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 چکيده
در هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی هدف:  

نوجوانان بوشهر می باشد. فرضیه تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی در نوجوانان و جوانان 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع نیمه آزمایشی  بوشهر تاثیر گذار است.

ری و حجم گیجامعه آماری، روش نمونهپسآزمون با گروه کنترل می باشد.  –با طرح پیش آزمون 

جامعه پژوهش جوانان و نوجوان پسر و دختر  دارای افسردگی و اضطراب مراجعه کننده به  نمونه

نفر از افراد لیست داوطلبان به عنوان نمونه  011 . کهبود 89-89مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال 

فی توصیبود.  در بخش تحلیل پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز بصورت در دسترس 

دو گروه آزمایش  داده ها، میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون افسردگی و اضطراب

)روش مفهوم محور( و گروه کنترل با استفاده از جداول مورد بررسی قرار گرفته و سپس در بخش 

 .ده استبه فرضیه های پژوهش پاسخ داده ش ANCOAاستنباطی نیز با استفاده از آزمون آماری 

شامل پرسشنامه اضطراب و  افسردگی بک و فیلم ویدئویی کمدی)یوسف ماهی صفت، لورل ابزار :

 هاردی و بخش های از مستربین( می باشد. 

 نتایج نشان داد که تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی نوجوانان و جوانان تاثیر دارد.

 .جوانانو نو فیلم کمدی، افسردگی، جوانان: واژگان کليدي
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 2 گلوسيامک آقاجانب،  1 محمد رضا بحرانی

 .انشگاه پیام نورعضو هیت علمی د 0
 .کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 گلوسيامک آقاجانب

بررسی تاثير فيلم هاي کمدي بر کاهش افسردگی 

 در نوجوانان و جوانان شهر بوشهر
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 مقدمه
 نوجوانی موسوم دوره به و می گیرد قرار بزرگسالی دوران و کودکی بین دوران که دارد وجود مهمی دوره فرد هر روانی تحول چرخهدر 

 استرس و اانزو شامل است. نوجوانی اغلب بزرگسالی به کودکی از گذار دوره که عاطفی است، ثباتی بی از ای مرحله نوجوانی است. درواقع،

 (. 0981باشد)مدملی و همکاران،  سخت ی یک دوره می تواند که است هویت گیری شکل و پیشرفت جوان بسوی افراد هدایت واقع در است.

 اختالالت هیجانی به و جوانان به دلیل حساسیت های این دوره که مرتبط با بلوغ آنهاست ابتال نوجوانان مشکالت اساسی ترین از جمله

( که این موضوع در کشور ما به لحاظ بافت جمعیتی جوان و 0981است)علیلو، خانجانی و بیات،  افسردگی و اضطرابی اختالالت انواع قبیل از

 سرعت باالی تغییر شیوه زندگی مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است.

باشگاه خنده 0811ان افسردگی و اضطراب، خنده  و خنده درمانی است. دکتر مادان کاتاریا در سال    از طرفی یکی از راهکارهای  درم

 اهمیتی با بسیار نقش شادکامی و شادی درمانی را تاسیس کرد و این درمان را به صورت رسمی برای اختالالت هیجانی بنیان نهاد.  بطور کلی

معجزه خنده در حقیقت می تواند تاثیراتی شگرف بر مغز افراد بگذارد، این تاثیرات می توانند تسکینی باشد.  داشته زندگی افراد در تواند می را

 (. 0981برای فشارهای روحی و تغییرات روانی دوره بلوغ نوجوانان باشند)ابراهیمی مقدم و گلزاری، 

ب در نوجوانان و جوانان در شهر بوشهر هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی  فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی و اضطرا

دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی در طول زندگی است که در آن گذار از وابستگی های دوره کودکی به استقالل و خودکفایی بزرگسالی است. 

ی و جسمانی مشخص صورت می گیردکه با تالش جهت رسیدن به اهداف در ارتباط با انتظارات فرهنگی و جهش های رشد اجتماعی عاطف

(. البته این گذار به سادگی رخ نمی دهد و نوجوان در این مسیر استرس های زیادی را پشت 0981می شود)مقنی باشی بهاباد و اصغری پور، 

د نسر می گذارد. پیچ و خم این مسیر و ماهیت مسائل پیش رو به گونه ای است که محققان دوره نوجوانی را یک دوره پر استرس در فرآی

رشد می نامند، طی این دوران نوجوانان همزمان با تغییرات جسمانی و شناختی، تغییرات عاطفی و هیجانی زیادی را تجربه می کنند)جاللی 

(. عدم سازگاری با تغییرات و تنش های این دوره زندگی می تواند آسیب های متعدد جسمی و روانی بر جای بگذارد. 0982آریا و همکاران، 

ت استرس ها و فشارها در برخی از نوجوانان و جوانان به حدی است که سازمان یافتگی و سالمت روانی آنها را به مخاطره می اندازد گاهی شد

 از بسیاری به ابتال بروز دوره ی و آغازین دوران می تواند نوجوانی و زمینه ساز اختالالتی مانند اضطراب و افسردگی می شود. در واقع دوران

( در مطالعه خود نشان دادند که حدود ده 0989(.   قمری و قمری گندوانی)0981باشد)سجادی نژاد و اکبری چرمهینی،  روانی تاختالال

 درصد از دانش آموزان نوجوان ایرانی از برخی نشانگان روان شناختی رنج می برند و آنچه بیش از همه مشاهده شده و مورد توجه قرار گرفته

 مراحل مهمترین از ( بر این نکته تاکید داشته اند که نوجوانی0999گی می باشد. همچنین سپهر منش و همکاران)است اضطراب و افسرد

 روانی باشد.  های ی بیمار اختالالت رفتاری و  انواع بروز ساز زمینه می تواند آن رشدی های ویژگی که است انسان تکامل و رشد

روش های طنز درمانی و خنده  دارد که از تاثیر گذار ترین آنها می توان به وجود دگیافسر و اضطراب درمان برای مختلفی روش های

پژوهشگران معتقدند که فعال شدن نیمکره راست بوسیله خنده طبیعی، انرژی روانی محبوس شده را به جریان می اندازد درمانی اشاره کرد. 

ی و...( را که بطور عمده موجب بسیاری از بیماری ها می شود، تقریبا به صفر و پرخاشگری را رفع می کند و نیاز فشار عصبی)اضطراب، تنیدگ

(. بنابراین با توجه به کاربردهای طنز می توان از آن در درمان بیماری ها، به ویژه بیماری های 0999کاهش می دهد)پوررضا و همکاران، 

که طنز درمانی یک درمان واحد با تمرکز بر شوخی و خنده است که با  تحقیقات نشان داده استروانی با عنوان طنز درمانی استفاده نمود. 

راه های مختلفی برای هر فرد بکار می رود. این روش باعث کاهش تنش های فیزیکی، افزایش سطح سالمت و قدرت تطابق فرد می 

ی به وجود می آورد و می توان گفت مانند (. شوخی، طنز و خنده در مقابل احساسات دیگر حالتی دفاع0998گردد)مشتاق عشق و همکاران، 

 ییک احساس راحتی با اثرات تسکین دهنده است. استفاده از طنز و خنده درمانی به افراد اجازه می دهد که راحت تر به بیان ترس ها و نگران

 (. 0989های خود بپردازند )راد و همکاران، 

دند که از طریــق خندیــدن انــرژی ذخیــره شــده ناشــی از شــرایط ( در پژوهش خود نشان دا0981خدا بخشی، کوالیی و مددی)

مختلــف مثــل کنتــرل محیــط، کنتــرل ذهــن فــرد و حــوادث زندگــی از ذهــن  و بــدن فــرد تخلیــه مــی شــود و بــه همیــن 

 ــه فــرد دســت مــی دهــد. دلیــل معمــوال پــس از مدتــی خندیــدن احســاس آرامــش زیــادی ب

پژوهش حاضر از مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی در نوجوانان و جوانان موثر است؟ 

ه د رشد شناختاین نظر حائز اهمیت است که اوال در نوجوانان و جوانان  صورت میگیرد زیرا دوران نوجوانی به عنوان دوره پر استرس در فرآین

می شود، طی این دوران نوجوانان همزمان با تغییرات جسمانی وشناختی، تغییرات عاطفی و هیجانی زیادی را تجربه می کنند)جاللی آریا و 

( نشان دادند که اختالل های اضطرابی یکی از شایع ترین اختالل های دوران 2100)0(. در یک بررسی توبرت و پنکوارت0982همکاران، 

                                                           
1 Teubert& Pinquart 
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جوانی و جوانی است. از مهمترین انواع این اختالل ها می توان به اختالل اضطراب اجتماعی، ترس از موقعیت های اجتماعی و افسردگی نو

اشاره کرد که میزان شیوع آن در نوجوانان و جوانان نوزده تا سی و سه درصد است و در بزرگساالن بین سه تا سیزده درصد گزارش شده 

 (.  0980ان، است)حسنی و همکار

در ثانی، در این پژوهش تاثیر فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی و اضطراب بررسی شده است که در این راستا می توان گفت، فیلم 

های کمدی با تاثیر بر نیمکره راست مغز که مسئول کنترل و مدیریت احساسات است ، فشار روانی بیننده را به میزان قابل توجهی کاهش 

و فرد را قادر می سازند تا با خندیدن از حجم اندوه و یا بار روانی عواطف منفی رهایی پیدا کند و همچنین می توان به این نکته  می دهند

ری واشاره کرد که وجود نوجوان و جوانان سالم از نظر روانی و با میزان باالی بهزیستی ذهنی  برای ارتقا سطح سالمت خانواده ها و جامعه ضر

 است. 

ز طرفی با تغییرات تکنولوژی و همچنین تغییر دغدغه های نوجوان و جوانان در سال های اخیر تعداد افراد مبتال به اختالالت اضطراب ا

 و افسردگی بخصوص در جمعیت جوان کشور بیشتر شده و این جای نگرانی دارد، لذا  انجام پژوهش حاضر از این جنبه اهمیت باالیی دارد.  

بدست آمده از این پژوهش می تواند مورد استفاده مدارس، مراکز بهزیستی، خانواده ها، مراکز مشاوره و روان درمانی  همچنین نتایج

قرار گیرد، این پژوهش با هدف بررسی  اثربخشی فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی و اضطراب در نوجوانان و جوانان در شهر بوشهر صورت 

( خنده درمانی را بر کاهش شدت 0981این تحقیق، پیشینه ی چندانی وجود ندارد. راد، برزویی و محبی)گرفته است؛ که در مورد موضوع 

( در مطالعه خود نشان دادند 0998خستگی مبتالیان به سرطان پستان تحت اشعه درمانی، موثر نشان می دهد، همچنین مشتاق و همکاران)

ان به ام اس شده است. استفاده از خنده به عنوان یک روش ساده، کم هزینه و غیر که خنده درمانی باعث کاهش خستگی و افسردگی بیمار

 تهاجمی، می تواند  برای این بیماران به کار رود. 

( در مطالعه خود به اهمیت خنده و تاثیر خنده آور فیلم های کمدی برای کاهش افسردگی بیماران مبتال به 0999پوررضا وهمکاران )

( نیز در مطالعه خود نشان داد خنده طبیعی به صورت مرفین عمل می کند و می تواند 2111) 2ته اند. همچنین برکافسردگی حاد پرداخ

درد را تسکین دهد. می توان گفت اهم تحقیقات انجام شده در راستای خنده درمانی بودند. لذا، با بررسی پیشینه های داخلی و خارجی می 

ی دیده میشود که  امید است با انجام این پژوهش تا حدی خالء موجود پر شود و نتایجی که از انجام توان گفت در این زمینه خالء پژوهش

 پژوهش حاضر بدست می آید راهگشای پژوهشگران عالقمند در این زمینه باشد. 

 ی باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تماشای فیلم های کمدی بر کاهش اضطراب و افسردگی در نوجوانان بوشهر م

 فرضیه : تماشای فیلم های کمدی بر کاهش اضطراب و افسردگی در نوجوانان و جوانان بوشهر تاثیر گذار است.

. بود 89-89جامعه پژوهش جوانان و نوجوان پسر و دختری که  دارای افسردگی  مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال 

پوستر  11مرکز انتخـاب و در هــر مرکز، اطالع رسانی مبنی بر نمایش فیلم کمدی، )به صورت نصب  1از مراکز مشاوره شهر بوشهر، تعداد 

ت ا ثبدر تابلو اعالنات و اطالع رسانی به افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره( انجام شد. فهرســت افراد اطالع دهنده برای شرکت در دوره ه

 بود.  اوطلبان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز بصورت در دسترس نفر از افراد لیست د 011شد و درنهایت 

ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک و فیلم ویدئویی کمدی)یوسف ماهی صفت، لورل هاردی و بخش 

 های از مستربین( می باشد. 

ای خود گزارش دهی برای سنجش ماده 20ی نامهنامه، یک پرسشاین پرسش(: II-BDI) 9می دونسخه -ی افسردگی بک نامهپرسش

برای افسردگی  DSM-VIتر با معیارهای برای هماهنگی بیش 0881ساالن است؛ که در سال شدت افسردگی در نوجوانان و بزرگ

= 09تا  1تفاوت دارد : BDIبا  BDI-IIشوند. نقاط برش در می گذارینمره 9تا  1ها بین نامه پاسخموردبازنگری قرار گرفت. در این پرسش

های باالتر = افسردگی شدید. نمره19تا  28= افسردگی متوسط تا شدید؛ و  29تا  21= افسردگی خفیف تا متوسط، 08تا  01غیر افسرده؛ 

دارد و  =r+90/1( همبستگی HRSDیلتون )بندی افسردگی همبا مقیاس درجه BDI-II ی عالئم افسردگی شدیدتر هستند. دهندهنشان

سنجی به شرح زیر برای این مقیاس به دست های رواننفری در ایران ویژگی 81ی است ،در یک نمونه 89/1ای آن هفتهپایایی باز آزمایی یک

 .81/1و ضریب باز آزمایی  98/1ی آزمون ، ضریب همبستگی میان دونیمه80/1آمد: ضریب آلفا 

نفر از نوجوانان و جوانان به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده به یک گروه کنترل و    011تحقیق : شیوه اجرای 

نفر( تقسیم شدند و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه،  پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد، در ادامه گروه  11یک گروه آزمایش )هر گروه 

دقیقه، در طول هشت هفته برای گروه  11یش فیلم کمدی قرار گرفتند به این صورت که هفته ای دو روز برای مدت آزمایش تحت تاثیر نما

آزمایش بخش هایی از فیلم یوسف ماهی صفت، لورل هاردی و مستر بین به نمایش گذاشته شد که در این مدت  برای گروه کنترل برنامه ای 

                                                           
2 Berk 
3 Beck Depression inventory  
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ته  مجددا از هر دو گروه آزمون افسردگی به عمل آمد)مرحله پس آزمون(. در کلیه مراحل به تمام اجرا نشد ، در آخر پس از پایان دو هف

شرکت کنندگان از طرف پژوهشگر اطمینان خاطر داده  شد که تمام اطالعات آنها نزد پژوهشگر محرمانه باقی می ماند. همچنین  به منظور 

کنترل نیز پس از جمع آوری داده های پس آزمون، اجرا شد و آنها نیز از تاثیرات این  رعایت مالحظات اخالقی نمایش فیلم کمدی برای گروه

 نمایش بهره مند شدند. 

صورت می گیرد که به دو بخش یافته های توصیفی و یافته های  spss-25 تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری

توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار و در یافته های استنباطی پس از بررسی وضعیت  استنباطی تقسیم می شود در یافته های

نرمال بودن داده ها و شرایط آزمون ، از آزمون کوواریانس استفاده می شود در بخش تحلیل توصیفی داده ها، میانگین و انحراف استاندارد 

وش مفهوم محور( و گروه کنترل با استفاده از جداول مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیش آزمون و پس آزمون افسردگی دو گروه آزمایش )ر

 به فرضیه های پژوهش پاسخ داده شده است. ANCOAدر بخش استنباطی نیز با استفاده از آزمون آماری 

 کنترل و آزمایشمون و پس آزمون افسردگی  در دو گروه  ميانگين و انحراف استاندارد پيش آز :1-4جدول

 تعداد گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 افسردگی
 8 91/29 10/8 91/29 11 کنترل

 01/02 99/29 91/09 92/29 11 آزمایش

 

افسردگی را در نوجوانان و جوانان دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس نمرات پیش آزمون میانگین و انحراف معیار  -0-1جدول شماره 

  و پس آزمون نشان می دهد.

 وضعیت نرمال بودن داده ها در پیش آزمون و پس آزمون افسردگی و اضطراب را نشان می دهد: 9-1جدول 

 ون کلموگروف اسميرنوف جهت نرمال بودن داده هاآزم :2-4جدول

 پس آزمون اضطراب پیش آزمون اضطراب پس آزمون افسردگی پیش آزمون افسردگی 

 011 011 011 011 تعداد

 Z 1/199 1/198 1/199 1/199آماره 

 1/112c 1/.090c 1/111c 1/019c سطح معنی داری

 

می باشد بنابراین داده ها از وضعیت نرمال  11/1از آنجا که سطح معنی داری بیشتر از  مشاهده می شود 9-1همانطور که در جدول 

 .برخوردار هستند

 فرضیه : تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی نوجوانان و جوانان بوشهری تاثیر گذار می باشد.

استفاده شد. در این تحلیل  ANCOVAمتغیری  برای تحلیل آماری داده های مربوط به این فرضیه نیز از تحلیل کوواریانس یک

میانگین پس آزمون گروه آزمایشی با میانگین گروه گواه مقایسه شده و نمره های پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند. 

 .البته رعایت شرط همگنی شیبهای رگریسیون الزم است که نتایج آن نیز گزارش شده است

نتایج تحليل کواریانس یک متغيري براي بررسی همگنی شيبهاي رگرسيون در پس آزمون افسردگی کودکان  در دو گروه  :3-4جدول

 کنترل و آزمایش

 SS DF MS F Sig منبع

 1/119 1/911 8/221 0 8/221 گروه

 1/111 919/999 9808/991 0 9808/991 پیش آزمون افسردگی

 1/281 0/019 29/919 0 29/919 پیش آزمون ×گروه

 - - 21/111 81 2112/099 خطا

 - - - 011 91809/111 کل
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مشاهده می شود تعامل بین گروه و پیش آزمون افسردگی معنی دار نیست. به عبارت دیگر داده ها  1-1همانطور که در جدول شماره 

 (. F=019/0و  sig=281/1یبانی می کند )از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشت

 

 شرایط خطی بودن:

 نمودار پراکنش متغير )افسردگی( به تفکيک دو گروه آزمایش و کنترل

 
 با توجه به نمودار فوق و خطوط رگرسیون مشاهده می گردد که رابطه خطی بین متغیرها در دو گروه برقرار است.

 نتایج تحليل کواریانس یک متغيري براي بررسی تفاوت پس آزمون افسردگی نوجوانان و جوانان در دو گروه کنترل و آزمایش :4-4جدول

 SS DF MS F Sig منبع

 1/111 09/910 199/811 0 199/811 گروه

 1/111 992/999 9199/011 0 9199/011 پیش آزمون افسردگی

 - - 21/182 89 2191/811 خطا

 - - - 011 91809/111 کل

 

مشاهده می شود پس از تعدیل نمرات پیش آزمون افسردگی بین اثر دو گروه آزمایش و کنترل  1-1همانطور که در جدول شماره 

ین بدان (. بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض محقق تایید می شود. اF(0و  89= )910/09و  sig=111/1تفاوت معنی دار وجود دارد )

 معناست که تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی نوجوانان و جوانان بوشهری تاثیر گذار می باشد.

ایش گروه آزم افسردگی نوجوانان و جوانانبرای مقایسه و بررسی جهت تفاوت های معنی دار مذکور میانگین و انحراف معیار تعدیل شده 

 شده است. داده نشان 1-1و کنترل در جدول شماره 

ميانگين و انحراف معيار تعدیل شده افسردگی نوجوانان و جوانانگروه  :Error! No text of specified style in document.4-5جدول 

 هاي آزمایش و کنترل

 

 متغیر

 کنترل آزمایش

M SD M SD 

 8 29/91 02/01 29/99 افسردگی

 

، میانگین نمره افسردگی در پس   99/29±02/01میانگین نمره افسردگی در پس آزمون گروه آزمایش   1-1با توجه به  جدول شماره 

افسردگی در نوجوانان و جوانان بدست آمده است و همانطور که مشاهده می شود  میانگین نمرات پس آزمون  29/91±8آزمون گروه آزمایش 

  روه آزمایش کمتر از گروه کنترل است.به طور معنی داری در گ
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 بحث و نتيجه گيري 

 نتایج نشان داد که تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی نوجوانان و جوانان تاثیر دارد. 

 ( بود. 0999( و پژوهش پوررضا و همکاران)2101این نتایج همسو با مطالعات لو و همکاران)

یدن سالمت جسمی ذهنی، عاطفی و روانی را افزایش می دهد و انسان را از تنش های روانی در تبیین این نتایج می توان گفت خند

( معتقدند که طنز و خنده مثبت می تواند تحت تاثیر خلق و خوی، ترویج خود 2100و همکاران) 1(. فلکنبرگ2111آزاد می کند)جانسون، 

مت روانی و جسمی افراد را ارتقا دهد؛ به عبارتی می توان گفت که خندیدن بینی و منجر به تغییر دیدگاه گردد، از طرفی می تواند سطح سال

می تواند به عنوان ضربه گیر و تعدیل کننده افسردگی، استرس و دیگر اختالالت روانی عمل کند. خنده و طنز درمانی هیجانات منفی را به 

 (. 0982د باال ببرد)بهزادی و همکاران، هیجانات مثبت تبدیل می کند و حتی می تواند آستانه تحمل را در افرا

 بیماران ناآرامی های و نگرانی از بلندمدت در هم و مدت کوتاه در هم خنده درمانی ( نشان داد که2101نتایج پژوهش لو و همکاران) 

 و درمانی دارو روش با برابر بازده این می دهد که کاهش درصد 20 را بیماران این در آشفتگی و نگرانی نیز و می کاهد عقل زوال به مبتال

که  خنده و تاثیر خنده آور فیلم های کمدی ( نشان دادند که 0999است. همچنین پوررضا و همکاران ) پریشی روان معمول داروهای مصرف

 برای کاهش افسردگی بیماران مبتال به افسردگی حاد تاثیر محسوسی دارد.

های اجتماعی در خانواده افسردگی در نوجوانان، جدائی از جامعه و پائین آمدن ارزشهای معمول در مجموع می توان گفت یکی از علت

خورد، اما در کشورهای شرقی نیز این روند در نوجوانان و جوانان چشم میهای غربی به مراتب، بیشتر بهها در جامعهو فرد است. این مشکل

دی  به بسیاری از مردم کمک کرده و تا اندازه ی زیادی از این بار روانی جامعه های خنده با نمایش فیلم های کمرو به افزایش است. کلوپ

 کاسته اند چرا که طنز درمانی و خندیدن می توانند سطح زندگی فرد را بهبود بخشد و به افراد کمک کند تا راهکارهای مقابله ای بهتری را

مدی به افراد فرصت تخلیه ی هیجان می دهند. بیان احساسات ناخوشایند در برای خویش پیدا و استفاده نمایند، طنز و تماشای فیلم های ک

 قالب طنز می تواند  به پذیرش مسئله در افراد کمک کند و  فرصتی ایجاد کند که قبل از درگیر شدن با مسئله و تشدید ناراحتی از کنار آن

 ردگی نوجوانان و جوانان تاثیر دارد. می رسد که تماشای فیلم های کمدی بر کاهش افس گذر کنند. لذا به نظر

بدون شک  هر فردی در طول خود زندگی در شرایطی قرار می گیرد  که ممکن است کنترل اعصاب و رفتار بطور کلی می توان گفت 

اشای بهترین آنها تمخود را از دست بدهد بنابراین برای رهایی از چنین وضعیت هایی مکانیزم هایی را به کار می برند که یکی از مهمترین و 

طنز درمانی و خندیدن در مقابله با استرس نقش مراقبتـی ایفـا مـی کنـد وموجـب کـاهش تهدید و فیلم های کمدی و خنده درمانی است. 

ن آسیب استرس می شود. افراد دارای حس عمیق طنز پردازی، بعـد از رویدادهای منفی زندگی به طور قابل مالحظه ای خلق بهتری نشـا

مثبـت رویـدادها را در نظـر بگیـرد و توانایی پیدا می کند تا رویدادها را از جهتی شوخی و  طنز موجب می شـود فـرد جنبـه مـی دهنـد.

که تماشای فیلم های کمدی بر کاهش خنـده دار تصـور کنـد لذا از میزان اضطراب و استرس کاسته می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد 

 وانان و جوانان تاثیر دارد. اضطراب نوج
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 مراجعمنابع و 
(. مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله 0981ابراهیمی مقدم، حسین؛ گلزاری، میترا.) [0]

با درد در افراد مبتال به سردرد تنشی. فصلنامه روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن. سال هفتم، شماره 

 . 99-19. 21. پیاپی اول

(. رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان، 0981احمدی، طهور؛دانشپور، محسن؛ کریمی، لطف اله.) [2]

 .209-229(، 10)09فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،

 .توسعه و رشد : تهران .جوانی و نوجوانی مشکالت (.0991ابوالقاسم.) اکبری، [9]

اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر میزان افزایش سالمت عمومی سالمندان مرد ساکن آسایشگاه. (.  0998بهزادی، ع.) [1]

شهید هاشمی نژاد  (پایاننامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه عالمه طباطبایی، » موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه 

 تهران.

نده درمانی و فعالیت های بدنی در احساس تنهایی و (. تاثیر خ0989بیات، سمانه؛ جعفری، اصغر؛ بهبودی، معصومه.) [1]

 . 92-11. 21. شماره1شادکامی سالمندان. مجله علوم رفتاری. دوره

(.کنترل اضطراب و استرس ،ترجمه حسن نوزنده جانی و نسرین کمال پور، نیشابور، 0991پاول وانرایت، سیمون.) [1]

 (. 0998انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.)

های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، انتشارات (. نظریه0999زاو ؛ نورکراس، جان سی.)پروچاسکا، جیم [9]

 (.0888رشد.)

 .نواندیش نسل :تهران .خنده قدرت (. 0981.).م پزشکی، [9]

(. تاثیر فیلم های کمدی در کاهش افسردگی بیماران 0999پوررضا، مریم؛ فدایی، فرید؛ هاشمیان، کیانوش.) [8]

 .  01-02(. 09-01)مسلسل0-2. شماره1نیک. مجله توانبخشی. دوره اسکیزوفر

(. 0982جاللی آریا، کتایون؛ اشرف رضایی، نیره؛ آسایش، حمید؛ بطحائی، سید احمد؛ شریعتی، علیرضا؛ بادله؛ محمدتقی.) [01]

ی و مامایی. دوره . مجله دانشکده پرستارتاثیر آموزش مهارت های مقابله با اضطراب بر میزان اضطراب دختران نوجوان

 .  291-218. 11یازدهم. شماره چهارم. پی در پی

اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک های  (. 0982حسنی،جعفر؛ شیخان، ریحانه؛ آریاناکیا، المیرا؛ محمودزاده، اکرم.) [00]

تا صفحه  363از صفحه  ; 36  شماره , 9  دورهدلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان. روانشناسی تحولی،

375 . 

 .011-002(، 9)9 (. افسردگی و علل ان، فصلنامه مدیریت،0981حسینی، سید مهدی؛ مهدی زاده اشرفی، علی.) [02]

یوه های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با (. بررسی رابطه ش0981خانجانی، زینب؛ هاشمی، تورج؛ الهام فر، فریبا.) [09]

 .80-011(، 01)1نشانه های افسردگی نوجوانان، مجله آموزش و ارزیابی)علوم تربیتی(، 

(. اثر بخشی خنده درمانی کاتاریا و فعالیت های فیزیکی بر امید و 0981خدابخشی کوالیی،آناهیتا؛ مددی، مرجان.)  [01]

 .1، شماره2جله پژوهش توانبخشی در پرستاری، دورهمعناجویی در سالمندان شهر تهران، م

 .تهران دانشگاه :تهران .آن با مقابله های روش و استرس (.0980اکرم.) پرند، محمد؛ فرد، خدایاری [01]

(. تاثیر خنده درمانی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتالیان 0981راد، مصطفی؛ برزویی، فاطمه؛ محبی، محبوبه.) [01]

-012. 019. شماره21اشعه درمانی خارجی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره  به سرطان پستان تحت

001 . 

(. تاثیر خنده درمانی بر 0989راد، مصطفی؛ برزوئی، فاطمه؛ شهید ثالث، سودابه؛ تبرایی، یاسر؛ ورشویی تبریزی، فاطمه.) [09]

. 0شگاه علوم پزشکی بابل. دوره هفدهم. شمارهمیزان خستگی مبتالیان به سرطان پستان تحت اشعه درمانی. مجله دان

11-12. . 

(. خالصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، ترجمه 0981سادوک، بنیامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلکوت.) [09]

 (.2118فرزین رضاعی، تهران، انتشارات ارجمند.)

رفتارغیرانطباقی، ترجمه بهمن نجاریان،  مشکل :مرضی شناسی (.روان0981آر.) بارا بار ساراسون، جیو اروین ساراسون، [08]

 (.تهران، رشد.0981محسن دهقانی، داود عرب، ایران داوودی.)
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منش زهرا، احمدوند افشین، یاوری پروین، ساعی رضوان. سالمت روان نوجوانان دبیرستانی شهر کاشان در سال سپهر [21]

 .18-19( :2) 1 ;0999. مجله اپیدمیولوژی ایران. 0999

(. تاب آوری، واکنش پذیری هیجانی و سالمت روان در 0981سجادی نژاد، مرضیه السادات؛ اکبری چرمهینی، صغرا.) [20]

 . 801-809، )ویژه نامه( 02نوجوانان. روانشناسی معاصر. 

ی. (. رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمان0981سهرابی، فرامرز.) [22]

 .  01-0پنجم، سال هجدهم، ،شماره نامه ویژه بالینی روانشناسی مطالعات فصلنامه

(. سنجش ودرمان مشکالت دوران کودکی، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، 0991شرودر، کارولین ؛ گوردان، بتی ان.) [29]

 (.0988انتشارات دانش.)

 باورهای و آگاهی ذهن اساس بر سالمندان مرگ باضطرا بینی (. پیش0981صمدی فر، حمیدرضا؛ نریمانی، محمد.) [21]

 . 20-01. 9 شماره ،5 دوره پرستاری، روان غیرمنطقی. نشریه

(. پیش بینی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان 0981علیلو، مجید محمود؛ خانجانی، زینب؛ بیات، احمد.) [21]

 بالینی، روانشناسی مطالعات الل شخصیت مرزی. فصلنامهبراساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله ای و نشانه های اخت

 . 029-019پنجم.  و بیست شماره هفتم، سال

 (.اثربخشی خنده درمانی به سبک کاتاریا بر افزایش سالمت عمومی سالمندان مرد آسایشگاه0989فرخنده،سمیه.) [21]

تعارض والد  نوجوان در بین دانش آموزان (. رابطه ابعاد عملکرد خانواده با 0989قمری، محمد؛ قمری گندوانی، آرزو.) [29]

 . 091-019. 21تربیتی زنان و خانواده. سال هشتم. شماره  -مقطع راهنمایی. فصلنامه فرهنگی

(. رابطه سبک های دلبستگی با افسردگی دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول شهرستان شاهرود، 0981کریمی،علی.) [29]

 عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد شاهرود.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی 

(.  تأثیر تمرینات یوگای خنده بر عوامل روانی حرکتی بیماران مبتال به پارکینسون (پایاننامه 0980کیخای حسین پور، ا.) [28]

 کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه اصفهان.

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و  (. 0999کاویانی، حسین. موسوی، اشرف السادات.) [91]

 .011-091. 2. شماره11جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره

(. روان شناسی مرضی کودک، ترجمه بهمن نجاریان و ایران داوودی،تهران، انتشارات 0991کندال، فیلیپرسی.) [90]

 (.0888رشد.)

 (.0989(.اختالالت اضطرابی، ترجمه سیروس مبینی، تهران، انتشارات رشد.)0991، هلن.)کنرلی [92]

 ، تهران، انتشارات ساواالن.DSM-5(. آسیب شناسی روانی بر اساس 0982گنجی، مهدی.) [99]

(. چگونه بر ترس واضطراب کودکان غلبه کنیم، مترجم بهزاد رحمتی، تهران، انتشارات دانش 0991الست، سینتیا.) [91]

 (.2111من.)به

(. کلیدهای مقابله با اضطراب درکودکان و نوجوانان، ترجمه فرناز فرود ، تهران، انتشارات 0999ماناسیس، کاتارینا.) [91]

 (.0881صابرین.)

(. تاثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویایی کودکان با مشکالت یادگیری، پایان نامه کارشناسی ارشد 0989متین، آذر.)  [91]

 استثنایی،دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکز.رواشناسی کودکان 

 مرتبط عوامل و افسردگی شیوع (. بررسی0981بساک، سمیه.) ، نگار؛ نژاد قشقائی ، مصطفی؛ مدملی، یعقوب؛ مدملی [99]

 . 1-0. 9. شماره2کودکان. دوره  پرستاری شهرستان مسجدسلیمان. مجله نوجوانان در آن با

(.  بررسی تاثیر خنده 0998ه؛ رشوند، فرنوش؛ علوی مجد، حمید؛ بنادرخشان،همایون)مشتاق، عشق زهرا؛ نقوی، بهار [99]

درمانی بر خستگی و افسردگی بیماران مبتال به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران. نشریه دانشکده پرستاری 

 . 00-9. 91. شماره21و مامایی. دوره 

 خنده یوگای تمرینات (. اثربخشی0981ری، محی الدین؛ حبیبی، امیرحسن.)معماریان، آزاده؛ صنعت کاران، افسانه؛ بها [98]

 . 81-91. 2. شماره9پارکینسون. مجله روان شناسی پیری. دوره  به مبتال خواب سالمندان کیفیت و اضطراب بر

شناختی تی روانای بر افسردگی و بهزیسهای مقابله(. اثربخشی آموزش مهارت0981مقنی باشی، الهه؛ اصغری پور، نگار.) [11]

 .022-009:(1) 20افق دانش.  .نوجوانان دختر
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 های نشانه بر بیمارگون سوگ درمان (. اثربخشی0981موسوی، سمیرا؛ زرگر، یداله؛ داودی، ایران؛ نعامی، عبدالزهرا.) [10]

 .  011-092. 19. شماره01موردی. پژوهش های مشاوره. جلد پژوهش :بیمارگون سوگ

 امه منتشرنشده کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد واحد رودهن.مهرگیل شهر رشت.پایان ن [12]

(.بررسی و مقایسه اثر بخشسی روان درمانی شناختی رفتاری وترکیبی در دو سطح 0998مهری نژاد، سید ابوالقاسم.)  [19]

سی و اهوش کودکان مبتال به فزون کنشی همراه با کمبود توجه، پایان نامه دکترای روانشناسی بالینی، دانشکده روانشن

 لوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس ع

(.بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی 0980میکائیلی، نیلوفر؛ زمانلو، خدیجه.) [11]

و اضطراب والدین، سبک های دلبستگی و سالمت روانی نوجوانان پسر آن، فصلنامه یافته های نوین در روانشناسی، 

2(1 ،)011-011. 

(. بررسی تأثیر یوگای کاتاریا بر افسردگی 0980نبوی، سمانه.، شجاعی، فریده.، صبحانی، فائزه و نائینی، محمدکاظم. .) [11]

سالمندان مقیم مرکز نگهداری سالمندان فرزانگان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد 

 واحد علوم پزشکی

 استفراغ و تهوع شدت و بروز (. ارتباط0981نیسانی سامانی، لیال؛ کشاورز، مریم؛ حسینی، فاطمه.)نیکی بخش، آرزو؛  [11]

باردار. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران)نشریه  زنان در افسردگی و اضطراب با بارداری

 . 00-0. 010. شماره28پرستاری ایران(. دوره

تکنیک، ترجمه ی حمید یعقوبی، معصومه  011نکته،  011(. شناخت درمانی:0998ن، ویندی.)نینان، مایکل؛ دراید [19]

 (..2111کریمی، تهران، انتشارات ارجمند.)

(. ارتباط شوخ طبعی و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی 0980بهادری خسرو شاهی،جعفر؛ خانجانی، زینب.) [19]

 . 011-81. 9. شماره01زاهدان. دورهدر دانشجویان. مجله تحقیقات علوم پزشکی 

(. اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر میزان افزایش 0982بهزادی، علی؛ شهیدی، مهوش؛ فرخی، نورعلی؛ جعفری، فروغ.) [18]

. 02سطح سالمت عمومی سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه شهید هاشمی نژاد تهران. پژوهش های مشاوره. جلد

 . 21-1. 19شماره

(. رابطه و تفاوت بین شوخ طبعی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان 0981طمه؛ زارعی محمودآبادی، حسن.)ترابی، فا [11]

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و  دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه یزد،

 مطالعات اجتماعی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی. 

(. رابطه ی بین شوخ طبعی و دشواری در تنظیم هیجان با کیفیت رابطه زناشویی در 0989ی، فیروزه؛ کرایی، امین.)فرج [10]
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