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چکیده
یکی از زمینه های مهم کاربردی فناوری واقعیت مجازی کمک به بیمارانی است که دارای مشکالت روانشناسی مانند درد،
افسردگی ،اضطراب ،استرس ناشی از بیماری های صعب العالج ،ترس از ارتفاع و یا فوبی های خاص و  ...می باشد .هدف از این
پژوهش تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب با زیر مقیاس های آن ازجمله اضطراب اجتماعی ،اضطراب جدایی ،نشانه
های جسمانی و اجتناب از آسیب در کودکان دبستانی می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل  24نفر از کودکان بین  7تا 15
سال مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره در منطقه  18تهران بودند که با توزیع پرسشنامه مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان-
مارچ وهمکاران و با استفاده از عینک واقعیت مجازی به همراه برنامه های آرمیدگی میزان اضطراب آنها مورد سنجش قرار
گرفت .سوال ها با استفاده از نرم افزار  spss 23و تجزیه و تحلیل کواریانس (آنکوا) مورد آزمون قرار گرفتند .یافتهها ،نشان داد
که واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب کودکان  7الی  15سال در سطح معناداری  0/05برابر با 0/922می باشد و در
سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت که واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب در کودکان معنادار و تأثیرگذار است .در
مجموع ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که این فناوری می تواند تأثیر معناداری در کاهش اضطراب در
کودکانی پسر دبستانی داشته باشد .با توجه به افزایش روز افزون اضطراب به دالیل گوناگون در کودکان مخصوصا اضطراب
جدایی ،اضطراب مدرسه هراسی و اضطراب اجتماعی و تأثیر این اختالالت بر فرایند زندگی کودک استفاده از این فناوری برای
درمان توصیه می شود.
واژههای کلیدی :واقعیت مجازی ،اضطراب ،کودکان
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 .1مقدمه
رشد هیجانی 1برای همه انسانها نوعی چالش است .کودکان طی دورهای کمتر از یک دهه ،از درک هیجانی محدود ،به
افرادی دارای شبکهی هیجانی پیچیده تبدیل میشوند .با باال رفتن سن ،تعداد و پیچیدگی تجارب هیجانی و نیز مطالبات برای
نحوهی ابراز هیجان افزایش مییابد .تعجبآور نیست که برخی کودکان در مواجهه با این چالشها در هم میشکنند و دچار
اختالالت هیجانی میشوند .اختالالت هیجانی سیری مزمن دارد و میتواند بهشدت مزاحم روند عادی زندگی در دوران بزرگ
سالی شود(کلر 2و همکاران1992 ،؛ راچمن 1998 ،3به نقل از نجاریان و داوودی )1384 ،فرض بر این است که هر موقعیتی
که بهزیستی جاندار را به خطر میاندازد حالت اضطراب به وجود میآورد ،تعارضها و گونههای دیگر ناکامی یکی از
خاستگاههای اضطراباند .همچنین خطر آسیب بدنی،دورماندن از اجتماع ،ترس از جدایی ،به خطر افتادن عزتنفس و وارد
آمدن فشار برای انجام کارهایی فراتر از توانمندیهای کودک ،در وی اضطراب ایجاد میکند .منظور از اضطراب ،هیجان
ناخوشایندی است که با اصطالحاتی مانند نگرانی ،دلشوره ،وحشت و ترس بیان میشود و همه انسانها درجاتی از آن را
گاهگاه تجربه میکنند (اتکینسون ،اتکینسون ،اسمیت ،بم و هوکسما 4/براهنی وهمکاران )1380 ،اضطراب جزء جداییناپذیر
زندگی طبیعی دوران کودکی بوده و بهروشنی نشانگر روند رشد طبیعی کودک است .درواقع اضطرابها ممکن است اثر
سودمندی نیز روی رشد کودکان داشته باشند زیرا فرصتهای مناسبی را برای رشد سازوکارهای مقابلهای جهت مواجه با
عوامل فشارزا و اضطرابآور آتی مهیا میسازند ( .هیوز 5/نجاریان و همکاران .)1375 ،اضطراب در شکل تطابقی خود ،به
کودکان در سازگاری با دنیای دیگران کمک میکند .میزان متوسط اضطراب دارای عملکرد تنظیمی است و کودکان را برای
سازگار کردن رفتارشان با انتظارات اجتماعی ،تحصیلی و فرهنگ یاری میدهد .از طرف دیگر اضطراب بسیار کم و بسیار زیاد
میتواند عامل ناسازگاری باشد .کسانی که اغلب عملکردهای ضداجتماعی و مرتبط با سلوک نشان میدهند بهاحتمال بیشتری،
از برانگیختگی اضطراب محروم هستند .اضطراب دائم و بیشازحد نیز باعث ناسازگاری است و منجر به پریشانی شده و در
تکامل کودک مداخله میکند (گراهام 6/محمدی ،هاشمی).
سالمت ذهنی یکی از مهمترین دغدغههای سالمتی نسل جوانان امروزی است .بیماریهای ذهنی میتواند گریبان گیر هرکسی
صرفه نظر از سن او بشود .بااینکه درزمینهی پزشکی پیشرفتهای زیادی داشتهایم ،اما هر فن که بتواند به فرایند بهبود افرادی
که مشکالت ذهنی و عاطفی دارند ،کمک کند ،مورد استقبال قرار میگیرد .عبارت واقعیت مجازی 7برای تعامل با محیطهای
سهبعدی کامپیوتری به کار میرود (ویلسون و همکاران )1997 8،واقعیت مجازی ترکیبی است پویا و واکنشپذیر که به کاربر
اجازه میدهد واقعیتهای گوناگون را از طریق کانالهای حسی ،حرکتی مختلف تجربه کند .واقعیت مجازی فنآوری است که
در حوزههای گوناگون و علوم مختلف بهسرعت در حال رشد است و این کاربرد وسیع مدیون قابلیتها و ویژگیهای
منحصربهفرد واقعیت مجازی است.
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واقعیت مجازی در حال حاضر بهصورت گسترده دراکسپوژر درمانی(9درمان از راه مواجهه) یا درمان از طریق در معرض قرار
گرفتن مورداستفاده قرارمیگیرد .اکسپوژر درمانی بهعنوان فنی از رفتاردرمانی شناخته میشود که هدف آن درمان اختاللهای
ناشی از اضطراب است .در این شیوه افراد به تدریج در معرض موضوعاتی قرار میگیرند که آنها را دچار اضطراب میکند بدون
اینکه خطری را متوجه آنها کند .درنهایت بیمار امکان مییابد که بر اضطراب خود غلبه کند .شیوهی کار به این صورت است
که ابتدا پزشک بهوسیلهی واقعیت مجازی صحنهای را که باعث اضطراب در بیمار میشود را بازسازی میکند سپس او را
بهصورت مجازی در آن صحنه و سناریویی از پیش تعیینشده قرار میدهد .بیمار بهواسطهی راهنماییهای پزشک بهتدریج به
صحنه و سناریو عادت کرده تا جایی که میتواند با آن مقابله کند ،اینجا است که بیمار درمان شده و اضطراب او از موضوع
موردنظر از بین میرود .البته رواندرمانی با واقعیت مجازی به معنی ارائه یک نظریه درمانی جدید و نفی نظریههای
رواندرمانی معمولی نیست بلکه در این شیوههای عناصر اساسی رواندرمانی ازجمله برقراری رابطه درمانی و بهکارگیری
فنهایی که اثربخشی آنها تائید شده (مانند مواجهه) حفظشده است و واقعیت مجازی ابزاری است مفید در دست درمانگر
متخصص و درمانگر تعیین میکند چه وقت ،چه مدت ،چه برنامه یا اپلپکیشن و برای چه مراجعی به کار گرفته شود (گلنتز و
همکاران)200310،
 .2بیان مسئله
ال جدید در حوزه صنعت سالمت است که در
اصطالح واقعیت مجازی که تقریباً کمتر از دودهه قبل پیشنهاد شد اصطالحی کام ً
سال های اخیر استفاده از آن به گونه قابل توجهی توسعه یافته و به طور قطع ،بخشی از واژگان زندگی روزمره افراد خواهد شد.
واقعیت مجازی ،فناوری جدیدی است که در یک محیط گرافیکی ،فرد نه تنها احساس حضور فیزیکی در دنیای مجازی میکند
بلکه میتواند با آن محیط ،تعامل سازنده ای نیز برقرار کند .فرد در یک محیط مجازی مشابه آنچه در دنیای واقعی اضطرابآور
تلقی میشود قرار میگیرد ،با این تفاوت که این محیط ،خطرات محیط واقعی را ندارد ،و قابلیت کنترل و تکرار و درجهبندی
میزان اضطراب وارد شده به فرد را دارد.دلیل اصلی پژوهش در زمینه کاربرد واقعیت مجازی به خواسته دیرینه انسان مبنی
کنار زدن مرزهای محدودیتهای زمان و مکان و همینطور داشتن قابلیت انجام کارهای خارقالعاده است .این فناوری میتواند
تصاویر سه بعدی فوق العاده با کیفیت را که توسط دوربین های فوق حرفه ای تصویر برداری میشوند را بر روی حسگر خود
ارائه دهد.
حسگر تنها متکی به حرکات بدن و فرامین صوتی می باشد که این هم سبب جذابیت بیشتر برای کاربر شده و هم زحمت
فشردن دکمه های متعدد را از دوش کاربر برداشته است .نتایج تحقیقات نشان میدهد که استفاده از واقعیت مجازی به عنوان
ابزاری نوین از یک سو در انواع بازتوانیها درمان های علوم اعصاب ،اختالالت روانی نظیر انواع دردها ،استرس ها ،ترسها و
اضطرابهای رایج و همچنین در آموزش های نوین پزشکی مانند آموزش اعمال جراحی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .از
این رو توانسته است جایگاه خود را در عرصه های پزشکی و روا نپزشکی و سایر زمینه ها باز نماید .در دنیا یکی از کاربردهای
مهم واقعیت مجازی در حوضه سالمت روان کمک به بیمارانی است که با انواع اختالالت روانی مانند فوبیاهای خاص ،اضطراب
های درد آوری همچون اضطراب اجتماعی ،اضطراب جدایی و  ...دست و پنجه نرم می کنند  .وجود درد ،افسردگی ،اضطراب و
یا استرس ناشی از بعض اختالالت روانی محققان سالمت روان را بر آن داشته تا برای کمک به این دسته از بیماران تحقیقات
گسترده ای را انجام دهند .این سیستم ها قادرند محدودیت های دنیای واقعی را از پیش رو برداشته و افق های تازه ای به روی
این دسته از بیماران نمایان سازند .افراد در این رویکرد فرصت می یابند تا فارغ از شرایط پیرامونی شان ،در یک محیط شبیه
سازی شده بتوانند کامالً بدون واسطه بر روی تکلیف تمرکز کنند .اغلب مداخالت درمانی و تمرینات بالینی در خارج از محیط
زندگی هنجار و واقعی اشخاص در مکان هایی نظیر بیمارستان ها ،مراکز مراقبتی یا کلینیک های درمانی صورت می پذیرد اما
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با استفاده از تسهیل سازی مداخالت درمانی در  6الی  12جلسه در یک محیط کنترل شده مجازی ،درمانگر قادر به ارائه ی
مداخالت و تمرینات و تکنیک های معتبر و مناسب کاربردی همسو و متناسب با ویژگی های فرد خواهد بود.
از جمله پیشگامان در درمان با واقعیت مجازی افرادی چون نورتبا 11انتشار اولین مقاله خود تحت عنوان "محیط مجازی و
 12بودند که تونستند با انتشار اولین کتاب خود تحت عنوان "درمان های مجازی" گام مهمی در
اختالالت روانی " و لمسون
رواج بیشتر این فناوری بردارند .بر اساس نگرش به نوع تعامل مبتنی بر دادهها و اطالعات ورودی مرتبط با بدن و ساختار
جسمانی فرد در محیط مجازی این سیستم ها ،پیشنهادهای متعدد منجر به پیدایش نظریهای شد بدین مضمون که این
دستگاهها قابلیت و پتانسیل بالقوهای را دارا هستند تا به عنوان یک ابزار درمانی در خدمت سالمت بیماران قرار گیرند .گفته ی
معروف پروفسور جی اوردانو13که به خاطر دستاوردها و تحقیقات متعددش در زمینه سرطان در دنیا شناخته شده است با
عنوان "بهبود و درمان سرطان تنها با چند کلیک" ،را میتوان تأکیدی بر این نکته دانست و آن را نوید بخش تحقیقاتی شمرد
که به بیماران کمک میکند تا سالمت روان مطلوب تری را تجربه کنند .وی معتقد است افراد معموال دارای مشکالت روان
شناختی هستند که اغلب نادیده گرفته می شوند و عالوه بر آن می ترسند درباره ناراحتی های خود صحبت کنند و گاهی دچار
افسردگی میشوند که این مسئله میتواند در توانایی ها و موفقیت درمانی آنها اختالل ایجاد کند .همچنین گاهی اوقات به
دلیل نبود فضای کافی و در دسترس نبودن امکانات برای درمانگر و یا درمانجو ،باال بودن هزینه یا نبود امکانات در مناطق
دورافتاده درمان یا بهصورت کامل اتفاق نمیافتد یا دارای نقصان میگردد و غالب کودکانی که دارای اختالالت اضطرابی و یا
دیگر اختالالت هستند نتوانند برای درمان خود اقدامات الزم را انجام دهند .وی در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که
فناوری واقعیت مجازی میتواند در بهبود و کاهش نشانه های روان شناختی به خصوص فوبیا ،اضطراب و استرس نقش مؤثری
را ایفا کند .همچنین محققان در مطالعههای خود به مقایسه تأثیر روش فنون آرامش سازی به همراه فناوری واقعیت مجازی و
روش سنتی فن آرامش سازی در افراد مبتالبه اضطراب پرداختند ،نتایج حاکی از آن بود که روش آرامش سازی همراه با
فناوری واقعیت مجازی تأثیرات مثبت بیشتری بر روی کاهش اضطراب و خلق مثبت و نهایتاً کیفیت بهتر زندگی افراد
میگذارد .یکی دیگر از نکات برجسته در این فناوریها کمک به باالتر رفتن تحریکات مغزی بوده ،تصویربرداری های
مغناطیسی مشابه بین هر دو گروه از بیمارانی که از داروهای آرام بخش استفاده کردند با بیمارانی که از این فناوری بهره
جستند نشان میدهد ،عالوه بر آن ،این فناوری مقدار دوپامین رها شده در مغز را افزایش میدهند ،دوپامین از این جهت مورد
توجه است که در کاهش افسردگی مؤثر میباشد .عالوه بر تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر اختالالت روان شناختی افراد مبتال
به مهارتهای شناختی افراد مانند حافظه ،زبان ،درک ،توجه ،استدالل و تصمیم گیری نیز تأثیر میگذارد .برای درک بهتر
فناوری واقعیت مجازی میتوانیم با توجه به سن ،ضریب هوشی ،مکان زندگی بیمار ،تجربه های فردی وی و ...برنامه های ویژه
ای برای کاربران تولید کنیم تا از اثرات روانی -فیزیولوژیک منفی و یا اختالالت عصبی و یا رفتاری جلوگیری کنیم و به درمان
بیماران بپردازیم .ازاینرو به نظر میرسد با استفاده از فن آوری واقعیت مجازی بتوان ضمن درمان مشکالت روانشاختی در افراد
مانند اضطراب به کاهش هزینه ،حذف مکانهای بزرگ و بدون انتقال وسایل بازی به دورترین نقاط کشور نیز خدمات موردنظر
را ارائه داد بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به اینکه عوامل روان شناختی نقش به سزایی در فرایند درمان و بهبودی بیماران
مبتال به اختالالت روانی دارد ،این پژوهش که تاکنون در کشور انجام نشده است و درصدد بررسی این سؤال است که
آیا فن آوری واقعیت مجازی میتواند بر کاهش اضطراب در کودکان دبستانی تأثیرگذار باشد؟
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 .3پیشینه پژوهش
عبد خدایی و صادقی اردو بادی ( )1390میزان اضطراب جدایی کودکان و اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری-
شناختی بر کاهش اضطراب جدایی را بررسی کردهاند و روش مطالعه آنها عبارت بود از جامعه تحقیق کودکان مهدکودکهای
منطقه  2شهرداری شهر مشهد .تعداد نمونه ،در بخش اول مطالعه  358نفر بودهاند و با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای
انتخاب شدند و برای بخش دوم مطالعه  30کودک دارای اضطراب جدایی که والدینشان رضایت شرکت در جلسات بازیدرمانی
را داشتند با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه عالئم مرضی کودکان بود.
برای گروه آزمایش  10جلسه بازیدرمانی با رویکرد شناختی رفتاری انجام شد .یافتهها در بخش اول مطالعه از  358نفر
شرکتکننده  13/97درصد دارای اضطراب جدایی تشخیص داده شدند و در بخش دوم مطالعه تفاوت معنیداری بین میزان
اضطراب جدایی آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مراحل پسآزمون و پیگیری مشاهده شد و اضطراب
جدایی آزمودنیهای گروه آزمایش کاهش چشمگیری را نشان داد .نتیجهگیری آنها نشان میدهد که میزان اضطراب جدایی
در کودکان از آمار قابلتوجهی برخوردار است و با توجه به پیامدهای نامطلوب آن ازجمله مشکالت حضور در مدرسه ،درمان آن
حائز اهمیت است و کودکانی که برنامه درمانی را دریافت میکنند ،پس از درمان و همچنین مرحله پیگیری کاهش معنیداری
در اضطراب جدایی نشان میدهند و بدین ترتیب آن ها این درمان با توجه به جذابیت آن برای کودکان توصیه کردهاند .دکتر
محمدی و همکاران ( ،) 2016در بررسی تاثیر پخش کارتون در واقعیت مجازی درد کودکان حین کشیدن دندانهای مولر
شیری ،تعداد  30کودک  6-10ساله بدون سابقه معاینه و درمان دندان پزشکی و تاریخچه پزشکی و روانی خاصی که نیاز به
درمان داشته باشند ،شرکت کردند .این مطالعه به صورت  split mouthاجرا شده است .شرکت کننده ها به طور تصادفی در
یکی از دو گروه  1و  2تقسیم و با شرایط زمانی و مکانی یکسان تحت مطالعه قرار گرفتند.کشیدنی ها در یک کودک حتما باید
در یک فک باشد که در مطب دندانپزشکی انجام میشود برای کلیه بیماران گروه  1در اولین جلسه کشیدن از عینک مجازی
پخش فیلم استفاده شد و در دومین جلسه بدون استفاده از واقعیت مجازی ،کشیدن انجام شد .گروه دوم موقعیت جلسات
برعکس این حالت طرح ریزی شد.از مقیاس فرانکل برای طبقه بندی رفتاری کودک استفاده شد .همچنین فشارخون و نبض
بیماران قبل از شروع تزریق و بالفاصله بعد از اتمام کار اندازه گیری شد.بر اساس نتایج مطالعه ،کنترل رفتاری تاثیر معنی داری
بر فشار خون سیستول نداشت .همچنین عینک ویدئویی تاثیر معنی داری در کاهش درد و اضطراب اطفال حین کشیدن دندان
مولر شیری دارد .همچنین در کودکانی که در جلسه اول از این تکنیک برای آن ها استفاده شده بود در جلسه بعدی مشتاقانه
خواهان استفاده مجدد از آن بودند .کودکان حین کار توجه کمتری به پروسه کار دندانپزشک می کردند .احمدی و زارع
( )1388در مطالعهای اثربخشی بازیدرمانی به شیوه شناختی-رفتاری را در کاهش مشکالت رفتاری کودکان  7تا  9ساله پسر
موردبررسی قرار داده و نشان دادند که جلسات بازیدرمانی شناختی-رفتاری موجب کاهش مشکالت رفتاری کودکان میشود.
ژاله عباسی باویل در سال  79به مقایسه اثربخشی گروهدرمانی شناختی رفتاری و دارودرمانی اختالل اضطراب نشر پرداخت که
نتایج نشانگر آن بود که گروه درمان شناختی رفتاری نسبت به دارودرمانی در کاهش افکار و نگرشهای ناسالم و بهبود روابط
بین فردی موفق تر بوده است اما در کاهش سطح اضطراب تفاوت بین این روش و دارودرمانی مالحظه نشد( .به نقل از یوسفی
لویه .)1386 ،نتایج مطالعه دیگری مهارت نشان داد که تجربه بازی با مهارتهای اجتماعی رابطه  ،معکوس دارد اما این رابطه
معنی دار نبود و به محل انجام بازی و حضور افراد دیگر در آن محل انجام و حضور افراد دیگر در آن محل نه به تجربه انجام
بازی بستگی داشت.دوران،آزاد فالح،اژه ای .)2002(،در مطالعه امینی و همکاران ،طبقه اجتماعی ( مرفه ،نیمه مرفه ،محروم
)مورد مطالعه قرار گرفت.آن نتایج نشان داد که بین طبقه اجتماعی(مرفه،نیمه مرفه،محروم)انجام بازی های رایانه ایارتباط
معنی داری وجود ندارد امینی و همکاران .)2008( ،مصطفی نجفی و همکاران به نقل از مجله پزشکی اصفهان در تحقیقی
ت حت عنوان اثربخشی نرم افزار واقعیت مجازی بر بهبود فوبیای خون-تزریق در کودکان و نوجوانان ،که بر روی 31کودک و
نوجوان  6-18ساله با تشخیص فوبیای خون-تزریق مورد بررسی قرار گرفتند .تمام کودکان  12جلسه کار کردن با نرمافزار
واقعیت مجازی را دریافت کردند .میزان اضطراب کودکان با استفاده از پرسشنامه و عالیم اختصاصی فوبیای خون -تزریق مورد

60

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال دوم  ،شماره  ،17آذر 1399

بررسی قرار گرفت .آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .بعد از کار کردن با نرمافزار ،میانگین امتیاز اضطراب
موقعیتی ،ذاتی و موقعیتی -ذاتی و نیز فوبیای خون-تزریق در کودکان به طور معنیداری پایینتر از میزان آنها قبل از کار
کردن با نرمافزار بود .ارتباط مستقیم و معنیداری بین سن و میزان کاهش اضطراب موقعیتی -ذاتی وجود داشت .پیرو این
تحقیق درمان واقعیت مجازی ،میتواند به طور مؤثری اضطراب موقعیتی ،ذاتی و موقعیتی -ذاتی و نیز فوبیای خون -تزریق را
در کودکان و نوجوانان کاهش دهد .با این وجود ،مطالعات بیشتری برای تعیین بهترین نسخهی نرمافزار واقعیت مجازی برای
فوبیای خون -تزریق الزم است.
دانیل فریمن ،یکی از رهبران تیم در این پروژه ،توضیح میدهد :ما مدل درمانی را طراحی کردیم تا بهعنوان یک تخیل
سرگرمکننده تا حد ممکن برای جستجو و کندوکاو آسان باشد ».بنابراین ،وظایفی که از شرکتکنندگان خواستهشده بود،
شامل عبور از یک خیابان لرزان ،نجات یک گربه از روی درخت ،نقاشی یک تصویر و نواختن زیلوفون در لبه بالکن و درنهایت
سوارشدن بر روی یک نهنگ مجازی در فضا! بود .نتایج بهدستآمده بسیار فوقالعاده بود! شرکتکنندگان در مدل درمانی
VRتراپی بهطور متوسط  68درصد کاهش ترس از ارتفاع را نسبت به گروه کنترل که درمان  VRرا دریافت نکرده بودند
نشان میدادند .ماهیت خودکار این روش درمانی بهصورت بالقوهای نشاندهنده این است که بدون پرداخت هزینه گزاف
میتوان درمانگر مجازی را در دسترس سراسر مردم جهان قرارداد .فریمن میگوید :نتایج فوقالعاده خوب است .ما اطمینان
داشتیم که درمان مؤثر خواهد بود ،اما نتایج از انتظارات ما فراتر رفته است .بیش از سهچهارم شرکتکنندگان درمانهای VR
حداقل نیمی از ترس خود را نسبت به ارتفاع از دست دادند .مطالعه ما نشان میدهد که واقعیت مجازی میتواند یک ابزار بسیار
قدرتمند برای ارائه درمانهای روانشناسی باشد.
جی یون شین ( ،)2002در پژوهشی تأثیر بازیدرمانی کوتاهمدت را روی اضطراب و افسردگی کودکانی که زلزلهی چین را
تجربه کردهاند ،موردبررسی قرارداد و نتایج نشانگر کاهش چشمگیر میزان سطح اضطراب ،فوبی و احتمال خطر خودکشی پس
از بازیدرمانی بودند .فوسون ،مارتین و هالوی ( )1990در پژوهشی اثر بازیدرمانی را بر کودکان  5تا  11سالهی بستری در
 ،)198814در
بیمارستان بررسی کردند و نتایج حاکی از کاهش معنادار اضطراب کودکان در گروه آزمایشی بود .کاردیو و لوی (
پژوهشی اثربخشی بازیدرمانی را بر کودکان  2تا  6سالهی بستری در بیمارستان بررسی کرده و به این یافتهها دست یافتند که
آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه ،کمتر مضطرب بودند ،بهتر میخوابیدند و واپس روی کمتری داشتند.
هیمبرگ همکارانش ( )1990در اولین بررسیهای بهعملآمده در خصوص اثربخشی درمان شناختی رفتاری نشان دادند که
درمان رفتاری  -شناختی در مقایسه با درمان کنترل توجه در مرحله پس از درمان و نیز در مرحله پیگیری موجب کاهش
معنیدار اضطراب اجتماعی شده است( .به نقل از مهری نژاد )1379 ،در یک پژوهش جدیدتر فابخت ( )2000به بررسی تأثیر
رفتاری شناختی بر بیمار دچار هراس اجتماعی پرداخت که نتایج پژوهش او نشاندهنده افزایش معنیدار آماری نمرات
شرکتکنندگان در پرسشنامه جرات ورزی و ترس و کاهش نمرات هراس اجتماعی بود( .به نقل از نامجو )1385 ،همچنین اتو
– پوالک و همکارانش ( )1996در بررسی مقایسه اثربخشی درمان رفتاری شناختی و دارودرمانی بهوسیله کلونازپام دریافتند
که هردوی این درمانها در بهبود اضطراب اجتماعی مؤثرند ،همسو میباشند(به نقل از یوسفی لویه.)1386 ،
واقعیت مجازی بعنوان روشی برای مدیریت و کاهش درد وپریشانی در طیف گستردهای از اقدامات دردناک پزشکی مانند
خونگیری ،مراقبت از زخم ،شیمیدرمانی ،درمانهای دندانپزشکی وایمن سازی استفاده شده است مطالعه گلد و همکاران15
باهدف بررسی استفاده از واقعیت مجازی در جایگذاری وریدی برای اقدامات  CT-Scanو تصویربرداری مغناطیسی تشدید
یافته در کودکان  12-8ساله انجام شد .کودکان ،هیچگونه افزایش شدت درد قبل و بعد از اقدام بیان نکردند.
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استفاده از واقعیت مجازی برای کاهش درد در طول فرایندهای مراقبت از سوختگی ،یکی از کاربردهای تحقیقی تکنولوژی
واقعیت مجازی است .در سال  ، 2000هافمن و همکاران16،در یک مطالعه موردی به بررسی اثر واقعیت مجازی ،در مقایسه با
یک بازی ویدیویی استاندارد برای دو نوجوان  16و  17ساله تحت مراقبت از زخم ناشی از سوختگی قرار گرفتند .نتایج مطالعه
نشان داد که واقعیت مجازی باعث کاهش میزان درد و اضطراب میشود.
در مطالعه گرشون و همکاران17که روی کودکان و نوجوانانی که احتیاج به دستیابی به پورت دارند انجام شد ،از دو روش
واقعیت مجازی و روش استاندارد استفاده شد .یافته ها نشان داد که واقعیت مجازی باعث کاهش درد و عالیم پریشانی و
همچنین کاهش زمان شیمی درمانی درمقایسه با روش استاندارد میشود.
در مطالعات جدیدی از سوی محققان دانشگاه آکسفورد از یک روش درمان مبتنی بر واقعیت مجازی برای کمک به غلبه بر
ترس بالینی از ارتفاع استفاده شد .درمان اختالالت روانشناختی با  VRتراپی ،اولین از نوع خودش است .چراکه در این روش
درمان از یک درمانگر مجازی برای راهنمایی بیمار استفاده میشود .از درمان برای عنکبوتهراسی تا راهی برای کاهش
اضطراب هنگام صحبت در مکانهای عمومی ،فنّاوری واقعیت مجازی روشهای مختلف و هیجانانگیزی را برای درمان انواع
اختالالت روانشناختی ارائه میدهد .بسیاری از درمانهای قبل از  VRتراپی ،شامل یک درمانگر بود که بهطور مستقیم به
بیمار از طریق یک تجربه خاص راهنمایی میداد ،اما این مطالعه جدید آکسفورد ،یک مدل کامالً مستقل را با جلسات به
رهبری یک درمانگر مجازی ارائه میدهد.
افراد حاضر در گروه آزمایش 6 ،جلسه  30دقیقهای  VRتراپی را طی یک دوره دوهفتهای دریافت کردند .این جلسات توسط
یک مربی مجازی به نام نیک هدایت میشد ،که شرکتکنندگان را از طریق مجموعهای از فعالیتهای طراحیشده برای تائید
ایمنی تجربیاتی که افراد آن را بهعنوان موقعیت خطرناک و یا اضطرابی در ذهن خود میشناسند ،مورد درمان قرارداد.
شرکت اسپانیایی و آمریکایی فناوری بهداشت رفتاری به نام ،Psiousدرمان منحصربهفردی را برای شرایط روانی همچون ترس
از پرواز ،سوزن ،حیوانات مختلف ،صحبت عمومی ،اضطراب یا ترس از مکانهای شلوغ ارائه میکند .با کمک واقعیت مجازی
میتوان بیماران را در موقعیتهایی تحت کنترل مستمر پزشک قرارداد .وظیفه بیماران مواجهشدن با ترس خود و بهتدریج از
بین بردن آنها است .درحالیکه تخیل بهوسیله واقعیت مجازی به آنها کمک میکند .تابهحال نتایج استفاده از این روش
امیدوارکننده بوده است.
ولد و تیلر( ،) 2000در تحقیقی که برای کاهش تر س از رانندگی  ،اضطراب پیش بینی نشده  ،حداکثر اضطراب و رتبه تکمیل
سفر ،در پیش آزمون و حین آزمون و سه ماه پس از آزمون بررسی شد  .اضطراب پیش بینی شده پیش از آزمون  70و در
حین آزمون  20و پس از سه ماه کنترل  50شد .حداکثر اضطراب از  80به  10در حین آزمون و  10سه ماه پس از آن
رسید.مرتبه تکمیل سفر در هر سه مرحله بدون تغییر بوده استو سفر در همه مراحل به اتمام رسیده است.متوسط زمان سفر در
پیش آزمون  15دقیقه در حین آزمون  85دقیقه و سه ماه بعد به  108دقیقه افزایش داشته است .
 .4هدف و سواالت پژوهش
 .1-4هدف اصلی
تعیین تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب در کودکان دبستانی.
 .2-4اهداف فرعی
تعیین تاثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان دبستانی.
تعیین تاثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی.
16

Hoffman et al
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تعیین تاثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتناب از آسیب کودکان دبستانی.
تعیین تاثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب نشانه های جسمانی کودکان دبستانی.
 .3-4سوال اصلی
آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب در کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
 .4-4سواالت فرعی
آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتناب از آسیب کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب نشانه های جسمانی کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
 .5تعاریف متغیرها
.1-5تعاریف نظری
اضطراب18:عارض بین فرایندهای گوناگون شخصیت معموالً موجب نوعی عذاب روانی میشود که فروید آن را اضطراب نامید
اضطراب میتواند هوشیا ر یا نا هوشیار باشد و وجود آن همیشه عالمت آن است که تعارض ایجادشده است .زمانی که تعارض
باعث میشود که فرد احساس کند درمانده است و قادر به کنار آمدن نیست ،اضطراب ایجاد میشود .شدت اضطراب تجربهشده
به پیامدهای انتظار رفته برای خود بستگی دارد( .سیدمحمدی ،یحیی ،روزنهان ،سلیگمن)138519،
اضطراب جدایی20:اختالل اضطراب جدایی نوعی اختالل روانی است که در آن ،فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی که
به آن ها وابستگی عاطفی زیادی دارد ( پدر ،مادر ،پدر بزرگ ،مادر بزرگ ،فرزندان ،و یا خواهران و برادران ) به شدت مضطرب
می شو د .اضطراب جدایی می تواند در جنبه های مختلف زندگی ( مثالً ،در عملکرد تحصیلی یا اجتماعی ) نابسامانی شدید به
وجود آورد.
اضطراب اجتماعی21:اختالل اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس شدید و دایمی از موقعیتهایی که در آنها فرد در جمع
دیگران قرار میگیرد یا باید جلوی آنها کاری انجام دهد.
نرمافزار22:نرمافزار ،مجموعهای از برنامههای رایانهای ،رویهها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم
رایانهای را بر عهده دارد.
نرمافزار تحت وب :نرمافزاری که بهراحتی از هر نقطه بتوان به آن دسترسی پیدا کرد را میگویند .نرمافزار تحت وب موجب
باال رفتن سرعت و راندمان کاری میشود .همچنین به تعداد نامحدود کاربر دارند و چند پردازشی هستند .نرمافزارهای تحت
وب به دلیل پرتابل بودن از همهجا و تحت هر شرایط قابلیت استفاده به سادهترین حالت ممکن را به ما ارائه میکنند.
واقعیت مجازی :واقعیت مجازی :واقعیت مجازی که بعضی مواقع به آن چندرسانهای همهجانبه نیز میگویند ،یک محیط
شبیهسازیشده سهبعدی کامپیوتری است که به کاربر این اجازه را میدهد که با آن تعامل داشته و یا در آن به جستجو و
اکتشاف بپردازد .در این فن بهنوعی کاربر بخشی از این دنیای مجازی شده و میتواند در آن کارهایی را انجام داده و یا اشیایی
18
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را دستکاری نماید .اکثر محیطهای واقعیت مجازی ابزاری را برای تعامل تصویری با کاربر فراهم میکنند حالآنکه برخی از
آنها با استفاده از حسگرهای صوتی و تصویری گوناگون محیطی واقعیتر را در دسترس کاربر قرار میدهند)ویدرهولد ،بوچر،
.)2014
اضطراب آشکار  :بهعنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص  ،محسوب میشود یا به عبارتی ،بروز آن موقعیتى است و اختصاص
ن موقعیتهای اجتماعى ،تهدید امنیت و سالمت انسان دارد (بهدانی
به موقعیتهای تنشزا مانند جروبحثها ،از دست داد ِ
،سرگلزایی،قربانی.)1379،
اضطراب پنهان  :به تفاوتهایی فردی ،در پاسخ به ،موقعیتهای پراسترس با میزانهای مختلف اضطراب آشکار ،داللت
دارد)بهدانی ،سرگلزایی،قربانی.)1379،
 .2-5تعریف عملیاتی
اضطراب :منظور از اضطراب در این پژوهش نمرهای است که شرکتکنندگان در پاسخ به پرسشنامه مقیاس چندبعدی
اضطراب کودکان -مارچ و همکاران کسب میکنند.
واقعیت مجازی  :در پژوهش حاضر منظور از واقعیت مجازی عبارت است از مواجهه نمودن افراد مبتالبه اضطراب در  8جلسه
 10الی  15دقیقهای در موقعیتهای مربوط به اضطراب  ،با استفاده ازعینک واقعیت مجازیو برنامه های آماده شده برای این
منشور که به صورت سهبعدی است.
 .6روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از نوع آزمایشی و به صورت روش پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دارای هدف کاربردی
بود .جامعه ی آماری مورد بررسی در این پژوهش 24نفر از مراجعه کنندگان به دو مرکز مشاوره در منطقه  18استان تهران که
دارای نمره اضطراب باال بودند را تشکیل دادند .روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری در دسترس می باشد .از بین
مراکز مشاوره در منطقه  18تهران دو مرکز مشاوره که دارای بیشترین مراجعه کنند بودند انتخاب و در نهایت  24نفراز پسران
بین  7تا  15سال که دارای بیشترین شکایت و عالیم اضطرابی بودند انتخاب شدند .با توجه به محدودیتهای موجود ،عدم
کسب مجوز های الزم و محدودیتهای زمانی موجود امکان اندازه گیری در گروه دختران میسر نگردید .افراد به صورت
تصادفی در دو گروه  12نفری آزم ون و کنترل قرار گرفتند .در ابتدا از هر دو گروه به وسیله پرسشنامه مقیاس چندبعدی
اضطراب کودکان -مارچ و همکاران یک پیش آزمون به عمل آورده شد سپس گروه پس آزمون به مدت یک ماه هر هفته به
مدت دو جلسه و به طور میانگین  10الی 15دقیقه کار کردند .یکی از دالیل انتخاب مدت زمان کم برای استفاده از این عینک
ها توصیه پزشکان و شرکت های سازنده هدست های واقعیت مجازی است که استفاده از آن را برای کودکان زیر  12سال
توصیه نمیکنند .باتوجه به اینکه استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه و مطالعه طوالنی مدت در کودکان موجب نزدیک بینی
می گردد و چون کودکان نمیدانند چگونه نسبت به خستگی چشم عمل کنند و نمیتوانند از خود رفلکسهای مناسب نشان
دهند تا در صورت احساس ناراحتی وسیله مورد نظر را کنار بگذارند بنابراین استفاده طوالنی مدت میتواند باعث آسیب رسیدن
به چشم گردد .از این قضیه می توان نتیجه گرفت که استفاده طوالنی مدت از هدست واقعیت مجازی که در آن تصاویر بسیار
نزدیک به چشم به نمایش در می آیند می تواند عاملی برای بروز نزدیک بینی بخصوص در قشر کودکان باشد .در عینک های
واقعیت مجازی فاصله نمایشگر دستگاه با چشم حدود  4الی  5سانتی متر می باشد که این باعث نگرانی در استفاده از این
تکنولوژی است ،ضمن آنکه استفاده طوالنی مدت باعث به وجود آمدن عالیمی چون سر درد و سرگیجه در کودکان و گاهی
اوقات بزرگساالن نیز میگردد .در پایان دوره از هر دو گروه کنترل و آزمودنی ،توسط پرسشنامه مقیاس چندبعدی اضطراب
کودکان -مارچ و همکاران ،پس آزمون به عمل آمد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه نر م افزار  SPSSنسخه  23و
آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
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جدول ،1توزیع نمونه های پژوهش
متغیر
پسر

فراوانی

درصد فراوانی

24

100%

کل

24

100%

 .1-6روش جمعآوری اطالعات
با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل کتابها ،مجالت و مقاالت علمی معتبر مطالب مربوط به ادبیات جمعآوری گردید .در این
پژوهش از هدست واقعیت مجازی نیز استفاده گردیده است .اغلب هدست های واقعیت مجازی به صورت دستی و از روی بدنه
خود هدست کن ترل میگردند .باتوجه به اینکه هدست مورد استفاده در این پژوهش که از نوع  Samsung gearو تنها از
طریق خود هدست قابلیت کنترل را دارا می باشد .به همین جهت بعد از قرار دادن هدست بر روی سر دیگر کنترل نرم
افزارهای در حال پخش در دست روانشناس نبوده و بعد از شروع بر نامه تنها کاربر یا بیماری که هدست را در اختیاردارد قادر به
کنترل برنامه می باشد .مگر اینکه عینک از روی چشمان برداشته شود .از این رو به دلیل سن پایین افراد مورد آزمایش ،
فارسی نبودن منوی هدست و عدم توانایی کنترل نرم افزار در هنگام مواجه سازی با فوبی خاص و یا نوعی از اضطراب به دلیل
عدم کنترل از طرف روانشناس ممکن بود کودک دچار وحشت زدگی گردد این امر نه تنها روند درمان را با شکست مواجه
میکرد بلکه ممکن بود صدمات غیر قابل جبرانی نیز به بار آورد .با توجه به مشکالت فوق تصمیم بر این شد یک مرکز کنترل
برای کنترل برنام ه های در حال پخش که در واقع واسط بین روانشناس و هدست واقعیت مجازی می باشد طراحی گردد تا
عالوه بر کنترل برنامه های در حال اجرا ،قادر به بارگذاری هرنوع پرسشنامه و یا هر نوع برنامه ای مانند ریلکسیشن ،تنفس
عمیق ،حرکات کششی ،فوبی ،اضطراب و  ..که با توجه به موقع یت فرد مورد آزمایش شونده مورد نیاز است را دارا باشد .در
طراحی برنامه واسط ذکر شده زمان پخش و قطع برنامه همزمان در مرکز کنترل و هدست واقعیت مجازی بسیار مهم است و
باید به صورت یکسان و در یک زمان پخش وتوقف صورت پذیرد این امر باعث می گردد همان لحظه که فرد آزمایش شونده
درخواست توقف و یا پخش برنامه را میکند بتوانیم در آن واحد برنامه را کنترل نمائیم .همچنین میتوان درمان از این طریق
درمان به واسطه هدست واقعیت مجازی را منحصر به حضور فرد در مراکز مشاوره و یا کلینیک ها نکنیم و از هر نقطه ای از
دنیا بتوان فرد را درمان نمود .سایت طراحی شده که در واقع مرکز کنترل برنامه های در حال اجرا بر روی هدست واقعیت
مجازی میباشد بر اساس درمان به شیوه حساسیت زدایی منطم شکل گرفت و افراد با قرار دادن هدست بر روی سر خود قادر
بودند برنامه هایی را که روانشناس از قبل و با توجه به میزان شدن اضطراب آن ها آماده کرده بود را ببینند.
 .7تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر ،هدف تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اختالالت اضطرابی کودکان دبستانی است .به همین منظور
پرسشنامه اضطراب در اختیار  24نفر از کودکان  7تا  15سال که به کلینیک مشاوره مراجعه و دارای اختالل اضطرابب
میباشند قرار داده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیکهای آماری استفاده میشود.
 )1بررسی آزمون سوال اصلی :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
پیش از اجرای تحلیل کواریانس ،ابتدا باید برقرار بودن پیشفرضها ی آزمون از جمله نرمال بودن مشاهدات ،همگنی واریانس و
پایا بودن متغیر پیش آزمون مورد ارزیابی قرار گیرد .برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده
میشود .فرض صفر این آزمون بیان میکند که متغیر مورد بررسی نرمال است و در صورتی که این فرض پذیرفته شود (مقدار
معنیداری آزمون بزرگتر از  0/05باشد) میتوان با  %95اطمینان اعالم نمود که متغیرها نرمال هستند .برای بررسی همگنی
واریانس متغیر وابسته و متغیر پیش آزمون ،از آزمون لوین استفاده میشود .در صورتی که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از
 0.05باشد ،فرض صفر همگن بودن واریانس پذیرفته میشود .نتایج حاصل از ازمون کلموگروف-اسمیرنوف و نتایج حاصل از
آزمون لوین برای متغیر اضطراب در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  ،2نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین برای متغیر اضطراب
پس آزمون
پیش آزمون
آزمون

کلموگروف-اسمیرنوف

لوین

لوین

کلموگروف-اسمیرنوف

0/809
0/430
0/006
0/431
مقدار آماره آزمون
0/378
0/993
0/937
0/992
مقدار معنیداری
از آنجا که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از  0/05است ،میتوان گفت که متغیر اضطراب پس از آزمون و پیشآزمون ،نرمال
است .همچنین ،نتایج آزمون لوین نشان می دهد که همگنی واریانس وجود دارد .به منظور بررسی پایایی متغیر پیشآزمون ،اثر
متقابل متغیر مستقل (گروه) و متغیر پیش آزمون با استفاده از آنالیز کواریانس ،مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که معنی-
داری عدم گویایی اثر متقابل متغیر گروه و پیش آزمون بر متغیر وابسته رد شود ،میتوان دریافت که متغیر پیش آزمون پایا
است .نتایج حاصل از آزمون در جدول 3ارائه شده است.
جدول  ،3نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی پایایی متغیر پیش آزمون اضطراب
درجه

میانگین

آزادی

مربعات
58/870

13/568
0/002

0/963

0/173

0/922

منبع

مجموع مربعات

مدل تصحیح شده

412/089a

7

عرض از مبدأ

0/010

1

0/010

پیش آزمون*گروه

412/289

3

0/725

خطا

277/689

15

6/339

کل

10962/000

24

689/667

23

مجموع

تصحیح

آمارهF

معنیداری
0/000

شده
)a. R Squared = .597 (Adjusted R Squared = .553
نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهند که مقدار معنیداری بزرگتر از  0/05است و لذا ،فرض عدم گویایی اثر متقابل متغیر
پیش آزمون و گروه برای تبیین متغیر پس آزمون اضطراب پذیرفته میشود و در نتیجه متغیر پیش آزمون پایا است .با توجه به
محاسبات صورت گرفته میتوان د ریافت که پیش فرض پایایی برای تحلیل کواریانس برقرار است و لذا مقدار اضطراب میتواند
تحت تأثیر اثر گروه قرار گیرد و میتوان از تحلیل کواریانس برای بررسی نقش واقعیت مجازی بر کاهش میزان اختالالت
اضطرابی استفاده نمود.

جدول ،4نتایج حاصل از تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اختالالت اضطرابی
منبع

مجموع مربعات نوع درجه
III
آزادی

66

میانگین
مربعات

آماره F

معنی-
داری
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مدل تصحیح شده

409/832a

4

102/458

24/521

0/000

عرض از مبدأ

0/006

1

0/006

0/001

0/971

گروه

9/615

3

3/205

0/767

0/016

پیش آزمون

323/498

1

323/498

77/423

0/000

خطا

279/946

11

4/178

کل

10962/000

24

مجموع

23

تصحیح 689/778

شده
)a. R Squared = .594 (Adjusted R Squared = .575
از آنجا که مقدار معنیداری برای متغیر گروه ،کوچکتر از 0/05است ،میتوان دریافت که فرض عدم تبیین اضطراب توسط
متغیر گروه رد میشود .به عبارت دقیقتر ،واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتناب از آسیب تأثیرگذار است.
 )2بررسی آزمون سوال فرعی اول :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
پیش از اجرای تحلیل کواریانس ،ابتدا باید برقرار بودن پیشفرض های آزمون از جمله نرمال بودن مشاهدات ،همگنی واریانس و
پایا بودن متغیر پیشآزمون مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .فرض صفر این آزمون بیان میکند که
متغیر مورد بررسی نرمال است و در صورتی که این فرض پذیرفته شود (مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از  0/05باشد) میتوان
با  %95اطمینان اعالم نمود که متغیرها نرمال هستند .برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته و متغیر پیش آزمون ،از
آزمون لوین استفاده میشود .در صورتی که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از 0/05باشد ،فرض صفر همگن بودن واریانس
پذیرفته میشود .نتایج حاصل از ازمون کلموگروف-اسمیرنوف و نتایج حاصل از آزمون لوین برای متغیر اضطراب جدایی در
جدول  5نشان داده شده است.
جدول ،5نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین برای متغیر اضطراب جدایی
پس آزمون
پیش آزمون
آزمون

کلموگروف-اسمیرنوف

لوین

لوین

کلموگروف-اسمیرنوف

1/830
0/549
0/185
0/624
مقدار آماره آزمون
0/190
0/924
0/695
0/830
مقدار معنیداری
از آنجا که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از0/05است ،میتوان گفت که متغیر اضطراب جدایی پس از آزمون و پیشآزمون،
نرمال است .همچنین ،نتایج آزمون لوین نشان میدهد که همگنی واریانس وجود دارد.
به منظور بررسی پایایی متغیر پیشآزمون ،اثر متقابل متغیر مستقل (گروه) و متغیر پیشآزمون با استفاده از آنالیز کواریانس،
مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که معنیداری عدم گویایی اثر متقابل متغیر گروه و پیش آزمون بر متغیر وابسته رد شود،
میتوان دریافت که متغیر پیش آزمون پایا است .نتایج حاصل از آزمون در جدول 6ارائه شده است.

جدول  ، 6نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی پایایی متغیر پیش آزمون اضطراب جدایی
منبع

مجموع مربعات

مدل تصحیح شده

162/514a

درجه
آزادی
9
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میانگین مربعات

آماره F

18/057

4/786

معنی-
داری
0/005
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عرض از مبدأ

621/025

1

621/025

164/606

0/000

پیش آزمون*گروه

162/514

9

18/057

4/786

0/005

خطا

52/816

14

3/773

کل

4482/000

24

215/333

23

مجموع

تصحیح

شده
)a. R Squared = .755 (Adjusted R Squared = .597
نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهند که مقدار معنیداری کوچکتر از  0/05است و لذا ،فرض عدم گویایی اثر متقابل
متغیر پیش آزمون و گروه برای تبیین متغیر پس آزمون اضطراب جدایی رد میشود و در نتیجه متغیر پیش آزمون پایا نیست.
با توجه به محاسبات صورت گرفته می توان دریافت که پیش فرض پایایی برای تحلیل کواریانس برقرار نیست و لذا مقدار
اضطراب اجتماعی نمیتواند تحت تأثیر اثر گروه قرار گیرد و نمیتوان از تحلیل کواریانس برای بررسی نقش واقعیت مجازی بر
کاهش میزان اختالالت اضطرابی جدایی استفاده نمود.
 )3بررسی آزمون سوال فرعی دوم :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
پیش از اجرای تحلیل کواریانس ،ابتدا باید برقرار بودن پیشفرض های آزمون از جمله نرمال بودن مشاهدات ،همگنی واریانس و
پایا بودن متغیر پیشآزمون مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .فرض صفر این آزمون بیان میکند که
متغیر مورد بررسی نرمال است و در صورتی که این فرض پذیرفته شود (مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از0/05باشد) میتوان با
 %95اطمینان اعالم نمود که متغیرها نرمال هستند .برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته و متغیر پیش آزمون ،از آزمون
لوین استفاده میشود .در صورتی که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از 0/05باشد ،فرض صفر همگن بودن واریانس پذیرفته
میشود .نتایج حاصل از ازمون کلموگروف -اسمیرنوف و نتایج حاصل از آزمون لوین برای متغیر اضطراب اجتماعی در جدول 7
نشان داده شده است.

جدول  ،7نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین برای متغیر اضطراب اجتماعی
پس آزمون
پیش آزمون
آزمون

کلموگروف-اسمیرنوف

لوین

لوین

کلموگروف-اسمیرنوف

0/331
0/549
0/750
0/736
مقدار آماره آزمون
0/570
0/924
0/410
0/650
مقدار معنیداری
از آنجا که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از 0/05است ،میتوان گفت که متغیر اضطراب اجتماعی پس از آزمون و پیش-
آزمون ،نرمال است .همچنین ،نتایج آزمون لوین نشان میدهد که همگنی واریانس وجود دارد.
به منظور بررسی پایایی متغیر پیشآزمون ،اثر متقابل متغیر مستقل (گروه) و متغیر پیشآزمون با استفاده از آنالیز کواریانس،
مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که معنیداری عدم گویایی اثر متقابل متغیر گروه و پیش آزمون بر متغیر وابسته رد شود،
میتوان دریافت که متغیر پیش آزمون پایا است .نتایج حاصل از آزمون در جدول  8ارائه شده است.
جدول  ،8نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی پایایی متغیر پیش آزمون اضطراب اجتماعی
منبع

مجموع مربعات درجه آزادی

68

میانگین
مربعات

آماره F

معنی-
داری
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مدل تصحیح شده

105/569a

8

13/196

3/925

0/011

عرض از مبدأ

607/108

1

607/108

108/574

0/000

پیش آزمون*گروه

105/569

8

13/196

3/925

0/011

خطا

50/431

15

3/362

کل

3612/000

24

156/000

23

مجموع

تصحیح

شده
)a. R Squared = .677 (Adjusted R Squared = .504
نتایج مندرج در جدول 8نشان میدهند که مقدار معنیداری کوچکتر از  0/05است و لذا ،فرض عدم گویایی اثر متقابل متغیر
پیش آزمون و گروه برای تبیین متغیر پس آزمون اضطراب اجتماعی رد میشود و در نتیجه متغیر پیش آزمون پایا نیست .با
توجه به محاسبات صورت گرفته میتوان دریافت که پیش فرض پایایی برای تحلیل کواریانس برقرار نیست و لذا مقدار
اضطراب اجتماعی نمیتواند تحت تأثیر اثر گروه قرار گیرد و نمیتوان از تحلیل کواریانس برای بررسی نقش واقعیت مجازی بر
کاهش میزان اختالالت اضطرابی اجتماعی استفاده نمود.

 )4بررسی آزمون سوال فرعی سوم :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اجتناب از آسیب کودکان دبستانی تأثیر دارد؟
پیش از اجرای تحلیل کواریانس ،ابتدا باید برقرار بودن پیشفرض های آزمون از جمله نرمال بودن مشاهدات ،همگنی واریانس و
پایا بودن متغیر پیشآزمون مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .فرض صفر این آزمون بیان میکند که
متغیر مورد بررسی نرمال است و در صورتی که این فرض پذیرفته شود (مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از 0/05باشد) میتوان
با  %95اطمینان اعالم نمود که متغیرها نرمال هستند .برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته و متغیر پیش آزمون ،از
آزمون لوین استفاده میشود .در صورتی که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از 0/05باشد ،فرض صفر همگن بودن واریانس
پذیرفته میشود.
نتایج حاصل از ازمون کلموگروف -اسمیرنوف و نتایج حاصل از آزمون لوین برای متغیر اجتناب از آسیب در جدول  9نشان داده
شده است.
جدول  ،9نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین برای متغیر اجتناب از آسیب
پس آزمون
پیش آزمون
آزمون

کلموگروف-اسمیرنوف

لوین

کلموگروف-اسمیرنوف

لوین

0/702
0/049
0/693
0/933
مقدار آماره آزمون
0/709
0/827
0/723
0/344
مقدار معنیداری
از آنجا که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از  0/05است ،می توان گفت که متغیر اضطراب اجتناب از آسیب پس از آزمون و
پیشآزمون ،نرمال است .همچنین ،نتایج آزمون لوین نشان میدهد که همگنی واریانس وجود دارد.
به منظور بررسی پایایی متغیر پیشآزمون ،اثر متقابل متغیر مستقل (گروه) و متغیر پیشآزمون با استفاده از آنالیز کواریانس،
مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که معنیداری عدم گویایی اثر متقابل متغیر گروه و پیش آزمون بر متغیر وابسته رد شود،
میتوان دریافت که متغیر پیش آزمون پایا است .نتایج حاصل از آزمون در جدول 10ارائه شده است.
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جدول ،10نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی پایایی متغیر پیش آزمون اجتناب از آسیب
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

آماره F

معنی-
داری

مدل تصحیح شده

120/838a

12

10/070

1/704

0/193

عرض از مبدأ

320/941

1

320/941

54/317

0/000

پیش آزمون*گروه

120/838

12

10/070

1/704

0/193

خطا

64/995

11

5/909

کل

4294/000

24

185/833

23

مجموع

تصحیح

شده
)a. R Squared = .650 (Adjusted R Squared = .269
نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهند که مقدار معنیداری بزرگتر از  0/05است و لذا ،فرض عدم گویایی اثر متقابل متغیر
پیش آزمون و گروه برای تبیین متغیر پس آزمون اضطراب اجتناب از آسیب پذیرفته میشود و در نتیجه متغیر پیش آزمون
پایا است .با توجه به محاسبات صورت گرفته می توان دریافت که پیش فرض پایایی برای تحلیل کواریانس برقرار است و لذا
مقدار اضطراب اجتماعی میتواند تحت تأثیر اثر گروه قرار گیرد و میتوان از تحلیل کواریانس برای بررسی نقش واقعیت مجازی
بر کاهش میزان اضطراب اجتناب از آسیب استفاده نمود.
جدول ،11نتایج حاصل از تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اجتناب از آسیب
منبع

مجموع مربعات نوع درجه
آزادی
III
12
123/087a

میانگین
مربعات

آماره F

معنی-
داری

10/257

1/798

0/170

عرض از مبدأ

368/089

1

368/089

64/529

0/000

گروه

29/037

1

29/037

5/090

0/045

پیش آزمون

94/920

11

8/629

1/513

0/252

خطا

62/746

11

5/704

کل

4294/000

24

185/833

23

مدل تصحیح شده

مجموع

تصحیح

شده
)a. R Squared = .662 (Adjusted R Squared = .294
از آنجا که مقدار معنیداری برای متغیر گروه ،کوچکتر از  0/05است ،میتوان دریافت که فرض عدم تبیین اضطراب اجتناب از
آسیب توسط متغیر گروه رد میشود .به عبارت دقیقتر ،واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتناب از آسیب تأثیرگذار
است.
 )5بررسی آزمون سوال فرعی چهارم :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب نشانه های جسمانی کودکان دبستانی
تأثیر دارد؟
پیش از اجرای تحلیل کواریانس ،ابتدا باید برقرار بودن پیشفرضهای آزمون از جمله نرمال بودن مشاهدات ،همگنی واریانس و
پایا بودن متغیر پیشآزمون مورد ارزیابی قرار گیرد.
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برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .فرض صفر این آزمون بیان میکند که
متغیر مورد بررسی نرمال است و در صورتی که این فرض پذیرفته شود (مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از0/05باشد) میتوان با
 %95اطمینان اعالم نمود که متغیرها نرمال هستند .برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته و متغیر پیش آزمون ،از آزمون
لوین استفاده میشود .در صورتی که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از 0/05باشد ،فرض صفر همگن بودن واریانس پذیرفته
میشود.
نتایج حاصل از ازمون کلموگروف -اسمیرنوف و نتایج حاصل از آزمون لوین برای متغیر اضطراب نشانه های جسمانی در جدول
 12نشان داده شده است.

جدول  ،12نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین برای متغیر اضطراب نشانه های جسمانی
پس آزمون
پیش آزمون
آزمون

کلموگروف-اسمیرنوف

کلموگروف-اسمیرنوف

لوین

لوین

0/431
0/417
1/460
0/642
مقدار آماره آزمون
0/518
0/995
0/240
0/805
مقدار معنیداری
از آنجا که مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از0/05است ،می توان گفت که متغیر اضطراب نشانه های جسمانی پس از آزمون و
پیشآزمون ،نرمال است .همچنین ،نتایج آزمون لوین نشان میدهد که همگنی واریانس وجود دارد.
به منظور بررسی پایایی متغیر پیشآزمون ،اثر متقابل متغیر مستقل (گروه) و متغیر پیشآزمون با استفاده از آنالیز کواریانس،
مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که معنیدا ری عدم گویایی اثر متقابل متغیر گروه و پیش آزمون بر متغیر وابسته رد شود،
میتوان دریافت که متغیر پیش آزمون پایا است .نتایج حاصل از آزمون در جدول 13ارائه شده است.
جدول  ،13نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی پایایی متغیر پیش آزمون اضطراب نشانه های جسمانی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

آماره F

معنی-
داری

مدل تصحیح شده

280/565a

14

20/040

3/037

0/049

عرض از مبدأ

222/096

1

222/096

33/655

0/000

پیش آزمون*گروه

280/565

14

20/040

3/037

0/049

خطا

59/393

9

6/599

کل

5185/000

24

339/958

23

مجموع

تصحیح

شده
)a. R Squared = .825 (Adjusted R Squared = .554
نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهند که مقدار معنیداری کوچکتر از 0/05است و لذا ،فرض عدم گویایی اثر متقابل
متغیر پیش آزمون و گروه برای تبیین متغیر پس آزمون اضطراب نشانه های جسمانی رد میشود و در نتیجه متغیر پیش
آزمون پایا نیست .با توجه به محاسبات صورت گرفته میتوان دریافت که پیش فرض پایایی برای تحلیل کواریانس برقرار نیست
و لذا مقدار اضطراب جسمانی نمیتواند تحت تأثیر اثر گروه قرار گیرد و نمیتوان از تحلیل کواریانس برای بررسی نقش واقعیت
مجازی بر کاهش میزان اختالالت اضطرابی نشانه های جسمانی استفاده نمود.
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 .8بحث و نتیجه گیری
 )1سوال اصلی
آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان دبستانی تأثیرتاثیر دارد؟
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کوواریانس سوال اصلی ،به علت اینکه نمره  Fبه دست آمده 0/992بزرگتر از سطح
معنیداری( )0/05میباشد ،مورد تائید قرار گرفته و در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت که واقعیت مجازی بر کاهش
میزان اضطراب در کودکان دبستانی  7تا  15سال تأثیرگذار است.
این یافته با یافته های دکتر محمدی و همکاران ( ،)2016گارسیا پاالکیوس و همکاران ( ،)2002اتو– پوالک و همکارانش
( )1996این یافته با یافته های (ولد و تیلر )2000و(گارسی پاالکسیوس و همکاران )2002و (بو تال و همکاران )1998و
(کارلین و همکاران و همکاران )1997و نورث و نورث و کوبل )1996و (روثبام و همکاران )2000همسو می باشد.
مشابه سازی یا واقعیت مجازی روش موثری در درمان می باشد(روتبم و همکاران ف.)1977واقعیت مجازی استفاده کننده را به
وسیله کامپیوتر در یک فضای مجازی غوطه ور میکند تا تجربه واقعی را مشابه سازی کند .و مراجع را در حالت واقعی قرار
دهد .تعداد زیادی از مراجعین با توجه به مقایسه با گروه کنترل ،گزارش کرده اند که این روش می تواند موثر باشد.از این روش
برای ترسهای شامل ترس از عنکبوت ،ترس از بلندی،ترس از پرواز،و ترس از فضای بسته استفاده میشود.
واقعیت مجازی به عنوان ابزاری نوین از یک سو در انواع بازتوانی ها(اسکولتیس )2001،درمان های علوم اعصاب (مکلی
 )2013،اختالالت روانی نظیر انواع دردها ،استرس ها ترس ها (جان و همکا ران )2005،و اضطراب های رایج (کالر و
همکاران )1993و(کریجن و همکاران  )،2004واز سوی دیگر و در آموزش های نوین پزشکی همچون آموزش اعمال جراحی
مورد توجه بسیاری قرار گرفته است(ویللر  )2016،و از این رو توانسته است جایگاه خود را در عرصه های پزشکی و روان
پزشکی و سایر زمینه ها باز نماید .در دنیا یکی از کاربردهای مهم واقعیت مجازی در حوضه سالمت روان کمک به بیمارانی
است که با ترومای طوالنی و دردآور و استرس زا مانند سرطان و ترسها و سایر موارد دست و پنجه نرم می کنند .وجود درد،
افسردگی ،اضطراب و یا استرس ناشی از این بیماریها محققان سالمت روان را بر آن داشته تا برای کمک به این این دسته از
بیماران تحقیقات گسترده ای را انجام دهند (کالرو همکاران )1993،این سیستم ها قادرند محدودیت های دنیای واقعی را از
پیش رو برداشته و افق های تازه ای به روی این دسته از بیماران نمایان سازند .افراد در این رویکرد فرصت می یابند تا فارغ از
شرایط پیرامونی شان ،در یک محیط شبیه سازی شده بتوانند کامال" بدون واسطه بر روی تکلیف تمرکز کنند اغلب مداخالت
درمانی و تمرینات بالینی در خارج از محیط زندگی هنجار و واقعی اشخاص در مکان هایی نظیر بیمارستان ها ،مراکز مراقبتی
یا کلینیک های درمانی در  6الی  12جلسه صورت می پذیرد اما با استفاده از تسهیل سازی مداخالت درمانی در یک محیط
کنترل شده مجازی ،درمانگر قادر به ارائه ی مداخالت و تمرینات و تکنیک های معتبر و مناسب کاربردی همسو و متناسب با
ویژگی های فرد خواهد بود از جمله پیشگامان در درمان با واقعیت مجازی را می توان به افرادی چون (نورث  )2003،باانتشار
اولین مقاله خود تحت عنوان «محیط مجازی و اختالالت روانی»و(لمسون  )1994،انتشار اولین کتاب خود تحت عنوان «درمان
های مجازی» نام برد که توانستند گام مهمی در رواج بیشتر این فناوری بردارند.
تبیین پژوهشگر :واقعیت مجازی این امکان را فراهم میکند تا شرایطی شبیه شرایط واقعی را در فضای سه بعدی ایجاد
کنیم و در این فضا از طریق مواجهه تدریجی فرد با موقعیت های اضطراب آور ،وی را مورد درمان قرار دهیم .بنابراین زمانی که
کودک هدست واقعیت مجازی را روی سر خود قرار میدهد و بالفاصله وارد محیطی آرامش بخش میشود مانند ساحل دریا که
در اطراف آن هیچ کس غیر از خودش نیست و تنها صدای موج آب و پرندگان را میشنود ،این حس در او القا می شود که به
جایی سفر کرده است که شاید دوستان و آشنایان او تاکنون به آنجا نرفته اند و این کار باعث ایجاد شادی و احساس لذت در
کودک میگردد .در واقع در این زمان سرتونین که از هیپوتاالموس ترشح می شود باعث ایجاد شادی در فرد و در نهایت باعث
کاهش افسردگی و استرس میگردد .همچنین دیدن مناظر و طبعیت و لذت بردن از آن نیز باعث افزایش دوپامین که از سلول
های مغز و نخاع ترشح میشود ،در فرد شده و این امر نیز سطح هوشیاری فرد را برای مقابله با حالت های اضطراب آور افزایش
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میدهد .به همین دلیل کودک ممکن است به دلیل آزاد شدن سرتونین و دوپامین احساس نوعی شجاعت کند و به همین دلیل
برای رفتن به مرحله بعدی که در واقع قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور است مقاوتی از خود نشان ندهد.
در مرحله بعد وقتی فرد با موقعیتی به نظر واقعی اما مجازی مانند اماده شدن برای تماشای فوتبال در ورزشگاه مواجه میشود
که از قبل به دلیل ترس از محیط و عوامل دیگر هرگز آن را تجربه نکرده است ولی اکنون به دلیل آنکه هیچ کس غیر از او آنجا
نیست اقدام نشستن بر سکوی تماشگران برای تماشای فوتبال به همراه دیگران میکند .هیجان ایجاد شده در هنگام تماشای
فوتبال باعث فعال شدن غدد فوق کلیوی و آزاد شدن ادرنالین در خون شده که شخص در این لحظه کامال احساس سرزندگی،
قدرت  ،شجاعت و هوشیاری میکند.و فرد را کامال برای رفتن به مرحله بعد که محیطی اضطراب اور است آماده میکند .در این
محیط به دلیل احساس آرامش و کاهش افسردگی و باالرفتن احساس سرزندگی و شجاعت در فرد ،مواجه شدن با محیط های
اضراب اور را دیگر مانند گذشته نمیداند و تالش بیشتری برای قرار گرفتن در این محیط ها میکند .نهایتا انجام چند جلسه
درمان از طریق واقعیت مجازی باعث کاهش چشمگیر اضطراب در فرد میگردد.
 )2سواالت فرعی
سوال فرعی اول :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان دبستانی تأثیرتاثیر دارد؟
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کوواریانس سوال اول به علت اینکه نمره  Fبه دست آمده  0/05کوچکتر از سطح معنیداری
( )0/05میباشد ،در نتیجه نتایج به دست آمده معنا دار نبوده و در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت که واقعیت
مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی در کودکان دبستانی  7تا  15سال تأثیرگذار نبوده است .
باوجود اینکه مفهوم کم رویی جدید نیست ،تنها در سالهای اخیر اختالل اضطراب جدایی بهعنوان یک اختالل شدید و شایع
شناختهشده است که بر کارکردهای هیجانی و اجتماعی کودک اثر میگذارد .عالوه بر اینکه میتواند به آسیب های شدیدی در
گستره زندگی منجر شود ازجمله اینکه دادههای جمعآوریشده در بریتانیا بهطور تلویحی نشان میدهد که اضطراب جدایی در
کودکی مقدمه اختالل اضطراب هراس از مکانهای باز در دوران بزرگسالی است( .سیلور و همکاران ،1995 ،به نقل از
کندال ،ترجمهی نجاریان و داوودی .)1384 ،والدین کودکان مضطرب الگوی مداخلهگر و همراه با درگیری با کودکانشان دارند
و کودکان مضطرب تعامالتشان سختتر از کودکان عادی عمل میکنند و تعاملهای والد -کودک در مورد کودکان مضطرب با
کودکان غیر مضطرب متفاوت است به این معنی که والدین کودکان مضطرب بیش از سایر والدین با فرزند خود درگیر
میشوند؛ و تعامل های بین خواهران با برادران با سطوح باالیی از تعارض همراه است و رابطه بین آنها چندان گرم و صمیمی
نیست .مطالعه موری ( )2004بر روی  68مادر دارای فرزند در دامنه سنی  7-15سال نشان داد که مادران مضطرب صمیمیت
کمتری با کودکان خوددارند عالوه بر این مادران مضطرب به فرزندانشان استقالل کمتری میدهند .وود ( )2006نیز نشان داد
که مداخلههای والدینی با اضطراب جدایی رابطه دارد :زیرا والدینی که تمام وظایفی را که کودکان باید بهطور مستقل انجام
دهنده به عهده میگیرند باعث میشوند که کودکانشان تجربههای ناکافی به دست نیاورند و به مراقبشان وابسته شوند.
تبیین پژوهشگر :باتوجه به کاهش میانگین نمرات پس آزمون اضطراب جدایی که در جدول  1-4نشان داده شده و بیانگر
کاهش میانگین میزان اضطراب جدایی در کودکان می باشد ،اما در تحلیل استباطی معنا داری را نشان نداده است .همانطور که
میدانیم بخشی از دالیل اضطراب جدایی در کودکان میتواند خود والدین باشند و نگرانی های موجود در والدین مانند عدم
توانایی مراقبت کودک از خود ،آسیب دیدن کودکان زمانی که یکی از والدین ،حضور نداشته باشند و یا عدم تحمل دوری از
فرزند و  ...باعث میگردد که درمان های صورت گرفته بر روی کودک ناتمام باقی مانده و دوباره از طرف والدین به کودک
احساس نگرانی القاء گردد .با توجه به اینکه جلساتی مبنی مشخص نمودن دلبـستگی های مشترک مادر و کودک توسط
پژوهشگر تدوین نگردیـده بود .آزمایش های صورت گرفته بر روی کودکان که ،کاهش میانگین اضطراب جدایی بر روی کودک
را نشان می داد با مداخله رفتار های احساسی از طرف والدین خارج از جلسات درمان باعث عدم تاثیر قابل توجه فن آوری
واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب جدایی کودک گردیده است .روش های درمانی که بر کاهش میزان استرس والدین
میتواند موثر باشد ازجمله ،برگزاری جلسه حـساس سـازی مادرنسبت به درمان کودک (بریش ،)2002 ،پاسخدهی مناسب به
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کودک توسط مادر (فرایبرگ ،)1982 ،رفتار همدالنه با مادر از سوی درمانگر (پاول و لیبرمن )1997 ،و تأکید بر نقاط قوت
مادر (اریکسون و همکاران )1992 ،می باشد .که توسط پژوهشگر قبل از درمان کودک روی والدین صورت نپذیرفت .
سوال فرعی دوم :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی تأثیرتاثیر دارد؟
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کوواریانس سوال دوم به علت اینکه نمره  Fبه دست آمده  0/011کوچکتر از سطح
معنیداری ( )0/05میباشد ،در نتیجه نتایج به دست آمده معنا دار نبوده و در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت که
واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی در کودکان دبستانی  7تا  15سال تأثیرگذار نبوده است .
اگرچه اختالل اضطراب اجتماعی تا نوجوانی یا بزرگسالی شناخته نمیشود شروع آن طی دوران کودکی است .به همین دلیل
شناسایی و مداخله زودهنگام این عارضه میتواند از پیامدهای فوری و درازمدت آن و احتما ًال شروع اختاللهای دیگر جلوگیری
کند( .بیدل 1998 ،به نقل از یوسفی لویه .)1386 ،گلیسنبرگ و همکاران ( )1998در پژوهشی بر روی  154کودک مبتال به
اختاللهای اضطرابی در سنین  6-11سال نشان دادند که اضطراب اجتماعی با نقایص در کارکرد اجتماعی و هیجانی مرتبط
است افزون بر این کودکان با اضطراب اجتماعی باال سطح پایینتری از پذیرش اجتماعی ،عزتنفس کلی و نیز تعامل منفیتری
با همساالنشان داشتند دختران در مقایسه با پسران از اجتماعی ضعیفتری برخوردار بودند( .به نقل از یوسفی لویه.)1386 ،
تبیین پژوهشگر  :باتوجه به کاهش میانگین نمرات پس آزمون اضطراب اجتماعی که در جدول  1-4نشان داده شده و بیانگر
کاهش میانگین میزان اضطراب اجتماعی در کودکان می باشد ،اما در تحلیل استباطی معنا داری را نشان نداده است .همانطور
که میدانیم اضطراب اجتماعی را میتوان از چند نوع متفاوت مورد بررسی قرار داد .اضطراب اجتماعی میتواند از نوع خاص آن
)(SPECIFICباشد که فرد در برخی مواقع اجتماعی مانند سخنرانی دچار اضطراب ،تعریق ،تپق و لرزش دست میشود .نوع
دیگر اضطراب اجتماعی نوع فراگیر ) (GENERALIZEDآن است که فرد در این مواقع از قضاوتهای دیگران در خصوص
خود ،ظاهر و رفتارهای خود احساس خجالت و تحقیر میکند که این شرایط برای بیمار بسیار دشوار است .عالئم جسمی این
افراد تعریق زیاد ،سرخ شدن ،لرزش ،دل آشوبه و لکنت زبان است.نوع دیگر اضطراب اجتماعی ترس از قرار گرفتن در محیط
می باشد که میتواند به مدرسه هراسی و ترس از قرار گرفتن بین بچه های دیگر نیز منجر گردد .با توجه به اینکه معیار
سنجش آزمودنی ها تنها پرسشنامه مقیاس اضطرابی مارچ و همکاران که دارای  39گویه می باشد بوده است و از  39سوال
تنها  9سوال آن در خصوص سنجش میزان اضطراب اجتماعی کودکان می باشد .بنابراین به نظر میرسد دقت کافی در مشخص
نمودن نوع اضطراب اجتماعی کودکان با پرسشنامه های دیگر صورت نگرفته است ضمن آنکه برای تشخیص این اضطراب
تقریبا هیچ آزمایش خاصی وجود ندارد و بیشتر با اطالعاتی که خود بیمار میدهد تشخیص داده می شود و میتواند در بیان نوع
مشکل خود اغراق کرده و یا از ترس برچسب نخوردن توسط دیگران توسط والدین به درستی بیان نشده باشد .با توجه به
ایتکه تا کنون به صورت اختصاصی درمانی از طریق واقعیت مجازی بر روی اضطراب اجتماعی تحقق نیافته است بنابراین منابع
و برنامه های کافی برای سنجش کودکان دارای اضطراب اجتماعی به صورت مدرسه هراسی و یا تمسخر توسط دیگران در
دسترس نبوده و طراحی اینگونه برنامه ها عالوه بر هزینه باال نیازمند تشکیل یک کارگروه از روانشناسان و مهندسین نرم افزار
به منظور تهیه وتدوین نمایشنامه موردنظر جهت طراحی می باشد .به دالیل ذکر شده پژوهشگر درمان را از طریق آرامش
سازی ذهنی ،تنفس های عمیق هنگام مواجه با اضطراب ناشی از سخنرانی و در جمع صحبت کردن و حرکات کششی صورت
گرفته که باعث کاهش میانگین اضطراب اجتماعی در کودکان گردیده است.
سوال فرعی سوم :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب اجتناب از آسیب کودکان دبستانی تاثیر دارد؟
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کوواریانس سوال سوم به علت اینکه نمره  Fبه دست آمده  0/193بزرگتر از سطح معنیداری
( )0/05میباشد ،در نتیجه نتایج به دست آمده معنا دار بوده و در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت که واقعیت مجازی
بر کاهش میزان اجتناب از آسیب در کودکان دبستانی  7تا  15سال تأثیرگذار بوده است .
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این یافته با یافته های دکتر محمدی و همکاران ( ،)2016گارسیا پاالکیوس و همکاران ( ،)2002اتو– پوالک و همکارانش
( )1996این یافته با یافته های (ولد و تیلر )2000و(گارسی پاالکسیوس و همکاران )2002و (بو تال و همکاران )1998و
(کارلین و همکاران و همکاران )1997و نورث و نورث و کوبل )1996و (روثبام و همکاران )2000همسو می باشد.
در دنیا یکی از کاربردهای مهم واقعیت مجازی در حوضه سالمت روان کمک به بیمارانی است که با ترومای طوالنی و دردآور و
استرس زا مانند سرطان و ترسها و سایر موارد دست و پنجه نرم می کنند .وجود درد ،افسردگی ،اضطراب و یا استرس ناشی از
این بیماریها محققان سالمت روان را بر آن داشته تا برای کمک به این این دسته از بیماران تحقیقات گسترده ای را انجام
دهند (کالرو همکاران )1993،این سیستم ها قادرند محدودیت های دنیای واقعی را از پیش رو برداشته و افق های تازه ای به
روی این دسته از بیماران نمایان سازند .افراد در این رویکرد فرصت می یابند تا فارغ از شرایط پیرامونی شان ،در یک محیط
شبیه سازی شده بتوانند کامال" بدون واسطه بر روی تکلیف تمرکز کنند اغلب مداخالت درمانی و تمرینات بالینی در خارج از
محیط زندگی هنجار و واقعی اشخاص در مکان هایی نظیر بیمارستان ها ،مراکز مراقبتی یا کلینیک های درمانی در  6الی 12
جلسه صورت می پذیرد اما با استفاده از تسهیل سازی مداخالت درمانی در یک محیط کنترل شده مجازی ،درمانگر قادر به
ارائه ی مداخالت و تمرینات و تکنیک های معتبر و مناسب کاربردی همسو و متناسب با ویژگی های فرد خواهد بود از جمله
پیشگامان در درمان با واقعیت مجازی را می توان به افرادی چون (نورث  )2003،باانتشار اولین مقاله خود تحت عنوان
«محیط مجازی و اختالالت روانی»و(لمسون  )1994،انتشار اولین کتاب خود تحت عنوان «درمان های مجازی» نام برد که
توانستند گام مهمی در رواج بیشتر این فناوری بردارند.
تبیین پژوهشگر :واقعیت مجازی این امکان را فراهم میکند تا شرایطی شبیه شرایط واقعی را در فضای سه بعدی ایجاد
کنیم و در این فضا از طریق مواجهه تدریجی فرد با موقعیت های اضطراب آور ،وی را مورد درمان قرار دهیم .یکی از دالیلی که
کودکان معموال دچار اضطراب میگردند ترس از آسیب دیدن می باشد بنابراین دائما سعی بر این دارند در موقعیت های که
حتی کمترین خطر را دارند هم قرار نگیرند .این کودکان معموال به دلیل ترس از آسیب دیدن بیان میکنند که برای انجام
کارهای خود از دیگران اجازه می گیرند ،همیشه مواظب خطرهای احتمالی هستم .تالش می کنم که از والدین و معلمهایم
اطاعت کنم .ابتدا همه چیز را به دقت بررسی می کنم ،سعی می کنم آنچه را که دیگران دوست دارند ،انجام دهم و  ...که
میتواند کارهای روزمره را مختل نماید بنابراین یک از راه کارهای درمان ،باالب ردن سطح اعتماد به نفس در کودکان می باشد
به همین منظورزمانی که کودک هدست واقعیت مجازی را روی سر خود قرار می دهد و بالفاصله وارد محیطی آرامش بخش
مانند جنگل که پرندگان در حال پرواز کردن و آواز خواندن هستند می شوند و به صورت مجازی شروع به پاین رفتن از جنگل
و گاهی اوقات باالر فتن از کوه های مجاور درختان و یا دیدن آبشار های بلند میکنند .زمانی که کودک خود را تنها در میان
جنگل می بیند با توجه به ایجاد محیطی آرامش بخش همراه با موزیک احساس ارامش باعث ایجاد شادی در فرد و در نهایت
باعث کاهش افسردگی و استرس میگردد .همچنین دیدن مناظر و طبعیت و لذت بردن از آن نیز باعث افزایش دوپامین می
گردد و سطح هوشیاری فرد را برای مقابله با حالت های اضطراب آور افزایش میدهد .به همین دلیل کودک ممکن است به
دلیل آزاد شدن سرتونین و دوپامین احساس نوعی شجاعت کند و برای رفتن به مرحله بعدی که در واقع انجام حرکات کششی
و تنفس های عمیق به همراه کودکان و به صورت مجازی می باشد آماده میگردد .درنهایت به دلیل جذاب بودن محیط و
همچنین بی خطر بودن آن که قبال در محیطی آرماش بخش تجربه کرده است در برابر موقعیت اضطراب آور مانند سوار شدن
بر ترن هوایی و یا چتر بازی به صورت مجازی مقاونتی از خود نشان ندادند.
سوال فرعی چهارم :آیا واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب نشانه های جسمانی کودکان دبستانی تأثیردارد؟
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کوواریانس سوال چهارم به علت اینکه نمره  Fبه دست آمده  0/049کوکتر از سطح
معنیداری ( )0/05میباشد ،در نتیجه نتایج به دست آمده معنا دار نبوده و در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت که
واقعیت مجازی بر کاهش میزان اجتناب از آسیب در کودکان دبستانی  7تا  15سال تأثیرگذار نبوده است .
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تبیین پژوهشگر :باتوجه به کاهش میانگین نمرات پس آزمون اضطراب نشانه های جسمانی که در جدول  1-4نشان داده
شده و بیانگر کاهش میزان نشانه جسمانی در کودکان می باشد ،اما در تحلیل استباطی معنا داری را نشان نداده است .همانطور
که میدانیم اضطراب یک واکنش به استرس است که هم دارای نشانه های جسمانی و هم نشانه های روانی است .از نشانه های
روانی اضطراب میتوان اغلب درد های عضالنی ،خستگی ،سر درد ،تهوع  ،تنگی نفس،بی خوابی ،تعرق زیاد ،مشکل در نفس
کشیدن ،احساس نگرانی ،ترس و دلهره ،ضعف و سرگیجه ،درد در قفسه سینه ،احساس ها ی عجیب و غریب و  ...را نام برد و از
نشانه های جسمانی هم میتوان به درد در ناحیه شکم ،نفخ و یبوست در سندرم روده تحریک پذیر ،تهوع و استفراغ در سوء
هاضمه ،بیماری های قلب و  ...اشاره کرد .یکی از دالیلی که باعث تاثیر گذار نبودن واقعیت مجازی بر نشانه های جسمانی
اضطراب می باشد را میتوان خود هدست های واقعیت مجازی عنوان کرد .چرا که استفاده طوالنی مدت باعث ایجاد سرگیجه،
حالت تهوع ،چشم درد ،تاری دید ،سردرد و  ...در فرد میگردد .زمان استفاده از این هدست ها در پژوهش فوق  10ای 15
دقیقه درنظر گرفته شده است .که ممکن است کودک باتوجه به وضعیت جسمانی و یا روانی که از قبل داشته است و از بیان
آنها خودداری کرده این مدت زمان برای او زیاد بوده باشد و از آنجایی که تنها راه سنجش اضهارات خود کودک مبنی بر
خستگی می باشد ،غالب کودکان به دلیل جذاب بود واقعیت مجازی و برنامه های که برای آنها اجرا می گردید در این خصوص
اضهار شکایت مبنی بر خستگی و یا موارد دیگری را نکردند و این عامل میتواند یکی از عوامل معنادار نشدن سوال فوق باشد.
ضمن آنکه بعضی از کودکان دارای نشانه های جسمانی مانند نفخ و شکم درد بودند که خود این عامل هم میتوانست بر روی
نتیجه اثر گذار باشد.
 .2-8پیشنهادهای پژوهش
 .1-2-8پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش
توجیه نمودن اولیاء در خصوص نحوه برخورد با کودکان مضطرب و آموزش کاهش میزان اضطراب در آن ها.
 .2-2-8پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر روی اختالالت اتیسم ،بیش فعالی.
بررسی تاثیر واقعیت مجازی برکاهش میزان اضطراب کودکان دختر دبستانی.
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ایسائو ،پیترمن ،اختالالت اضطرابی در کودکان ونوجوانان  .ترجمه براتیان  .)1384( ،تهران  :انتشارات رشد .
اتکینسون ،ریتال و اتکینسون ،ریچاردس و هیلگارد ،ارنست ،زمینه روان شناسی ( جلد دوم ) ،ترجمه محمدنقی براهنی و
همکاران .)1380 ( ،تهران  :انتشارات رشد.
احدی ،حسن ،بنی جمال ،شکوه السادات ( .)1379روانشناسی رشد ،مفاهیم بنیادی و روانشناسی کودک ،تهران :پردیس
ابراهیمی ،داود ( ،) 1364مسائل مهم روانشناسی کودکان عقب مانده و ناسازگار ،تبریز :انتشارات نیما ،
آزاد ،حسین )1366( ،روانشناسی مرضی کودک ،تهران :انتشارات پاژنگ
اسماعیلی ،تاجیک ( ) 1367بررسی رفتار انزواطلبی دانش آموزان دبستانی و رابطه آن با سالمت خانواده در مدارس پسرانه
مناطق  20گانه تهران ،پایان نامه فوق لیسانس ،دانشگاه تربیت مدرس
اسفندیاری ،غالمرضا ( ، ) 1373بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتال به اختالالت رفتاری و
مادران کودکان بهنجار و تأثیر آموزشی مادران بر اختالالت رفتاری فرزندان ،کارشناسی ارشد .تهران :انیستیتو روانشناسی
تهران
احمدی .اسماعیل؛ سید محمدرضا رستگار؛ هاتف خدادادی و کمیل ذلیکانی ،1395 ،تاثیر بازی های رایانه ای بر
کودکان ،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت  ،اقتصاد و علوم انسانی ،باتومی  -کشور گرجستان،
موسسه سرآمد همایش کارین،
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کندال ،فیلیپرسی ،روان شناسی مرضی کودک ،ترجمه بهمن نجاریان و ایران داوودی .)1384 ( ،تهران  :رشد .
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