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 چکیده

دارویی پزشکی است. خنده درمانی به عنوان یک روش درمانی غیر های روانترین بیماری: اختالل افسردگی اساسی از شایعمقدمه

با استفاده از   تعیین تاثیر خنده درمانیمطالعه حاضر با هدف دارد.  یپزشکروان یهایماریبمثبتی بر سالمت روان و  ، تأثیرمکملو 

 افسردگی  بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی انجام شد. عالیم برشدتواقعیت مجازی 

 ۲۲بیمار با تشخیص اختالل افسردگی اساسی بستری در مرکز آموزشی درمانی    ۵۶بالینی  ییکار آزمادر این مطالعه  مواد و روش:

تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون  طوربهدر دسترس انتخاب و  یریگنمونهبهمن وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش 

هفته دریافت  پنج به مدت VR-BOX2توسط ابزار  جلسه خنده درمانی با استفاده از واقعیت مجازی۱۰تقسیم شدند.گروه مداخله، 

، بعدازآنماه  سهمرکز درمانی را دریافت نمود. در ابتدا پیش آزمون و بعد از جلسات مداخله و عادی کردند. گروه کنترل صرفا برنامه 

با استفاده از  هادادهتجزیه و تحلیل آمد.  به عملپس آزمون از هر دو گروه با پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی بک 

 .انجام گرفت  SPSSV  ۱۶آماری  افزارنرموابسته و آزمون کای اسکوئر( در  t )آزمون یآمار استنباط یهاآزمون

بود که بعداز مداخله به  (۵7/37±4۵/4) قبل از مداخله آزموناد در گروه میانگین شدت افسردگی افر: نتایج نشان داد که هاافتهی

بود که بعداز  (۶4/38±۲7/4) آزمونمیانگین شدت افسردگی افراد در گروه شاهد قبل از  کاهش یافت، همچنین (4۵/4±4۶/3۲)

از انجام مداخله اختالف معناداری بعد شاهدگروه و  آزموننشان داد بین گروه  یآمارشد. نتایج  یریگاندازه (3۵/37±۱9/۵) آزمون

 گروه مداخله با گروه کنترلبین میانگین شدت افسردگی افراد آزمون آماری اختالف معنی داری (. همچنین، P=۰۰۰/۰وجود دارد )

 (.P=۰۰۱/۰)نشان دادسه ماه بعد از انجام مداخله 

 شودیممنجر به کاهش شدت عالیم افسردگی شود که توصیه  تواندیمواقعیت درمانی  بر اساستکنیک خنده درمانی  :یریگجهینت 

 درمانی در درمان بیماران با اختالل  افسردگی اساسی استفاده شود. یهاروشدر کنار سایر 

 ، اختالل افسردگی اساسی، واقعیت مجازییخنده درمان واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 



Survey of the Effect of Laughter Therapy on the Severity of Depression 

Symptoms in Patients with Major Depressive Disorder Using the Virtual 

Reality 

Abstract 

Introduction: Major depressive disorder is one of the most common psychiatric illnesses. 

Laughter therapy as a non-pharmacological and alternative treatment method has a positive effect 

on mental health and psychiatric diseases. The aim of this study was to evaluate the effect of 

Laughter therapy the severity of depression symptoms in patients with major depressive disorder 

using the virtual reality. 

Method: we conducted this clinical trial on 56 patients with major depressive disorder hospitalized 

in the 22 Bahman educational and medical center affiliated to Qazvin University of Medical 

Sciences. The participants were selected using Convenience Sampling and were randomly 

assigned to control and test group. The intervention group received 10 sessions of laughter therapy 

using virtual reality by VR-BOX2 during 5 weeks. The control group just received the routine 

program of the medical center. Pretest, intervention and posttest with 3-month interval using 

demographic and depression questionnaire was done. We performed t-test and Chi-Square to 

analyze the data using Spss v-22. 

Result: result showed that there was a significant difference between mean of depression severity 

of patients in intervention group with control group after the intervention (P=0.000). Also there 

was a significant difference in patience depression severity of intervention and control group after 

3 months. 

Conclusion: the laughter therapy technique based on the reality therapy can reduce the severity of 

depressive symptoms and it is suggested to use it along with other therapies for patients with major 

depressive disorder. 
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