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فائزه رحمانی3 ژورنال کالب

مقدمه و
مسئله بیان 

انان بازی های مبتنی بر وب یک فعالیت ازاد و محبوب در میان کودکان و جو
است  1

ا مشکالت اثرات مثبتی برای مقابله  بمرتبط با سالمتیاینترنتیبازی های 
تبهداشتی و افزایش انگیزه برای غلبه بر دوران سخت بیماری داشته اس

2

آموزش های مبتنی بر بازی لذت بخش و همه جانبه است و موثر تر از 
یادگیری کالسیک است 3
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مقدمه و
مسئله بیان 

امه شایع ترین عوارض جانبی اسهال، استفراغ، ریزش مو می باشد که مانع اد
درمان برای سرطان می باشد

4

ممکن آموزش مناسب و ارتباطات کافی برای پیگیری شیمی درمانی مهم است
است به بهبود نتایج بالینی کمک کند   5

ه برای بیماران بزرگسال مبتال ب(I LOVE BREAST)یک بازی موبایل به نام
سرطان پستان ایجاد شد 6
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف
ارزیابی مزیت های استفاده از بازی موبایل 
مبتنی بر تلفن همراه هوشمند در بیماران 
مبتال به سرطان پستان که تحت شیمی 

درمانی قرار گرفته اند
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 

RCT:    نوع مطالعه

:مکان مطالعه
Chung_Angبیمارستان 

کرهدر



فائزه رحمانی ژورنال کالب 7

مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 

معیارهای ورود به مطالعه

ان زنان مبتال به سرطان پست
سال که 65_18در سنین 

شیمی درمانی شده اند

توانایی استفاده از تلفن 
هوشمند برای بازی موبایل

معیار های خروج از مطالعه

سابقه سوءمصرف مواد 
مخدر،الکل،نیکوتین

بیماری های روان پزشکی 
مثل اختالالت افسردگی و

اضطرابی عمده



:ویژگی های کلیدی آموزشی بازی 

با هدف بهبود خود مدیریتی و کاهش عوارض  (I LOVE BREAST) بازی
جانبی دارو های شیمی درمانی ساخته شد

شاملآموزش پیشگیری از عوارض جانبی دارو های ضد سرطان 

آموزش مشارکت در فعالیت های روزانه مثل

خود ارزیابی با استفاده از نماد شخصی
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 



بر روی گوشی های              I LOVE BREASTگروه مداخله            بازی 
دقیقه30روز در هفته بیشتر 3هوشمند بیماران نصب شد           

بیماران
گروه کنترل              بروشور درباره راه کارهای مقابله با عوارض

30روز در هفته بیشتر 3جانبی شیمی درمانی داده شد            
دقیقه
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 

رار بازی اطالعاتی را درباره سرطان پستان و درمان آن در اختیار شما قآیا(5
داده است؟

چه مقدار از محتوای بازی به کار گرفته شده است؟(1

آیا بازی سخت است؟(2

آیا بازی سرگرم کننده است؟(3

آیا بازی به مصرف داروهای شما کمک کرده است؟(4

آیا بازی باعث کاهش اضطراب شما از شیمی درمانی شده است؟(6

نید؟آیا قصد دارید برای جلسه شیمی درمانی بعدی خود از بازی استفاده ک(7

آیا بازی را به سایر بیماران مبتال به سرطان پستان توصیه میکنید؟(8



مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 

زمان مصرف شده 
برای اموزش

مصرفرعایت 
دارو

جانبیعوارض 
جسمی

عوارض جانبی 
روحی

زندگیکیفیت 
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پرسشنامه   افسردگی بک               ارزیابی شدت 2
افسردگی  

اسپیلبرگر               حالت اضطراب

برای تبعیت از مصرف داروK_MARSپرسشنامه 

امتیازی لیکرت برای شدت عالم مانند 5پرسشنامه 
.... تهوع ،خستگی،ریزش مو

زمانی که کاربران برای اموزش صرف کرده اند  توسط 
بازی ثبت شده است

پرسشنامه کیفیت زندگی 
BREFسازمان بهداشت جهانی

سالمت جسمی
سالمت روانی

روابط اجتماعی
سالمت محیط
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج

نفر کل بیماران  83

بیمار تصادفی76

بیمار گروه بازی36بیمار گروه کنترل40

نفر وارد مطالعه34 نفر وارد مطالعه38

نفر به علت راضی نبودن 1نفر به علت عالئم افسردگی                                                               2
و اضطراب شدید

نفر به علت سخت بودن استفاده 4
از بازی موبایل                                                                                

نفر به علت پیگری نشدن 1نفر به علت راضی نبودن  2
نفر به علت راضی نبودن1
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج

بحث و
نتیجه 
گیری

اکثر بازی های آموزش 
بهداشت برای کودکان
و جوانان متمرکز بوده
است در این مطالعه 
د بزرگساالن می توانن

ازآموزش های مبتنی 
ندبر بازی بهره مند شو

بیماران با رعایت 
مصرف دارو دراین 

بازی می توانند پاداش 
بگیرند و رژیم غذایی 
سالم داشته باشند که

منجر به کاهش 
عوارض جانبی جسمی 

بیماران شود  

استفاده از داروها و زنگ 
های هشدار در این 
د بازی می تواند به  بهبو
دانش بیماران درباره 

عوارض جانبی و دارو ها 
نقش داشته باشد
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مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج

بحث و
نتیجه 
گیری

استفاده از بازی هیچ 
تاثیری بر عوارض 

جانبی روانی و مثل 
خلق و خو و اضطراب 

نداشته است

گروه بازی کیفیت 
زندگی باالتری در 
حوزه های مختلف 
سالمت جسمی و 

روانی و محیط را نشان 
داد 

آموزش به بیمار از 
طریق بازی های موبایل

می تواند یک اقدام 
آسان و موثر برای 

پیگیری درمان و منجر
به بقا شود



:نقاط قوت مطالعه مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج

بحث و
نتیجه 
گیری

رای امکان پذیر بودن استفاده از بازی موبایل ب
بیماران مبتال به سرطان پستان

موبایل می توان برای آموزش به از بازی
رد  بیماران و بهبود نتایج درمانی استفاده ک

ده این بازی برای بیماران بزرگسال طراحی ش
بود



:محدودیت های مطالعه مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج

بحث و
نتیجه 
گیری

وداندازه نمونه کم و مدت زمان مطالعه کوتاه ب

آزمایش خون و تست های دیگر اثرات سوء 
شیمی درمانی را بهتر توصیف می کند

دشواری هنگام استفاده از بازی موبایل برای
بیماران  بزرگسال



:به نظر من مقدمه و
مسئله بیان 

بیان هدف

اجراروش 
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نتایج

بحث و
نتیجه 
گیری

پیشنهادات 
و کار آینده

نجام تحقیقات بیشتری باید در این زمینه ا
شود تا استراتژی مفید بودن بازی های 

موبایل برای بیماران تایید شود 
ی بازی ها برای بزرگساالن به گونه ای طراح
اده شود که باعث میل رغبت آن ها برای استف
داز بازی باشد و کار کردن با آن اسان باش



با تشکر از توجه شما


