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 چکيده
 نوجوانان شده ادراک استرس کاهش بر یشاد بر یمبتن یدرمان روان  اثر حاضر پژوهش از هدف

 آزمایش گروه نفر 15) نفر 30 شامل آماری نمونه .بود 1396 سال در شوشتر شهرستان بدسرپرست

 گیری نمونه روش به که بود شوشتر شهرستان بدسرپرست نوجوانان  از (کنترل گروه نفر 15 و

 پس و آزمون پیش با میدانی تجربی نوع از پژوهش طرح .شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه

 زندگی کیفیت پرسشنامه شامل پژوهش ابزار .باشدمی کنترل گروه و آزمایش گروه با آزمون

WHO(2006)،  و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن، (1998) پرسشنامه امیدواری میلر 

دقیقه ای  54جلسه  21های گروه آزمایش به مدت آزمودنی .بود (1983)کامارک و مرملستین 

 .تحت آموزش روان درمانی مبتنی بر شادی قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد

 .کاهش استرس ادراک شده نوجوانان تأثیر مثبت دارددرنتایج نشان داد روان درمانی 

روان درمانی مبتنی بر شادی، کیفیت زندگی، امیدواری، استرس ادراک  :اژگان کليديو

 .هشد
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  نام نویسنده مسئول:

   نسيمه حسين پور

 

 شده ادراک استرس کاهش بر يشاد بر یبتنم یدرمان روان
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 مقدمه
منظور از نوجوانان بدسرپرست آنهایی هستند که دارای سرپرست ویا کسی که از آنها نگهداری کرده وحضانت آنها را به عهده بگیرد می 

وده وبه شکلهای گوناگون برای نوجوانان مشکل ساز بوده ومنجر به بدرفتاریهای ولی از جهات مختلف دارای صالحیت این سرپرستی نب.باشند

اصغری نکاح )که از حضور تربیتی،روان شناختی وحمایتی موثر والدین وزندگی در خانواده محروم هستند .وخشونت علیه نوجوانان خواهدشد

 (.1389 ،حیدری دربندی و

یکی  زندانی شدن، غیبت ابتالی والدین به بیماری العالج جسمانی یا اختالل روانی، لکلیسم،ا مخدر، به مواد اعتیاد فوت والدین، فقر، 

نیازهای روان  (22010تامبنی)بدسرپرستی نوجوانان در جهان است مادران خیابانی از عوامل موثربربی سرپرستی و و( معموال پدر)از والدین

نیوکامپ در تحقیق . بود بخصوص سازمان بهزیستی خواهد خستین الویت های جامعه وشناختی نوجوانان بدسرپرست همواره بعنوان یکی از  ن

خود نشان داد نوجوانانی که در زندگی خود استرس هایی داشته اند وحمایت خانوادگی ومادرانه خوب ونیرومندی نداشته اند،دچار مشکالت 

 یدرمان روان یبخش اثر به یا مطالعه یط( 1121) لریم (.1999، 1وئبنیوکامپ ول)بیشتری در توانش  ها ومهارت های روان شناختی می شوند

 یمارآ جینتا پرداختند، یمل یهایباز در یقهرمان سابقه سال سه و سال کی حداقل با ورزشکاران در شده ادراک استرس بر یشاد بر یمبتن

 کاهش سبب یمل یهایباز در یقهرمان سابقه سال هس و سال کی گروه دو هر در یشاد بر یمبتن یدرمان روان یبخش اثر که داد نشان

 .(2931 ،ینارید از نقل) شودیم یمل یورزش مسابقات نیح و قبل ورزشکاران در شده ادراک استرس ریچشمگ

 کهتوان گفت که فرد به خود امید داشته و دارای اعتماد به بنفس است؛ معنای امیدواری اعتقاد بر این است می 9در تعریف امیدواری

تواند نیروی خالقه خویش را در راه بهبود چگونگی زندگیش به کار برد و برای به اجرا در آوردن این کار، نیازمند به اعتماد هستید شخص می

می یشود که فرد تصمآید نه آرزوی کهنه و تفکر درباره چیزی، امید به اختیار خود انسان است و از آنجا ناشی میو اعتماد از رفتار پدید می

آورد فقط به سادگی همتا و مهم نپندارد، شخص امید را با تصمیم به داشتن آن بدست میبگیرد که هیچ گاه خود را کمتر از موجودی بی

گیرد که دیگر بوسیله هیچ چیزی بیرون از وجود خویش، خرد و فرسوده نخواهد شد و مسئولیت تغییر زندگی خویش را در صورت تصمیم می

 .(1385؛ نقل از نجف پور، 2000دایر، )دهد بر عهده گرفته و علی رغم مخاطرات این کار را انجام می نامطلوب بودن

باشد، تأثیر استرس بر حاالت روانی، عملکرد، های نوجوانان نقش دارد استرس میها و توانمندیاز جمله مواردی که در کیفیت مهارت

 .(2010، 5پری)ین  ارتباطات وفعالیت اجتماعی  بارها مشاهده شده است های نوجوانان بخصوص در حها و توانمندیمهارت

حالت یا فرایندی روان شناختی است که طی آن فرد، بهزیستی جسمی و روان شناختی خود را تهدید شده ادراک 4استرس ادارک شده 

بزرگیان، )های محیطی است در مواجهه با درخواست ها و اطمینان خاطر ادارک شده فردبه عبارتی دیگر استرس ادراک شده توانایی .کندمی

فرد را ملزم به انجام رفتارهای سازگارانه برای  ...های مخاطره آمیز وبرخی از وقایع استرس زا چون امتحان، بالیای طبیعی، شغل .(1389

واقعاً بتوانند وضعیت یا موضوع استرس زا را  اند که اگر افرادها نشان دادهپژوهش .کنندهای محیطی تحمیل شده میکنارآمدن با درخواست

توانند با صرف کمترین هزینه با استفاده از سبک خاصی از مقابله با به نحوی روشن تفسیر و تعبیر کنند یعنی به نوعی آن را درک کنند می

فهمد که از موقعیت استرس زا می در واقع پژوهشگران معتقدند فرد با درک درست(. 2006، 6کوهن)استرس، از شدت استرس خود بکاهند 

استفاده کند و از این  ...های رفتاری، حرکتی وچه نوع راهبردی برای جلوگیری از آشفتگی هیجانی، تغییرات فیزیولوژیکی و دیگر واکنش

رس معموالً به چگونگی های مقابله با استروش (.1389یداله زاده، )ها را به نحوی مناسب در جهت تعادل حیاتی خود هدایت کند طریق آن

 های استرس زا توسط خود فرد برمی گردد،درک و مدیریت موقعیت

یکی از شش هیجان بزرگ یعنی تعجب، ترس، خشم، شادی، تنفر، ونگرانی  های هیجان، شادیطبق بسیاری از تئوری: بیان مساله

العه نمود، شادی را به عنوان برونگرایی پایدار در نظر گرفت و بعنوان یکی از اولین روانشناسانی که بر روی شادی مط (1945) 7آیزنگ .است

خاطر نشان ساخت از زمانی که عواطف مثبت در شادی مورد توجه واقع شدند، شادی با جامعه پذیری آسان و تعامل مطلوب ولذت بخش با 

توان به عنوان صفت در نظر گرفت که سه ی میاند که شادی را در صورتبرخی دیگر از محققان پیشنهاد کرده .دیگران مرتبط دانسته شد

شادی حالتی هیجانی است که منجر به سرزندگی، عالقه مندی، و  .مالک پایداری زمان، همسانی بین موقعیت و علیت درونی را دارا باشد

با دیگران، هدفمند بودن زندگی، همچنین برخی از روانشناسان معتقدند روابط مثبت و سازنده  .شودکیفیت زندگی مطلوب در افراد جامعه می

                                                           
1 tambini 
2 Nou comp volou 
3 hope 
4perry  
5 Perceived stress 
6 cohen 
7 iseng 
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، 8آرگایل)های روانی و اجتماعی است احساس شادی نیز نیازمند مهارت .های شادی ونشاط هستنددوست داشتن دیگران و زندگی از مؤلفه

 ارزشی، و یفرهنگ زمینه در زندگی در موقعیتش از فرد که است پنداری و برداشت زندگی کیفیت همچنین (.1389؛ ترجمه گوهری، 2004

 فرد خود توسط باید حتماً که است معنا این به ذهنی است، پویا و ذهنی مفهوم یک مفهوم این دارد عالئق، و استانداردها انتظارات، اهداف،

 دازهان زمان از ای دوره در است ضروری و کرد خواهد تغییر زمان طول در یعنی پویا و گردد تعیین جایگزین دیگران نه او نظر براساس و

 (.1389 کاخکی، پور درویش) شود گیری

 .باشدشهرستان شوشترمی  بدسرپرست نوجوانان شده ادراک استرس کاهش بر یشاد بر یمبتن یدرمان روانهدف اصلی پژوهش حاضر 

 .روان درمانی مبتنی بر شادی بر کاهش استرس ادراک شده نوجوانان بدسرپرست تأثیر داردفرضيه 

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

در سالهای اخیر در زمینه آشفتگی های هیجانی ومشکالت رفتاری ،کاربرد روشهای شناختی،دردرمان گروهی از اختالالت دوره نوجوانی 

مهارت های مقابله ای شناختی رفتاری مهارتهایی .از قبیل افسردگی،اختالالت اضطرابی،اختالالت تغذیه،واختالالت رفتاری موثربوده است

فزایش توانایی های روانی اجتماعی افراد آموزش داده می شوند وفرد را قادر می سازند تا بطور موثر با مقتضیات وکشمکش هستند که برای ا

هدف از آموزش این مهارتهاافزایش توانمندی های روانی اجتماعی ودر نهایت پیش گیری از رفتارهای آسیب زننده  .های زندگی روبه رو شوند

این توانایی ها فرد را قادر می سازد تادر رابطه با سایر انسانها،جامعه،فرهنگ ومحیط خود .سالمت روانی افراد استبه بهداشت وارتقای سطح 

 NICK).مثبت وسازگارانه عمل کند وموجب ارتقای رشدشخصی واجتماعی وپیش گیری از مشکالت روانی اجتماعی گردد

Pavar,2004)وان تالش هایی رفتار شناختی برای مدیریت استرس فیزیولوژیکی وروانشناختی از آنجا که مهارت های مقابله ای نیز به عن

تعریف شده است،استرس جزء ضروری ونتیجه اجتناب ناپذیر زندگی نوجوانان بدسرپرست به شمار می رود آموزش مهارتهای مقابله ای 

ترین مشکالت نوجوانان است استرس، یکی از عمده .(lazarus,1993).شناختی رفتاری می تواند در مقابله موثر افراد با استرس موثر باشد

شود این است که چه اما آنچه که باعث ایجاد تفاوت در عملکرد نوجوانان می .و تعداد بشماری از نوجوانان با آن دست به گریبان هستند

لذا لزوم مطالعه  (.3،2008تریفنا و وینکلمن)کنند تفاوتی بین شادی، کیفیت زندگی و امیدواری نوجوانان وجود دارد و چگونه با آن مبارزه می

 رسد دارد در خصوص وضعیت روانشناختی نوجوانان ضروری بنظر می

ها ارائه پردازیم سپس ابزارهای جمع آوری اطالعات و دادهدر این فصل ابتدا به توصیف جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری می

 .شودها اشاره میهای تجزیه و تحلیل دادهنحوه اجرا و روششوند و در آخر به طرح تحقیق، می

مورد بررسی قرار  1396شهرستان شوشترکه در سال  )تحت پوشش بهزیستی( جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان بدسرپرست  

 .گرفتند

روش نمونه گیری در دسترس و جهت ها از باشد که برای انتخاب آننوجوان از جامعه مذکور می 30نمونه این تحقیق مشتمل بر 

 .جایگزینی آزمودنی ها در گروه ها از روش تصادفی استفاده گردید

 ها بر حسب جنسيتجدول توزیع آزمودنی

 جنسیت

 گروه

 کل گواه آزمایش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/100 30 0/100 15 0/100 15 کل

 

 0/70های پسر حدود درصد و آزمودنی 0/30های دختر حدود شود، در گروه آزمایش، آزمودنییهمان طوری که در جدول مشاهده م

درصد نمونه  0/70های پسر حدود درصد و آزمودنی 0/30های دختر حدود درصد نمونه را به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی

  .اندرا به خود اختصاص داده

 :اندازه گیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است در این پژوهش به منظور

 (2006) 21پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

                                                           
8 argeyie 
9 Tryphena winkelman 
10 Whoqol-bref 
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 (1998) 22پرسشنامه امیدواری میلر

 (1983) (pps) 21پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن، کامارک و مرملستین

جلسات درمانی در  فراوانی جلسات روان درمانی مبتنی بر شادی تعداد  تعداد جلسات و /پرتکل درمانی و چهارچوب ترکیب گروه 

جلسه دارد و جلسات به صورت  12جلسه بوده که میانگین  24الی  8بین   )بنیانگذار یوگای خنده  (تحقیقات انجام شده توسط دکتر کاتاریا 

نفر میباشد  15گروه متشکل از  .گروه در هر جلسه الزم است حضور یک درمانگر در .جلسه در هفته و یا یک جلسه در هفته تشکیل میشود 2

 .و مدت هر جلسه یک ساعت میباشد 

 (WHO) سوالی 16 جهانی بهداشت سازمان زندگی کیفیت پرسشنامه: (2006) بهداشت جهانی سازمان زندگی کیفیت پرسشنامه

ددر تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی سنجمی را فرد عمومی و کلی زندگی کیفیت که است سوالی 16 پرسشنامه یک

را مالحظه  2ـ  3جدول )باشد ، که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب می96/1از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنـامه برابر با 

 (نمائید

های تشخیصی است این آزمون شامل چهل وهشت جنبه آزمونی از نوع آزمون (1998) 29آزمون میلر (1998)میلر امیدواری پرسشنامه

باشد در تحقیق حاضــر، ضرایب پایایی پرسشنامه امیدواری با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه های امیدواری و درماندگی میاز حالت

 .، که بیانگر ضرایب مطلوب پرسشنامه یاد شده است96/1گردید که برای کل مقیاس برابر با 
 1983این مقیاس توسط کوهن، کامارک و مرملستین در سال (1983) (pps) همکاران و کوهن شده ادراک استرس شنامهپرس

نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنـامه  ساخته شددر تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه استرس ادراک شده

های آماری زیر استفاده شده ها در این تحقیق از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده .باشدایی مطلوب می، که بیانگر ضرایب پای94/1برابر با 

 :است

 .های آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیارروش -2

 (ها متغیرهابرای بررسی رعایت پیش فرض تساوی واریانس)آزمون لوین  -1

 (جهت رعایت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه)رنف آزمون کلموگروف ـ اسمی -9

ها از روی نمرات شوند، یعنی اثر آندر تحلیل کوواریانس متغیرهای مداخله گر کنترل می :(انکوا)تحلیل کواریانس یک متغیری  -5

ها، در این پژوهش در آزمون فرضیه .شوندهای پژوهشی با هم مقایسه میشود و سپس میانگین نمرات باقی مانده، گروهآزمون برداشته می

یعنی تأثیر آن از روی نمرات پس آزمون برداشته شده و سپس میانگین نمرات  .در مرحله پس آزمون، متغیر مداخله گر کنترل شده است

 .اندباقی مانده گروه آزمایش و گروه گواه با هم مقایسه شده

 (مانکوا)تحلیل کواریانس چند متغیری  -4

 ستگی پیرسونضریب همب -6

 روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی  -7

ضمناً سطح معنی داری  .نسخه هجدهم استفاده شده است spssهای تحقیق از نرم افزار کامپیوتری برای انجام تجزیه وتحلیل داده

 .تعیین شده است0/05=دراین تحقیق، 

ر شادی بر کیفیت زندگی، امیدواری و استرس ادراک شده در نوجوانان هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان درمانی مبتنی ب 

های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل های آماری مناسب، دادهدر این فصـل با استفاده از روش .باشدبدسرپرست شهرستان شوشترمی

 .شوندهای پژوهش در سه قسمت زیر ارائه مییافته .اندقرار گرفته

 ای توصیفیهیافته (الف 

 های پژوهشهای مربوط به فرضیهیافته(ب

 های جانبییافته (ج

 

 توصيفی هايیافته

های نمونه برای کلیه متغیرهای های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنیهای توصیفی این پژوهش شامل شاخصیافته 

 .نشان داده شده است در این پژوهش در جدول

                                                           
11 miller 
12 Kohen&kamarck&mermelstein 
13 miller 
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آزمون و پس  هاي آزمایش و گواه در مراحل پيشين و انحراف معيار نمره کيفيت زندگی، اميدواري و استرس ادراک شده گروهميانگ جدول 

 آزمون

 استرس ادراک شده

 پیش آزمون
37/87 6/97 15 

45/60 8/21 15 

 پس آزمون
29/13 6/37 15 

45/93 8/07 15 

 

ها له پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در متغیر استرس ادراک شده هر یک از گروهارائه شده است در مرح همان طوری در جدول 

و 29/13، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش 8/21و 45/60، گروه گواه 6/97و 38/87به ترتیب گروه آزمایش 

 .باشدمی 07/8و  93/45و گروه گواه  6/37

های زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحقیق این پژوهش شامل فرضیه هایضیهفر به مربوط هاییافته

ها متغیرهای تحقیق از آزمون لوین ها برای رعایت پیش فرض تساوی واریانسقبل از بررسی فرضیه .گرددتحلیل آن در این بخش ارائه می

جهت پیش فرض نرمال بودن  همچنین نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف .ارائه شده است یرزاستفاده شده است که نتایج آن در جدول 

های رگرسیون، برای کیفیت زندگی، امیدواری و استرس ادراک توزیع نمرات در جامعه و نیز نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیب

 .شده در جداول نشان داده شده است

 متغيرهاي تحقيق دو گروه در جامعه هانمره هايواریانس رد پيش فرض تساوينتایج آزمون لوین در مو :جدول

 F متغیر
درجه آزادی 

 اول

درجه آزادی 

 دوم
 سطح معنی داری

 337/0 28 1 956/0 استرس ادراک شده

 

ز بج)ها دو گروه در کلیه متغیرهای اصلی تحقیق های نمرهشود، فرض صفر برای تساوی واریانسهمان گونه که در جدول مالحظه می

با این حال  .ها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردیدهای نمرهیعنی پیش فرض تساوی واریانس .گرددتأیید می )مؤلفه کیفیت زندگی 3

 .ها مساوی باشد معنی دار شدن آزمون لیون تأثیر قابل مالحظه ای بر سطح آلفای اسمی نخواهد داشتهوقتی که حجم نمون

 جدول نتایج آزمون کلموگروف ـ اسميرنف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات استرس ادراک شده

نرمال بودن توزیع 

 نمرات
 هاگروه

 کلموگروف ـ اسمیرنف
 هاگروه

 رنفکلموگروف ـ اسمی

 معنی داری درجه آزادی آماره معنی داری درجه آزادی آماره

 

 200/0 15 129/0 گواه 200/0 15 128/0 آزمایش استرس ادراک شده

 

ارائه شده است، فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری و  همانگونه که در جدول 

 .آزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردیدیعنی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیش .گرددتأیید میاسترس ادراک شده 

ها باید خطی بودن را نشان دهند، این در حالیکه این فرض وجود دارد که متغیرها در تحلیل کوواریانس در کل داده: همگنی رگرسیون

اگر رگرسیون ناهمگن باشد آنگاه  .که خطوط رگرسیون برای هر گروه در پژوهش باید یکسان باشند فرض نیز باید در نظر گرفته شود

الزم به توضیح است  .2002)گیلز، (فرض همگنی رگرسیون یک موضوع کلیدی در کوواریانس است  .کوواریانس تحلیل مناسبی نخواهد بود

ها به عنوان های آنهای آن به عنوان متغیرهای وابسته و پیش آزمونشده و مؤلفههای متغیرهای استرس ادراک ژوهش پس آزمونکه در این پ

ژوهش پیش در این پ)ها برقرار خواهد بود که میان متغیرهای کمکی زمانی فرض همگنی شیب .تلقی شدند )کوواریتها(متغیرهای کمکی 

آنچه مورد  .برابری حاکم باشد )های آزمایش و گواهگروه(وح عامل در همه سط )هادراین پژوهش پس آزمون(و متغیرهای وابسته  )هاآزمون

 .است )کوواریتها(نظر خواهد بود تعاملی غیر معنی دار بین متغیرهای وابسته و کمکی 

و وابسته  )هاپیش آزمون(های رگرسیون باید میان متغیرهای کمکی ها برای بررسی همگنی شیبدر این پژوهش قبل از تحلیل داده 

 .برابری حاکم باشد )های آزمایش و گواهگروه(در سطوح عامل  )هاپس آزمون(
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 رگرسيون متغيرهاي تحقيق دو گروه در جامعه هايشيب جدول نتایج آزمون بررسی پيش فرض همگنی

 سطح معنی داری F منبع تغییرات متغیر

 076/0 3/42  استرس ادراک شده

 

بنابراین، مفروضه همگنی  .باشددار می تعامل برای کلیه متغیرهای تحقیق غیرمعنی Fمقدار شود، مالحظه می همان گونه که در جدول 

 .شودرگرسیون تأیید می

 .روان درمانی مبتنی بر شادی بر کاهش استرس ادراک شده نوجوانان بدسرپرست تأثیر دارد :فرضيه

هاي آزمایش نمرات پس آزمون استرس ادراک شده نوجوانان گروهنتایج تحليل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روي ميانگين  :جدول

 و گواه با کنترل پيش آزمون

 متغیر
 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 p داری معنی
 مجذور اتا

توان 

 آماری

استرس 

 ادراکی

 992/1 45/1 0/0001 20/57 435/70 1 435/70 پیش آزمون

 0/999 52/1 0/0001 26/83 567/14 1 567/14 گروه
  21/17 25 529/36 خطا

 

 )همچنین با کنترل پیش آزمون بین نوجوانان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ استرس ادراک شده تفاوت معنی داری وجود دارد

p<0/0001 83/26و  f=)مبتنی بر شادی با توجه به میانگین استرس به عبارت دیگر، روان درمانی  .گرددبنابراین فرضیه سوم تأیید می

میزان تأثیر یا  .ادراک شده نوجوانان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب کاهش استرس ادراک شده گروه آزمایش شده است

ده مربوط به تأثیر روان های فردی در نمرات پس آزمون استرس ادراک شدرصد تفاوت 52باشد، به عبارت دیگر، می52/1تفاوت برابر با 

مرتبه تکرار شود  1000است، به عبارت دیگر، اگر این تحقیق 999/1توان آماری برابر با  .باشدمی )عضویت گروهی(درمانی مبتنی بر شادی 

 .مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود 1فقط 

 

 

 دراک شده گروه هاي آزمایش وگواهنمودار: مقایسه ميانگين نمرات پيش آزمون وپس آزمون استرس ا

 

 جانبی هايیافته

 و تجزیه از تحقیق، نتایج بر جنسیت متغیر تأثیر کردن مشخص منظور به .شودمی اشاره جانبی هاییافته از برخی به بخش این در

 متغیرهای تأثیر بیانگر گردد گروه دو مقایسه نتیجه تغییر به منجر کنترل، متغیر اگر هاتحلیل این در .است شده استفاده کوواریانس تحلیل
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 به .باشدمی آزمایش انجام از ناشی صرفاً هاتفاوت و نداشته تحقیق نتایج بر تأثیری کنترل متغیرهای صورت این غیر در باشدمی کنترل

 متغیرهای ورود و کوواریانس تحلیل با ولی نشد مشاهده داری معنی تفاوت کوواریانس تحلیل از استفاده با گروه دو مقایسه در اگر دیگر عبارت

 .اندداشته تأثیر تحقیق نتایج بر کنترل متغیرهای که است این بر دال باشد شده دار معنی گروه دو تفاوت کنترل،

هاي آزمایش و گواه با کنترل ویژگی نتایج تحليل کواریانس براي مقایسه نمرات پس آزمون استرس ادراک شده نوجوانان گروه جدول 

 رديف

 متغیر
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

 مقدار

F 

 سطح

 p داری معنی

 0/0001 45/51 937/12 1 937/12 )آزمون پیش( کنترل
 448/1 593/1 112/19 1 12/19 )جنسیت( کنترل

 0/0001 27/38 563/84 1 563/84 )گواه و آزمایش( گروه مستقل

  20/58 26 535/29 خطا

 

 استرس ادراک شده آزمایش و گواه از لحاظ هاینوجوانان گروه بین فردی، ویژگی کنترل با شودمی مشاهده  جـدول در هک طور همان

کوواریانس، تفاوت  کنترل در تحلیل به عنوان متغیر )جنسیت)ویژگی فردی  با ورود متغیر به عبارت دیـگر، .وجود دارد داری تفاوت معنی

 استرس ادراک شده در تفاوت حاصله در جنسیت که آن است نشان دهنده مانده است و این دار باقی ه، معنیدو گرو استرس ادراک شده بین

 .ندارد تأثیری هاگروه
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 گيري ونتيجه بحث

وجوانان شهرستان ن بدسرپرست نوجوانان شده ادراک استرس کاهش بر یشاد بر یمبتن یدرمان روان  اثر هدف از پژوهش حاضر 

 .شودها پرداخته میاین اساس سه فرضیه و چهار خرده فرضیه تدوین شد که به نتایج وتبیین آنشوشتربود که بر 

 .روان درمانی مبتنی بر شادی بر کاهش استرس ادراک شده نوجوانان تأثیر دارد :فرضيه

گروه گواه از لحاظ استرس نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین نوجوانان گروه آزمایش و  6ـ  4همان طوری که در جدول 

به عبارت دیگر، روان درمانی  .گرددبنابراین فرضیه سوم تأیید می(=f 83/26و >p  0/0001)ادراک شده تفاوت معنی داری وجود دارد

دراک نوجوانان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب کاهش استرس ا مبتنی بر شادی با توجه به میانگین استرس ادراک شده

 .گروه آزمایش شده است شده

میلر  (1392)افضلی  (1390)فرهادی  (1391)کاشانی  (1392)محمدزاده  (1392)های جوادی های پژوهشاین یافته با یافته

در تبیین  باشد؛همسو می (2010)کروز و لندرز  (2011)و مارتین  نورول (2011)پری  (2005)رید وانز  (2012)هایس کیت (2012)

استرس ادارک شده حالت یا فرایندی روان شناختی است که طی آن فرد بهزیستی جسمی و روان شناختی خود  توان گفت کهیافته می این

 و ذهنی فیزیکی، هایواکنش سطح سه در آن، مدت و شدت از نظر صرف استرس که دهدمی نشان تحقیقات کند،را تهدیدشده ادراک می

 در :دهدمی قرار تأثیر تحت را عاطفی و ذهنی فیزیکی، سطح سه شادی، بر مبتنی درمانی مداخله دیگر طرفی از شود؛می ادراک عاطفی

 زیستی کارکرد کل و ایمنی سیستم بر خون، در دوپامین هورمون سازی آزاد مانند فیزیولوژیک-روانی هایمکانیسم طریق از فیزیکی، سطح

 باالرفتن به منجر درازمدت در و دهدمی کاهش را نگرانی و اضطراب همچون شده ادراک استرس از ناشی آثار و گذاردمی مثبتی اثر بدن

 محتوای بر مروری با ذهنی، سطح در یابد؛می کاهش زا استرس محرکهای به بدن پاسخ دیگر بیان به شود،می استرس ادراک یآستانه

 و مسئله حل هایمهارت و مثبت تفکر آموزش به مربوط جلسات این از بخشی که شودمی مالحظه پژوهش، این در درمانی شادی جلسات

 رساند؛می یاری زا، استرس محرکهای و مشکالت با کنارآمدن هایمهارت و استرس منشاء درک در فرد به که باشدمی منطقی، تفکر داشتن

 فراوانی مثبت عواطف و هیجانات خندیدن، هایمهارت و درمانی یوگا آرامی، تن هایمهارت ایجاد با درمانی شادی مداخله عاطفی، سطح در

 نگرانی استرس، مانند منفی هیجانات با مواجهه در مطلوبی روانشناختی کفایت و نفس عزت افزایش باعث امر این که کندمی ایجاد افراد در را

ها و توانند از ظرفیته درمانی میافراد با کمک این شیو واقع در .گرددمی شده، ادراک استرس از ناشی عاطفی و هیجانی آشفتگی و

های زندگی مقاوم تر گردند که این در نهایت به افزایش سالمت عمومی آنان نیز منجر های خود بهره بیشتری برده و در برابر استرستوانمندی

 .أثیر مثبتی داردتوان پذیرفت که روان درمانی مبتنی بر شادی بر کاهش استرس ادراک شده نوجوانان تشود؛ بنابراین میمی
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