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Abstract
This study wasaimed at designing and validation
of a software for treating flying phobia, based on
real recorded VR 360-degree films of an entire
flying. At the content validity stage of the
software, the population consisted of all phobia
therapists and computer and media specialists,
and 9 of them were selected on purpose as the
samples. At the introductory intervention stage,
the population comprised all subjects with flying
phobia, and 10 of them were, then, randomly
assigned to test and control groups. The research
tools were a 360-degree camera, a VR display,
and Bornas’ Fear of Flight Scale. For content
validation, the software was presented to the
specialists and their ratings were analyzed, which
led to Cohen's Kappa Coefficient of 0.78.This
seems to fit well in terms of content validity.
Also, covariance analysis at the introductory
intervention stage indicated that this software
significantly was effective in diminishing fear of
flying (P < 0.05).
Keywords: flying phobia, virtual reality, exposure
therapy, content validation
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مقدمه
هراس از

تاکنون وش های د مانی مختلفی بیرای کمی
پرواز1

ترس از سوا شدن به هواپیما ییا هیر وسییلة

بیه افیراد

مبتی به هراس از پرواز مو د استفاده ارا گرفته است .تا ابل
از دهه  1960وشهای به کا گرفته شده که عمدتاً بر ضمیر

پرنده د حین پرواز است که میتواند دامنة وسیعتری (حتیی
ترس از فرودگاه و هواپیمیای سیاکن) ا هیر د بیر بگییرد.

ناخودآگاه تأکید میکردند ،به د مانهای وان پویشی کاوشی

حدود  28/4د صد بز گساالن به هنگام پرواز دچا اضطراب

بلندمییدت 13مخییروف بودنیید (سییلیوم 14و همکییا ان.)1973 ،

میشوند (ون گروین 2و همکا ان ،2004 ،ابرتیز )1989 ،3و

بییااینحییال ،اییی تییرین وش د مییانی هییراس از پییرواز

 10د صد نیز از پرواز خوددا ی میکنند (گرکیو 1989 ،4بیه

مواجههسازی 15است (کیرینن 16و همکیا ان )2007 ،کیه د
این وش ،د مانجیو بیهطیو وااخیی بیا مواخییت ترسینا

نقل از بانوس 5و همکا ان .)2002
ت یرس از پییرواز د ویراسییت پییننر اهنمییای آمییا ی و

وبه و می شود .الزمه این نوی د مان ،دسترسی د میانگر بیه

تشخیص اختیالت وانی ( )2013 ،6DSM-5بیهعنیوان یی

محر هراس برانگیز است .با وجود موا دی که برای د میان

هییراس خییاا و از نییوی مییواخیتی شییناخته شییده اسییت و

هراس از پرواز با استفاده از ایین وش گیزا ش شیده اسیت
(سلیوم 17و همکا ان ،)1973 ،د مان مواجههسیازی وااخیی و

بهصو ت ترس زیاد ،شدید و دائمی از پرواز تخریف میشود.
مبتییان به این عا ضه اگرچه مییداننید ترسشیان غیرمنطقیی

بهرهبردا ی از هواپیما ،گران و با توجه به مسائل امنیت پرواز

است ،ولی نمی توانند پرواز کنند و یا با اضطراب زییاد ،آن ا

غیرممکن و نظر دادن به آن از نظیر منطقیی دشیوا اسیت و

تحمل میکنند .د موا د حاد ،افراد مبتی نهتنها از پرواز کردن

مشکیت چشمگیری د حفظ اسرا د میانجیو و اضیطراب

که حتی از فتن به فرودگاه نیز میترسند .بهعیوه ،اضیطراب

شدید او د این هگذ وجیود دا د (هیادجز 18و همکیا ان،
 .)1996از طرفی ،د مان مواجههسازی زمانبر بوده و مسیتلزم

انتظا ی 7هنگام تهیه بلیت مواجهه با هواپیما ،انتظا د صیف
سوا شدن ،یا حتی به هنگام چمدان بستن نیز ظاهر میشود.
این هراس باعث میشود فرد از مواخیتهای مربیو بیه
پرواز اجتناب کند و د صو تیکه منبو به مواجهه بیا آنهیا

صرف هزینه و تیش زیاد از سوی د مانجو است (بانوس و
همکا ان.)2002 ،
امییروزه اسییتفاده از فنییاو یهییای جدییید ماننیید وااخیییت
منازی 19د د مان مشکیت وانشناختی مو د توجیه ایرا

باشد دچا اضطراب شیدید مییشیود و ممکین اسیت بیرای
کاهش آن اادام به مصرف الکل و دا وهیای آ امبخیش کنید

گرفته است .وتبیام 20و هیادجز ( )1996پیشیگام اسیتفاده از

(جریسییت 8و همکییا ان ،1981 ،وید هولیید 9و بوخییا د،10

د مان مواجهه ای وااخیت منازی برای هراس از پرواز بودند.

 ،)2014انتخاب صندلی هیای نزدیی
اضطرا ی یا کنا

بیه د بهیای خیرو

اهرو هواپیما نیز از دیگیر اه هیای مقابلیة

این پژوهشگران به چند دلیل استفاده از وااخیت منازی ا د
د مان هراس از پرواز پیشنهاد میکنند .نخست ایینکیه مفیید
بودن این د مان برای چند نوی هراس که با هیراس از پیرواز

مخمول است (بانوس و همکا ان.)2002 ،
از سییوی دیگییر ،اییین اضییطراب انتظییا ی کییه نتینییه آن

ابطه دا ند ،مانند هیراس از بلنیدی ( 21وتبیام و همکیا ان،

اجتناب از پرواز است ،عوا ضی چون از دسیت دادن شیلل،

 )1995و هراس از مکانهای بسته( 22نو ت ،)1994 ،23میثرر

شکست های میالی و شیرمندگی اجتمیاعی ا بیه دنبیال دا د

بوده است .دوم اینکه همانطو کیه ککیر شید ،د میانهیای
مواجههای وااخی پیرهزینه بوده و بیرنامه یزی آن نییز دشوا

2. Van Gerwen
4. Greco
6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
8. Greist
10. Bouchard
12. Whitaker
14. Solyom
16. Krijn
18. Hodges
20. Rothbaum
22. Claustrophobia

1.
3. Roberts
5. Baños
7. Anticipatory anxiety
9. Wiederhold
11. Dean
13. Long- term explorative psychodynamic
15. Exposure Therapy
17. Solyom
19. Virtual Reality
21. Acrophobia
23. North

(دین 11و ویتاکر ،1982 ،12ابرتز.)1989 ،
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است .به عیوه ،کنترل تمام متلیرهیا نییز د اختییا د میانگر

این پژوهش ،ساخت و واییسازی نرمافزا د مان مواجههای

نیست .این د حیالی اسیت کیه د میان وااخییت منیازی د
مقایسه با مواجه سیازی وااخیی ییا تخیلیی ،حیر حضیو و

وااخیت منیازی مبتنیی بیر تصیاویر سیه بخیدی  360د جیه
پانو امایی وااخی برای د مان هیراس از پیرواز بیود .د ایین

غوطهو ی 1بیشیتری اینیاد مییکنید و طراحیی سینا یوهای

پژوهش با اسیتفاده از تصیاویر وااخیی یی

فرودگیاه ایرانیی

منییازی مربییو بییه هییراس از پییرواز خیلییی دشییوا نیسییت

همراه با تصاویری از افراد فا سیزبیان و مواخییتهیایی کیه

(کو یلو 2و همکا ان)2008 ،

مسافران ایرانی د ی

بنابراین از آننیا کیه هیراس از پیرواز پیامیدهای میالی و
شخصی فراوانی به همراه دا د .به نظر می سد صرف هزینیه

مهر محقق گشته است .لیذا سیثاالت ایین پیژوهش عبیا ت
بودند از .1 :آیا نرمافزا د میان مواجهیهای وااخییت منیازی

برای د مان این اختیل از طریق وااخیت منازی اابل توجییه

مبتنی بر تصاویر  360د جه پانو امیایی وااخیی بیرای د میان

است.

هراس از پرواز از اعتبا محتوایی الزم برخو دا است؟  .2آیا

ارربخشی د مان وااخیت منازی با اسیتفاده از انیمیشین و
محیط های گرافیکی برای د مان هراس از پرواز د مطالخیات

نرمافزا وااخیت منازی ساخته شده د اجرای مقدماتی برای
د مان هراس از پرواز ارربخش است؟

پرواز داخلی آن ا تنربه میکنند ،این

مختلفیی نشیان داده شییده اسیت .بییرای نمونیه میییتیوان بییه
پژوهش های اننام گرفته توسط تبیام و همکیا ان (و 2002

روش
روش پژوهش ،جامعة آمااري و نموناه :ایین پیژوهش د

( ،)2012پرایر 5و همکیا ان ( ،)2008اپیریر 6و همکیا ان
( ،)2012میربیییرو  7و امیلکامییی  ،)2010( 8میربیییرو و

مرحلیة نخسیت از نییوی وایییسییننی و د مرحلیه اجییرای

 ،)2000مییالتبی 3و همکییا ان ( ،)2002بوچ یا د 4و همکییا ان

همکا ان ( ،)2012برینکمن 9و همکیا ان ( ،)2010بویید 10و

مقدماتی از نوی نیمهآزمایشی بیود .د مرحلیة نخسیت بیرای
بر سی وایی محتوایی نرم افزا وااخییت منیازی مبتنیی بیر

همکا ان ( )2013و اسیمی و همکا ان ( )1392اشا ه کرد.

تصاویر  360د جه برای د مان هراس از پرواز ،از کا شناسان

هرچند د این تحقیقات ،استفاده از شبیهسازی گرافیکیی
محیط پرواز دست د مانگر ا د خلق مواخیتهای مختلیف

و ا زیابان متخصص د زمینیههیای وانشناسیی ،کیامتیوتر و

پرواز و هواپیما و فرودگاه و  ...باز میگذا د و امکیان تخامیل
با محیط ا فراهر میکنید ،امیا حیر مواجهیة وااخیی ا بیه
د مییانجییو منتقییل نمیییکنیید .فنییاو یهییای جدییید امکییان
تصویربردا ی  360د جه از فضای وااخی ا فراهر مییکننید
که به همراه ی گوشی هوشمند منهز به ژیروسکوپ و ی
هدست وااخیت منازی ،فرد ا بیه همیان فضیایی کیه د آن

سانه استفاده شد .د مرحله دوم ،برای اجیرای مقیدماتی د
ی پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون  -پرآزمیون
با گروه کنترل استفاده شد.
جامخة آما ی د مرحله بر سی وایی محتوایی نرم افیزا
وااخیت منازی ،شامل کلیه وانشناسیان متخصیص د زمینیة
د مان شیناختی -فتیا ی و وااخییت منیازی و کا شناسیان
متخصص د حوزه کامتیوتر و سانه د سال  1396و جامخة

فیلربردا ی اننام شده میبرند و امکان غوطهو ی بیشیتر وی

آما ی د مرحله اجرای مقدماتی شامل کلیة مراجخهکننیدگان

ا د آن محیط فراهر میکنند.
تیاکنون د زمینیة سییاخت نیرمافییزا مواجهیهای وااخیییت

به مرکز بازیهای ایانهای دانشگاه اصفهان به هدف د یافیت
مداخیت د مانی هراس از پرواز بودند.

منازی ویژه د مان هیراس از پیرواز بیا اسیتفاده از تصیاویر

نمونة پژوهش د بخش اول شامل  5نفیر از متخصصیان
وانشناسی و  4نفر متخصص کامتیوتر و سانه بودند کیه بیه

ایرانی باشد ،پژوهشی صو ت نگرفته است؛ بنابراین ،هیدف

شیوه هدفمند انتخاب شدند .نمیونة پیژوهش د اسمت دوم

سهبخدی  360د جه وااخی که متناسب با ویژگیهای فرهنگ

2. Kurillo
4. Bouchard
6. Opriş
8. Emmelkamp
10. Boyd

1. Immersion
3. Maltby
5. Price
7. Meyerbroeker
9. Brinkman
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نمونییه محییدود و  10نفییری بودنیید کییه از طریییق

فیییلربییردا د فیییلر و مشییاهدة بییرخط تصییاویر د حییین

نیییز ی ی

نمونهگیری د دسترس انتخاب و بهطو تصادفی د دو گروه
آزمایش ( 5نفر) و کنترل ( 5نفر) گما ده شیدند .میی هیای

فیلربردا ی د گوشی تلفن همراه کنترلکننده وجود دا د.
فیلرهیا و عکیرهیایی کیه بیه کمی ایین ابیزا ضیبط

و ود عبا ت بودند از:




میشوند ،به کم

داشتن می های تشخیص  DSM-5برای هراس از

دا ای ژیروسکوپ باشند و یی

پرواز

اابل مشاهده هستند .د این حالت ،کا بری که هدست ا بیه

اخذ نمرة باال د پرسشنامة هراس از پرواز

سر گذاشته است ،با چرخاندن سر خود بیه اطیراف د تمیام
جهات ،تصویری که دو بین د همان زاویه ضبط کرده اسیت

تمایل به شرکت د جلسات د مانی




هدسیت وااخییت منیازی،

ا میبیند و د وااع خود ا د جای دو بین احساس میکنید

می های خرو عبا ت بودند از:


گوشیهیای تلفین همیراه هوشیمندی کیه

د یافت د میان هیای وانشیناختی دیگیر بیه طیو

و بهاینترتیب ی

هرزمان

ضبط فیلر میبیند.

ابتی به صری و میگرن

تنربة وااخی صوتی و تصیویری از محیل

پرسشنامة هراس از پارواز :ایین پرسشینامه کیه توسیط
خییاویر برنییاس )1999( 2سییاخته اسییت ،دا ای  30سییثال د

ابتی به بیما یهای مزمن وانشناختی

ابطییه بییا میییزان احسییاس نییا احتی و هییراس آزمییودنی د
ابزار پژوهش
دوربااين ویااویربرداري  Gear360و هدساات واقعياات
مجازي :وااخییت منیازی از ابتیدای تولید بیه تصیاویر 360

مواخیت های مختلف (از ابیل برخاستن هواپیما ،او گیرفتن،
نزدی شدن به باند و غیره) است که هیر سیثال بیر اسیاس
وزن  1تا  9نمرهگذا ی میشود و حداکثر نمرة این پرسشنامه

د جه گرافیکی اشیا ه داشیت کیه توسیط میدلسیازی هیای

 270است .بهعنوان مثال ،آزمودنی بایید مییزان هیراس خیود

سه بخدی برای ایناد ی تنربیة شیبهوااخیی از یی محییط
جدید مو داستفاده ارا میگرفتند .د طراحی این محیطهای

د زمانی که هواپیما برای بلند شدن از بانید و پیرواز سیرعت

شبیهسازیشده ،ویژگی های جذابی مانند فانتزی و نیز تخاملی

میگیرد ا از  1تا  9مشخص کند.
پژوهشییکدة سییامانههییای فضییانو دی تهییران (،1389

بودن لحاظ شده است؛ اما نقطهضخف آن ،عدم اینیاد حیر

چییاپنشییده) پایییایی د ون اییین پرسشیینامه بییا وش آلفییای

غوطهو ی به دلیل وااخی نبودن تصاویر طراحیشده است.
دو بین تصویربردا ی  Gear360که د این پژوهش از آن

کرونبییار ا بییرای خییردهمقیییاس اضییطراب مییداوم ،0/777

استفادهشده است د سال  2015توسط شرکت سامسونگ بیه
هدف کم
(سیریبو و

به تولید محتوای وااخیت منیازی سیاخته اسیت
نراتاناکول،1

اضطراب د مواخیت خاا  ،0/781اضطراب شیکل ترکیبیی
 ،0/704اضییطراب مقطخییی  0/662و بییرای کییل پرسشیینامه
 0/853گزا ش کرده است.

 .)2016این دو بین تحیولی مهیر د

تصویربردا ی کروی به شما می آید و به کا بران این امکیان
ا می دهد که د مواخیت های مختلف به کم این دو بیین،

روش اجرا و تحلیل دادهها
یکی از اهداف این پژوهش ،تدوین بسیتة نیرمافیزا ی بیرای

فیییلر وااخیییت منییازی

غلبه بر ترس از پرواز متناسب با فرهنگ ایرانی بیود .بیه ایین

پانو امایی وااخیی ضیبط کننید .ایین میدل دو بیین وااخییت

منظو  ،فضای وااخی ی فرودگیاه اییران و مراحیل مختلیف
ی پرواز داخلی باید د االب ی سلسیله فییلر بیر اسیاس

تنربیییات خییود ا بییهصییو ت یی

منازی به دو دو بین  180د جیه بیا کیفییت  15مگاپیکسیل
منهییز اسییت کییه د منمییوی تصییویری  360د جییه ا ا ائییه

محر های هراسانگیز به مخاطب ا ائه شود .بهمنظیو تهییه

میکند .این مدل دو بین میتواند به گوشیهیای  S6بیه بخید

سلسلهمراتب محر های هراسانگیز ،ابتدا با چند فیرد مبیتی

سامسونگ از طرییق  wi-fiمتصیل شیود و از اه دو کنتیرل

به هراس از پرواز و چند متخصص وانشناسی مصاحبه شید.
ستر این محییر هییا (مییانند و ود بیه فییرودگاه ،سالیین

شود .به همین لحیاظ امکیان ضیبط تصیاویر بیدون حضیو
2. Bornas

انتظا

1. Siriborvornratanakul
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فرودگاه ،پلههیای و ود بیه هواپیمیا ،هواپیمیای خیالی از مسیافر،

عضینی صو ت گرفت .از جلسیة  3تیا  7نییز پیر از اننیام

مراحل مختلف پرواز ازجمله سوا شدن به هواپیما ،آمیوزشهیای
اولیه توسط مهماندا  ،برخاسیتن هواپیمیا ،پیذیرایی حیین پیرواز،

تمرینات آ میدگی عضینی مواجهه وااخیت منازی اننام شد.
برای وااخیتر شدن حر پرواز ،آزمیودنیهیا مراحیل مواجهیه

و ود و خرو از هواپیمیا و غییره) از شیدید بیه خفییف مرتیب

منازی ا وی صندلی های وااخی هواپیما که د اتیا د میان

پیرواز

نصبشده بود تنربه کردند .این د حالی بود که گیروه کنتیرل

شدند .د مرحله بخد سلسلهمراتب هراسانگییز طیی یی

وااخی با همکا ی شرکت هواپیمایی تابان از اصفهان بیه مشیهد و

هیچ مداخلهای د یافت نکرد.

بالخکر با دو بین  Gear360فیلربیردا ی و د حیدود  400دایقیه
فیلر از مراحل پرواز استخرا شد .ایین دو بیین طیو ی طراحیی

پر از اتمام مداخله از هر دو گروه ،پرآزمون بیه عمیل
آمد .بهمنظو بر سیی واییی محتیوایی و توافیق ا زیابیان از

شیده اسیت کییه واتیی فیییلرهیای ضییبطشیده بییا آن بیا هدسییت

ضریب کاپا و برای تحلیل نتای اجیرای مقیدماتی از آزمیون

مخصوا مشاهده شود ،بیننده خود ا د جای دو بین مییبینید.

تحلیل کووا یانر استفاده شد.

به همین لحاظ ،د تمامی مراحل فییلربیردا ی ،دو بیین د محیل
فرضی بیننده (مانند صیندلی سیالن انتظیا  ،وی پلکیان هواپیمیا،
صندلیهای مختلف هواپیما ،سرویر بهداشتی و غییره) ایرا داده

یافتهها
برای تخیین وایی محتوای نرم افزا د مان مواجههای وااخیت

شده است تیا امکیان غوطیهو ی د آن مواخییت ا فیراهر آو د.

منازی برای د مان هراس از پیرواز ،نیرمافیزا سیاختهشیده

تمامی مراحل پرواز بازبینی و صحنههای تکرا ی و بیدون کیفییت

همراه با ی

پرسشنامه د مو د مناسب بیودن محتیوای فنیی

حذف شدند و مندداً همه مراحل پرواز مو د بر سی ارا گرفتند
و صحنههایی که برای د مان مناسیب بودنید و زمیان هیر جلسیه

متخصص نرم افیزا د اختییا  5وانشیناس متخصیص و 4

مشخص شد .ستر فیلر برای طی مراحل تدوین بیه متخصصیان

متخصص کامتیوتر و سانه ایرا داده شید و ضیریب توافیق
ا زیابان با ضیریب کاپیا  0/78محاسیبه شید .لیذا ،نیرمافیزا

کامتیوتر ا ائه شد تا از نظر فنی مو د ا زیابی ارا گیرد.

د مانی ساخته شده از وایی محتوایی مناسب برخو دا بیود.

د مرحلة آخر فیلرهای تهیهشده به  5نفیر از وانشناسیان
متخصص و  4نفر از متخصصان کامتیوتر و سانه داده شید تیا

خیصییه محتییوای نییرمافییزا وااخیییت منییازی بییرای د مییان

نظر خود ا د مو د محتوای فنی و تخصصی آن اعییم کننید.

مواجههای هراس از پرواز د جدول شما ه  1آمده است.
لذا بر اساس ضریب توافق بیهدسیتآمیده ،د پاسی بیه

بخد از بر سی و اصیح موا دی کیه متخصصیان اعییم کیرده

پرسش اول پژوهش میتوان گفت نرمافزا د مان مواجهیهای

بودند ،نرمافزا مندداً د اختیا آنها ارا داده شید و ضیریب

وااخیت منازی از اعتبا مناسب برخو دا است.

توافق ا زیابان د مو د محتوای نرمافزا محاسبه شد.
بهمنظو اجرای مقدماتی نرمافیزا وااخییت منیازی بیرای

همچنین د بر سی ارربخشی نرمافزا ساخته شده د اجیرای

د مان هراس از پرواز ،ی

نمونه محدود  10نفری از افراد مبتی

مقییدماتی بییرای اجییرای آزمییون تحلیییل کووا یییانر ،ابتییدا
پیشفرض های آزمون هیای پا امتریی میو د سیننش ایرا

بییه هییراس از پییرواز بییر اسییاس مییی هییای و ود بییه شیییوة

گرفییت .نتییای آزمییون شییاپیرو-ویل ی

نمونهگیری د دسترس انتخاب و بهطو تصادفی بیه دو گیروه
آزمایش ( 5نفر) و کنترل ( 5نفر) گما ده شدند و پیشآزمون به

پیشفرض نرمال بیودن توزییع نمونیهای د

کم

پرسشنامة هراس از پرواز اننام شد .گروه آزمایش طی 7

بیییانگر آن بییود کییه
نشید ( F=0.47,

 .)P>0.05همچنین پیش فرض همگنی وا ییانر نییز توسیط
آزمون لوین مو د سننش ارا گرفت کیه نتیای آن مخنیادا

جلسه  20دایقهای با استفاده از نرمافزا وااخیت منازی مبتنیی

نبود ( .)P<0.05این یافته نشان میدهد پییشفیرض همگنیی

بر تصاویر  360د جه با سلسلهمراتب محر های هراسانگییز

وا یانر ها عایت شده است .د بر سی پیشفرض همگنیی

مربو به پرواز با هواپیما (مطابق با جیدول شیما ة  )1مواجیه
شدند .د جلسه نخست به آزمودنیها د بیا ه د میان وااخییت

شیب خط گرسیون ،نتای نشان داد که تخامل پیشآزمون بیا

منیازی اطیعیات داده شییده و آ مییدگی عضییینی بیه آنهییا
آموزش داده شد .د جلسة دوم نیز آموزش و تمرین آ مییدگی

متلیر گروهبندی د متلیر هراس از پرواز مخنادا نبوده اسیت.
این بدان مخناست که فرض همگنی شیب خط گرسییون د
متلیر هراس از پرواز د نشد.
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جلسه

سنا یو
و ود به فرودگاه ،نمایش سالن انتظا و صندلیهای آن ،داخل سالن انتظا  ،باال فیتن از پلیههیای هواپیمیا ،گشیت

اول

داخل هواپیمای خالی ،مشاهدة سرویرهای بهداشتی
نشستن وی صندلی کنا پننره ،اعیم بلندگو برای شروی پرواز ،چ

دوم

کردن کمربند و خاموش بودن گوشییهیای

مسافران توسط مهماندا  ،اعیم تنهیزات اضطرا ی و آموزش آن توسط مهماندا

سوم

او گیری هواپیما ،نمایش پننرهها و مسافران ،ا ائة سرویر و پذیرایی مهماندا از مسافران

چها م

مصاحبه با مهماندا  ،جابنا شدن دو بین از صندلی کنا به صندلی وسط ،کاهش ا تفای هواپیما و نزدی
فرودگاه مقصد و اعیم بلندگو برای نشستن هواپیما د فرودگاه

پننر

تکانهای شدید هوایی برای فرود د فرودگاه ،بلند شدن مسافران از وی صندلی برای پیاده شیدن ،پیایین فیتن از
پلههای هواپیما

شیدن بیه

جدول  .2وحليل كوواریانس وأثير عضویت گروهی بر ميزان هراس از پرواز
منموی
منذو ات

د جة
آزادی

میانگین
منذو ات

F

سطح
مخنادا ی

اندازة
ارر

توان
آزمون

پیشآزمون

6470/08

1

6470/08

9/64

0/017

0/58

0/76

عضویت گروهی

21352/55

1

21352/55

31/83

0/001

0/82

1

متلیرها

شاخصهای
آما ی متلیرها

با توجه به نتای جیدول  ،2نیرمافیزا د میان مواجهیهای

مقدا تأریر نرمافزا تیرس از پیرواز بیر مییزان هیراس از

وااخیت منازی ترس از پرواز توانسته مننر به ایناد تفیاوت
مخنادا میانگین نمرات هراس از پرواز د مرحلة پیرآزمیون

پرواز  0/82است؛ یخنی  82د صد تلییرات متلییر هیراس از
پرواز گروه آزمایش توسط عضویت گروهی (نرم افزا تیرس

گردد ()P<0/05؛ یخنی نرمافزا مزبو توانسته است هراس از

از پرواز) تبیین میشود.

پرواز ا د آزمودنی های گیروه آزمیایش بیه طیو مخنیادا ی

نمرات میانگین تخدیل شده متلیر هیراس از پیرواز د دو

کاهش دهد .لذا د پاس به پرسیش دوم پیژوهش مییتیوان

گروه مو د بر سیی د جیدول  3آمیده کیه نشیان مییدهید

گفییت نییرمافییزا وااخیییت منییازی سییاخته شییده د اجییرای
مقدماتی برای د مان هراس از پرواز ارربخش بود.

میانگین گروه آزمایش پر از مداخله از میانگین گروه کنتیرل
کمتر است.

جدول  .3ميانگينهاي وعدیلشدۀ متغير وابسته در اجراي مقدماوی
متلیر
هراس از پرواز

میانگین

خطای استاندا د

گروه آزمایش

131/25

0/77

گروه گواه

201/84

0/77

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،ساخت و واییسازی نرمافزا د میان
مواجههای هراس از پیرواز بیا فنیاو ی وااخییت منیازی بیر

اساس فیلرهای وااخیی  360د جیه از یی
کامل و اجرای مقدماتی آن بود.

جرییان پیروازی
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اضطراب میشود .بر اساس نظریه پیردازش هینیانی 6د میان

مواجهه از طریق حساسیتزدایی منظر 1و مواجهه

ازجمله د مانهای ای برای هراسهای خاا مانند هیراس
از پرواز هستند .بااینحال ،د مانجویانی که با ایین دو وش

موفقیتآمیز ی هراس مستلزم فخالسیازی و تلیییر سیاختا
ترس است (فوآ 7و کوزا  .)1986 ،8د میانگر بیا اسیتفاده از

د مان میشوند د تنسر صحنههیای اضیطرابانگییز دچیا

وااخیت منازی مییتوانید محیر هیایی کیه سیاختا تیرس

مشکل میی شیوند (کاسیلین 3و همکیا ان .)1984 ،بیهعییوه

د مانجو ا فخال می کند ،مشاهده نماید و ستر بیا مواجهیه

میییا کر 4و اوسیییالیوان 5د  1988د یافتنییید  25د صییید

مکر و حساسیت زدایی فرد با این محر ها ترس ا کیاهش

د مانجویان به دلیل ترس از محر های ترسبرانگیز از ادامه
د مان خوددا ی میکنند.

و ساختا آن ا تلییر دهد .خیصیه ایینکیه د میان وااخییت
منازی ابطه سنتی د مانجو-د مانگر ا تلییر داده اسیت .از

وااخیت منازی فناو ی جدیدی است که شیوة تخامل بیا

ی سو بیه د میانجیو احسیاس کنتیرل و تسیلط داشیتن بیر

کامتیوتر ا تلیییر داده اسیت .ایین فنیاو ی باعیث ا تبیا و

مواخیتهیای دشیوا

ویا ویی نزدی با ی محیط خلقشده کامتیوتری طبیخیی و
اطمینانبخش می شود که د آن ،کا بران به این باو می سند

محیط امن د مان میتواند محدودیتهای خود ا بیازمایید و
ی دنیای منازی که خود بخشی از آن است ا تنربه کند.

که وااخاً د محیطی حضو دا ند که برای آن هیا بیه تصیویر

همچنین ،د مان وااخیت منازی ابزا جدید و اد تمندی

د آمده است و از این هگذ  ،غوطهو ی د محییط بیه او

ا مییدهید و از سیوی دیگیر ،وی د

است که د مانگران می توانند همراه با مها تهای بالینی خود

می سد.

از آن برای مداخله مثرر و سریع برای کمی

د مان مواجهه ای وااخیت منازی ی شیوه د مانی بسیا
تخصصی است که بر سرعت د میان میی افزایید .ایین وش

برای غلبه بر اضطراب استفاده کننید (وینسیلی 9و همکیا ان،
.)2000

نسبت به شیوه های سنتی مزایای اابل توجهی دا د؛ ایین نیوی

نکته اابلتوجهی که د مانگران باید به آن توجه کنند ایین

مواجهه کامیً تحت کنترل د مانگر و د مانجیو اسیت و هیر

است که د مانجویان سنا یوهای وااخیت منازی ا به شییوه

زمان که غیراابلتحمیل بیود مییتیوان بیه آن خاتمیه داد .بیا
استفاده از این فناو ی میتوان مکر اً د مانجیو ا بیا بخیش

یکسانی تنربه نمیکنند؛ لذا تفیاوتهیای فیردی و فرهنگیی
ممکن است ارربخشی این د مان ا کاهش دهد .برای نمونیه

سنا یو که ترسبرانگییز اسیت ،مواجهیه داد و

محیط منازی که برای د میان مبتیییان بیه

خاصی از ی

ممکن است ی

بیه د میانجیو

حساسیت زدایی کرد .برای نمونه ،د میان جیویی کیه فقیط از

هراس از مکان های باز یا هراس از پرواز د ا وپا طراحیی و

فرود هواپیما می ترسد و از مراحل دیگر پرواز تیرس نیدا د،

ساخته شده است ،بیرای جامخیة ا وپیایی میثرر باشید ،ولیی

می تواند د دنیای منازی با ها با این صحنه مواجه شیود .از
سوی دیگر ،ازآنناکه د مان وااخیت منازی حواس مختلیف

ممکیین اسییت د مییانجویییان غیرا وپییایی یییا ایرانییی نتواننیید
اینگونه شبیهسازی ها ا به محیط زندگی خود تخمیر دهند و

مانند بینایی و شنوایی و حتی حرهیای بیدنی نشسیتن وی

این کاهش ا تبا و غوطهو ی سبب تنزل ارر مداخله گیردد؛

صندلی وااخی هواپیما ا د گییر مییکنید ،نسیبت بیه دیگیر

بنابراین الزم است به تفاوت های فرهنگیی د د میانجوییان

د مانهای مواجههای منازی مانند نمایش فییلر ییا انیمیشین
وااخیتر به نظر می سد و د مانجو ا به بخشی از سینا یوی

توجه داشت و محیط منازی ا متناسب با آن طراحی نمود.
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر طراحیی و سیاخت

د مانی تبدیل میکند .چنین به نظیر میی سید کیه ایینگونیه

نرم افزا د مان مواجهه ای وااخیت منازی برای د مان هراس

مشا کت فخال باعث افزایش اضطراب میشیود ،د حیالیکیه

از پرواز د د مانجویان ایرانیی و وایییسیازی آن ازلحیاظ

ادامه د مان بیاعث خیو گرفتن د مانجیو و کاهش تید ینی

محتیواییی بیود .نیرمافیزا ساختهشده بیا توجیه بیه نظیرات

2. Imaginal Exposure
4. Marks
6. Emotional Processing Theory
8. Kozak

1. Systematic Desensitization
3. Kosslyn
5. O'Sullivan
7. Foa
9. Vincelli
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