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 چکیده 

 عدم به دلیل دارد. اضطراب در کودکان باالیی شیوع کودکان و بخصوص مردم میان در  است که منفی هیجان نوعی اضطراب

 به درمان عدم صورت در و گذاشته تاثیر اجتماعی، تحصیلی، عاطفی عملکردهای بر و شده داده تشخیص دیر شناختی رشد

 به درمان و تشخیص لذا د؛باش می بزرگسالی اختالالت  برخی کننده بینی و پیش اثر می گذارد زندگی دیگر مراحل بر موقع

دارویی، رفتاری،  درمانهای شامل کودکان اضطرابی اختالالت درمانی است. روشهای اهمیت حائز اضطرابی اختالالت موقع

هدف اصلی پژوهش حاضر  هدف:بازی درمانی و خنده درمانی نیز اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.  .باشد می رفتاری شناختی

تا  6 مضطربنده درمانی بر اضطراب تعمیم یافته کودکان می باشد. روش: جامعه آماری تحقیق کودکان بررسی اثر بخشی خ

ساله شهرستان شاهرود می باشد که به کلینیک های روان شناسی و روانپزشکی مراجعه و  تشخیص اضطراب تعمیم یافته  12

ر دو گروه خنده درمانی و کنترل قرار گرفتند و به گروه نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب و د 30را دریافت نموده اند.

دقیقه ای و دو بار در هفته مداخله ارائه شده است. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب کودکان اسپنس  45جلسه  10آزمایشی 

(SCAS .است همچنین برای تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس استفاده شده است ):است که  یافته ها حاکی از آن نتایج

 خنده درمانی بر کاهش اضطراب کودکان تاثیر معنا دار دارد.

 اضطراب تعمیم یافته کودک ، خنده درمانی کاتاریا )یوگای خنده( واژهای کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 مقدمه

 یم تر یطوالن ها اضطراب نیا که یزمان اما کنند یم تجربه تحول ندیفرا از یعیطب یبخش عنوان به را اضطراب کودکان تمام

احدی و بنی جمالی، )شود یم مبدل اختالل به و شده خارج یعیطب طهیح از دینما یم مختل را کودکان عملکرد و شود

1یاجتماع عملکرد در نقص موجب نوجوانان و کودکان در یاضطراب اختالالت.(1388  روابط در نقص موجب یعنی شود یم آنان 

2اضطراب. (1388 ،ی وصادقیگرج)شوند یم داشته دوست آنان توسط کمتر و شده همساالن با 3یمنیناا مفهوم مستلزم   ای 

 اعم کات،یتحر رفتن باال ریتاث تحت کهی زیآم دیتهد تیموقع صورت به و کند ینم درک را آن وضوح به فرد که استی دیتهد

 .(1383دادستان،)می شود  تعریف است ناتوان آنها کردن کنترل در فرد کی که یرونیب و یدرون از

که در کودکی به این  نام برده اند بدین معنی که فردی« اختالل دروازه» به واسطه اهمیت اختالالت اضطرابی از آنها به عنوان 

 (. Kessler, 2010اختالالت مبتال شده باشد، احتمال اینکه در ادامه زندگی به سایر اختالالت دچار شود، بیشتر است)

4یاضطراب اختالل 5گرا درون اختالالت طبقه جزء  6. این هیجانرود یم شمار به  7دارای عاطفه ی منفی  است یک احساس  

8مطالعه ای که هاتن11. در ( 1384پرند، و کتای یشکوه)نگرانی در مورد خطری را که احتمال بروز دارد؛ در بر می گیرد و  

انجام دادند؛ شیوع هریک از آنها به   سال 12در باره  میزان شیوع اختالل اضطرابی در کودکان زیر  2006همکاران در سال 

9کاپالندرصد بوده است. 4.2حداکثر 2.6میزان قابل مالحظه ای متفاوت گزارش شده است؛ حداقل میزان  1سادوک و  0  در 

 که شود یم زده نیتخم درصد10 حدود ینوجوان لیاوا و یکودک دوران در یاضطراب اختالالت وعیش :دنکنی م انیب 2008سال

1وارنر نیهمچن. است پسران از شتریب دختران در آن وعیش و ردیگ یم شیپ در یصعود ریس سن شیافزا با 1  در همکاران و 

 عملکرد در اختالل به منجر و باشد یم کودکان در اختالالت نیتر عیشا جزء یاضطراب اختالالت که کنندی م انیب2009سال

  .گردد یم ساالنهم با روابط و یخانوادگ یزندگ ی،اجتماع یسازگار ی،لیتحص
اب تعمیم یافته درصد نوجوانان را مبتال می کند، اخالل اضطر 3درصد کودکان و 1یکی از مهم ترین اختالالت اضطرابی که 

(GAD( است )Egger, & Angold, 2006 اختالل اضطراب تعمیم یافته، اضطراب و نگرانی افراطی در مورد چند رخ .) داد است
کنترل نگرانی و افکار  گرانی تناسبی با احتمال واقعی رخ دادن رویداد مورد نظر ندارد. در این اختاللکه میزان این اضطراب و ن

یستگی یا چگونگی نگران کننده برای فرد می تواند متفاوت باشد. کودکان مبتال به اختالل اضطراب تعمیم یافته، در مورد شا
ارد. نگرانی این دنی که عملکردشان توسط دیگران ارزیابی نشود، وجود عملکرد خود بسیار نگران هستند و این نگرانی حتی زما

ال گرا و دنباله رو کودکان می تواند در مورد وقت شناسی، فجایعی چون زلزله یا جنگ نیز باشد. احتمال اینکه این کودکان، کم
مبادرت ورزند تا از  انجام دادن یک تکلیفبوده و اعتماد به نقس پایینی داشته باشند، وجود دارد. آن ها ممکن است به دوباره 

جسته بوده، برای انجام کامل آن اطمینان یابند. معموال اطمینان طلبی در کودکان مبتال به اختالل اضطراب تعمیم یافته بر
 (.DSM5,2013مسائلی که در موردشان نگرانی دارند اطمینان طلبی و تاییدجویی می کنند)

ژوهش خود با عنوان بررسی علل پیدایی اختالل اضطراب تعمیم یافته در کودکان پیش ( در پ1398پناهی و همکاران)

دبستانی از منظر متخصصان علوم رفتاری به علل زیر اشاره می کند: شرایط علی اختالل اضطراب تعمیم یافته به موارد ژنتیک، 

پروری نامناسب، مشکالت سایر چهره های  خلق و خوی کودک، مشکالت/ اخالالت والدین، مشکالت/ اختالالت کودک، فرزند

دل بستگی) به جز والدین( و شرایط نامناسب مزکز پیش دبستانی) رفتار مسئولین و مربیان مرکز پیش دبستانی( تقسیم می 

شود. در پدیده محوری به عدم آموزش و درمان مناسب اشاره شده است. عوامل مداخله گر عبارت اند از: مسائل و مشکالت 

                                                             
1social function  
2 Anxiety 
3 Insecure 
4 Anxiety Disorders 
5 Introverted disorders 
6 emotion 
7 Negative affect 
8 Hatton 
9 kaplan 
1 0 sadock 
1 1 Warner 



ادی و شرایط زمینه ای شامل شرایط زمان بارداری/ تولد، مشکالت مربوط به جو خانواده، تاثیر رسانه ها و شبکه های اقتص

اجتماعی، مسائل مربوط به کودکان دیگر/ همساالن، مسائل و مشکالت اجتماعی. پیامد مثبت به صورت پیشگیری و درمان 

 (1398به این اختالل و عالئم آن است. ) پناهی و همکاران، اختالل اضطراب تعمیم یافته و پیامد منفی، ابتال

1یجانیه اختالل کی عنوان به اضطراب انیب 2  یجسمان ادراک بزرگساالن مواقع شتریب در .باشد گسترده ای محدود تواند یم 

 .(1383دادستان،) ندکن یم فیتوص(( یوارفتگ و یحال یب)) بلعکس ای(( دلشوره)) اصطالحات از استفاده با اضطراب از را خود

1کودکان بدلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی 3 قادر به بیان هیجانات خود نیستند و سرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات  

به ویژه نوع منفی آن، بهداشت روانی کودک را به مخاطره می اندازد از این رو پیدا کردن راهی که کودک را قادر نماید به شیوه 

 طور به یگاه زین کودک(. 1390می هیجانات خود را بروز دهد کامال ضروری به نظر می رسد)سهرابی شگفتی، ای غیر کال

 را گسالربز ای که معنا نیبد .شود یم شکارآ رفتارش در یو یجسمان ادراک اغلب اما پردازد یم خود حاالت انیب به میمستق

1یجانیه یزیر برون به وسلت با ای شود مسلط خود بر یو پناه در تا کند یم جستجو 4  از یناش فشار و دلشوره حالت از را خود 

 دوران یاضطراب اختالالت در شهیر بزرگساالن یاضطراب اختالالت از یاریبس نکهیا به توجه با .(1383دادستان،)برهاند اضطراب

 اضطراب یها صیتشخ شتریب ندستین خود یها اضطراب انیب به قادر یکاف یشناخت رشد عدم لیدل به کودکان و دارد یکودک

 از یعیوس فیط بر ؛نشوند درمان و داده صیتشخ ها اضطراب نیا اگر و ردیپذ یم صورت یرفتار میعال یرو از کودکان یها

 ییبسزا ریتاث امر نیا مناسب درمان و صیتشخ نیبنابرا ؛گذارد یم ریتاث...  و یعاطف و یلیتحصی، رفتار ،یاجتماع یها عملکرد

1همانطور که منفرو .دارد کودکان ندهیآ و یزندگ بر 5 بیان می کنند مطالعات انجام  2003و  همکاران به نقل از موسوی در سال   

شده در مورد رابطه میان اختالل اضطرابی دوران کودکی و اختالالت بزرگسالی نشان داده است که وجود سابقه اضطراب در 

1دوران کودکی پیش بینی کننده اختالل آسیمگی 6 1و افسردگی  7 1در بزرگسالی می باشد.کزدین  8 بیان  اطیاحت با 1988در سال 

فن درمانبخش در درمان کودکان یا نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است. البته این رقم در حال افزایش  230می کند بیش از 

ت. شواهد کمی وجود دارد که حاکی از است. در مورد کارایی و اثر بخشی اکثر این درمانها تحقیقات تجربی صورت نگرفته اس

 & Pelhamبهبود بلند مدت و پیش آگهی خوب در مورد داروهای مورد استفاده جهت مشکالت بالینی کودکان و نوجوانان باشد

Hinshaw,1992).) چهارچوب در ردیگ یم صورت یرفتار اختالالت با نوجوانان و کودکان مورد در که ییها درمان اغلب 

1یدارودرمان: دارند قرار گوناگون یکردهایرو 9 2یرفتاردرمان ، 0 2یدرمان گروه ، 1  خنده .( 1384 کتا،ی یشکوه)یدرمان یباز و 

2یدرمان 2  عنوان به یخداداد ییتوانا بر هیتک با و ممکن نهیهز نیکمتر با تآال ابزار به ازین عدم و امکانات نیتر ساده داشتن با 

 مطلوب ضد یهادرمانی یکی از بهترین روش خنده .است گرفته قرار یبررس وردم  کودکان یدرمان دیجد یها نهیگز از یکی

های ایجاد آرامش و یا روش داروئی است. زای امروزی است. این روش، قابل مقایسه با انواع دیگر راهاضطراب در زندگی استرس

طراف قطع کنید در صورتی که با خندیدن، صورت فیزیکی، افکار خود را با دنیای فیزیکی ابه استدر درمان داروئی، نیاز 

2های مدیتیشندر سایر روش .توانید به چیز دیگری فکر کنیدنمی 3 از فکرهای ناخواسته  تمرکز کنید تا با توان زیادی است، نیاز 

 فرد ههای درمانی است کترین روش از روشدرمانی، سادهکه گفتنش ساده ولی انجامش مشکل است بنابراین، خندهشوید دور 

با توجه به اینکه خانواده ها از دارو درمانی برای اختالالت روانی کودکان از جمله  .(1388)طوالنی، رساندرا به آرامش سریع می

اختالالت اضطرابی استقبال چندانی نمی کنند و همچنین مداخالت شناختی صرف با توجه به ظرفیت محدود شناختی در سنین 

                                                             
1 2 emotion al disorders 
1 3 Abstract thinking 
1 4 Abstract thinking 
1 5 Manfro 
1 6 Confusion disorder 
1 7 Depression 
1 8 Kazdin 
1 9 Drug thrary 
2 0 Behavior Therapy 
2 1 group therapy  
2 2 Laughter Therapy 
2 3 meditation 



نده درمانی از روشهای درمانی متناسب با سن کودک است که  نیاز به مداخله دارویی را کاهش کودکی چندان مفید نیست؛ خ

 .است شده یبررساضطراب تعمیم یافته کودکان  یرو برخنده درمانی  یبخش اثر حاضر پژوهش درمی دهد. 

 روش 

ن و پس آزمون با گروه کنترل است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با نمونه در دسترس به همراه پیش آزمو 

( به عنوان پیش و پس آزمون استفاده شده است. خنده درمانی متغیر مستقل مداخله SCASتست اضطراب کودکان اسپنس )

جامعه جامعه آماری: سال بررسی شد.  12تا  6شبه آزمایشی پژوهش حاضر است که اثر آن بر اضطراب تعمیم یافته کودکان 

سال شهرستان شاهرود می باشد که به علت اضطراب به کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی  12تا  6دکان آماری تمامی کو

نفر است که به صورت در  30حجم نمونه نمونه آماری :  مراجعه نموده اند و تشخیص اختالل اضطراب را دریافت نموده اند.

ی و روانشناسی شهرستان شاهرود انتخاب شده اند که به روش دسترس از بین افراد مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشک

  گماردن تصادفی در گروه  خنده درمانی و گروه کنترل قرار گرفته اند.

 : ها یآزمودن خروج و ورود هایمالک

 سال12-6 سن داشتن -2داشتن تشخیص اضطراب توسط روانشناس و روانپزشک  -1: ورود هایمالک

 جلسه دو از شیبدرمانی  جلسات در شرکت عدم - 2ورود یها مالک از کیهر نداشتن -1: خروج هایمالک

در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات و داده ها از مقیاس اضطراب اسپنس نسخه کودکان ابزار گرد آوری داده ها :  

(SCASاستفاده شد. این مقیاس به منظور اندازه گیری و ارزیابی اختالالت اضطراب کودکان طر ) احی و ساخته شده است. فرم

طی دو مطالعه بزرگ کلی تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی  1998و1997های و در کشور استرالیا در سال 1997اولیه آن در سال 

 45سال به اثبات رسیده است. مقیاس اضطراب کودکان اسپنس از  19الی  6و 12تا  8شش عامل مورد نظر در طیف سنی 

عبارت آن عبارت های پرسشی مثبت هستند که محاسبه نمی شوند. این  6عبارت آن نمره گذاری و  38عبارت تشکیل شده که 

خرده مقیاس)هراس، ترس از فضای باز ، اضطراب جدایی ، ترس از آسیب فیزیکی ، ترس اجتماعی و وسواس  6پرسشنامه دارای 

روش مقیاسها نمره اضطراب کلی را نشان می دهد.  فکری عملی و اضطراب تعمیم یافته( می باشد. مجموع نمرات این خرده

 ( است .3( و )همیشه=2(، )اغلب=1(، )گاهی اوقات=0طریقه نمره گذاری به پاسخ ها به صورت )هرگز=اجرا ونمره گذاری: 
 18بدست می آید وحداکثر نمره 24 -22-20 -4 -3 -1نمرات خرده مقیاس اضطراب تعمیم یافته هم از محاسبه نمره عبارات

در تحقیق اولیه، اسپنس گزارش می کند این مقیاس در جمعیت کودکان و نوجوانان از ویژگی اعتبار و پایایی : می باشد.

  0/ 60و برای خرده مقیاس ها  92/0روانسنجی مطلوبی برخوردار است به طوری که پایایی این مقیاس برای اضطراب عمومی 

 .(.Herbert & et al, 2009). گزارش شده است 82/0تا 

نمونه پژوهش حاضر که از مراجعان کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی شهرستان شاهرود می  30 شیوه اجرای پژوهش : 

گروه خنده درمانی و کنترل قرار گرفته اند و از هر گروه پیش 2باشند و به روش در دسترس  انتخاب شده و به روش تصادفی در 

گام  15جلسه تکنیک های  2دقیقه ای به صورت هفته ای  45جلسه  10خنده درمانی در  آزمون گرفته شد سپس برای گروه

 یوگای خنده اجرا شد و در نهایت از هر دو گروه خنده درمانی و گروه کنترل پس آزمون گرفته شد.

ای جمع آوری شده در این تحقیق از تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها به منظور توصیف داده ه روش تجزیه وتحلیل داده ها:

استفاده شد. و از شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد برای تلخیص و توصیف 

سال از  آزمون تحلیل  12-6اطالعات استفاده شده و برای مقایسه اثربخشی خنده درمانی بر اضطراب تعمیم یافته کودکان

 ون استفاده شده است.واریانس تفاوت پیش و پس آزم

 

 

 



 

 

 

 

 پروتکل خنده درمانی

سه اول
جل

 

در ابتدای جلسه  معرفی اعضای گروه به یکدیگر و سعی در ایجاد ارتباط نزدیکتر بین آنها صورت می پذیرد  و ارائه توضیحاتی 

در تمارین خنده درمانی -درباره جلسات وبیان قوانین ومقررات گروه صورت می پذیرد .قوانین به شرح ذیل می باشد : الف 

رهبر در جلوی گروه و روبروی افراد قرار می گیرد اعضا  -رهبر داریم وباید تمام مدت آموزش به توصیه های وی عمل شود . ب 

تمارین و آموزشها گروهی  -به صورت نیمدایره )نه به صورت صف ( در مقابل وی قرار می گیرند وگاهی اجازه حرکت دارند . ج 

اعضا ایستاده وهمراه با تماس چشمی اجرا میکنند  -زه انجام فردی نداریم در واقع افراد همزمان با هم می خندند. د است واجا

بین هر چند گام استراحت وتنفس  –ثانیه به طول می انجامد . ز 30الی 20هر نوبت خنده  -تا به خنده واقعی برسیم . ر 

 شکمی اجرا می شود .

 3-2-1......2-1:دست زدن با آهنگ و بیان  دقیقه 10گرم کردن به مدت  -1ه درمانی : گام شروع آموزش وتمارین خند

خنده سالم واحوالپرسی  -2گام   "هو هو هو ....ها ها ها"چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی حرکت می کند . وبعدگفتن 

تن از اعضا دست دهید ودر این حالت 5ا دست کم با کف دستانتان را در جلوی صورت خود روی هم بگذارید )سالم هندی (ی :

به هم نزدیک شوید دستان هم را در دست بگیرید و بخندید . می  خنده دل به دل)خنده صمیمیت ( : -3گام بخندید .

 استراحت وتنفس -4گام  توانید یکدیگر را در آغوش بگیرید یا هر کار دیگری را به نشانه ی احساس صمیمیت انجام دهید .

شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5شکمی به مدت 

مثل اینکه دو لیوان شیر وقهوه در دست داریم  ومحتویات لیوان سمت راست خنده شیر قهوه )چهار بار(  : – 5گام  دهان 

ر لیوان سمت چپ بریزید و دوباره با در آوردن صدای اای....... آن را به لیوان نخست باز گردانیثد را به در آوردن صدای اای..... د

بار 5)هر کدام  نرمش وحرکات کششی گردن وشانه ها -6گام آن گاه با حرکت نمادین سرکشیدن لیوان از خنده بترکید .

دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -7گام (آهسته وبدون فشار

 شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان  5

سه دوم
جل

 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1دست زدن با آهنگ و بیان دقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

کف دستانتان را در جلوی صورت  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام   "ها ها هاهو هو هو ...."حرکت می کند . وبعدگفتن 

 خنده شیر :-3گام  تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید .5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

شیر پنجه کنید و از ته دل بخندید  زبانتان را از ته دهان بیرون آورید چشمانتان را تا جای ممکن گشاد کنید دستانتان را مثل

شماره آرام آرام باال 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -4گام  .

دستانتان را در جلوی صورتتان بگیرید و در همان حال خنده کمرویی : – 5گام  می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان 

بار (آهسته 5)هر کدام  نرمش وحرکات کششی گردن وشانه ها -6گام  را به چپ و راست بچرخانید و بخندید. صورتتان

شماره آرام 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -7گام وبدون فشار

 آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان

سه سو
جل

 م

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1دست زدن با آهنگ و بیان دقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

کف دستانتان را در جلوی صورت  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام   "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده جست  -3گام  تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید .5با خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم 

استراحت وتنفس  -4گام  دستها به حالت مچ  در کنار پهلوها و مثل خرگوش جست وخیز می کنیم ومی خندیم . وخیز :

خنده  -5گام  از راه دهان  شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با شکمی :

نرمش وحرکات کششی گردن  -6گام اندکی به سمت باال می پرید مثل برنده شدن هرا کشیده   ومی خندیم .برنده شدن:

دم گرفتن از بینی در  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -7گامبار (آهسته وبدون فشار 5)هر کدام  وشانه ها

 ره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهانشما5حالی که دستها را با 



سه چهارم
جل

 
چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1دست زدن با آهنگ و بیان دقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

ستانتان را در جلوی صورت کف د خنده سالم واحوالپرسی : -2گام   "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده بی معنا  – 3گام  تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید .5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

گام  شروع می کنید به بی معنی حرف زدن )مثل دراوردن ادای خارجی زبانان (به این سو و آن سو حرکت کنید .حرف زدن :

شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با شکمی :استراحت وتنفس  -4

دایره ای بزرگ با دستانتان تشکیل دهید و با در اوردن صداهای آآ...اا....ای ای ....اواو ....به خنده نشاط : – 5گام راه دهان 

 -7گام بار (آهسته وبدون فشار5)هر کدام  رکات کششی گردن وشانه هانرمش وح -6.گام مرکز دایره بدوید و بخندبد 

شماره آرام آرام باال می آوریم  5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت 

 وباز دم طوالنی از راه دهان

جم
سه پن

جل
 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1گ و بیان دست زدن با آهندقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

کف دستانتان را در جلوی صورت  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام .  "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده گفت -3م گا تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید .5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

یک گوشی خیالی را دم گوشتان بگیرید و با در آوردن اداهای گوناگون با دیگران رو در رو ششوید وبخندید   وگوی تلفنی:

شماره 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با استراحت وتنفس شکمی : -4گام  انگار داریدبه جوک گوش می دهید .

دستها را به حالت نمی دانم حرکت داده خنده نمی دانم : -5گام ز دم طوالنی از راه دهان .آرام آرام باال می آوریم  وبا

استراحت وتنفس  -7گام بار (آهسته وبدون فشار.5)هر کدام  نرمش وحرکات کششی گردن وشانه ها -6گام وبخندید.

آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه  شماره آرام5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5شکمی به مدت 

 دهان

شم
سه ش

جل
 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1دست زدن با آهنگ و بیان دقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

را در جلوی صورت کف دستانتان  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام  . "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده بی پولی  -3گام  تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید.5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

استراحت وتنفس  -4گام  جیب ها  را از داخل به بیرون کشده یا اگر جیب ندارد ادای آن را در می آوریم ومی خندیم .:

خنده  -5گام شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان .5الی که دستها را با دم گرفتن از بینی در حشکمی :

دهانتان را تا جای ممکن باز کنید وهمزمان با نگاه کردن به چشمان دیگران ودر آوردن اداهای گوناگون ،بدون  ی بی صدا :

بار (آهسته وبدون فشار. 5)هر کدام  ی گردن وشانه هانرمش وحرکات کشش -6گام  در آوردن کوچکترین صدایی بخندید.

شماره آرام آرام باال می 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -7گام

 آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان.

سه هفتم
جل

 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1ان دست زدن با آهنگ و بیدقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

کف دستانتان را در جلوی صورت  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام  . "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

ه پوزش خند -3گام تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید.5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

به نشانه پوزش خواهی نرمه ی گوشتان را در دست  بگیرید وهمزمان با تکان دادن سرتان بخندید ) روش خواهی و بخشش :

دم استراحت وتنفس شکمی : -4گام هندی ( یا دستتان را به عالمت تسلیم باال بیاورید و و.انمود به طلب بخشش کنید.

خنده تدریجی  -5گام  شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان.5گرفتن از بینی در حالی که دستها را با 

این خنده با نشاندن لبخندی بر لب شروع می شود لبخند به تدریج بزرگ و بزرگتر می شود تا به خنده ی از ته دل تبدیل :

)هر  نرمش وحرکات کششی گردن وشانه ها -6. گام  می شود .در پایان همه به تدریج خنده هایشان را متوقف می سازند

دم گرفتن از بینی در حالی که دستها  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -7گام بار (آهسته وبدون فشار.5کدام 

 شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان5را با 



شتم
سه ه

جل
 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1ن با آهنگ و بیان دست زددقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

کف دستانتان را در جلوی صورت  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام .  "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده بی صدا  -3گام دید.تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخن5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

با دهانی بسته زمزمه کنید وهمزمان بخندید . هنگام زمزمه کرده از جایی به جای دیگر بروید وبا اعضای گروه  وزمزمه ای :

شماره آرام آرام باال می آوریم  5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با استراحت وتنفس شکمی : -4گام  دست دهید .

دستها را به حالت گرفتن ظرف آش داغ وسوختن درآورده ومی خندیم خنده آش داغ : -5گام  نی از راه دهان.وباز دم طوال

استراحت وتنفس شکمی  -7گام بار (آهسته وبدون فشار.5)هر کدام  نرمش وحرکات کششی گردن وشانه ها -6گام  .

 ره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهانشما5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5به مدت 

سه نهم
جل

 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1دست زدن با آهنگ و بیان دقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

تانتان را در جلوی صورت کف دس خنده سالم واحوالپرسی : -2گام .  "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده قدر دانی  -3گام  تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید.5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

با انگشت شست وسبابه خود دایره ای تشکیل دهید حالتی بگیرید که گویی از اعضای گروه قدر دانی می کنید و همزمان :

شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با حت وتنفس شکمی :استرا -4گام بخندید .

دست را اول روی سر خود بگذارید ودست دیگر را روی سر فرد دیگری وکمی خنده مرشد : -5گام دم طوالنی از راه دهان. 

استراحت  -7گامبار (آهسته وبدون فشار. 5هر کدام ) نرمش وحرکات کششی گردن وشانه ها -6گام  شوید وبخندید. مایل

شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم 5دم گرفتن از بینی در حالی که دستها را با  دقیقه  : 5وتنفس شکمی به مدت 

 طوالنی از راه دهان.

سه دهم
جل

 

چندین مرتبه  با این کار جریان انرژی  3-2-1......2-1دست زدن با آهنگ و بیان دقیقه : 10گرم کردن به مدت  -1گام 

کف دستانتان را در جلوی صورت  خنده سالم واحوالپرسی : -2گام . "هو هو هو ....ها ها ها"حرکت می کند . وبعدگفتن 

خنده بگو مگو  -3گام تن از اعضا دست دهید ودر این حالت بخندید.5خود روی هم بگذارید )سالم هندی (یا دست کم با 

دم گرفتن از بینی استراحت وتنفس شکمی : -4گام گرفتن وتکان دادن انگشت اشاره به سوی دیگران بخندید.  با نشانه:

یک دستتان خنده یک متری :-5گام  شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان.5در حالی که دستها را با 

ر دهید وشانه تان را بکشید ) مانند کشیدن شانه هنگام تیر اندازی با کمان را روی دست دیگری که به پهلو امتداد داده اید قرا

( کشیدن دست در سه حرکت با گفتن اای ....اای .....اای انجام می گیرد وسپس اعضا هر دو خود را به کناره ها می کشند 

نرمش وحرکات کششی گردن  -6گام  بار تکرار کنید (.4سرشان را اندکی به عقب اخم می کنند واز خنده می ترکند )

دم گرفتن از بینی در  دقیقه  : 5استراحت وتنفس شکمی به مدت  -7گامبار (آهسته وبدون فشار.5)هر کدام  وشانه ها

 شماره آرام آرام باال می آوریم  وباز دم طوالنی از راه دهان.5حالی که دستها را با 

 نتایج

 نمونه پژوهشی را نشان می دهد. های  جمعیت شناختی و توصیفیشاخص جدول زیر 

 ها به تفکیک گروههای آزمایشی و کنترلتوزیع فراوانی سن آزمودنی .1جدول

 سن
جمع  کنترل خنده درمانی

 جمع پسر دختر جمع پسر دختر کل

7 3 2 5 4 3 7 12 

8 1 2 3 2 2 4 7 

9 0 2 2 0 1 1 3 

10 2 1 3 1 1 2 5 

11 1 1 2 0 1 1 3 

 30 15 8 7 15 8 7 جمع



 های مرکزی و پراکندگی خواهیم پرداخت: : ابتدا با استفاده از  آمار توصیفی به ارایه شاخصشاخص های مرکزی و پراکندگی

 میانگین و انحراف معیار نمرات سه مورد مطالعه در پیش و پس آزمون. 2 جدول

    پیش آزمون پس آزمون

 گروه ها دتعدا  اضطراب تعمیم یافته اضطراب تعمیم یافته

 15 میانگین 06/9 53/4

 
 گروه خنده درمانی

 انحراف معیار 19/3 06/2

 15 میانگین 80/8 53/8

 
 گروه کنترل

 انحراف معیار 48/2 53/2
 

است .  8.80و گروه کنترل  9.06نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پیش آزمون اضطراب تعمیم یافته گروه خنده درمانی

 است.         8.53و در گروه کنترل 4.53مون میانگین گروه خنده درمانیو در پس آز

 تحلیل آماری فرضیه : 
 

 

 

 
 

وه خنده درمانی و کنترل معنادار است . که به معنی نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که تفاوت میانگین های گر

 کاهش اضطراب تعمیم یافته درگروه خنده درمانی می باشد.

 بحث و نتیجه گیری

بیان می کند اختالالت اضطرابی در صورت درمان به موقع بهبود پیدا کرده و مانع صدمات به رشد روانی،  2003اسپنس در سال 

حصیلی کودک می شود و عدم در مان به موقع احتمال ابتال به سایر انواع اختالالت در بزرگسالی اجتماعی و ت شخصیتی و عملکرد

را فراهم خواهد کرد. بنابراین حائز اهمیت است که اضطراب کودکان هر چه زودتر شناسایی شده وامکان مداخالت درمانی موثر 

کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند و به ویژه در درصد جمعیت  50با توجه به اینکه کودکان تقریبا  فراهم گردد.

کشور ما که از نظر بافت جمعیتی از کشورهای جوان دنیا بشمار می آید؛ شناخت مسایل و مشکالت روانی و عاطفی این قشر 

، مرادی عظیم از جمعیت و کوشش جهت یافتن شیوه های درمانی موثر و پایدار و گسترش آن بسیار پر اهمیت است )موسوی

(.متداول ترین درمانهای مورد استفاده برای اختاللهای اضطرابی شامل : رفتار درمانی، درمانهای شناختی  1385و همکاران، 

های اخیری است که مورد  (. خنده درمانی جزء درمان1391رفتاری، مداخله های خانوادگی و کاربرد داروهاست )ماش و ولف، 

رفته در واقع خنده یک پدیده اجتماعی است. خنده جهانی می باشد و ربطی به فرهنگ یا مذهب استقبال خیلی از مردم قرار گ

بار و بزرگساالن تنها  400ندارد و در واقع روانشناسان خنده آن را با صحبت کردن با زبان مقایسه می کنند . کودکان در روز 

ی محسوب می گردد. در این پژوهش با اجرای برنامه خنده بار در روز می خندند. خنده  برای کودکان بخشی از رشد شناخت15

اثر بخشی خنده درمانی و بازی درمانی ، گروه مذکور با گروه کنترل از نظر اضطراب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد: 

گین نمرات اضطراب بین میان سال شهرستان شاهرود متفاوت می باشد. 12- 6درمانی بر کاهش اضطراب تعمیم یافته کودکان 

 کاهش بر یدرمان خنده کلی در پیش آزمون و پس آزمون گروه ، خنده درمانی و گروه کنترل با تفاوت معنادار وجود دارد.

 .است موثر سال 12 تا 6کودکان تعمیم یافته اضطراب

 ینظر نهیشیپ هست چه وهر نشد افتی یپژوهش تعمیم یافته کودکان اضطراب کاهش بر یدرمان خنده یبخش اثر نهیزم در

صبوری و همکاران در پژوهش خود با عنوان تاثیر آموزش خنده درمانی کاتاریا  1397درسال  .دارد وجو نهیزم نیا در که است

)یوگای خنده( بر احساس نا امیدی و تنهایی کودکان مبتال به سرطان خون نشان دادند که تمرینات یوگای خنده برکاهش 

sig گروه ها تفاوت میانگین ها خطای استاندارد اندازه گیری 

001/0 20/3 13/14 
 گروه خنده درمانی

 گروه کنترل



اس تنهایی موثر است و در نتیجه این درمان می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار درمان های احساس نا امیدی و احس

 اصلی سرطان خون به کار رود.

سـالمندان  عمومـی سـطح سـالمت ـشیافزا ـزانیبـر م ـایخنـده درمانـی کاتار اثربخشـی را بــا عنــوان قــییتحق بهزادی

 ــایکاتار آن بــود کــه خنــده درمانــی انگــریب ــجیداد کــه نتا انجــام هاشـمی نـژاد دیهشـ شـگاهیمـرد سـاکن در آسا

 ــشیاضطــراب و اختــالل خــواب، افزا کاهــش جسـمانی، اتیسـطح سـالمت عمومـی، بهبـود شـکا ـشیافزا باعـث

(. همچنین مددی و خدابخشی 1391و همکاران، .) بهزادیافسـردگی مـردان سـالمند شـد کاهـش کارکــرد اجتماعــی و

( در پژوهش خود با عنوان اثر بخشی خنده درمانی کاتاریا و فعالیت های فیزیکی بر امید و معنا جویی در 1395کوالیی )

اریا وجود سالمندان شهر تهران بیان داشتند که تفاوت معنا داری بین امید به زندگی در سالمندان قبل و بعد از خنده درمانی کات

( در پژوهش خود با عنوان تمرینات یوگای خنده بر اضطراب و کیفیت خواب 1396داشت. همچنین معماریان و همکاران)

سالمندان مبتال به پارکینسون نشان دادند که یک دوره تمرینات یوگای خنده منجر به کاهش معنادار اضطراب سالمندان مبتال 

 انعطاف و تعادل ،یحرکت عملکرد بر خنده یوگای ناتیتمر هفته 8 ریتاث پور و همکارانبه پارکینسون می شود. کیخای حسین 

 به ییدارو درمان کنار در خنده یوگای از پژوهش نیا در. نمودند یبررس را( 3 تا 1 مرحله)نسونیپارک به مبتال مارانیب یریپذ

 یریپذ انعطاف و تعادل یحرکت عملکرد در داد نشان پژوهش و شد استفاده یا قهیدق 45 جلسه 3 هفته هر و هفته 8 مدت

. (1391  همکاران، و پور نیحس یخایک)است شده جادیا گواه گروه به نسبت یدار معنا بهبود 3 تا 1 مرحله نسونیپارک مارانیب

 رانیا اس ما انجمن به کننده مراجعه  MS به مبتال مارانیب یافسردگ و یخستگ بر یدرمان خنده ریتاثمشتاق عشق و همکاران 

 پژوهش جینتا .شد انجام مارانیب یبرا هفته 12 یط قهیدق 30 مدت به هفته در بار 3 یدرمان خنده مداخله .کردند یبررس را

 و عشق مشتاق) است داشته یآمار نظر از یمعنادار کاهش یدرمان خنده از بعد یافسردگ و یخستگ شدت نیانگیم داد نشان

 .(1389  همکاران،

 به دنیبخش آرامش و استرس رفع یبرا ها روش نیتر ساده و نیتر باصرفه ن،یبهتر از یکی دنیخند:  کندی م انیب  ایکاتار

 .فرستد یم بدن سرتاسر یها عضله نیدورتر به را یشتریب خون خون، یاهرگ کردن گشاد با خنده. است بدن یها عضله

 خنده. دهد یم کاهش را زولیکورت و نینفر یاپ یعنی ساستر یها هورمون ترشح زانیم دل ته از و خوب خنده کی نیهمچن

 درد ضد یعیطب مواد که هستند یمسکن مواد دو نیا. سازد یم رها بدن در را ها نیآنکفال و ها نیآندورف یعنی دینوروپپت دو

 گردش عیتسر و کیسمپات اعصاب سلسله ساختن آرام ،یعضالن یدگیتن یساز رها با نیهمچن خنده. شوند یم شناخته بدن

؛ شد گزارش همکاران و دربالدیس 1995سال در که یطول مطالعه کی در. ( 1390، ایکاتار) کند یم کمک درد نیتسک به خون

 و مزاح جمله از مقابله زمیمکان22 به و کردند یبررس( 1982 -1947) یآزمودن148 یزندگ طول در بحران با مقابله یروشها

 داد نشان( 1980) سکید و( 1982)نیگلدشتا ،(1989)نیمارت نیهمچن .دندیرس سترسا با  مقابله لهیوس عنوان به خنده

 هستند خندان و طبع شوخ که یافراد و رود یم کار به استرس با مقابله در موثر وهیش کی عنوان به دنیوخند مزاح احساس

)نجاریان و هادیان دهند یم نشان استرس با مواجهه هنگام( واضطراب یافسردگ مثل) یترکم دیشد و یمنف یعاطف اتیخصوص

  .(1379فرد، 

 مطالعات یبرا را ریز یراهکارها ای و شنهادهایپ توانی م پژوهش نیا از آمده دست به جینتا براساس: پیشنهادهای تحقیق

الالت اضطرابی پیشنهاد می گردد روش درمانی این پژوهش در مورد سایر اخت :کرد ارائه یزیر برنامه و ییاجرا ،اقدامات ای و یبعد

مثل وسواس فکری عملی، فوبی و هراس  نیز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از یافته های این پژوهش به روانشناسان، مشاوران 

و متخصصان تعلیم و تربیت پیشنهاد می گردد. آنان با برگزاری دوره های خنده درمانی می توانند موجبات کاهش سطح اضطرابی 

ف خود گردند. خنده درمانی با توجه به پر طرفدار بودن در بین بزگساالن نیز به عنوان یک روش درمانی در گروه های هد

اضطراب می تواند مفید واقع شود. با توجه به اثر بخشی معنادار خنده درمانی بر اضطراب پیشنهاد می گردد در زمینه درمان 

ه به اینکه در این پژوهش از هر دو جنس استفاده شده است پیشنهاد سایر اختالالت این روش مورد بررسی قرار گیرد. با توج

 درمان اضطراب به تفکیک جنسیت بررسی شود.  در یدرمان خندهمی گردد 

 منابع 



در کاهش ترس  یرفتار- یشناخت کردیبا رو یدرمان یباز ی(. اثربخش1390ک. ) ان،یم. طهماس ،ی. مظاهریریدهش ،یمیابراه

 .3، شماره5. دورهیرفتار از شب کودکان. علوم

 .سیکودک. تهران: پرد یدر روانشناس یادیبن میرشد: مفاه ی(. روانشناس1387شکوه السادات. ) ،یجمال یحسن. بن ،یاحد

احساسات مثبت و سطح  شیدر کاهش اضطراب و افزا یدرمان یباز یها کی(. اثر تکن1391مهرنوش. ) ،ی. نرسمهینع ،یبزم

. دانشکده علوم یارشد روانشناس ینامه کارشناس انیساله مبتال به سرطان خون، پا 12تا  9ن در کودکا یعموم یسازگار

 .. دانشگاه الزهرایتیترب

 یهاشم دیشه شگاهیسالمندان مرد آسا یسالمت عموم شیافزا زانیبر م ایکاتار یخنده درمان ی(. اثر بخش1391. )یعل ،یبهزاد

 .تهران یی. دانشگاه عالمه طباطبایتی. دانشکده علوم تربینیبال یناسارشد روان ش ینامه کارشناس انینژاد. پا

اختالل اضطراب  ییدایعلل پ ی. بررسیمحمدعل ،یمسعود؛ سپهوند ،یصادق ن؛یمیس ،ییغالمرضا روزه؛یف ،یغضنفر ؛یهاد ،یپناه

 یش در سالمت روانشناخت(. فصلنامه پژوه1398.)یاز منظر متخصصان علوم رفتار یدبستان شیدر کودکان پ افتهی میتعم

،13(4،)72-52. 

، 14، سال 56 یکودکان ، مجله روانشناس ییبر اختالل اضطراب جدا یدرمان یباز ری(.تاث1389)نیحس ،یمولو مه؛یسل ،یجالل

 .382-370، صص4شماره

کودکان.  روشها  یجانیه و یو کاربرد آن در درمان اختالالت رفتار یدرمان یمختلف باز ی(. روشها1390نادره. ) ،یشگفت یسهراب

 .4. سال اول، شماره یروانشناخت یو مدلها

 1. جبیدر کودکان و نوجوانان. تهران: طب ی(. اختالالت رفتار1384محسن. پرند، اکرم. ) کتا،ی یشکوه

و  یدینا امخنده( بر احساس  یوگای)  ایکاتار یآموزش خنده درمان ری(. تاث1397.)دیفلور؛ قنوات، مج اطان،یزهرا؛ خ ،یصبور

 .193-182(. 4)5کودکان مبتال به سرطان خون. فصلنامه سالمت روان کودک،  ییتنها

 .1. شماره  یواطالع رسان یروانشناس ی.فصلنامه تخصصی(. خنده درمان1388. )دیسع ،یطوالن

 1. تهران: سمت. ج یتا بزرگسال ی: از کودکیتحول یمرض ی(. روانشناس1383. )رخیدادستان، پر

 یرفتار کردیبا رو یدرمان یباز یو اثربخش ییاضطراب جدا زانیم ی(. بررس1390. )نیآفر ،یرودبار ی. صادقدیسع ،ییداعبد خ

 .4. سال سوم، شماره ینیبال یبر کاهش آن. روان شناس یشناخت

تهران: نسل نو  (،یپزشک دیدر باشگاه خنده، )مترجم مج یخواهد: خنده درمان ینم لیدل دنی(. خند1390مادان. ) ا،یکاتار

 .شیاند

 .. تهران: ارجمندیلیوک  ،ی. ترجمه  صابریدرمان یباز یاز روشها یا دهی( . برگز1382. شفر، چالرز. )یدیکداسن، ها

تعادل و انعطاف  یخنده بر عملکرد حرکت یوگایهفته  8 ری(. تاث1391ساز، احمد) تیپور، اکرم. رهنما، نادر. چ نیحس یخایک

 .ی. اصفهان: دانشگاه علوم توانبخشیارشد روانشناس ینامه کارشناس انیپا نسون،یال به پارکمبت مارانیب یریپذ

 .اصفهان: فرهنگ مردم ،یدوران کودک ی(. اختالالت اضطراب1388. )دیسع ،ی.  صادقوسفی ،یگرج

. یو نوجوان یکودک یحولت یروان یشناس بیبر آس دیکودک: با تاک یمرض ی(. روانشناس1391. )یا دیوی. ولف، دیج کیماش، ار

 1نور. ج  ی. تهران: آوایمراد  ،یدرآمد یفیمترجم شر

 .. تهران: دانژهینیبال یها، روش ها و کاربرد ها هی: نظریدرمان ی(. باز1383الهه. ) ل،یمحمد اسمع

 .. تهران :دانژهیدر باز صیوتشخ یابی: ارزیباز ی(. روانشناس1389الهه. ) ل،یمحمد اسمع

 ییو معناجو دیبر ام یکیزیف یها تیو فعال ایکاتار یخنده درمان ی(. اثربخش1395.)تایآناه ،ییکوال یخدابخش مرجان؛ ،یمدد

 .40-48(.4)2. یدر پرستار یدر سالمندان شهر تهران. مجله پژوهش توانبخش

 یبر خستگ یده درمانخن ریتاث ی(. بررس1389مجد، ح. بنا درخشان، ه. ) یب. روشوند، فرنوش.  علو ،یمشتاق عشق، ز. نقو

و  یپژوهشکده پرستار پژوهشی – یعلم هی. نشررانیمبتال به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ا مارانیب یوافسردگ
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Abstract 

Anxiety is a negative emotion that is very common among people, especially children. Anxiety in 
children is diagnosed late due to lack of cognitive development and affects social, educational, and 

emotional functions, and if left untreated, it affects other stages of life and predicts some adult 

disorders; Therefore, timely diagnosis and treatment of anxiety disorders is important. Treatments for 
pediatric anxiety disorders include pharmacological, behavioral, and cognitive-behavioral therapies. 

Laughter therapy has also been considered recently. Objective: The main purpose of this study was to 

evaluate the effectiveness of laughter therapy on generalized anxiety in children. Method: The 

statistical population of the study is anxious children aged 6 to 12 years in Shahroud who have 
referred to psychology and psychiatric clinics and received a diagnosis of generalized anxiety. 30 

people were selected as a sample and selected in two groups of laughter therapy and control Then the 

experimental group was presented with 10 sessions of 45 minutes and twice a week intervention. The 
research tool is the Spence Child Anxiety Scale (SCAS). The analysis of variance method has also 

been used for statistical analysis. Results: The findings indicate that laughter therapy has a significant 

effect on reducing children's anxiety. 

Keywords: Generalized Child Anxiety, Cataria Laughter Therapy(Laughter Yoga) 
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