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 پرستاری ٍ هاهایی داوشكدٌ:

   

 در سالِ 6-12ٍریذی در کَدکاى  ردى راُاضی از تاز کً درد ضذتر تررسی تاثیر ٍاقؼیت هجازی ت عىًان طرح:

 1391در سال  قذس درهاًیآهَزضی هرکس 

 

Impact of use of virtual reality on IV cannulation‘s pain control in 6-12 
years old patients at Qods hospital in Qazvin, 1391 

 

 کيدهچ
 

ّایی است کِ افراد تین درهاى تا آى هَاجِ ّستٌذ.  در کَدکاى یکی از تسرگتریي چالصٍ اضطراب  هذیریت درد مقدمٍ ي َدف:

ٍ اخیراً تِ ػٌَاى رٍضی  ٍاقؼیت هجازی تکٌیک ًسثتاً جذیذی است کِ افراد را قادر هی سازد تا یک دًیای هجازی را تجرتِ کٌٌذ

تررسی تاثیر ٍاقؼیت یي هطالؼِ ًیس تا ّذف ّای درهاًی هَرد استفادُ قرار گرفتِ است. ارٍیِ ی هذیریت درد ٍ اضطراب در ترا

 طراحی ٍ اجرا گردیذ.ی در کَدکاى درد حاد ًاضی از تاز کردى راُ ٍریذ ضذتازی تر هج

دٍ گرٍُ  سادُ تِصَرت تصادفی  سالِ کِ تِ 6-12کَدک  84تجرتی است کِ تر رٍی  پژٍّص یک هطالؼِایي  :َا مًاد ي ريش

ٍ ... از طریق هصاحثِ جوغ آٍری ضذ. ٌاهِ هرتَط تِ اطالػات دهَگرافیک ضاهل جٌس، سي پرسطتقسین ضذُ تَدًذ، اًجام ضذ. 



کِ  ترای آضٌاسازی کَدک قثل از  تَد جْت تواضای کارتَى هَرد استفادُ ترای تکٌیک ٍاقؼیت هجازی یک ػیٌک سِ تؼذیاتسار 

اداهِ یافت. تا استفادُ از اتسار اٍضر، ضذت درد از کَدک  ٍ ثاتت کردى آًژیَکت استفادُ ضذ ٍ تا اًتْااز آى  رگ گیری کارتِ ضرٍع 

ٍ  18ًسخِ  SPSSافسار  ّا تا ًرم دادُسَال ضذ. در گرٍُ کٌترل ًیس تواهی ایي هراحل تِ جسء ٍاقؼیت هجازی اجرا گردیذ. 

هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار  05/0داری ی ٍ ّوثستگی اسپیرهي تا سطح هؼٌی تٌیٍ هيی، تّای  ّای آهار تَصیفی ٍ آزهَى رٍش

 گرفتٌذ.

 تَد، یؼٌی کَدکاى در گرٍُ هذاخلِ درد 48ٍ  37تِ ترتیة درد در گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل  ضذتهیاًگیي  در ایي پژٍّص، َا:يافتٍ 

 =r) ّوثستگی داضتتاز کردى راُ ٍریذی ى هذت زها درد تا ضذتهیاًگیي ّوچٌیي  (.P<0.05) را گسارش کردًذ یکوتر

0.222, p<0.05.)  

درد را  ضذترگ گیری، هیساى  فرایٌذتَاًذ تا تسْیل استفادُ از فضای هجازی، هی  تِ ًظر هی رسذ کِ گيري:بحث ي وتيجٍ 

 ٍ پرسٌل تین درهاى گردد. فرایٌذکاّص دادُ ٍ تاػث رضایتوٌذی کَدکاى ٍ جلة ّوکاری تیطتر آًاى در 

 ، تاز کردى راُ ٍریذی، ٍاقؼیت هجازی، اًحراف فکردرد ضذت َا:كليد ياژٌ 


