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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 پرواز ترس از سوارشدن به هواپیما یالا هالر وسالیلة
1

تاکنون روشهای درمانی مختلفی بالرای کمال

باله افالراد

مبتم به هراس از پرواز مورد استفاده ارار گرفته است .تا ابل

پرنده در حین پرواز است که میتواند دامنة وسیعتری (حتالی

از دهه  1990روشهای به کار گرفته شده که عمدتاً بر ضمیر
ناخودآگاه تأکید میکردند ،به درمانهای روان پویشی کاوشی

میشوند (ون گروین 2و همکاران ،2004 ،رابرتالز )1929 ،3و

بالالااینحالالال ،رایالال تالالرین روش درمالالانی هالالراس از پالالرواز

نقل از بانوس 5و همکاران .)2002

این روش ،درمانجالو بالهطالور وااخالی بالا مواخیالت ترسالنا

تالالرس از پالالرواز در ویراسالالت پالالنار راهنمالالای آمالالاری و
تشخیص اختمالت روانی ( )2013 ،6DSM-5بالهعنالوان یال

روبهرو می شود .الزمه این نوی درمان ،دسترسی درمالانگر باله
محر هراس برانگیز است .با وجود مواردی که برای درمالان

هالالراس خالالاا و از نالالوی مالالواخیتی شالالناخته شالالده اسالالت و

هراس از پرواز با استفاده از ایالن روش گالزارش شالده اسالت

بهصورت ترس زیاد ،شدید و دائمی از پرواز تخریف میشود.

(سلیوم و همکاران ،)1973 ،درمان مواجههسالازی وااخالی و
بهرهبرداری از هواپیما ،گران و با توجه به مسائل امنیت پرواز

ترس از فرودگاه و هواپیمالای سالاکن) را هالر در بالر بگیالرد.
حدود  22/4درصد بزرگساالن به هنگام پرواز دچار اضطراب
 10درصد نیز از پرواز خودداری میکنند (گرکالو 1929 ،4باله

بلندمالالدت 13مخالالروف بودنالالد (سالاللیوم 14و همکالالاران.)1973 ،
مواجههسازی 15است (کالریان 19و همکالاران )2007 ،کاله در

17

مبتمیان به این عارضه اگرچه می داننالد ترسشالان غیرمنطقالی
است ،ولی نمیتوانند پرواز کنند و یا با اضطراب زیالاد ،آن را

غیرممکن و نظر دادن به آن از نظالر منطقالی دشالوار اسالت و

تحمل میکنند .در موارد حاد ،افراد مبتم نهتنها از پرواز کردن

مشکمت چشمگیری در حفظ اسرار درمالانجالو و اضالطراب

که حتی از رفتن به فرودگاه نیز میترسند .بهعموه ،اضالطراب

شدید او در این رهگذر وجالود دارد (هالادجز و همکالاران،

سوارشدن ،یا حتی به هنگام چمدان بستن نیز ظاهر میشود.

 .)1999از طرفی ،درمان مواجههسازی زمانبر بوده و مسالتلزم
صرف هزینه و تمش زیاد از سوی درمانجو است (بانوس و

انتظاری 7هنگام تهیه بلیت مواجهه با هواپیما ،انتظار در صالف
این هراس باعث میشود فرد از مواخیتهای مربالو باله

12

همکاران.)2002 ،

پرواز اجتناب کند و درصورتیکه مابور به مواجهه بالا آنهالا

امالالروزه اسالالتفاده از فنالالاوریهالالای جدیالالد ماننالالد وااخیالالت

باشد دچار اضطراب شدید مالی شالود و ممکالن اسالت بالرای

ماازی در درمان مشکمت روانشناختی مورد توجاله االرار
گرفته است .روتبام 20و هالادجز ( )1999پیشالگام اسالتفاده از

کاهش آن اادام به مصرف الکل و داروهالای آرامبخالش کنالد
(جریسالالت 2و همکالالاران ،1921 ،ویدرهولالالد 9و بوخالالارد،10
 ،)2014انتخاب صندلیهالای نزدیال

باله دربهالای خالرو

19

درمان مواجهه ای وااخیت ماازی برای هراس از پرواز بودند.
این پژوهشگران به چند دلیل استفاده از وااخیت ماازی را در

اضطراری یا کنار راهرو هواپیما نیز از دیگالر راههالای مقابلالة

درمان هراس از پرواز پیشنهاد میکنند .نخست ایالنکاله مفیالد

مخمول است (بانوس و همکاران.)2002 ،

بودن این درمان برای چند نوی هراس که با هالراس از پالرواز
رابطه دارند ،مانند هالراس از بلنالدی( 21روتبالام و همکالاران،

از سالالوی دیگالالر ،ایالالن اضالالطراب انتظالالاری کالاله نتیاالاله آن
اجتناب از پرواز است ،عوارضی چون از دسالت دادن شال،ل،

 )1995و هراس از مکانهای بسته( 22نورت ،)1994 ،23مالثرر

شکست های مالالی و شالرمندگی اجتمالاعی را باله دنبالال دارد

بوده است .دوم اینکه همان طور کاله ککالر شالد ،درمالانهالای

(دین 11و ویتاکر ،1922 ،12رابرتز.)1929 ،

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

مواجههای وااخی پالرهزینه بوده و بالرنامهریزی آن نیالز دشوار
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
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است .به عموه ،کنترل تمام مت،یرهالا نیالز در اختیالار درمالانگر

این پژوهش ،ساخت و رواییسازی نرمافزار درمان مواجههای

نیست .این در حالی اسالت کاله درمالان وااخیالت ماالازی در

وااخیت ماالازی مبتنالی بالر تصالاویر ساله بخالدی  390درجاله

مقایسه با مواجه سالازی وااخالی یالا تخیلالی ،حالر حضالور و
غوطهوری 1بیشالتری ایاالاد مالیکنالد و طراحالی سالناریوهای

پانورامایی وااخی برای درمان هالراس از پالرواز بالود .در ایالن
پژوهش با استفاده از تصالاویر وااخالی یال فرودگالاه ایرانالی

ماالازی مربالالو باله هالالراس از پالالرواز خیلالی دشالالوار نیسالالت

همراه با تصاویری از افراد فارسیزبالان و مواخیالتهالایی کاله

(کوریلو 2و همکاران)2002 ،

مسافران ایرانی در ی

پرواز داخلی آن را تاربه میکنند ،این

بنابراین از آناا کاله هالراس از پالرواز پیامالدهای مالالی و

مهر محقق گشته است .لالذا سالثاالت ایالن پالژوهش عبالارت

شخصی فراوانی به همراه دارد .به نظر می رسد صرف هزیناله

بودند از .1 :آیا نرمافزار درمالان مواجهالهای وااخیالت ماالازی

برای درمان این اختمل از طریق وااخیت ماازی اابل توجیاله

مبتنی بر تصاویر  390درجه پانورامایی وااخالی بالرای درمالان

است.

هراس از پرواز از اعتبار محتوایی الزم برخوردار است؟  .2آیا

ارربخشی درمان وااخیت ماازی با اسالتفاده از انیمیشالن و

نرمافزار وااخیت ماازی ساخته شده در اجرای مقدماتی برای

محیطهای گرافیکی برای درمان هراس از پرواز در مطالخالات
مختلفی نشالان داده شالده اسالت .بالرای نموناله مالی تالوان باله

درمان هراس از پرواز ارربخش است؟

پژوهش های اناام گرفته توسط رتبالام و همکالاران (و 2002

روش
روش پژوهش ،جامعة آمااري و نموناه :ایالن پالژوهش در

 ،)2000مالالالتبی 3و همکالالاران ( ،)2002بوچ الارد 4و همکالالاران

( ،)2012پرایر 5و همکالاران ( ،)2002اپالریر 9و همکالاران

مرحلة نخسالت از نالوی روایالی سالنای و در مرحلاله اجالرای

( ،)2012میربالالالرو  7و امیلکامالالال  ،)2010( 2میربالالالرو و
همکاران ( ،)2012برینکمن 9و همکالاران ( ،)2010بویالد 10و

بررسی روایی محتوایی نرم افزار وااخیالت ماالازی مبتنالی بالر

همکاران ( )2013و اسممی و همکاران ( )1392اشاره کرد.

تصاویر  390درجه برای درمان هراس از پرواز ،از کارشناسان

مقدماتی از نوی نیمهآزمایشی بالود .در مرحلالة نخسالت بالرای

هرچند در این تحقیقات ،استفاده از شبیه سازی گرافیکالی

و ارزیابان متخصص در زمینالههالای روانشناسالی ،کالامتیوتر و

محیط پرواز دست درمانگر را در خلق مواخیتهای مختلالف
پرواز و هواپیما و فرودگاه و  ...باز میگذارد و امکالان تخامالل

رسانه استفاده شد .در مرحله دوم ،برای اجالرای مقالدماتی در
ی

پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون  -پرآزمالون

با محیط را فراهر میکنالد ،امالا حالر مواجهالة وااخالی را باله

با گروه کنترل استفاده شد.
جامخة آماری در مرحله بررسی روایی محتوایی نرم افالزار

تصویربرداری  390درجه از فضای وااخی را فراهر مالیکننالد

وااخیت ماازی ،شامل کلیه روانشناسالان متخصالص درزمینالة

که به همراه ی گوشی هوشمند ماهز به ژیروسکوپ و ی
هدست وااخیت ماازی ،فرد را به همالان فضالایی کاله در آن

درمان شالناختی -رفتالاری و وااخیالت ماالازی و کارشناسالان

درمالالانجالالو منتقالالل نمالالیکنالالد .فنالالاوریهالالای جدیالالد امکالالان

فیلربرداری اناام شده میبرند و امکان غوطهوری بیشالتر وی

متخصص در حوزه کامتیوتر و رسانه در سال  1399و جامخة
آماری در مرحله اجرای مقدماتی شامل کلیة مراجخهکننالدگان

را در آن محیط فراهر میکنند.

به مرکز بازیهای رایانهای دانشگاه اصفهان به هدف دریافالت

تاکنون درزمینالة سالاخت نالرم افالزار مواجهاله ای وااخیالت
ماازی ویژه درمان هالراس از پالرواز بالا اسالتفاده از تصالاویر

مداخمت درمانی هراس از پرواز بودند.
نمونة پژوهش در بخش اول شامل  5نفالر از متخصصالان

سهبخدی  390درجه وااخی که متناسب با ویژگیهای فرهنگ

روانشناسی و  4نفر متخصص کامتیوتر و رسانه بودند کاله باله
شیوه هدفمند انتخاب شدند .نمالونة پالژوهش در اسمت دوم

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

1. Immersion
3. Maltby
5. Price
7. Meyerbroeker
9. Brinkman

ایرانی باشد ،پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین ،هالدف
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نیالالز یالال

نمونالاله محالالدود و  10نفالالری بودنالالد کالاله از طریالالق

فالالیلربالالردار در فالالیلر و مشالالاهدة بالالرخط تصالالاویر در حالالین

نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه

فیلربرداری در گوشی تلفن همراه کنترلکننده وجود دارد.

آزمایش ( 5نفر) و کنترل ( 5نفر) گمارده شالدند .مالم هالای
ورود عبارت بودند از:

فیلرهالا و عکالرهالایی کاله باله کمال ایالن ابالزار ضالبط
می شوند ،به کم گوشی های تلفالن همالراه هوشالمندی کاله

داشتن مم های تشخیص  DSM-5برای هراس از

دارای ژیروسکوپ باشند و یال

هدسالت وااخیالت ماالازی،

پرواز

اابل مشاهده هستند .در این حالت ،کاربری که هدست را باله

اخذ نمرة باال در پرسشنامة هراس از پرواز

سر گذاشته است ،با چرخاندن سر خود باله اطالراف در تمالام

تمایل به شرکت در جلسات درمانی

جهات ،تصویری که دوربین در همان زاویه ضبط کرده اسالت





را میبیند و دروااع خود را در جای دوربین احساس میکنالد

مم های خرو عبارت بودند از:




دریافت درمالانهالای روانشالناختی دیگالر بالهطالور
هرزمان

و بهاینترتیب ی

تاربة وااخی صوتی و تصالویری از محالل

ضبط فیلر میبیند.

ابتم به صری و میگرن

پرسشنامة هراس از پارواز :ایالن پرسشالنامه کاله توسالط
2

ابتم به بیماریهای مزمن روانشناختی

خالاویر برنالاس ( )1999سالاخته اسالت ،دارای  30سالثال در
رابطالاله بالالا میالالزان احسالالاس نالالاراحتی و هالالراس آزمالالودنی در

ابزار پژوهش
دوربااين ویااویربرداري  Gear360و هدساات واقعياات

مواخیتهای مختلف (از ابیل برخاستن هواپیما ،او گالرفتن،
نزدی

شدن به باند و غیره) است که هالر سالثال بالر اسالاس

مجازي :وااخیت ماالازی از ابتالدای تولالد باله تصالاویر 390

وزن  1تا  9نمرهگذاری میشود و حداکثر نمرة این پرسشنامه
 270است .بهعنوان مثال ،آزمودنی بایالد میالزان هالراس خالود

محالیط

درزمانی که هواپیما برای بلند شدن از بانالد و پالرواز سالرعت

درجه گرافیکی اشالاره داشالت کاله توسالط مالدلسالازیهالای
سهبخدی برای ایااد ی

تاربالة شالبهوااخالی از یال

جدید مورداستفاده ارار میگرفتند .در طراحی این محیطهای
شبیهسازیشده ،ویژگی های جذابی مانند فانتزی و نیز تخاملی
بودن لحاظ شده است؛ اما نقطهضخف آن ،عدم ایاالاد حالر

میگیرد را از  1تا  9مشخص کند.
پژوهشالالکدة سالالامانههالالای فضالالانوردی تهالالران (،1329
چالالاپنشالالده) پایالالایی درون ایالالن پرسشالالنامه بالالا روش آلفالالای

غوطهوری به دلیل وااخی نبودن تصاویر طراحیشده است.

کرونبالالار را ب الرای خالالردهمقیالالاس اضالالطراب مالالداوم ،0/777

دوربین تصویربرداری  Gear360که در این پژوهش از آن
استفادهشده است در سال  2015توسط شرکت سامسونگ باله

اضطراب در مواخیت خاا  ،0/721اضطراب شکل ترکیبالی

هدف کم

به تولید محتوای وااخیت ماازی سالاخته اسالت

 ،0/704اضالالطراب مقطخالالی  0/992و بالالرای کالالل پرسشالالنامه
 0/253گزارش کرده است.

1

(سیریبورورنراتاناکول  .)2019 ،این دوربین تحالولی مهالر در
تصویربرداری کروی به شمار می آید و به کاربران این امکالان

روش اجرا و تحلیل دادهها
یکی از اهداف این پژوهش ،تدوین بسالتة نالرمافالزاری بالرای

را می دهد که در مواخیت های مختلف به کم این دوربالین،
تاربیالالات خالالود را بالالهصالالورت یالال فالالیلر وااخیالالت ماالالازی

غلبه بر ترس از پرواز متناسب با فرهنگ ایرانی بود .باله ایالن

پانورامایی وااخالی ضالبط کننالد .ایالن مالدل دوربالین وااخیالت

منظور ،فضای وااخی ی

فرودگالاه ایالران و مراحالل مختلالف

ماازی به دو دوربین  120درجاله بالا کیفیالت  15مگاپیکسالل

ی پرواز داخلی باید در االب ی سلسالله فالیلر بالر اسالاس
محر های هراسانگیز به مخاطب ارائه شود .بهمنظالور تهیاله

ماهالز اسالت کالاله درمامالوی تصالالویری  390درجاله را ارائالاله
میکند .این مدل دوربین میتواند به گوشیهالای  S6باله بخالد

سلسلهمراتب محر های هراسانگیز ،ابتدا با چند فالرد مبالتم

سامسونگ از طریالق  wi-fiمتصالل شالود و از راه دور کنتالرل

به هراس از پرواز و چند متخصص روانشناسی مصاحبه شد.

شود .به همین لحالاظ امکالان ضالبط تصالاویر بالدون حضالور

ستر این محالر هالالا (مالالانند ورود باله فالالرودگاه ،سالالالن
انتظار
1. Siriborvornratanakul

2. Bornas
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فرودگاه ،پلههالای ورود باله هواپیمالا ،هواپیمالای خالالی از مسالافر،

آرمیدگی عضمنی صورت گرفت .از جلسة  3تا  7نیالز پالر از

مراحل مختلف پرواز ازجمله سوارشدن به هواپیما ،آمالوزشهالای

اناام تمرینات آرمیدگی عضمنی مواجهه وااخیت ماازی اناام

اولیه توسط مهماندار ،برخاسالتن هواپیمالا ،پالذیرایی حالین پالرواز،
ورود و خرو از هواپیمالا و غیالره) از شالدید باله خفیالف مرتالب

شد .برای وااخیتر شدن حر پرواز ،آزمودنیها مراحل مواجهه
ماازی را روی صندلی های وااخی هواپیما که در اتالا درمالان

پالرواز

نصبشده بود تاربه کردند .این در حالی بود که گالروه کنتالرل

شدند .در مرحله بخد سلسلهمراتب هراسانگیالز طالی یال

وااخی با همکاری شرکت هواپیمایی تابان از اصفهان باله مشالهد و

هیچ مداخلهای دریافت نکرد.

بالخکر با دوربین  Gear360فیلربالرداری و در حالدود  400دایقاله

پر از اتمام مداخله از هر دو گروه ،پرآزمون باله عمالل

فیلر از مراحل پرواز استخرا شد .ایالن دوربالین طالوری طراحالی

آمد .بهمنظور بررسالی روایالی محتالوایی و توافالق ارزیابالان از

شالده اسالت کالاله واتالی فالالیلرهالای ضالالبطشالده بالالا آن بالا هدسالالت

ضریب کاپا و برای تحلیل نتای اجالرای مقالدماتی از آزمالون

مخصوا مشاهده شود ،بیننده خود را در جای دوربین مالیبینالد.

تحلیل کوواریانر استفاده شد.

به همین لحاظ ،در تمامی مراحل فالیلربالرداری ،دوربالین در محالل
فرضی بیننده (مانند صالندلی سالالن انتظالار ،روی پلکالان هواپیمالا،
صندلیهای مختلف هواپیما ،سرویر بهداشتی و غیالره) االرار داده

یافتهها
برای تخیین روایی محتوای نرم افزار درمان مواجههای وااخیت
ماازی برای درمان هراس از پالرواز ،نالرمافالزار سالاختهشالده

تمامی مراحل پرواز بازبینی و صحنههای تکراری و بالدون کیفیالت

همراه با ی

پرسشنامه در مورد مناسب بالودن محتالوای فنالی

حذف شدند و مادداً همه مراحل پرواز مورد بررسی ارار گرفتند

متخصص نرم افالزار در اختیالار  5روانشالناس متخصالص و 4

و صحنههایی که برای درمان مناسالب بودنالد و زمالان هالر جلساله
مشخص شد .ستر فیلر برای طی مراحل تدوین باله متخصصالان

متخصص کامتیوتر و رسانه االرار داده شالد و ضالریب توافالق
ارزیابان با ضالریب کاپالا  0/72محاسالبه شالد .لالذا ،نالرمافالزار

کامتیوتر ارائه شد تا از نظر فنی مورد ارزیابی ارار گیرد.

درمانی ساخته شده از روایی محتوایی مناسب برخوردار بالود.

شده است تالا امکالان غوطالهوری در آن مواخیالت را فالراهر آورد.

در مرحلة آخر فیلرهای تهیهشده به  5نفالر از روانشناسالان
متخصص و  4نفر از متخصصان کامتیوتر و رسانه داده شالد تالا
نظر خود را در مورد محتوای فنی و تخصصی آن اعالمم کننالد.
بخد از بررسی و اصمح مواردی کاله متخصصالان اعالمم کالرده

خمصاله محتالوای نالالرمافالزار وااخیالت ماالالازی بالرای درمالالان
مواجههای هراس از پرواز در جدول شماره  1آمده است.
لذا بر اساس ضریب توافق بالهدسالتآمالده ،در پاسال باله
پرسش اول پژوهش میتوان گفت نرمافزار درمان مواجهالهای

بودند ،نرمافزار مادداً در اختیار آنها ارار داده شالد و ضالریب

وااخیت ماازی از اعتبار مناسب برخوردار است.

توافق ارزیابان در مورد محتوای نرمافزار محاسبه شد.

همچنین در بررسی ارربخشی نرمافزار ساخته شده در اجالرای

بهمنظور اجرای مقدماتی نرمافالزار وااخیالت ماالازی بالرای
درمان هراس از پرواز ،ی نمونه محدود  10نفری از افراد مبتم

مقالالدماتی بالالرای اجالالرای آزمالالون تحلیالالل کوواریالالانر ،ابتالالدا

بالاله هالالراس از پالالرواز بالالر اسالالاس مالالم هالالای ورود بالاله شالالیوة

پیشفرض های آزمون هالای پارامتریال مالورد سالناش االرار
گرفالالت .نتالالای آزمالالون شالالاپیرو-ویلالال بیالالانگر آن بالالود کالاله

نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی باله دو گالروه

پیشفرض نرمال بودن توزیالع نمونالهای رد نشالد (

آزمایش ( 5نفر) و کنترل ( 5نفر) گمارده شدند و پالیشآزمالون
به کم پرسشنامة هراس از پرواز اناام شد .گروه آزمایش طی

 .)P>0.05همچنین پیش فرض همگنی واریالانر نیالز توسالط

 7جلسه  20دایقهای با اسالتفاده از نالرمافالزار وااخیالت ماالازی

F=0.47,

آزمون لوین مورد سناش ارار گرفت کاله نتالای آن مخنالادار
نبود ( .)P<0.05این یافته نشان میدهد پالیشفالرض همگنالی

مبتنی بر تصالاویر  390درجاله بالا سلساللهمراتالب محالر هالای

واریانرها رعایت شده است .در بررسی پیشفرض همگنالی

هراسانگیز مربو به پرواز با هواپیما (مطابق با جدول شالمارة

شیب خط رگرسیون ،نتای نشان داد که تخامل پیشآزمون بالا

 )1مواجه شدند .در جلسه نخست به آزمودنیها درباره درمالان
وااخیت ماازی اطمعات داده شالده و آرمیالدگی عضالمنی باله

مت،یر گروه بندی در مت،یر هراس از پرواز مخنادار نبوده است.

آنها آموزش داده شد .در جلسالة دوم نیالز آمالوزش و تمالرین

این بدان مخناست که فرض همگنی شیب خط رگرسالیون در
مت،یر هراس از پرواز رد نشد.
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جلسه

سناریو
ورود به فرودگاه ،نمایش سالن انتظار و صندلی های آن ،داخل سالن انتظار ،باال رفالتن از پلالههالای هواپیمالا ،گشالت

اول

داخل هواپیمای خالی ،مشاهدة سرویرهای بهداشتی

دوم

نشستن روی صندلی کنار پناره ،اعمم بلندگو برای شروی پرواز ،چ کردن کمربند و خاموش بودن گوشالیهالای
مسافران توسط مهماندار ،اعمم تاهیزات اضطراری و آموزش آن توسط مهماندار

سوم

او گیری هواپیما ،نمایش پنارهها و مسافران ،ارائة سرویر و پذیرایی مهماندار از مسافران

چهارم
پنار

مصاحبه با مهماندار ،جاباا شدن دوربین از صندلی کنار به صندلی وسط ،کاهش ارتفای هواپیما و نزدی

شالدن باله

فرودگاه مقصد و اعمم بلندگو برای نشستن هواپیما در فرودگاه
تکانهای شدید هوایی برای فرود در فرودگاه ،بلند شدن مسافران از روی صندلی برای پیاده شالدن ،پالایین رفالتن از
پلههای هواپیما
جدول  .2وحليل كوواریانس وأثير عضویت گروهی بر ميزان هراس از پرواز
ماموی
ماذورات

درجة
آزادی

میانگین
ماذورات

F

سطح
مخناداری

اندازة
ارر

توان
آزمون

پیشآزمون

9470/02

1

9470/02

9/94

0/017

0/52

0/79

عضویت گروهی

21352/55

1

21352/55

31/23

0/001

0/22

1

مت،یرها

شاخصهای
آماری مت،یرها

با توجه به نتای جدول  ،2نالرم افالزار درمالان مواجهاله ای

مقدار تأریر نرمافزار تالرس از پالرواز بالر میالزان هالراس از

وااخیت ماازی ترس از پرواز توانسته منار به ایااد تفالاوت

پرواز  0/22است؛ یخنی  22درصد ت،ییرات مت،یالر هالراس از

مخنادار میانگین نمرات هراس از پرواز در مرحلة پالرآزمالون
گردد ()P<0/05؛ یخنی نرمافزار مزبور توانسته است هراس از

پرواز گروه آزمایش توسط عضویت گروهی (نرم افزار تالرس
از پرواز) تبیین میشود.

پرواز را در آزمودنی های گالروه آزمالایش بالهطالور مخنالاداری

نمرات میانگین تخدیلشده مت،یر هالراس از پالرواز در دو

کاهش دهد .لذا در پاس به پرسالش دوم پالژوهش مالیتالوان

گروه مورد بررسالی در جالدول  3آمالده کاله نشالان مالیدهالد

گفالالت نالالرمافالالزار وااخیالالت ماالالازی سالالاخته شالالده در اجالالرای

میانگین گروه آزمایش پر از مداخله از میانگین گروه کنتالرل

مقدماتی برای درمان هراس از پرواز ارربخش بود.

کمتر است.

جدول  .3ميانگينهاي وعدیلشدۀ متغير وابسته در اجراي مقدماوی
مت،یر
هراس از پرواز

میانگین

خطای استاندارد

گروه آزمایش

131/25

0/77

گروه گواه

201/24

0/77

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،ساخت و رواییسازی نرمافزار درمالان
مواجههای هراس از پالرواز بالا فنالاوری وااخیالت ماالازی بالر

اساس فیلرهای وااخالی  390درجاله از یال
کامل و اجرای مقدماتی آن بود.

جریالان پالروازی
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اضطراب میشود .بر اساس نظریه پالردازش هیاالانی 9درمالان

مواجهه از طریق حساسیتزدایی منظر 1و مواجهه خیالی

ازجمله درمانهای رای برای هراسهای خاا مانند هالراس

موفقیتآمیز ی

هراس مستلزم فخالسالازی و ت،ییالر سالاختار

از پرواز هستند .بااینحال ،درمانجویانی که با ایالن دو روش
درمان میشوند در تاسر صحنههالای اضالطرابانگیالز دچالار

ترس است (فوآ و کوزا  .)1929 ،درمالانگر بالا اسالتفاده از
وااخیت ماازی مالیتوانالد محالر هالایی کاله سالاختار تالرس

مشکل مالیشالوند (کاساللین 3و همکالاران .)1924 ،بالهعالموه

7

2

درمانجو را فخال میکند ،مشاهده نماید و ستر بالا مواجهاله

مالالالارکر 4و اوسالالالالیوان 5در  1922دریافتنالالالد  25درصالالالد

مکرر و حساسیتزدایی فرد با این محر ها ترس را کالاهش

درمانجویان به دلیل ترس از محر های ترسبرانگیز از ادامه

و ساختار آن را ت،ییر دهد .خمصاله ایالنکاله درمالان وااخیالت

درمان خودداری میکنند.

ماازی رابطه سنتی درمانجو-درمانگر را ت،ییر داده اسالت .از

وااخیت ماازی فناوری جدیدی است که شیوة تخامل بالا

ی سو به درمالان جالو احسالاس کنتالرل و تساللط داشالتن بالر

کامتیوتر را ت،ییالر داده اسالت .ایالن فنالاوری باعالث ارتبالا و

مواخیتهالای دشالوار را مالیدهالد و از سالوی دیگالر ،وی در

محیط خلقشده کامتیوتری طبیخالی و

محیط امن درمان میتواند محدودیتهای خود را بیازمایالد و

اطمینانبخش می شود که در آن ،کاربران به این باور میرسند
که وااخاً در محیطی حضور دارند که برای آنهالا باله تصالویر

ی دنیای ماازی که خود بخشی از آن است را تاربه کند.
همچنین ،درمان وااخیت ماازی ابزار جدید و ادرتمندی

درآمده است و از این رهگذر ،غوطهوری در محالیط باله او

است که درمانگران می توانند همراه با مهارتهای بالینی خود

رویارویی نزدی

با ی

از آن برای مداخله مثرر و سریع برای کمال

میرسد.
درمان مواجهه ای وااخیت ماازی ی

باله درمالانجالو
9

شیوه درمانی بسیار

برای غلبه بر اضطراب استفاده کننالد (وینساللی و همکالاران،

تخصصی است که بر سرعت درمالان مالی افزایالد .ایالن روش
نسبت به شیوه های سنتی مزایای اابل توجهی دارد؛ ایالن نالوی

.)2000
نکته اابلتوجهی که درمانگران باید به آن توجه کنند ایالن

مواجهه کاممً تحت کنترل درمانگر و درمانجالو اسالت و هالر

است که درمانجویان سناریوهای وااخیت ماازی را به شالیوه

زمان که غیراابل تحمل بالود مالی تالوان باله آن خاتماله داد .بالا

یکسانی تاربه نمیکنند؛ لذا تفالاوتهالای فالردی و فرهنگالی

استفاده از این فناوری میتوان مکرراً درمانجالو را بالا بخالش
خاصی از ی سناریو که ترسبرانگیالز اسالت ،مواجهاله داد و

ممکن است ارربخشی این درمان را کاهش دهد .برای نموناله
ممکن است ی محیط ماازی که برای درمالان مبتمیالان باله

حساسیتزدایی کرد .برای نمونه ،درمالان جالویی کاله فقالط از

هراس از مکان های باز یا هراس از پرواز در اروپا طراحالی و

فرود هواپیما می ترسد و از مراحل دیگر پرواز تالرس نالدارد،

ساخته شده است ،بالرای جامخالة اروپالایی مالثرر باشالد ،ولالی

می تواند در دنیای ماازی بارها با این صحنه مواجه شالود .از

ممکالن اسالالت درمالالانجویالالان غیراروپالالایی یالالا ایرانالالی نتواننالالد

سوی دیگر ،ازآنااکه درمان وااخیت ماازی حواس مختلالف
مانند بینایی و شنوایی و حتی حرهالای بالدنی نشسالتن روی

اینگونه شبیهسازی ها را به محیط زندگی خود تخمیر دهند و
این کاهش ارتبا و غوطهوری سبب تنزل ارر مداخله گالردد؛

صندلی وااخی هواپیما را درگیالر مالیکنالد ،نسالبت باله دیگالر

بنابراین الزم است به تفاوتهای فرهنگالی در درمالانجویالان

درمانهای مواجههای ماازی مانند نمایش فالیلر یالا انیمیشالن

توجه داشت و محیط ماازی را متناسب با آن طراحی نمود.

وااخی تر به نظر می رسد و درمانجو را به بخشی از سناریوی
درمانی تبدیل میکند .چنین به نظالر مالیرسالد کاله ایالنگوناله

بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر طراحالی و سالاخت
نرم افزار درمان مواجهه ای وااخیت ماازی برای درمان هراس

مشارکت فخال باعث افزایش اضطراب میشالود ،درحالالیکاله

از پرواز در درمانجویان ایرانالی و روایالیسالازی آن ازلحالاظ

ادامه درمان بالاعث خالو گرفتن درمانجالو و کاهش تالدریای

محتالوایالی بالود .نالرمافالزار ساختهشده بالا توجاله باله نظالرات

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

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

 / 34دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

متخصصالالین و ضالالریب کاپالالای  ،0/72از روایالالی محتالالوایی الزم

منابع

برخوردار بود .بهمنظور اجرای مقالدماتی نیالز نالرمافالزار روی یال

اسممی ،پ ،.منشئی ،غ.؛ و حا ابراهیمالی ،ز .)1392( .ارربخشالی

نمونه محدود  10نفری از افراد مبتم به هراس از پرواز اجالرا شالد.
همانطور که نتای جدول شماره  2نشالان مالیدهالد ،اجالرای ایالن
نرمافزار توانسته است تفاوت مخنیداری در میزان هالراس از پالرواز
گروه آزمایشی در مرحلة پرآزمون ایااد کند (.)P < 0.05
میزان تأریر این نرمافزار بر هراس از پرواز گروه آزمالایش
 22درصد بوده است .این بدین مخنالی اسالت کاله  22درصالد
ت،ییرات مت،یر هراس از پرواز توسط عضویت گروهی تخیالین
میشود .این نتیاه نشان میدهد اجالرای مقالدماتی نالرمافالزار
مواجهه ای وااخیت ماازی بالرای درمالان هالراس از پالرواز از
اعتبار کافی برخوردار است.
الزم به ککر است مشاهدة طوالنیمدت تصالاویر وااخیالت
ماازی برای بخضی افالراد ممکالن اسالت باعالث سالرگیاه و
حالت تهوی شود که باید توسط درمان گر مالورد توجاله االرار
گیرد .بهعموه استفاده از این نرمافزار برای مبتمیان به صری و
میگرن توصیه نمیشود.
ارربخشی نرم افزار ماازی ساخته شده در مرحلالة اجالرای
مقدماتی ،تنها روی تخداد محدودی از آزمودنیها اجالرا شالده
است؛ بنابراین پیشنهاد میشود بهمنظور تخیین ارربخشالی ایالن
نرمافزار پژوهش های دیگری روی نمونههای بالینی بزرگتالر
صورت پذیرد .بهعالموه الزم اسالت ارربخشالی ایالن روش بالا
سایر درمانهای شناختی و رفتاری مورد مقایسه ارار گیرد.
عدم وجود حر حرکت و لرزش در صندلیهالای مالورد
استفاده بهصورت همگام با تصاویری که درمانجالو مشالاهده
میکند و نیز عدم امکان تخامل با محیط وااخیالت ماالازی ،از
محدودیتهای این روش است .لذا پیشنهاد میشالود ایالن دو
ویژگی و نیز امکالان انالدازهگیالری نشالانگرهای فیزیولوژیال
هراس و استرس به این بستة نرمافزاری اضافه گردد.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از همکاری شرکت هواپیمایی تابان که در اخالذ
ماوزهای الزم و فیلربرداری از ی

جریالان پالروازی همکالاری

کامل داشتند و نیز شرکت هواپیمایی هسا که صندلیهالای پالرواز
را در اختیار پژوهشگران ارار دادند و همالینطالور سالرکار خالانر
نسیبه صرامی که در مراحل مختلف کم های شایانی به جریالان
این تحقیق نمودند ،ستاسگزاری میکنند.
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