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 چکيده

قه ورش منطو سالمت روان کارکنان آموزش و پر یبر خودکارآمد یمعنادرمانهدف پژوهش تعیین تاثیر 

مارش زمون با گروه کنترل و گآپس -آزمونبود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش شهر تهران 2

ست. از ابوده  شهر تهران 2کارکنان آموزش و پرورش منطقه ل کلیه تصادفی است. جامعه پژوهش شام

روه آزمایش گدر دو و به صورت تصادفی نفر به روش داوطلبانه دردسترس انتخاب و  30این میان تعداد 

ته آموزش جلسه یک و نیم ساع 10گروه آزمایش به مدت نفر( قرار گرفتند.  15نفر( و کنترل ) 15)

رآمدی خودکا مقیاسفت نمود. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به معنادرمانی را دریا

ده به ش( پاسخ دادند. داده های جمع آوری 1982عمومی ) سالمت نامه( و پرسش1982عمومی شرر )

حلیل شدند. یافته های پژوهش تجزیه و ت SPSS-20وسیله آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم افزار 

ر دکنترل  گروه آزمایش و )و مولفه های آن( و سالمت روان یخودکارآمداد که بین میانگین نشان د

توان وهش می(. با توجه به یافته های پژP<01/0مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشته است )

 .بهبود بخشیده استرا  و سالمت روان کارکنان یخودکارآمدی، معنادرماننتیجه گرفت که 

 

 ، معنادرمانیسالمت روان ی،خودکارآمدان کليدی: واژگ
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 مقدمه

در عصر رقابت کنونی، شرایط به کلی متحول گردیده است. امروزه قدرت قالب سازمان دیگر منابع مادی و فیزیكی نمی باشد، 

، شهامت و اوجی های رقابت جهانی است )اله توکلیبلكه سرمایه فكری و قدرت فكری و دانش قدرت قالب و مسلط در عرصه

تواند در بهبود (. در این رابطه پژوهشگران همواره از متغیرهایی نام برده اند و مورد بررسی قرار داده اند که می1394نژاد، 

خودکارآمدی یكی از متغیرهایی است که در کارکنان مورد اهمیت می باشد. عملكرد فردی و سازمانی تاثیر داشته باشد. 

و  1گرو) های ویژه عنوان شده استباور و اعتقاد درباره سطح شایستگی در وضعیت ،ساختار ویژهیک ن خودکارآمدی به عنوا

 ها،فعالیت انجام در فرد بهتر مشارکت و مثبت فردی هایدیدگاه بهبود موجب خودکارآمدی قوی احساس(. 2001همكاران، 

(. خودکارآمدی نیز با عنوان یک عامل شناختی می تواند به 2011، 2گردد )استروبل و توماسجانو تعهد کاری می اهداف تنظیم

 (.2014، 3افراد کمک کند و مسیر رسیدن به موفقیت را برایشان هموار سازد )مک گیون و همكاران

 درك عنوان به سالمت روان باشند.های پژوهشی در حیطه روان شناسی سازمانی میترین زمینهاز طرفی سالمت روان از مهم

 است شده اجتماع تعریف در بودن سهیم و شغلی وری بهره زندگی، عادی با فشارهای سازگاری خودمان، های توانایی از ما

برنامه واقع بینانه برای دستیابی به  ها، عالیق و نگرش افراد و یک روان، هماهنگی بین ارزش المت(. س2012، 4لینک و هیلی)

)فالحیان، آقایی، آتش پور و کاظمی،  برای رشد فردی محسوب می شودو همچنین ظرفیتی  اهداف و مفاهیم زندگی است

1393 .) 

یكی از  5پژوهشگران همواره برای بهبود وضعیت روان شناختی از الگوهای درمانی گوناگونی استفاده نموده اند که معنادرمانی

وجودی است که زمینه فلسفی و نظری  رویكردهایی می باشد که همواره مورد توجه بوده است. معنادرمانی روشی از رویكرد

های موقعیت انسان را قبول دارند، بر آورد. درمانگران وجودی در عین اینكه بعضی از واقعیتعالی برای کار گروهی فراهم می

 مان تأکید دارند. نگرش وجودی رویكردی پویا است که بر روی چهار عالقه مهم که ریشه در هستی یاروی آزاد ما در شرایط

 (.1392، ترجمه بهاری، 6معنایی )کوریکند. مرگ، آزادی، تنهایی و بیوجود انسان دارد تأکید می

مداخله مبتنی بر معناگرایی و داشتن دیدگاه جامع نسبت به ابعاد مختلف بیماران می تواند خدمات سودمندی از جمله رساندن 

های نهفته، افزایش قدرت بخشیدن به وی برای رسیدن به پتانسیلبیماران به حداکثر عملكرد، پیشگیری از عوارض ناخواسته و 

؛ 2014، 8؛ لی، لیورانت، الومستر، گرادوس و اسلوان2015و همكاران،  7کیفیت زندگی و امید به زندگی، ارایه دهد )مارکو

 (.1391نصرآزادانی، گرجی و شایگان نژاد، 

ا بر سالمت روان، اختالالت روانی و ... مورد بررسی قرار داده و مورد در این راستا پژوهشگران همواره اثربخشی این درمان ر

تایید قرار داده اند و برخی از پژوهشگران نیز نشان داده اند که معنای زندگی می تواند ارتقاء دهنده سالمت روان باشد )هیزل 

ن موضوع مرور پژوهش ها نشان از آن (؛ علی رغم ای1393؛ داوودی و همكاران، 2015و همكاران،  10؛ مارکو2015، 9و فلت

دارد که معنادرمانی کمتر در بستر سازمان ها به طور کلی و تاثیر آن بر خودکارآمدی و سالمت روان به طور خاص مورد بررسی 

ن نقش ها و در ارتقاء بهره وری کارکناقرار گرفته است؛ لذا با توجه به اینكه سالمت روان و خودکارآمدی می تواند در سازمان

مهمی داشته باشد که بدین سان شایسته است تا رویكردهایی درمانی و آموزشی مورد بررسی قرار گیرد که می تواند در ارتقاء 
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سالمت روان و خودکارآمدی تاثیر داشته باشد تا بتوان در پی شناخت درمان ها و آموزش های موثر، اقدامات مقتضی را در 

دکارآمدی کارکنان، به اجرا گذاشت، این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش می جهت بهبود سطح سالمت روان و خو

 باشد که آیا معنادرمانی بر خودکارآمدی و سالمت روان کارکنان تاثیر دارد؟

 
 روش تحقيق

ش جامعه پژوه ارش تصادفی است.آزمون با گروه کنترل و گمپس -آزمونروش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش

ونه برای پژوهش می باشند. حجم نم 1395در نیمه اول سال  شهر تهران 2کارکنان آموزش و پرورش منطقه حاضر شامل کلیه 

که پس از انتخاب از  نفر گروه کنترل( می باشد 15نفر گروه آزمایش و  15نفر ) 30حاضر که از نوع نیمه آزمایشی می باشد، 

برای تشكیل  رفتند.نفر آزمایش و کنترل قرار گ 15س، به طور تصافی در دو گروه طریق روش نمونه گیری داوطلبانه در دستر

، هر تهرانش 2نطقه مهای آزمایش و کنترل نیز ابتدا با اخذ مجوزهای الزم و پس از مراجعه به اداره آموزش و پرورش گروه

، بر روی از آن در پژوهش جلب شد. پس طرح پژوهشی برای کارکنان این اداره توضیح داده شده و نظر کارکنان برای حضور

به باال( قرار  22رضی )کارمندان داوطلب، پرسش نامه سالمت عمومی اجرا شد و از میان افرادی که نمراتشان در دامنه عالئم م

ادامه  دررار گرفتند.  نفر در گروه کنترل ق 15نفر به طور تصادفی در گروه آزمایش و  15نفر انتخاب شده و  30داشت، تعداد 

ونه گکنترل هیچ  جلسه یک و نیم ساعته مورد مداخله آموزش معنادرمانی قرار گرفتند؛ اما گروه 10گروه آزمایش به مدت 

گفتنی است که پیش از  ای آموزش معنادرمانی ارایه شده است.خالصه 1-3مداخله ای را دریافت ننمودند. در ادامه در جدول 

اعضاء  هر یک از انده ون شد که اطالعات دریافتی از هر یک از اعضاء کامال محرمانه باقی ماجرای طرح، به کارکنان خاطر نشا

 .توانند از دوره آموزشی انصراف دهند.در هر زمان که مایل باشند، می
 معنادرمانی شيوه به گروهی ای مشاوره جلسات : شرح1جدول 

 اهداف جلسه

 یلی معنادرمانمفهوم ک تعیین اهداف درمان و قوانین گروه و وظایف اعضا؛ تالش در جهت ایجاد رابطه حسنه؛آشنایی اعضای گروه با یكدیگر و مشاوره؛  یكم

ن آهای وجودی مشكالت؛ شناخت عوامل ایجادکننده اضطراب و راه های مقابله با ی مشاوره با اعضا؛ طرح مشكالت از سوی اعضا؛ تحلیل ریشهتحكیم رابطه دوم

 ی()شناخت اضطراب وجود

تجارب  پذیری و نقش آن در بدست آوردن موفقیت و آگاهی نسبت به آزادی؛  مروی معناجویی از طریق جستجو در گذشته خویش وآگاهی از مسئولیت سوم

ای تازه از رشد شخصی ه مرحلهدهد.؛ آمادگی اعضا برای رسیدن بمان؛ آگاهی اعضا از قوانین و انتظاراتی که همواره روند زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میزندگی

 )تجدیدنظر برخی ارزشها(

ه روند اتی که هموارهای معناخواهی در کار و عشق و رنج ودر نتیجه ایجاد تغییر نگرش؛ آگاهی اعضا از قوانین و انتظارافزایش آگاهی وجودی آموزش شیوه چهارم

 ای تازه از رشد شخصی(.به مرحله دهد؛ آمادگی اعضا برای رسیدنزندگی آنها را تحت تأثیر قرار می

داف رورت تحول اهضیجاد برداشتی تازه از مرگ به عنوان نیروی مثبت در زندگی؛ حمایت از اعضا در برابر ترس و اضطراب مرگ؛ توجه به اعضا نسبت به ا - پنجم

 زندگی

 نج رمنابع  در زندگی از طریق بحث روی بعضی جمالت؛ بررسی حمایت عاطفی اعضا از یكدیگر؛ به دست آوردن دیدگاه و متغیری از منابع معنا ششم

خالق؛  وجربی، نگرشی زشهای تآشنایی با انواع ارزشها؛ ارزش اخالقی؛ ارزش تجربی؛ ارزش نگرش؛ انتخاب ارزش و پذیرش و مسئولیت آن؛ معنایابی از طریق ار هفتم

 شناخت ارزش های خالق

 وجودی؛ بررسی ارزشهای جدید انتخاب شده؛ تقویت حس تجربه های ملموس در جهت تغییر زندگی  آشنایی با انزوای وجودی و گناه هشتم

 آشنایی با تعالی خویشتن؛ کشف معنا از طریق آرزوهای شخصی؛ تقویت اعضا در عشق ورزی و پذیرش حس مسئولیت نهم

 خالصه و جمع بندی جلسات؛ اجرای پس آزمون دهم

ماده  17( ساخته شده است. مقیاس خود کارآمدی شرر دارای 1982توسط شرر و دیگران ): رمقياس خودکارآمدی عمومی شر

بر حسب مقیاس لیكرت از  15و  13، 9، 8، 3، 1های امتیاز تعلق می گیرد. ماده 5تا  1گزینه ای است که به هر ماده از  5

بصورت معكوس یعنی از  17و  16، 14، 12، 11، 10 ،7، 6، 5، 4، 2های دیگر یعنی و ماده 1الی  5راست به چپ به ترتیب از 



 

و  85امتیاز را به خود اختصاص می دهند. بدین ترتیب باالترین نمره خودکارآمدی در این مقیاس  5الی  1چپ به راست یا از 

و  76/0ر با ( ضرایب آلفای کرونباخ خود کارآمدی عمومی و اجتماعی را به ترتیب براب1982شرر ) است. 17پایین ترین نمره 

براساس پژوهش هایی که در . گزارش شده است. /80. در ایران پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ گزارش کرد 71/0

گزارش شده اند.  85/0تا  79/0و  85/0تا  76/0ایران انجام شده ضرایب اعتبار از طریق روش دو نیمه کردن به ترتیب از 

 (.1390تایید قرار گرفت )کاظمی و شفقی،  همچنین روایی آزمون نیز مورد

 بدین که گیرد یمبر  در را فرعی مقیاس سئوال می باشد و چهار 28دارای   GHQ-28 :GHQعمومی  سالمت  پرسش نامه

 گذاری نمره وشرافسردگی.  عالئم (اجتماعی؛ د کنش در اختالل (اضطراب؛ ج عالئم (جسمانی؛ ب های نشانه( الف است: شرح

 می تعلق 0،1،2،3 قردادی های نمره ها، گزینه به ترتیب به که است بوده لیكرت ساده مدل از استفاده با  GHQای ه گزینه

( 1393ز زرکالم، ا؛ به نقل 1986)همكاران  و برگ متغیر خواهد بود. گلد 84گیرد و در نتیجه نمره کل یک فرد از صفر تا 

 244 روی بر را  SCL-90 روانی عالئم لیست چک و عمومی سالمت امهپرسشن دو اجرای از حاصل های داده بین همبستگی

 میزان ویژگی، و سیتحسا شاخص های ی اندازه مطالعه، این نتیجه اساس بر لذا. است داده گزارش. /78 میزان به آزمودنی نفر

است.  بوده %70%،20،%77 ،%86 با برابر تربیت به بالینی ارزیابی با آن نمرات همبستگی ضریب و بندی، طبقه اشتباه کلی

 این ویژگی و در یروان اختالالت شناسایی گیر همه بررسی عنوان، با پژوهشی، طی( 1393؛ به نقل از زرکالم، 1374)یعقوبی

 است.  %82 و%  5/86 با برابر ترتیب به( 23) پرسش نمره بهترین در پرسش نامه

 ده شده است.استفا 20، نسخه Spssبرنامه نرم افزاری  انس وکوواری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون برای

 

 یافته ها

 : نتایج آزمون نرمال بودن متغيرهای تحقيق2جدول 

متغیرهای 

 وابسته

 اسمیرنف-کولموگروف مرحله گروه

 سطح معناداری تعداد آماره

 646/0 15 739/0 پیش آزمون آزمایش سالمت روان

 876/0 15 591/0 پس آزمون

 459/0 15 854/0 پیش آزمون کنترل

 545/0 15 799/0 پس آزمون

 993/0 15 427/0 پیش آزمون آزمایش خودکارآمدی

 999/0 15 369/0 پس آزمون

 854/0 15 608/0 پیش آزمون کنترل

 847/0 15 613/0 پس آزمون

 ی متغیرهای پژوهش بیشتر ازاسمیرنوف برا-فسطح معنی داری آزمون کولموگروگزارش شده است،  2همانطور که در جدول 

ها از توزیع نرمال توان گفت دادهباشد؛ بنابراین میه با توزیع نظری یكسان میباشد. در نتیجه توزیع مشاهده شدمی 05/0

 برخوردار هستند.
 (n=30و مولفه های آن در دو گروه ) سالمت روان. محاسبه تحليل کوواریانس چند متغيره 3جدول 

اخص های آماری ش  
 گروه ها

 مراحل
 

 Eta ،p ،F انحراف معیار میانگین

33/33 پیش از آزمون آزمایش سالمت روان  24/6  531/=.Eta ،001/=.p ،35/28 =F 

66/22 پس از آزمون  70/4  



 

26/33 پیش از آزمون کنترل  69/6  

60/31 پس از آزمون  15/7  

نپیش از آزمو آزمایش یجسمان ینشانه ها  66/6  79/2  161/=.Eta ،042/=.p ،59/4 =F 

06/5 پس از آزمون  28/2  

80/6 پیش از آزمون کنترل  33/2  

33/6 پس از آزمون  82/2  

06/8 پیش از آزمون آزمایش عالئم اضطراب  69/3  313/=.Eta ،003/=.p ،91/10 =F 

66/5 پس از آزمون  15/3  

53/8 پیش از آزمون کنترل  44/3  

06/8 پس از آزمون  19/3  

اختالل در کنش 

 یاجتماع
80/6 پیش از آزمون آزمایش  90/2  545/=.Eta ،001/=.p ،70/28 =F 

20/4 پس از آزمون  82/1  

06/6 پیش از آزمون کنترل  71/2  

13/6 پس از آزمون  53/2  

80/11 پیش از آزمون آزمایش یعالئم افسردگ  23/3  428/=.Eta ،001/=.p، 94/17 =F 

73/7 پس از آزمون  81/2  

86/11 پیش از آزمون کنترل  24/3  

06/11 پس از آزمون  76/2  

 

، Eta.=/531) شود نتایج تحلیل واریانس چند متغیره به ترتیب برای سالمت روانمالحظه می 3در جدول  همان طوری که

001/=.p ،35/28 =F( نشانه های جسمانی ،)161/=.Eta ،042/=.p ،5974/4 =F( عالئم اضطراب ،)313/=.Eta ،003/=.p ،

91/10 =F( اختالل در کنش اجتماعی ،)545/=.Eta ،001/=.p ،72/28 =F( و عالئم افسردگی )428/=.Eta ،001/=.p ،

94/17 =Fمانی، جس شانه هاین، دهد بین دو گروه اختالفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر بین سالمت روان( نشان می

 ارد.دوجود  عالئم اضطراب، اختالل در کنش اجتماعی و عالئم افسردگی گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری
 (n=30در دو گروه ) خودکارآمدی. محاسبه تحليل کوواریانس چند متغيره 4جدول 

 شاخص های آماری 
 گروه ها

 مراحل
 

 Eta ،p ،F انحراف معیار میانگین

زمایشآ خودکارآمدی  Eta ،001/=.p ،62/27 =F.=/525 45/10 26/48 پیش از آزمون 

 21/10 60/57 پس از آزمون

 07/11 86/47 پیش از آزمون کنترل

 56/10 20/49 پس از آزمون

، Eta.=/525) خودکارآمدیشود نتایج تحلیل واریانس چند متغیره به ترتیب برای مالحظه می 4در جدول همان طوری که 

000/=.p ،61/27 =Fالمت کارآمدی و سدهد بین دو گروه اختالفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر بین خود( نشان می

 روان گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.

 



 

 گيریبحث و نتيجه
آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون  )و مولفه های آن( گروه روان سالمت و نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی

روان تاثیر معناداری داشته است. این یافته با  سالمت و تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که معنادرمانی بر خودکارآمدی

(، 1393(، ارجمندی نژاد )1394(، نواب و همكاران )1394(، مردانی و غفاری )1394نتایج پژوهش خالدیان و محمدی فر )

، لی و همكاران (2015) همكاران و (، مارکو1390(، رسولی و برجعلی )1392(، تارا و همكاران )1393رنجبر و همكاران )

 همسو می باشد. (2009) همكاران و 13و استگر( 2009و همكاران ) 12کانگ، (2011) 11جیاکینگ و ، ربیكا(2014)

می بر بهزیستی مشاوره گروهی معنادرمانی با رویكرد اسال دریافتند ( در پژوهشی1394در این راستا نواب و همكاران )

و اضطراب و  یانعالئم جسم( در پژوهشی دریافت معنادرمانی بر 1393تاثیر دارد. همچنین رنجبر و همكاران ) روانشناختی

شی نشان دادند ژوه( در پ1394تاثیر معناداری داشته است. خالدیان و محمدی فر ) یو سالمت عموم یعملكرد اجتماع شیافزا

 .فتاری و معنادرمانی در کاهش افسردگی تفاوت وجود نداردر-بین درمان شناختی

 زندگی هدف و عنام دربارة مراجع از پرسش و آگاهی وجودی افزایش های روش از استفاده با کند می سعی رویكرد معنادرمانی

 که معنایابی و لبدط می مبارزه به را فرد تفكر سقراطیپرسش  با واقع در. کند پیدا زندگی برای معنایی تا کند وی کمک به

 با معنادرمانی چنینهم. می کند معنا یافتن به وادار او را و کند می تنش ایجاد فرد در است فرد محرکة نیروی پایة اساسی

و  مسؤولیت حساسا ترتیب بدین. کند می تكلیف و انجام مسؤولیت پذیرش به متعهد را فرد افراد، پذیری بر مسؤولیت تأکید

خشد و در ان را بهبود بمی تواند از میزان افسردگی و اضطراب افراد بكاهد و سالمت رو که شود می ایجاد فرد در پذیری کنترل

 اکنون و حال جربةت و حال در زمان فرد ماندن بر معنادرمانی گروهی آموزش در طرفی نتیجه خودکارآمدی را ارتقاء دهد. از

 فرد باشد و از میزان نگرانی و اضطراب ایشان بكاهد. برای تجربة ارزشمندی خود که کند می تأکید

 زمانی زندگی بیابیم؛ ثحواد در حتی را معنا است ممكن که یاد ببریم از نباید هرگز ما که می کند بیان رابطه این در فرانكل

 است، اهمیت اراید که تغییر نیست؛ آنچه قابل که می شویم مواجه با سرنوشتی که زمانی و ناامیدکننده موقعیت یک با که

 بدل پیروزی کی به را شخصی تراژدی یک که است؛ این حالتش بهترین در انسان بالقوه پتانسیل و رنج نسبت به فرد تحمل

ا ای معنادرمانی ب(. همچنین آموزش ه1394یابد )محبت، گلزاری، اکبری و مرادی جو،  دست زندگی معنای ژرفترین و به کند

ن ند. همچنیییر دهتاکید بر آزادی و مسئولیت باعث می شود که افراد بر اوضاع و شرایط تسلط یافته و موقعیت خود را تغ

در  وایش یابد ان افزتمایل به زندگی را در خود قوت بخشند و با نگرانی های خود مقابله کرده و احساس کنترل درونی در آن

یشتر و بن مقاومت ز میزاان آنچه انتظارش را دارند، امیدوارتر شوند و با توجه به اینكه نهایت نسبت به آینده و به دست آورد

ن نحو و بدی ایستادگی باالتری در محیط های مختلف برخوردار می شوند، می توانند خودپنداره خود را متحول نمایند

 خودکارآمدی باالتری داشته باشند.

 انسان یافتن آرامش به کند، پیدا نجات سردرگمی و پوچی احساس از انسان ودباعث می ش زندگی غایی هدف و معنا یافتن

احساس بی  .فرد می شود بهزیستی و روان سالمت سبب و کند می رها روانی تشویش های در اسارت از را او کمک کرده،

لت، بی ی، مالق ناخشنودمعنایی منجر به یک خالی وجود می شود، خالی وجودی به نوبه خود افراد را به سوی احساس عمی

 افراد در ی شود ومدهد. در چنین حالتی بهزیستی روانی افراد دچار اغتشاش حوصلگی، اضطراب، افسردگی و ناامیدی سوق می

ت وانسته استندگی، زاحساسات پوچی و بی هدفی غوطه ور می شوند. بنابراین معنادرمانی با تشویق افراد به ایجاد معنا در 

 سالمت روان را افزایش دهد. سطح بهزیستی و

                                                           
1 1 Rebecca  & Jiaqing 
1 2 Kang & et al 
1 3 Steger& et al 



 

دن جامعه دود بوپژوهش حاضر با محدودیت هایی روبرو بوده است که می توان به به عدم پیگیری پس از مرحله درمان و مح

  د معنادرمانی براشاره نمود. با توجه به این که نتایج نشان دا شهر تهران 2کارکنان آموزش و پرورش منطقه پژوهش به 

المت سو  یآمدخودکارتاثیر دارد، پیشنهاد می گردد روان شناسان و مشاوران در جهت بهبود  سالمت روانو  یخودکارآمد

نهاد پیش ین طورهم ند.، از روش های مبتنی بر معنادرمانی در کنار سایر روش های درمانی و بصورت ترکیبی استفاده نمایروان

د از گاهی افرایزان آمموزشی برای کارکنان، در جهت میزان باالبردن می گردد مدیران آموزش و پرورش، با تهیه بروشور های آ

ردن با باالب بتوان اضطراب های وجودی همچون معنای زندگی، مسئولیت پذیری، مرگ، تنهایی و ...، گام هایی را برداشته تا

دیران می گردد پیشنهاد م نهمچنی را بهبود بخشید. و سالمت روان یخودکارآمدآگاهی کارکنان در این زمینه ها، میزان 

ان با حوزه بتو ید اینآموزش و پرورش، سمینارهای آموزشی و سخنرانی هایی را برای کارکنان تدارك دیده تا با دعوت از اسات

 ..بخشید را ارتقاء و سالمت روان یخودکارآمدافزدون بر میزان آگاهی کارکنان نسبت به جستجو در معنای زندگی، 
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Effectiveness of Logotherapy on self efficacy and mental health in department of education staff 
Abstract 

The aim of present study was examine effectiveness of Logotherapy on self efficacy and mental health in 

department of education staff region 2, Tehran. present study was done by semi experimental method with 

pretest and posttest design with control group. The study population contain n department of education staff 

region 2 in Tehran who in this population, 30 person selected and were replaced randomly 15 individual in 

experimental group and 15 individual in control group. The experimental group was received Logotherapy 

during 2 month, 10 sessions per week for a 90 minute session Both experimental group and control group 

answered Oxford Sheerer Self Efficacy Scale (1982) and General Health Questionnaire (1982) in pretest and 

posttest period. Data was analyzed using covariance test and SPSS. The findings showed that there are 

significant difference between self efficacy and mental health (their components) in experimental group and 

control group (p<0/01). According to findings can concluded Logotherapy could improve self efficacy and 

mental health in staff. 

Key words: Self Efficacy, Mental Health, Logotherapy. 
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