
 

 

 1     
 

Autumn 2022. Vol 2. Issue3 

*Corresponding Author: Morteza Najimi  
Address: Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran 

Tel: 02844848819 
E-mail: m_najimi@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
The Effectiveness of Solution-focused Brief Therapy (SFBT) on Depression, 

Stress, Anxiety and Academic Adjustment among High School Students in the 

Corona Epidemic 

Morteza Najimii1* , Mojtaba Mohammadi Jalali Farahani 2, Elham Najimi 3 

1- Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran. 

2- Assistant professor, Educational Department, Farhangian University, Tehran-Iran. 

3- Counseling Department, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak- Iran. 

 

Citation:. Najimi, M., Mohammadi Jalali Farahani, M., & Najimi, E. (9099). The Effectiveness of 

Solution-focused Brief Therapy (SFBT) on Depression, Stress, Anxiety and Academic Adjustment 

among High School Students During Corona Epidemic. Journal of School Counseling, 9(3),8-81  

:8.022.01/jsc.2.210824.108.12 
 

Received:2222/1221 

Accepted:2222212212 

Available Online:2222212218 

Keywords: 
Solution focused brief therapy, 
depression, anxiety, academic 
adjustment, Corona 

Objective: The aim of the present study was to investigate the effectiveness of solution focused 

brief therapy (SFBT) on depression, stress, anxiety and academic adjustment in secondary school 

students during the Corona epidemic period. 

 

Materials and Methods: To conduct this semi-experimental study, 30 female students from the 

second period of high school in Arak city were selected by available sampling method and were placed 

into two experimental and control groups using random assignment. The experimental or intervention 

group received eight 20-minute therapy sessions based on SFBT; while no intervention was given to 

the control group. Data were collected using depression, anxiety and stress scale (DASS-89) and Baker 

and Seriak's (8248) academic adjustment questionnaire and analyzed using SPSS software version 91. 

Results: The results of the multivariate covariance analysis showed that solution focused brief therapy 

(SFBT), is significantly effective in reducing depression, stress and anxiety, as well as increasing the 

academic adjustment of students. 

Discussion and Conclusion: The findings of this research show that solution focused brief therapy 

(SFBT), as an approach that is designed for the short-term in nature, can be effective in dealing with 

the damages caused by Corona in the field of education, through reducing depression, stress and anxiety 

and  accelerating  academic adjustment. 
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believes that due to the change in the structure of education and the reduction of social relations, 

students have faced a serious disruption in their academic and social processes because of the 

corona virus. At this time, students may suffer from various psychological disorders such as 

anxiety, depression and post-traumatic stress (Pandey & Sing, 9098; Sood, 9090). 

Considering the consequences and psychological effects corona pandemic, it seems necessary 

to identify an effective intervention that can reduce the existing damages at an appropriate 

period of time. One of these treatments can be Solution-focused Brief Therapy (SFBT). 

Therefore, according to the characteristics of this approach, which makes it brief in nature, and 

also considering that Solution-focused Brief Therapy (SFBT) is a new approch compared to 

most of other treatments, and no similar study was found in the conducted investigations; In 

this research, the effectiveness of this therapeutic approach on depression, stress, anxiety, and 

academic adjustment of secondary school students was investigated, and this research seeks to 

answer the question of whether Solution-focused Brief Therapy (SFBT) is effective on 

depression, stress, anxiety, and academic adjustment of secondary school students during the 

corona pandemic? 

 

2. Materials and Methods 

The present research was a quasi-experimental pretest-posttest control group design. The 

statistical population of this research was all the female students of the second period of high 

school in Arak city in the academic year of 9098-9099. The statistical sample, consisted of 30 

students who were selected by available sampling and randomly assigned into two groups of 

81 people. After allocating the participants and taking the pre-test from the experimental and 

control groups, in order to apply the independent variable (Solution-focused Brief Therapy), 

the experimental group participated in eight sessions of therapy; while the control group did not 

receive any intervention. After that, post-test were taken and the results of both groups 

compared. Data were collected using depression, anxiety and stress scale (DASS-89) and 

(Baker and Seriak,8248)academic adjustment questionnaire. DASS-89 is scored on a 8-point 

Likert scale (8 = extremely true about me, 8 = not at all true about me) and it has 33 items. 

(Loviband and Loviband ,8221)have reported the correlation of anxiety subscale with Beck's 

anxiety questionnaire as 0848 and the correlation of depression subscale with Beck's 

questionnaire as 0881.(Baker and Seriak,8248) academic adjustment questionnaire has 98 items 

with a seven-item Likert scale (not at all to absolutely).(Baker and Seriak,8248) studies showed 

that the Cronbach's alpha coefficients of the academic adjustment subscale were higher than 

0840. The data were analyzed using SPSS-91. The data, first described by descriptive statistical 

methods such as mean and standard deviation and then evaluated  by  inferential statistics 

methods (multivariate covariance analysis).

8. Introduction 
n the face of corona, like any other crisis, one of the most important activities is to pay 

a special attention to the most in danger groups. The groups that called vulnerable 

people. Among the psychologically vulnerable groups in the face of Corona pandemic 

are students(Zhou et al.,9090).because children and adolescents have less 

understanding about environmental stressors, as well as they have less coping 

strategies in facing changes, compare to adults(Zhou et al.,9090).(Aristovanik,9090) I 
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1. Results 

Before analyzing the data, to make sure that the data of this research meet the basic assumptions 

of multivariate covariance analysis, its assumptions were examined. The Kolmogorov Smirnov 

test showed that the values of the two Kolmogorov Smirnov normality tests; which indicates 

the normality of the variables in the population, were obtained. The results of Lon's test for the 

variables of depression (F-08188; P-08383), stress (F-08118; P-08311), anxiety (F-08139; P-

08889) and Academic adjustment (F-08841; P-08398) showed that the results of Lon's variance 

homogeneity tests are significant for the investigated variables. 

The results of multivariate covariance analysis showed that the F ratio of the one-way 

covariance analysis of the experiment  and the control group in depression (F = 3318893, P 

08000), stress (P = 08000, 3318341), anxiety (3398323, P = 08000,F = 08000), and academic 

adjustment (F = 898188, P 08033) were obtained, which indicate a significant difference 

between the two groups in the above variables. So that, based on the results, in the post-test 

stage, the experimental group had lower grades in depression, stress and anxiety and higher 

grades in academic adjustment variable. 

4. Discussion and Conclusion 

The results showed that there is a significant difference between the experimental and control 

groups in the variables of depression, anxiety, stress and academic adjustment. These results 

are consistent with the researches of(Zamanian and Foroozandeh,9098),(Zeng et al,9098), 

(Arslan,Yıldırım and Zangeneh ,9098),(Zangin, Başoğul and Yayan ,9098), (Sabella,9098). In 

the explanation of these findings, it can be said that in this approach, because of relying on the 

views, abilities and beliefs of the participants and applying them in the therapy process, the 

activity and cooperation of the students increases and they take more responsibility about the 

improvement process; which can play an important role in reducing issues and problems. Also, 

in solution-focused brief therapy, resources and abilities of the students are used to increase the 

client-therapist cooperation, which minimizes the client's resistance, increases satisfaction and 

motivation to continue the therapy process, reduces the sense of self-blame in adolescents.Also, 

one of the most important features of solution-focused brief therapy is helping clients to find 

exceptions. Exceptions are past time occasions, when the problem was less severe, or did not 

exist at all, or when there was a problem but the client dealt with it in an acceptable way. 

Identifying times by clients when problem did not exist or was more controllable, seems to be 

useful and effective in reconstructing clients' understanding of their choices and environment 

and help them to improve their mental health. 

2. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 
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commercial, or non-profit sectors 
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 یلیتحص یاسترس، اضطراب و سازگار ،یبر افسردگ (SFBT) حل محوردرمان کوتاه راه  یاثربخش

 کرونا یدمیاپ یدوم در دوره یآموزان متوسطهدانش
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 پژوهشی-مقالة علمی
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استرس، اضطراب و  ،یدگبر افسر (SFBT) مدتحل محور کوتاهراهدرمان   یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس ف:اهدا

 کرونا بود. یدمیاپ یدوم در دوره یآموزان متوسطهدانش یلیتحص یسازگار

نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اراک به روش  34تعداد  یتجرب مهیمطالعه ن نیانجام ا یبرا :هاروشمواد و 

مداخله  ای شیکنترل قرار گرفتند. گروه آزما و شیدر دو گروه آزما یانتخاب و با استفاده از گمارش تصادف در دسترس یرینمونه گ

به گروه کنترل ارائه  یامداخله چیکه ه یکرد؛ در صورت افتیرا در حل محوردرمان کوتاه راه یاقهیدق 04جلسه هشت به مدت 

ک ایو سر کریب یلیتحص یسازگارنامه و پرسش  DASS)-02 (اضطراب و استرس ،یافسردگ اسیها با استفاده از مقنشد. داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 22 راستیو  Spssو با استفاده از نرم افزار یجمع آور (1090)

و اضطراب و  استرس ،یراه حل محور بر کاهش افسردگ درمان کوتاهنشان داد که  یریچند متغ انسیکوار لیتحل جینتا ها:افتهی

 اثربخش است. یدانش آموزان به صورت معنادار یلیتحص یسازگار شیافزا نیهمچن

مدت وتاهک تایکه ماه یکردیبه عنوان رو درمان کوتاه راه حل محور، دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی :یریگجهینتبحث و 

و  رساست ،یاز کرونا در حوزه آموزش موثر بوده و ضمن کاهش افسردگ یناش یهابیدر مقابله با آس تواندیشده، م یطراح

 .نماید عیرا تسر شانیا یلیتحص ی، سازگارآموزاندانشاضطراب 

 چکیده

  ها:کلیدواژه
،  حاال محااوردرمااان کوتاااه راه

، اضاااااااطراب، یافساااااااردگ

 کرونا ،یلیتحص یسازگار
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 . مقدمه1

 روسیو کی یماریب نیا علتگزارش شد. واگیردار  یماریبیک  نیچ 1ووهانمیلادی در شهر  2410 سال دسامبراواسط در  

 چون قدرت شیوع متأسفانه  (.2424و همکاران،  3)ژوشد  یگذارنام 102-دیبود که کوو هاروسیکرونا و گروهاز  افتهی کیژنت رییتغ

جهان را آلوده کرد  یکشورها یماه تمام 0و در کمتر از  در کل کشورها گسترش پیدا کردسرعت هب خیلی زیاد بود روسیو نیا

 یاکشوره یو نظامی اسیس ،یاقتصاد ی،مهم اجتماع زوایای یتقریباً تمامگیری کرونا بحران همه (.2424و همکاران،  0زانگریلو)

ترین اقدامات، توجه ویژه در مواجهه با هر بحرانی یکی از مهم .(24ان، و همکار 2لی)کردگیر زمینو  داد قرار  الشعاعتحت را جهان

راتش شوند ماندگاری بیشتری داشته و اثهایی که متحمل میهایی است که ممکن است بیشترین آسیب را دیده یا آسیببه گروه

شناختی در های حساس از نظر روانشوند.از جمله گروههای حساس معرفی میهایی که تحت عنوان گروهبلندمدت باشد؛ گروه

های مختلفی دلیل حساسیت کودکان پژوهش  (.2424ژو  و همکاران، )آموزان هستندمواجهه با کرونا، کودکان و نوجوانان و دانش

نان اتوان به حساسیت بیشتر و درک کمتر کودکان و نوجواند که از جمله آنها میو نوجوانان در این دوره زمانی را بررسی کرده

ژو و )زای محیطی و همچنین راهبردهای کمتر آنها نسبت به بزرگسالان، در مواجهه با تغییرات اشاره کردنسبت به عوامل استرس

آموزان به دلیل تغیر ساختار آموزش و کاهش روابط معتقد است در دروان کرونا دانش (6،2424آریستوونیک)(.2424همکاران، 

زمان دانش آموزان ممکن است دچار برهه از در این  .اندی تحصیلی و اجتماعی مواجه شدهندهایرافاجتماعی، با اختلال جدی در 

اشتها و اختلال در روابط اجتماعی و همچنین اختلالات  ، مشکلات خواب،9، افسردگی1اضطراباختلالات روانشناختی مختلفی مانند 

از  جمعی یافسردگاختلال  (.2424، 13؛ سود2421، 12ندی و سینگپا)شوند 11و اختلالات رفتاری 14،   استرس پس از سانحه0هراس

شکلات م همانند آن درپیپی یهایماریو ب یاجتماع -یروان کارکرددر  زدنصدمهبا  هانشانه نیکننده است که اضعیف  هاینشانه

ی و امثال اببا اختلالات اضطر الباًغ یهمراه است. افسردگ یجسمان یهایماریمثبت و ب یرفتارهاشدن کمی، جسمان یسلامتمربوط به

ی محمدخان)ارندمناسبی ند یو پاسخ درماندارند  یشتریب یکارکرد هستند کمبودهایمبتلا  یبه افسردگ افرادی که .شودهمراه می آن

 ییهاتیفعال ی( و فقدان علاقه و لذت تقریباً در همهینگران ای ی، ناراحتیدی)غم، ناام بدخلقیشامل  یافسردگ .(1304 ،و همکاران

ه مواجه یاست که شخص را برا الوقوعبیقر اعلام خطر نشانه کنیز ی استرس (.1044شجاعی و پرزور، ) فرد است یو سرگرم یعاد

شود که می یروان رنج ینوع باعثمعمولاً  تیشخص مختلف یندهایفرا میان تضاد .(1302 ،ندایی و همکاران)کندمیآماده  با آن

 بروز تعارض است. ی ازانشانه شهیباشد و وجود آن هم ناخودآگاه ای آگاهانه تواندی. استرس منامیده استرس آن را است 10دیفرو

 ،یرشاهیو م یمصلحشود )می جادیاسترس ا، کنددرماندگی و ناتوانی در مقابله با مسائل شود فرد احساس که تعارض باعث می یزمان

 دهد و میقرار  ریتأثتحتاست که فرد را  ناشناخته منبعیبا  نگرانیدلو  از ترس ومنامعلو  منفی حس کیاضطراب  نیهمچن (.1302

 

                                                           
8. Wuhan 
9. COVID-82 
8. Zhou  
8. Zangrillo 
1. Li 

6. Aristovnik  

1 anxiety 

8. depression  

9. panic disorders  

10. post-traumatic stress disorder  

11. behavioural disorders  

12. Pandey & Sing 

13. Sood  

88. Freud 
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ی هاسکیو ر هایاضطراب دشوار کمبود .(2424و همکاران،  1آسنانی)است  فیزیولوژیکی تحریکو  تردید ،یشامل درماندگ

ک ی عنوانکه به ها در حد اعتدال وجود داردانسان یه، در همیاز زندگ یعنوان بخش. اضطراب بهرا به همراه دارد یجبرانرقابلیغ

ستمر و م یحالت جنبه نیاگر ا ؛باشد سودمند و کارساز تواندیاضطراب ماز  . مقداریشوددر نظر گرفته می کارانهسازش پاسخ

را  انسانکه  ناامیدی دانستو  شکستناسازگاری، منشأ  یآن را نوع توانیبلکه م ستین سودمند و کارسازتنها کند نه دایپ دارشهیر

باعث  کند ومی محدودرا  یفرد سازگاریو  استقلالکننده، صورمح یهایکند و بر اساس استراتژدور می عادی و درستاز عملکرد 

 حمله پانیکو  غیرقابل توجیه یهاتا هراس یو بدن یشناخت یهااختلال شامل که یاضطراب اتاختلالایجاد دامنه وسیعی از 

ی این افراد ممکن است در این لیتحص یسازگار همچنین  .(2410، و همکاران 2آدواس) آوردیرا به وجود م است ی(زدگشتوح)

به سرعت  10-دیکوو یریگهمه در یریادگی طیمحدوران و تحت شرایط جدید تحت تاثیر قرار گرفته و دچار اشکال شود؛ چراکه 

 ختلفمی هامقابله با چالش یبرا یلیتحص یسازگار یهارا ملزم به داشتن مهارت زاناموو دانش انیدانشجوو است  رییدر حال تغ

عملکرد، سبک  تیریمد یفرد برا ییتوانا ی رالیتحص یسازگار(2416،و همکاران 0اندرسون)(.2422، و همکاران 3لوبیس) کندیم

 یبرا یدیلشاخص ک کی یلیتحص یسازگار .دانندمیمدرسه  یکیزیو ف یروان ،یاجتماع طیخود در مح زهیانتظارات و انگ ،یزندگ

 یسلوب) است یلیتحص تیکننده مهم موفق ینیب شیپ کیو  (2416، 2لی و گرینوا) دیجد یریادگی طیدانش آموزان با مح یسازگار

 (.2422، و همکاران

 یدر زمان که بتواند یمداخله مؤثر ییاشناس ،یفعل یبحران طیمطرح شده و شرا یرهایمتغ یو آثار روان امدهایبه پ توجه مجموع با در

باشد؛ مدت حل محور کوتاهراه یکی از این درمان ها می تواند درمان .رسدیبه نظر م یموجود بکاهد ضرور یهابیمناسب از آس

 یمتفاوت قداماتا تا ،کنندانگیزه پیدا میآن مراجعان  یجا. بهصیتشخنه تحلیلی از گذشته و نه ، وجود دارد نشیارتقا بنه که در آن 

 یهااز شاخه یکی کردیرو نیا .کنندآن حرکت می به سمتگام بهدرمانگر و مراجع گام، حلراه ییمحض شناسادهند. به امانج

 نوع درمان نی. در اپردازدیمشکلات م یشیاندبه چاره رییتغ و بر حل مسئله ، استقرارهاحلراهتمرکز بر  است که با انوگراپس کردیرو

مقاصد به  ،شده گرفته از کجا نشئت هایدشوارو  هاچالش نکهیا توصیفو  هایدشوارو  هابر سر چالش مناظرهو  ی یافتن علتجابه

و  عیوببر  سماجت یجابه کردیرو نیا .(2412و همکاران،  6راتنر)شودتوجه می مقاصد نیبه ا دنیرس هایاستراتژیو  آتی

 عطوفمفرایند درمان  یدر ط دارانهجانبهواخواهانه و روابط  جادیو ا کامیابی آنهاو  هاییتوانا زیسابر برجسته ،افراد یهایناتوان

 مدتحل محور کوتاهراه بررسی پیشینه پژوهشی نشان داد که درمان .(2414 ،9ی، به نقل از کوارم2442و برگ،  1جانگ ید)است 

ی لیتحص یکارو اهمال شرفتیپ زشیانگ، (1309ی، فتحو  رهنمو یفیشری، میاهابر)ی فردنیحل مسئله و روابط ب ییتوانامی تواند بر 

 ی اضطراب و افسردگ، (1300و کشاورز،  ورزکندازیکشت ) و استرس ادراک شده یخودکارآمد، (1300)ضرابیان و قاسمی، 

 

 

                                                           
1. Asnaani 

9 Adwas 

89Lubis 

8 Anderson 

1 Li & Grineva 
6  Ratner 
1. DeJong 
4. Kvarme 
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 6، باسوغول2؛ زنگین2421، 0و زنگنه 3یلدریم، ی2؛ ارسلان2421و همکاران،  1؛ زانگ1300، فرد، روزداریعالم، قانع ریعالمگ ه،یرایپ)

 های اینبا توجه به ویژگی ن،یبنابراتاثیرگذار باشد. (2421، 9و فروزنده زمانیان)ی و افسردگ یاجتماع یسازگار، (2421، 1و یایان

دید های دیگر جبه درمان حل محور نسبتنماید و همچنین توجه به اینکه درمان راهمدت میکوتاه تاًیماهرویکرد که آن را درمانی 

ای مشابه یافت نشد، در این پژوهش به بررسی اثربخشی این رویکرد درمانی بر افسردگی، های به عمل آمده نیز مطالعهبوده و در بررسی

 ایت که آسؤال اس نیپژوهش به دنبال پاسخ ا نیاآموزان دوره متوسطه پرداخته شد و استرس، اضطراب و سازگاری تحصیلی دانش

می در دوران اپید متوسطهدوره دوم آموزان دانش یلیتحص یاسترس، اضطراب و سازگار ،یبر افسردگ درمان کوتاه راه حل محور

 است؟ ربخشاث کرونا

 ها. مواد و روش0

 و آزمونشیپی با طرح شیآزماشبهپژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از نظر روش تحقیق، یک مطالعه 

آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اراک در سال تحصیلی جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشبا گروه کنترل بود..  آزمونپس

ی در دسترس انتخاب و با ریگنمونهآموزان بود که به روش نفر از این دانش 34بودند. نمونه آماری مشتمل بر  1041-1044

از  آزمونشیپو اخذ  هایآزمودن گماریپس از جایترل قرار گرفتند. نفری آزمایش و کن 12گمارش تصادفی در دو گروه 

 2/1ه جلس مدت هشتحل محور(، گروه آزمایش به درمان کوتاه راه)اعمال متغیر مستقل  منظوربهی آزمایش و کنترل، هاگروه

ی دریافت امداخله، هیچ ها( در جلسات شرکت کردند، درحالی که گروه کنترلشنبهپنجگروهی و هفتگی ) وهیشساعته به 

اجرا شد و نتایج حاصل از گروه آزمایش با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت.  آزمونپسنکردند. پس از اجرای متغیر مستقل، 

ط بهبود شرای برایتوضیح داده شد که جلسات آموزشی به شیوه گروهی در جهت کمک به آنها  هایآزمودنهمچنین برای 

تبی ها رضایت نامه ک. برای شرکت در مطالعه از کلیه آزمودنیاست درمانی-کار پژوهشییک شده است و  روحی تدارک دیده

 SPSS-22آماری  افزارنرمی حاصل از این طرح با استفاده از هاداده .دنشدبا رضایت کامل وارد پژوهش  آنهاو تمامی  اخذ شد

توصیف و  ،هاداده فی مانند میانگین و انحراف معیاری آماری توصیهاوشرقرار گرفت. ابتدا با استفاده از  لیوتحلهیتجزمورد 

 متغیره( مورد سنجش قرار گرفتند.چند تحلیل کوواریانس ) ی آمار استنباطیهاروشسپس با استفاده از 

 های سنجش ابزار

 (DASS-40اضطراب و استرس ) ،یافسردگ اسیمق -1

بودند که در  0بوندیو لو بوندیلو اسیمق نیشده است. سازندگان ا یراحط یاضطراب و فشار روان ،یسنجش افسردگ یبرا

 یادرجه 0 کرتیل فیط کی( در DASS-02اضطراب و استرس ) ،یافسردگ اسیآن را عرضه کردند. مق یینسخه نها 1002سال 

 . سوال است 36و دارای  دشومی یگذار( نمرهستیدر مورد من درست ن وجهچیهبه= 0در مورد من درست است،  ادیز اریبس= 1)

                                                           
8. Zeng 
9. Arslan 
3. Yıldırım 
8. Zangeneh 
1. Zengin 

3. Başoğul 
1. Yayan 
4. Zamanian & Foroozandeh 
9. Lovibond & Lovibond 
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 (1002،بوندیو لو بوندیلو)ماده دارند.  10و استرس است که هرکدام  یاضطراب، افسردگ اسیشامل سه خرده مق اسیمق نیا

 01/4و همبستگی خرده مقیاس افسردگی را با پرسشنامه بک  91/4 اضطراب را با پرسشنامه اضطراب بک اسیخرده مق یهمبستگ

و استرس  10/4اضطراب را  ،11/4را  یافسردگ اسیخرده مق ییبازآزما ییایپا (1،1009و بارلو تایبراون، کورپ)اند.گزارش کرده

و پایایی  90/4و  10/4 بیو اضطراب را به ترت یافسردگ اسیخرده مق یدرون یهمسان (1393) پوریبخشگزارش کردند.  91/4را 

 ییایو پا ییروا رانیدر ا گرییمطالعه بزرگ د در گزارش کرد. 93/4و  14/4بازآزمایی خرده مقیاسی افسردگی و اضطراب را 

ی املی مناسب گزارش شد. همچنین روای لیتح وهیپرسشنامه به ش ییقرار گرفت. روا یابزار به صورت کامل مورد بررس نیا

بین  60/4و همبستگی ی قرار گرفت بک مورد بررس یپرسشنامه افسردگ با DASS-00همزمان زیر مقیاس افسردگی پرسشنامه 

، برای زیرمقیاس 03/4این دو پرسشنامه به دست آمد. پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ نیز برای زیرمقیاس افسردگی 

 (.1391مقدم و همکاران، اصغری)گزارش شد  02/4و برای زیر مقیاس استرس نیز  04/4اضطراب 

 (1584) اکیو سر کریب یلیتحص یپرسشنامه سازگار -0

است،  1تا  1 نیب یارزش ی)اصلاً تا کاملاً( که هر ماده دارا ایهفت درجه کرتیل اسیمق کیاست با  هیگو 20 یدارا اسیمق نیا

زرنگ  یقدر کافگونه که انتظارش را داشتم، بهآن یدرس فیدر دانشگاه و انجام تکال لیتحص یبرا کنمیمانند: )احساس م یبا سؤالات

مطالعات  .سنجدیم را یلیتحص ی.( سازگاررمیگینم یمناسب جی، نتاکنمیخواندن مدرس یکه برا یبه تلاشباتوجه. ستمیو باهوش ن

و همکاران بود. در پژوهش محمدی  94/4ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس سازگاری تحصیلی بالاتر از (1090،بیکر و سریاک)

 محاسبه گردید.  96/4( نیز آلفای کرونباخ 1302)

 (2412و همکاران،  راتنر)درمان کوتاه راه حل محور. محتوای پروتکل 1جدول 

 خلاصه جلسه هدف جلسه

رهبر با گروه ارتباط و یکنجکاو ،ییشناسا اول  یچارچوب اساس انیگروه، ب یبرای و با رهبر، معرف گریکدیگروه با  یشناخت اعضا 

آزمونشیپ کیجلسه، انجام  یهاهدف برنامه کار و  

مدو از مسئله و  مشترکی ذهن یساختارها جادیا 

 ییشناسا اعضا و رهبر و توسط هدف

ندهیآی برا حاتیترج  

پرسش  دنیپرس ،یاسیسؤالات مق دنیوار از مباحث جلسه قبل، پرسخلاصه یمرور

فیتکل ارائه ،یاهمعجز  

کردن  برجسته و دیمشارکت، خلق ام سوم

 کردن دایگذشته، پ یاستثناها و هاتیموقع

 استثناها )گذشته و حال(

سؤالات  دنیپرس ق،یارائه تشو و فیتکال یبر مباحث جلسه قبل، بررس یاجمال یمرور

فیاستثنا، ارائه تکل  

)ادامه( کردن استثناها دایپ چهارم  فیتکل ق،یارائه تشو و فیتکال یبر مباحث جلسه قبل، بررس یاجمال یمرور 

فیارائه تکل ن،یبلور یو گو یاهمعجز سوال دنیپرس ن،یآفریشگفت  

هاحلکشف راه پنجم که منجر  ییهاسؤال دنیپرس ت،یتقو و ارائه هافیتکل یبررس ،یبر جلسات قبل یمرور 

فیتکل سازگارانه، ارائه پرسش دنیپرس شود،یها محلراه به کشف  

)ادامه(ها حلراه ییشناسا ششم سوال  دنیپرس ق،یرائه تشوا و فیتکال یبر مباحث جلسه قبل، بررس یاجمال یمرور 

فیتکل ارائه کننده،ینیبشیپ فیتکل فرض،شیپ کیتکن دنیپرس ،یامقابله  

                                                           
1. Brown, chropita & Barlow 
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 دنیپرس ف،یو تعر تیارائه تقو و فیتکال یبر مباحث جلسه قبل، بررس یاجمال یمرور تقویت استثناها هفتم

ار ک نیه اکار مشاب کیتکن با ییآشنا (،به دست آمده؟ یچه بهبود) لیقبنیازا یسؤالات

فیکلت کار را کمتر انجام بده، ارائه نیکار مشابه ا کیتکن بایی انجام بده، آشنا شتریرا ب  

بازخورد از  مثبت، گرفتن تیتقو و ارائه هافیتکل یبر جلسات قبل، بررس یمرور پایان هشتم

برجسته  مراجع،ی هاتیها و فعالاز تلاش یقدردان ،یاسیسؤالات مق دنیپرس ن،یمراجع

آزمونپسی اتفاق افتاده، اجرا راتییکردن تغ  

 

 هایافته. 3

  آزمونآزمون و پسمتغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و گروه کنترل، در دو موقعیت پیش یفیآمار توص  .2 جدول

های مورد بررسی گرارش آزمون متغیرآزمون و پسهای پیششود، میانگین و انحراف معیار نمرهمشاهده می 2طور که در جدول همان

 یازگارسو  اضطرابشده است. در ادامه و جهت بررسی بررسی مداخله مورد نظر در هرریک از متغیرهای افسردگی، استرس، 

 .تحصیلی از تحلیل کوواریانس تک متفیره استفاده شد

را  یریزیربنایی تحلیل کوواریانس چندمتغ یهااین پژوهش مفروضه یهاداده کهنیبرای اطمینان از ا ،اهقبل از تحلیل داده

زمون های دو آر آمارهمقادی نشان داد که کولموگروف اسمیرنوفازمون  آن پرداخته شد. یهابه بررسی مفروضه کنند،یم هبرآورد

 شاخص گروه

 

 متغیر

 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ش
مای

آز
 

 16/2 66/21 23/13 12/12 یافسردگ

رل
کنت

 

 01/10 06/11 12/10 12/10 یافسردگ

ش
مای

آز
 

 10/2 23/26 0/13 21/14 استرس

رل
کنت

 

 10/10 36/14 9/19 20/11 استرس

ش
مای

آز
 

 12/2 03/22 6/13 16/14 اضطراب
رل

کنت
 

 10/19 34/14 2/19 20/11 اضطراب

رل
کنت

 

 440/1 120/94 244/9 39/19 یسازگار

ش
مای

آز
 

 141/6 31/90 440/1 491/93 یسازگار
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نتایج آزمون لون برای در جامعه است. یرها بهنجاری کلموگروف اسمیرنوف به دست آمده است که حاکی از نرمال بودن متغ

( و سازگاری P – 002/4؛ F -232/4(، اضطراب  )P – 621/4؛ F -210/4(، استرس )P – 616/4؛ F -211/4متغیرهای افسردگی )

 ند.دار هستمعنی مورد بررسیهای همگنی واریانس لون برای متغیرهای نتایج آزمون( نشان داد که P – 321/4؛ F -091/4تحصیلی  )

 گزارش شده است. 2بنابراین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در جدول 

 آزمونی نمرات پسآزمون بر روپیش  ها در متغیرهای وابسته با کنترلگروه چند متغیرهنتایج تحلیل کوواریانس  3جدول

 

 متغیرها

درجه  مجموع مجذورات

 آزادی

 میانگین مجموع

 مجذورات

F P اندازه اثر 

 090/4 444/4 20/1216 023/661 1 023/661 یافسردگ

 012/4 444/4 39/1303 003/661 1 391/661 استرس

 1120/4 444/4 13/102 620/632 1 306/632 اضطراب

 36/4 436/4 123/0 101/02 1 101/02 یلیتحص یسازگار

، =023/661F) یافسردگراهه گروه آموزش و گروه کنترل در تحلیل کوواریانس یک Fدهد که نسبت نشان می 2نتایج جدول 

444/4 P) استرس ،(444/4، =391/661 P) اضطراب ،(306/632 F= ،444/4 P) 101/02)، و سازگاری تحصیلیF= ،436/4 

P)، ها به طوری که بر اساس جدول میانگیندهنده تفاوت معنادار دو گروه در متغیرهای فوق هستند. اند که نشانبه دست آمده

نمرات کمتر و در متغیر سازگاری  اضطرابو  استرسی، افسردگ( گروه آزمایش در مرحله پس آزمون در متغیرهای 1)جدول 

 .یلی نمرات بیشتری کسب کرده بودندتحص

 گیری. بحث و نتیجه4

 یاسترس، اضطراب و سازگار ی،بر افسردگ حل محوردرمان کوتاه راه یاثربخش یینتعپژوهش حاضر  یجراهدف از ا

ی وجود داریعنمبود. نتایج نشان داد که در متغیر افسردگی در بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت  آموزان متوسطهدانش یلیتحص

ارسلان، ییلدریم و )،(2421،زانگ و همکاران)(،2421،مانیان و فروزنده ز)،(1300،و همکاران هیرایپ)دارد. این نتیجه با تحقیقات

تلالات اخیکی از  ی،افسردگ گفت که توانیم( همسو است. در تبیین این نتیجه 2421،زنگین، باسوغول و یایان)،(2421،زنگنه

را  فرادابر آن که روان  د افزونخوبه نوبه  یزسلامت روان ن یب. آسرساندیم یبسلامت روان آسبهداشت و  به است که یخلق

 تواندیمکه  ییهادرمانیکی از این  .رگذار استاث یزن یو اجتماع یسلامت از جمله سلامت جسمان سایر ابعادبر  کند،یم یشانپر

 کردیرو یندر ااست. حل محور درمان کوتاه راهآموزان( تأثیر داشته باشد، در کاهش نشانگان افسردگی افراد )و ویژه دانش

 ینب یهمکار یشدر افزا حل محوردرمان کوتاه راه هاییژگیوجود دارد. و یدرمان روندنسبت به مراجع و  یمثبت دیدگاه یدرمان

کاهش حس سرزنش ، ادامه دادن به روند درمان یبرا یزهو انگ یترضا یشمشاور و مراجع، به حداقل رساندن مقاومت مراجع، افزا

 تأکید  یندهو آ زمان حالبر  یدگاهد ینا .مؤثر است ید وکه مراجع خواهان آنها است مف ییراتیتغ یسازو روشن خود در نوجوانان
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 یمسائل ینوع درمان، تمرکز بر رو نیدر ا ن،ی؛ بنابراکندیمکه در تضاد با افسردگی است که فرد در گذشته زندگی  دارد

که در  یکی دیگر از نتایج به دست آمده این بود.رییتغرقابلیت و غسخ مسائل یوجود دارد، نه بر رو آنها رییاست که احتمال تغ

و  ورزکندازی)با تحقیقات جهینتاین . ی وجود داردداریمعندر بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت استرس متغیر 

استرس  گفت که انتویمدر تبیین این نتیجه  همسو است. (2421، 1سبلا)و (2421،ارسلان، ییلدریم و زنگنه )،(1300،کشاورز

 سسترشود. ا یجیو احساس گ استفراغلرز،  عرق کردن، مانند علائم فیزیکی بروز باعثممکن است  یدشد یا مدتیطولان

 درمان نیب نیدراشود. یم یدتشد ناکو ترس یو با افکار منف دهدیآور رخ مهراس یهاتیدر موقع است که معمولاً یواکنش

پس  .شوندمی یقتشوبه انجام اقدامات مختلف مراجعان باشد. در این رویکرد،  مؤثردر درمان آن  دتوانیم محور حلراه کوتاه

وگو بر و گفت یابیعلت یجانوع درمان به یندر ا. کنندآن حرکت میسمت  قدم بهبهمراجع و درمانگر قدم ،حلراهاز شناسایی 

 . شودیوجه متین مقاصد به ا یدنرس یهاو راه یندهآ مقاصدبه  ،نداگرفته مشکلات از کجا نشئت ینکها یینسر مشکلات و تب

 ن استرس()داشتن یا نداشت استثنائات یافتن یبه مراجعان برا یاری رساندنحل محور درمان راه یژگیو ینترمهمهمچنین یکی از 

ه مشکل ی کمواقع یاوجود نداشته،  اصلاً یاوجود داشته،  یبا شدت کمتر مسئلهاز گذشته هستند که  مواردیاست. استثنائات 

وجود  که استرس ینتوسط مراجع ییها.  شناسایی زماناست کردهیبا آن برخورد م یقابل قبول روشمراجع با  اماوجود داشته 

از  یگرد ی.  یکباشد مؤثرو  یدمف یطشانها و محانتخاب مراجعان از درکدر بازسازی  تواندیبوده، م ترکنترلقابل یانداشته 

سا آمعجزه یها. پرسشاست آسامعجزه پرسش ،که استرس دارند انیبرای مراجع محور حلدرمانگران راه یامداخله یهاپرسش

ه در همچنین نتایج نشان داد ک. کندی، کمک ممسئلهبرای حل  یراه حل یا یندهبه آ مراجع اندازچشممورد  در یاطلاعات یافتنبه 

ی وجود دارد. نتیجه فرضیه فوق با تحقیقات این نتیجه با داریمعنایش و کنترل تفاوت بین گروه آزماضطراب متغیر 

ارسلان،ییلدریم و )،(2421،زانگ و همکاران )،(2421،زمانیان و فروزنده)،(1300،و همکاران هیرایپ)تحقیقات

ر دحل محور راه درمان کوتاه گفت که توانیم( همسو است. در تبیین این نتیجه 2421،زنگین، باسوغول و یایان)،(2421،زنگنه

با  یزد نندارد بلکه به مشکلات موجو یتمرکز یچمشکلات گذشته فرد ه هب یکردرو ینامفید باشد.  تواندیمکاهش اضطراب 

ه ها بحلصحبت در مورد راه کردیرو نی. هدف اگذاردیموجود م یهاحلرا فقط بر راه یاساس یدو تأک نگردیم یتوجهکم

، 2یکبرززس)است  مسائلشان یبرا ییهاحلراه ایجاد یمشاوره کمک به مراجعان برا ینهدف در ا. مرکز بر مشکل استت یجا

در مدل شود. یحل تأکید مراه یافتنبر مشکلات، بر  و توجه تمرکز یجامحور بهمسئله یدگاهبر خلاف د یکردرو یندر ا .(2412

 ها،یدگاهبر د یهتک درمان، ین. در اپردازندیم یتفعالهمکاری و به  هموز، همراه با آمحل محور، مشاور و دانشراه یامشاوره

 قبولآموزان و دانش فعالیت و همکاری یشافزا باعثآنها در امور درمان،  یریکارگآموزان و بهدانش باورهایو  هاییتوانا

و از منابع  ینهمچن اضطراب نقش زیادی داشته باشد. در کاهش تواندیمکه همین امر  شودیبهبود م رونددر  یشترب یتمسئول

 از افراد که دشومی باعث رویکرد شود. بنابراین اینیدرمانگر استفاده م-مراجع یبالابردن همکار یآموزان برادانش هایییتوانا

ر اساس نتایج در نهایت بشد.در کاهش اضطراب نقش داشته با تواندیمبیشتری برخوردار باشند که همین امر  شناختیروان سلامت

ی وجود دارد. این نتیجه با داریمعندر بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت  یلیتحص یسازگاربدست آمده، در متغیر 

                                                           
1 Sabella 2 Brzezowskl 
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همسو  (2421 ،سبلا)و(1300،و کشاورز ورزکندازی)،(1300،ضربیان، فروزان و قاسمی)،(1309،ی و همکارانمیابراه)تحقیقات

کند تا راد کمک میبه اف گفت کهاین درمان توانیمیجه برای افرادی که سازگاری تحصیلی پایینی دارند است. در تبیین این نت

بر، تفکر، شوند، با ص ی پایین(سازگاری )مانند مشکلات ناشی از منف هاییجانه یرکه اس ینا یجاخود را در مشکلات نبازند. به

نتخاب و راه را ا ینارائه دهند و بهتر ییهاحلکل بپردازند و سپس راهمش یلاز مشکل، به تحل یآگاه یشیاندمشورت، عاقبت

حل محور، امکانات : در مشاوره راهگیردیمراجع موردتوجه قرار م هایییبردن کامل از منابع و توانادر مشاوره بهره .عمل کنند

و  یصاز نقا یشآموز بدانش هایییروش بر نقاط قوت و توانا ینا شود. دریآموز با مراجع فراخوانده مدانش یشخص

اختن که باهدف مرتفع س ییهاحلدر ساختن راه. دهدیمشود که همین امر سازگاری تحصیلی را افزایش یم یدتأک یش،هاضعف

به ( توجه 2آموز غلط و ناموفق دانش یدر رفتارها یی( موارد استثنا1شوند: منابع به کار برده می ینشوند. امی یجادمشکلات ا

که در جلسات  . افرادیوجود ندارد یگرد ی،که مشکل و یآموز در تصورکردن زماندانش یی( توانا3او  پیشین هاییتموفق

 یهاحلناسازگار، به دنبال راه یدر مشکلات و تکرار راهکارها یرشدندرگ یجااند بهشرکت داشتند، توانسته یمشاوره گروه

حل  یبرا مناسب یها و انتخاب راهکارهاکنترل مناسب تنش یخود برا هاییتقابل یشزاو اثرگذارتر باشند و در صدد اف یدمف

ر خود را ارتقا دهند، تا افراد قادر باشند ب یهاکه مهارت شودیروش باعث م یندر واقع ا ند و سازگارتر شوند. یمشکلاتشان برآ

از این طریق  نیبنابرا ،(1399 ی،و گل ینظر)غلبه کنند  نیآسابه یاجتماع یطروزمره و در مح یمسائل و مشکلاتشان در زندگ

ه وجود دارد از جمل ییهاتیمشکلات و محدود یعیبه طور طب یدر هر پژوهش علمسازگاری تحصیلی را افزایش دهد. توانیم

 نامهپرسشبه  آوریابزار جمع یتمحدود ها وتک جنسیتی بودن آزمودنی :اند ازپژوهش عبارت نیمشکلات در ا و هاتیمحدود

شی روش حاضر اثربخ ندهیآ مطالعات در به پژوهشگران آتی پیشنهاد داد که نابراین می توانب. حدود کندتواند مکه نتایج را می

های گردآوری گیری و مداخلات دیگر و روشهمچنین از ابزارهای اندازه ها بررسی نموده؛ ورا بر روی پسران و سایر گروه

یشنهاد . در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده می توان اینگونه پگردندتفاده شود و نتایج  با یکدیگر مقایسه های مختلف اسداده

 یهااستیوپرورش و... جهت اعمال سها و آموزشمانند مراکز مشاوره دانشگاه یبه مراکز قاتیتحق گونهنیا جینتاداد که 

آموزش  نیااعلام و ارائه گردد. همچنین از  دارند یلیو تحص یشناختکلات روانکه مش یآموزانبهتر و درمان بهتر دانش یآموزش

 صیبه معلمان در جهت تشخ ییهامهارت و آموزش نیآموزش چنشود و  آموزان استفادهدانش یلیبهتر تحص شرفتیدر جهت پ

 در دستور کار قرارگیرد. آموزان دشوارو مداخله در دانش
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 .ملاحظات اخلاقی9

 اصول اخلاقی پژوهش:پیروی از 

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 ع ندارد.مقاله تعارض مناف نیا سندهیبنابراظهار نو

 

 منابع

ابراهیمی، مارال؛ شریفی رهنمو، سعید؛ فتحی، آیت اله؛ شریفی رهنمو، مجید )1309(. اثربخشی درمان کوتاه مدت راهحل محور بر توانایی حل 

 .مسئله و روابط بینفردی دانشآموزان. توسعه حرفهای معلم، 0)3(، 61-10

https://www.sid.ir/paper/314409/fa 

اصغری مقدم، محمدعلی؛ ساعد، فواد؛ دیباجنیا، پروین؛ زنگنه، جعفر )1391(. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاسهای افسردگی، اضطراب و 

 استرس در نمونه های غیر بالینی.دانشور رفتار،)12(31، 23-39 

https://sid.ir/paper/83808/fa 

بسط یافته. اندیشه و ابعاد الگوی سه بخش  و IV-DSMی و افسردگ یهای اضطرابابعاد اختلال انیروابط ساختاری م(. 1393) عباس پور،یخشب

 .63-13، 0 (0 )رفتار،

http://ijpcp.iums.ac.ir/article-8-819-en.html 

پیرایه، لیلا؛ عالمگیر عالم، علیرضا؛ قانعیفرد، لیلا؛ روزدار، ابراهیم )1300(. اثربخشی درمان تنظیم هیجانی بر اضطراب و افسردگی دوران 

 .پساکرونا. اولین کنگرهی ملی دانشگاه و کووید - 10، تهران

https://civilica.com/doc/8993301 

شجاعی، احمد؛ پرزور، پرویز. )1044(. اثربخشی آموزش حکمتها و آموزههای روانشناختی نهجالبلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش 

 .اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان. روانشناسی مدرسه،)3(14، 91-06

Doi:  80899024/JSP.909888922  
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ضرابیان، فروزان؛ قاسمی، علی )1300(. اثربخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی در دوره قرنطینه کرونا برانگیزش پیشرفت و 

 اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزهی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، تهران.

https://civilica.com/doc/8880143/  

کشت ورزکندازی، احسان؛ کشاورز، سمیه )1300(. اثربخشی راهبرد روایت درمانی بر خودکارآمدی و استرس ادراک شده دانشآموزان پسر 

 در زمان شیوع کرونا ویروس جدید )کووید- 10(. ششمین همایش بینالمللی روانشناسی مدرسه، تهران

https://civilica.com/doc/8903881 
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