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Simple Slide Deck

مداخالت رفتاری

VR-AAT

VR-AAT  تازه واردی در لیست مداخالت سیگار کشیدنVR است.
.می توان برای اندازه گیری و شکستن و معکوس کردن سوگیری های ناخودآگاه استفاده کرد AATاز

گام هن( به عنوان مثال ، هل دادن یا دور زدن)رفتار . با آموزش افراد سیگاری برای اجتناب از این کار انجام می شود 
مواجهه با نشانه های سیگار کشیدن

همراه است ,شدننزدیکرفتارازاجتناببا بنابراین

ه برای اندازه گیری سوگیری شناختی در افراد سیگاری بVR-AATدر واقع ، 
ری معمولی مفید بود و افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگا AATاندازه 

.ندتعصب مثبت قوی تری نسبت به نشانه های سیگار کشیدن نشان داد
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الهام گرفته شده است AATمداخله گیمیفیکی از 4

نند و شرکت کنندگان نشانه های مربوط به سیگار را لگد  می ز
سیگارها را خرد می کنند  یا یک عنصر نشانه یا واکنش 

(ترکیب می شود . )جایگزین  گنجانده می شود

ه بعد از این بازی به طور قابل توجهی رفتار سیگار کشیدن را ک
مداخله اندازه گیری می شود ، کاهش می دهد ، هم از نظر 

اد تعداد شرکت کنندگان که ترک کرده اند و هم از نظر تعد
سیگارهایی که  افرادی که هنوز ترک نکردند می کشند

ماه پس از مداخله ، شرکت کنندگانی که با سیگار خرد6
ین بازی کرده بودند ، اشتیاق بسیار کمتر و همچن VRکننده 

ه تعداد کمتر سیگار کشیدن را گزارش کردند ، در حالی ک
تعداد بیشتری به طور کلی ترک کرده بودند 

تعداد کمتری از شرکت کنندگان از مداخله خارج. به عالوه
دی در شدند و شرکت کنندگانی که بیرون آمدند در مرحله بع

برنامه در مقایسه با بازی دارونما مواجه شدند 



مداخالت رفتاری

VR gamified

01 03

02 04

به طور واضح در اطراف عوامل روان شناختی ای که 
طراحی شده است. زمینه ساز انگیزه هستند

یز نتایج اولیه امیدوارکننده است با کمی وابستگی و ن
کاهش رفتار سیگار کشیدن

 VRبه نظر می رسد برنامه های آموزش مهارت های  

AATاست تا بر اساس  CBTبیشتر بر اساس 

ا این است که آی. جنبه ای که هنوز مشخص نیست
VR  عناصرgamification,یا یک تعامل هست

.اجزای موثر این مداخالت بودند. بین این دو
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درمان مجازی ترک سیگار
استفاده می کرد  CBTمتفاوت با الهام از  VRیک مطالعه موردی که از مداخله 

نظارت بر خود  جلسات اطالعاتی در مورد 

سیگار کشیدن 

روشهای کنترل محرک راهکارهای پیشگیری از عود 

ک راهبردهای مقابله با سندرم تر روشهای حل مشکل 

NRTمولفه رفتاری در 

میزان سیگار کشیدن را به میزان   VRافزودن آموزش 
به تنهایی کاهش می دهد ، هم  NRTبیشتری نسبت به 

م در وقتی که مستقیماً بعد از درمان اندازه گیری می شود و ه
ماهه 6پیگیری 

 VRقرار گرفتن در معرض  COبازخورد فیزیولوژیکی بازدم 



در کمپین های ضد سیگار  VRTاستفاده از

کمپین ضدسیگار

د پاسخ منفی قوی تری را ایجاد می کن

می تواند تصویری عمیق تر از تصاویر یا 
فیلم های دو بعدی ایجاد کند 

دن تصمیم رفتاری را برای سیگار نکشی
.افزایش می دهد
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می تواند  VRTاستفاده از
ک جایگزینی برای مداخالت تر
دسیگار یا به اضافه آنها باش



از همه  VR-CETاگرچه 
ق  مداخالت بیشترین تحقی

ر را داشته است ، اما نتایج د
بهترین حالت مخلوط شده

.  است
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می تواند  VRTاستفاده از
ک جایگزینی برای مداخالت تر
دسیگار یا به اضافه آنها باش



معمولی  CETعدم نتایج در 
یکی از انگیزه های بزرگ  

بوده استVRبرای پذیرش 
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از همه  VR-CETاگرچه 
ق  مداخالت بیشترین تحقی

ر را داشته است ، اما نتایج د
بهترین حالت مخلوط شده

.  است

می تواند  VRTاستفاده از
ک جایگزینی برای مداخالت تر
دسیگار یا به اضافه آنها باش
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اثبات مفهوم برای
VR-AAT   ارائه شده است ، و

بازی همه جانبه مبتنی بر2
AAT  موفقیت هایی را به

.  نمایش گذاشت



در مداخالت   ENDSاجرای 
 NRTآینده به عنوان یک جزء 

یک ممکن است بیشتر به عنوان
ر  روش مناسب برای ترک سیگا

مورد بررسی قرار گیرد
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اثبات مفهوم برای
VR-AAT   ارائه شده است ، و

بازی همه جانبه مبتنی بر2
AAT  موفقیت هایی را به

.  نمایش گذاشت



ر  آخرین فاکتوری که باید د
بحث مداخالت مبتنی بر  

VR   مورد توجه قرار گیرد
هزینه است
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در مداخالت   ENDSاجرای 
 NRTآینده به عنوان یک جزء 

یک ممکن است بیشتر به عنوان
ر  روش مناسب برای ترک سیگا

مورد بررسی قرار گیرد

اثبات مفهوم برای
VR-AAT   ارائه شده است ، و

بازی همه جانبه مبتنی بر2
AAT   موفقیت هایی را به

.  نمایش گذاشت



04
ازه در حالت ایده آل ، مطالعات باید بیش از یک نوع اند

. گیری را مورد هدف قرار دهند

03
یزه عدم کنترل متغیرهای مخدوش کننده بالقوه مانند انگ

ر شده برای ترک یا تعداد سالهای اعتیاد به سیگار قبالً ذک
است

02
فراد همه مطالعات بین افراد سیگاری که به دنبال درمان و ا

غیر درمان هستند ، که ممکن است یک متغیر زمینه ای
.  مرتبط باشند ، تفاوت قائل نشده اند

01
اولین محدودیت مربوط به حجم نمونه و جمعیت نمونه 

وت  اندازه نمونه ها بسیار متفا. گزارش شده در مطالعات است
(.  برای متاآنالیز541یا 102تا 8بین )بود 

محدودیت های مطالعه



نقات قوت مطالعه

جهت یابی صحیح برای توسعه  
مداخالت در آینده 

استفاده از دستگاه های 
الکترونیکی در مطالعه

جمع بندی دانش موجود در مورد  
 VRTکاربرد 



نقات قوت مطالعه

جهت یابی صحیح برای توسعه  
مداخالت در آینده 

استفاده از دستگاه های 
الکترونیکی در مطالعه

جمع بندی دانش موجود در مورد  
 VRTکاربرد 



نقات قوت مطالعه

جهت یابی صحیح برای توسعه  
مداخالت در آینده 

استفاده از دستگاه های 
الکترونیکی در مطالعه

جمع بندی دانش موجود در مورد  
 VRTکاربرد 



مطالعات آینده ممکن است  
بخواهند پتانسیل مداخالت  

.جایگزین را کشف کنند

نتایج حاصل از مداخالت  
ت  گیمیفیک امیدوار کننده اس

خ و می تواند منجر به کاهش نر
.فرسایش شود

مداخله هایی که از نوعی  
مداخله رفتاری استفاده می 

ای کردند نتایج امیدوار کننده
برای تحکیم   .را نشان دادند

تری  این یافته ها به کارهای بیش
نیاز است  

پیشنهادات و کار آینده

1 2 3



ENDS  وVRT   و هر دو هدف
د تقلید از زندگی واقعی را دارن
ی که می تواند آنها را جایگزین
برای تنظیمات درمانی کند

این یافته ها نشان می دهد که
هوس یک تجربه ذهنی است و 
می توان با اعتقادات شرکت  
کنندگان در مورد احساس 

آرامش آنها را تغییر داد

این یافته ها نشان می دهد که
هوس یک تجربه ذهنی است و 
می توان با اعتقادات شرکت  
کنندگان در مورد احساس 

آرامش آنها را تغییر داد

پیشنهادات و کار آینده

4 5
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دیدگاه من 

•VRT را می توان یک افزودنی امیدوارکننده برای درمان های ترک سیگار

.دانست

ممکن است برای تحقیقات آینده موثر VRTدر ترکیب با ENDSپتانسیل •

.واقع شود 

آزمایش دقیق تر ، به ویژه در مورد حجم نمونه بزرگتر ، شامل گروه های •

.کنترل یا مداخالت دارونما ، و اقدامات پیگیری ، هنوز مورد نیاز است



تشکر از شما  با


