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ی ارائه دانش مرتبط با درد و استراتژی ها
تسکین خود 

رد کمک به شرکت کنندگان در کاهش د
ردو بهبود احساسات عاطفی مربوط به د

و بررسی عملکرد یادگیری شرکت کنندگان
.مقبولیت برنامه آموزش درد آنالین

هدف 
مطالعه
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40%

مقدمه و بیان مسئله 
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مدیریتی  اینترنت روشی مناسب برای ارائه پشتیبانی خود
رایط برای کمک به بیماران در مدیریت طیف وسیعی از ش

.دهدارائه می 

برای مدیریت خود درد در میان بزرگساالن شاغل

گان یادگیری و مقبولیت شرکت کنندعملکرد ارزیابی

برای ارتباط ورایگان یک برنامه تلفن همراه 
.دسترسی به اینترنت است

مقدمه و بیان مسئله 
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RCT

هفته4

پلی تکنیک هنگ کنگ 

2018سپتامبر  2019مارس 

اجراروش 
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توانایی درک چینی اشتغال تمام وقت 

مالکیت یک تلفن هوشمند ماه  6وجود درد غیر سرطانی در 
گذشته 

سال60و 16سن بین 

روش اجرا
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روش اجرا
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ر محتوای برنامه شامل دانش اولیه درد ، تأثیر جسمی و روانی درد ، درمان های دارویی و غی•
د در پایان هر مقاله ، سه تا چهار سوال چنکه دارویی و منابع مربوطه در قالب مقاله کوتاه 

گزینه ای

.دقیقه به طول انجامید بدون محدودیت سفارش5-3هر مقاله تقریباً خواندن •

باشندشرکت کنندگان می توانند در این برنامه با یکدیگر تعامل داشته •

.  از نمره هر شرکت کننده برای ارزیابی عملکرد یادگیری یک فرد استفاده شد•

برای شرکت کنندگان ارسال می WeChatهای منظم به صورت هفتگی از طریق یادآوری •
شد

.د پنج متخصص برای ارزیابی اعتبار محتوا با استفاده از شاخص اعتبار محتوا دعوت ش•

گروه آزمایش

روش اجرا
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T0

T1

T2

نتیجه اولیه

یهنتیجه ثانو

یک پرسشنامه مختصر و ( BPI)پرسشنامه مختصر درد 
.استخودگردان 

موارد تداخل درد بر فعالیت های عمومی ، خلق و خو ، 
ردن توانایی راه رفتن ، کار ، رابطه با دیگران ، خواب و لذت ب

.استاز زندگی متمرکز 

رد  مقیاس استرس اضطراب افسردگی ابزاری است برای گزارش سه مو
استرسافسردگی ، اضطراب و : منفی

استنمره باالتر نشانگر سطح بیشتری از عالئم روانشناختی 
سوال در مورد اعتقاد بیمار در 10شامل پرسشنامه خودکارآمدی درد 

.  مورد توانایی خود در انجام کارهای روزمره با وجود درد است

اجراروش 
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و مداخلهبرای ارزیابی همبستگی بین دوز 
ره  متغیرهای نتیجه ، از همبستگی دو متغی

.استفاده شد

برای مدیریت و 23نسخه ( SPSS)از
.تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد

با متغیرهای نتیجه و مشخصات دموگرافیک
.استفاده از آمار توصیفی ارائه شد

مستقل برای مقایسه تغییرات tاز آزمون 
.ه شدمیانگین نمرات متغیرهای نتیجه استفاد

اجراروش 
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نتایج  

13



نتایج  

14



نتایج  
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ح برخالف انتظارات ، سط
ر استرس گروه کنترل د
ارزیابی پس از درمان  

افزایش یافت

طح شرکت کنندگان با س
ن تحصیالت باال باالتری

نسبت را به خود اختصاص
. دادند

ری  بحث و نتیجه گی
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درد در گروه آزمایش به شدت 
طور قابل توجهی کاهش یافت

و افسردگی ، اضطراب ، 
استرس و خودکارآمدی درد 

بهبود بالینی را نشان داد

بحث و نتیجه گیری
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محدودیت 
مطالعه

18



01
02

04

03

که برای کشف یکRCTاولین 
ک برنامه آموزشی با استفاده از ی

رد دکنترل رویکرد آنالین برای
بزرگساالن شاغل در چین 

ی و میزان باالیی از برنامه آموزش
.پرسشنامه به دست آمد

امه  لفه تعاملی در این برنویک م
آنالین دخیل بود و ارزیابی 

عملکرد یادگیری شرکت 
کنندگان

هبررسی رابطه بین دوز مداخله و نتیج

نقاط قوت مطالعه 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T549Ivjl29MtgXdCGi1c3Hshfl-PVcMPEJA0mWftWlo/copy
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با تشکر از توجه تون
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