توسط تيم  ها و يا وب الگ وجود سايت

كشورهاي مختلف، تشكيل  كاردرمانگر در يا و پرستار پزشك و

شده است توانسته اثرات مفيدي براي بيماران و والدين آنها داشته 

عدم حضور دائمي مادر در بخش ويژه نوزادان  با توجه به .)7( باشد

جهت  اين واحدهاو مشغله فراوان پرستاران و پرسنل شاغل در 

پاسخگويي  و فرصت الزم جهت آموزش چهره به چهره با مادران

سطوح مختلف انتظارات مادران و جلب رضايت آنان، ارائه 

بدون هيچ گونه  اطالعات و آموزش مبتني برفضاي مجازي

 محدوديت زماني و مكاني، مي تواند در اين زمينه كمك نمايد

  ). 8و9(

و ميزان دسترسي بررسي  با هدفاي مطالعه اوليه بدين جهت 

از هاي ويژه نوزادان  در بخش مادران نوزادان بسترياستفاده 

به كسب اطالعات پيرامون بيماري  و ميزان عالقمندياينترنت 

تا بر اين اساس با تشكيل سايتي  انجام گرديددشان از اينترنت فرزن

ضمن برقراري تعامل با  مادران نوزادان بستري در بخش ويژه 

نوزادان، آموزش هاي الزم در مورد نوزاد نارس و بخش ويژه 

  . زادان را به صورت مجازي ارائه دهدنو

  روش

 مادران از كه جامعه پژوهشي آن است يك مطالعه مقطعياين 

هاي  ويژه نوزادان در بيمارستان هاي در بخشبستري  نوزادان

سال  تهران در تابستان آرش و مركز طبي كودكان در كمالي كرج،

پس بود كه  در دسترسروش نمونه گيري  .مي شودتشكيل  1392

هماهنگي هاي اوليه با اين واحدها، اخذ مجوز كميته اخالق و از 

پس از تكميل فرم رضايت آگاهانه در بازه زماني سه ماه  مادر 100

 انمادرمعيار ورود به اين مطالعه،  .شركت نمودنددر اين مطالعه 

سواد خواندن و  با ويژه نوزادان هاي در بخشبستري نوزاد داراي 

ابزار مورد استفاده در اين مطالعه،  .ي شدشامل مرا  نوشتن

دو بخش  درسوال  23پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه حاوي

شامل سواالت مربوط به مشخصات دموگرافيك بخش اول . بود

سوال  11و حاوي  شرايط نوزادسن، تحصيالت، سابقه بارداري و 
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و  رايانهبخش دوم نحوه استفاده از  .)مشخصات نوزاد و والد( بود

سوال بود كه تعدادي از  12اينترنت را شامل مي شد و حاوي 

 سواالت بخش دوم براساس مقياس ليكرت نمره گذاري شده بود

نمره گذاري )  5بسيار زياد عدد  تا  1بسياركم عدد ( 1- 5 بين كه

و  رايانهسواالت قسمت دوم در مورد دسترسي به . شده بود

هاي مورد  اينترنت، نحوه و ميزان استفاده از اينترنت، سايت

استفاده و علت استفاده از اينترنت و ميزان عالقمندي به كسب 

در . اطالعات پزشكي پيرامون شرايط نوزادشان را شامل مي شد

ئت علمي از اعضا هي ده نفرروايي پرسشنامه توسط بررسي اوليه 

آناليز  .پانزده مادر در ابتدا پايلوت شد د و بر رويييد گرديأت دانشگاه

هاي آماري  با كمك آزمون SPSS V22 ها با نرم افزارداده 

  .گرديد بررسي)و كاي دو ميانگين و انحراف معيار، فراوانيتوزيع (

  يافته ها

 كه در مطالعه شركت داشتند ميانگين و يوالد 100از مجموع 

 بود، 18-37ودامنه سني سال 4/29±5/5مادرانانحراف معيار سن 

ماه و دامنه سن  5/32±6/3ي باردارميانگين و انحراف معيار سن 

، ميانگين و انحراف معيار وزن تولد بر بودماه  26-40ي باردار

برخي  .بود 660-4060و دامنه وزن تولد 1830±9/807حسب گرم 

 .آورده شده است  1از يافته ها در جدول شماره 

  توزيع فراواني مشخصات دموگرافيك مادران :1جدول 

  مشخصات فراواني درصد فراواني
 

درصد 5/27  

درصد 8/57  

درصد 7/12  

 

28 

59 

13 

                             ):سال(مادرسن 

  20زير 

30- 20بين   

  40- 30بين                                          
 

درصد 3/36  

درصد 50  

درصد 8/11  

  

37  

51  

12  

  :ميزان تحصيالت

  زير ديپلم

  ديپلم

  باالي ديپلم
 

درصد 2/89  

درصد 8/8  

 

91 

9 

  :                                           شغل

  خانه دا                                                  

  كارمند

  :جنس نوزاد 

  دختر     

  پسر
درصد 1/45  

درصد 9/52  

46 

54 

 5/72 ،پزشكي مربوط به بيماري فرزندشان كسب اطالعات

  درصد 9/2از اطرافيان و  درصد 9/4از كادر درمان و  مادران درصد

. كسب اطالع مي كردند از كليه منابع، درصد 6/17 و از اينترنت

استفاده از فضاي مجازي  و درصد 3/37ميزان دسترسي به رايانه 

 7/14 از نظر ميزان آشنايي به استفاده از رايانه حدود .بود درصد 34

آشنايي در حد متوسط  درصد 36زياد و آشنايي در حد  درصد

، جهت كسب اطالعات مادراناز  درصد 2/38هدف  از نظر .داشتند

وارد اينترنت مي شوند و ، ساير علل درصد 8/11و اخبار  درصد 9/2

كه از فضاي مجازي استفاده مي نمودند  مادراني از درصد 90حدود 

يت آنها از سا درصد 10 هاي فارسي استفاده مي كردندو سايتاز 

در  استفاده از فضاي مجازي .انگليسي هم استفاده مي نمودند

 3/14 بيش از دوبار در روز ،استفاده كننده از فضاي مجازيمادران 

استفاده هر  و درصد 7/25بار در روز  استفاده يكو  از مادران درصد

 3/14و استفاده هفتگي از اينترنت  درصد 1/17بار  چند روز يك

ميزان عالقه .  بود از مادران درصد 6/28و استفاده ماهانه  درصد

در مورد  و آموزشي براي استفاده از سايتي حاوي اطالعات پزشكي

  .بيشترين عالقه را مطرح نمودند درصد 81بيماري فرزندشان 
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  بحث

طبق آخرين آمار اعالم شده از ضريب نفوذ اينترنت در ايران از 

 18/54حدود  اينترنت سوي مركز مديريت توسعه ملي

درصدجمعيت كشور به اينترنت متصل مي شوند و با توجه به 

نفر در كشور ، شمار  669هزار و  149ميليون و  75جمعيت 

نفر تا پايان شش ماهه  740هزار  718ميليون  40كاربران اينترنت 

مركز مديريت توسعه ملي (اعالم شده است  1392اول سال 

از مادران بيان كردند  درصد 10در مطالعه حاضر ). 1392 اينترنت،

. از طريق گوشي همراهشان مي باشد كه اتصال آنها به اينترنت

رابطه  آنهابا ميزان تحصيالت  مادراناستفاده اينترنت در بين 

استفاده از اينترنت در ، به طوري كه در اين مطالعه مستقيم داشت

و در بيشتر  مشاهده با ميزان تحصيالت ديپلم و باالتر مادران

مطالعه سالونن و  .پلم از اينترنت استفاده نمي شدزير دي مادران

در فنالند نشان داد كه اكثر والدين داراي  2012همكاران در سال 

 يدانشجو درصد 34كه بوده به طوري سطح باالي تحصيالت 

دسترسي به  به عالوه. داشتندمدارك آكادميك  درصد 40و كالج 

در مطالعه دهيلون  ).7( رايانه در فنالند براي اكثر والدين وجود دارد

والدين تحصيالت  درصد 2/72در كانادا  2003و همكاران در سال 

والدين تحصيالت در مقطع  درصد 8/27 ي ودر مقطع دانشگاه

والدين  درصد 86كه حدود  ه شدنشان داده كه دبيرستان داشت

 2/89در مطالعه حاضر حدود  .)6(ند شته ااينترنت دادسترسي به 

ديده  آنها شاغل بودند و درصد 8/8خانه دار بودند و  مادران درصد

و اينترنت  رايانهشد كساني كه شاغل بودند در محيط كار خود به 

رايانه  دسترسي بهو  الغتشادسترسي داشتند و ارتباط مستقيم بين 

شاغل % 7/76در مطالعه دهيلون . شدمشاهده اينترنت  استفاده از و

در  .بودند) بيكار وخانه دار ، دانشجو(غير شاغل  درصد 3/23و 

كه ديپلم داشتند و از اينترنت استفاده نمي  مادراني مطالعه حاضر

كردند به علت عدم وجود رايانه در منزل آنها بود و بيشتر آنها بيان 

رنت استفاده مي كردند و ند از اينتكردند اگر به رايانه دسترسي داشت

در برخي از مادران اتصال به اينترنت از طريق گوشي همراهشان 

در مطالعه اي كه توسط يئو و همكاران در سال . صورت مي گرفت

ي كليه تجهيزات مورد نياز از ا رايانهانجام شد يك شركت  2011

، خط تلفن جهت اتصال به اينترنت، و وسايل ويدئو رايانهقبيل 

نصب نمودند و  را در منزل والدين گروه كنترل... كنفرانس و

 دادمطالعه نشان اين . ماه در اختيار والدين بود 4-6امكانات حدود 

افزايش يافته به صورت قابل توجهي كه ميزان رضايتمندي والدين 

 7/14در مطالعه حاضر  رايانهبا  والدين ميزان آشنايي .)2( است

بود و در مطالعه سالونن در فنالند مهارت استفاده  در حد زياد درصد

. )10( عالي بودنددر حد  درصد 9/41خوب و  درصد 9/52از رايانه 

والدين از اينترنت جهت كسب  درصد 2/38 در مطالعه حاضر حدود

اطالعات استفاده مي كردند و در مطالعه دهيلون در كانادا سال 

جهت كسب اطالعات  استفاده والدين از اينترنت، درصد 84، 2003

 مادران درصد 81د از طرفي حدو و .)6( بوده است غير پزشكي

هايي با محتواي مراقبت نوزاد و  مند به استفاده از سايتعالق

ي ند و از طرفبودنوزاد خود  و مراقبت از اطالعات پيرامون بيماري

اطالعات پزشكي پيرامون نوزاد خود را از كادر  مادران درصد 74

 يبا توجه به مشغله فراوان كادر درمان كهدرمان بدست مي آورند 

ها فرصت مختصري جهت انتقال اطالعات توسط  در بيمارستان

به شرط فراهم نمودن  پس .وجود داردمادران كادر درمان به 

ايتي كه توسط مي توان با استفاده از اينترنت و س ،زيرساخت الزم

تري را در مورد مناسب اداره شود اطالعات صحيح و  يدرمان كادر

مادران تر به  بيماري نوزاد و نحوه مراقبت از آن در محيطي آرام

در مورد كارآمدي و تاثير اينترنت بر در مطالعاتي كه  .منتقل نمود

كه  شدهنشان داده ، وزادان در كانادا و فنالند انجام شدهوالدين ن

و آموزش به والدين اين اينترنت پتانسيل الزم جهت حمايت 

  . مي باشدا دارا نوزادان ر

به صورت اوليه جهت بررسي ميزان دسترسي  اين مطالعه

در چند بيمارستان تعداد محدودي از مادران  ،مادران به اينترنت

مورد در يك مقطع زماني كوتاه محدود در شهرهاي تهران و كرج 

گسترده تر از ميزان براي كسب اطالعات  كهر گرفته اند مطالعه قرا
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و با تعداد بيشتر در ، پژوهش چند مركزي كشور دسترسي مادران

  .صورت گيرد مي تواند ،شهرهاي مختلف

امكانات از مطالعه حاضر نشان داد كه وجود نتايج حاصل از 

از ) از طريق گوشي همراه و رايانه(جمله دسترسي به اينترنت 

و ديگر و سطح فرهنگي  سوياز طرفي و وجود تحصيالت باال 

در ، فضاي مجازيعالقه مندي در استفاده از اطالعات موجود در 

استفاده  .از اينترنت دخيل مي باشد )مادران( ميزان استفاده والدين

از فضاي مجازي مي تواند با تأمين سطح دسترسي مناسب تر در 

خانواده به خانواده ها از جمله پزشكي براي ارائه اطالعات  ،كشور

داراي نوزاد بستري در بخش هاي ويژه مورد استفاده قرار هاي 

  . گيرد

   و قدرداني تشكر

اين مطالعه بخشي از پروژه تحقيقاتي دانشگاه پرستاري و 

يله از حمايت و همكاري معاونت سبدينو .مامايي تهران مي باشد

البرز و هاي علوم پزشكي تهران و  محترم پژوهشي دانشگاههاي 

هاي آرش و مركز طبي شهر تهران و كمالي  پرسنل بيمارستان

 ،مطالعهدر اين شركت كننده محترم استان البرز و همكاري مادران 

 .تشكر و قدرداني مي شود
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The use of virtual space among the hospitalized infants’ mothers in the NICU: 

Results of a preliminary study 
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Abstract 

Introduction: Families and parents with infants who hospitalized in the neonatal intensive 

care unit (NICU) needs emotional support team and information about their baby's condition 

which can be achieved in different ways. The purpose of this study was to determine the 

availability and use of the internet among these parents.  

Methods: By simple sampling method,100 mothers that their infants were admitted to the 

NICU’s of hospitals in Tehran and Karaj during of three months in 1392, have been considered. 

Data were collected via the researcher maid questionnaire after initial evaluation of reliability 

and viability. In addition to the demographic variables, the information regarding to access to the 

computer and usage of internet also considered. The relationship between the levels of maternal 

education and the use of internet to get information was evaluated. 

Results: The average of maternal age was 29.40±5.5. %38.8 of these maternal education was 

under diploma, %49.5 had diploma and 11.7% had university degrees. 87.7% were housewives 

and %12.6 were employed that %37.9 of these mothers had used the internet. %82 of mothers 

showed their interest to use the site to get information about the status of their infants with 

significant relation between maternal educations and using the internet (P<0.001). 

Conclusion: According to this preliminary study, average the internet access of mothers was 

%37.9. But, most of these mothers had used the internet to get information, and they were 

interested to obtain information about their infants from the internet. This survey could be 

assessed more population and to create a site for further useful training. 

Keywords: NICU, get information, internet access, cyberspace (virtual space). 
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