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The effectiveness of psychosocial skills training package on happiness and
general self-efficacy of tehran bus company’s drivers
Mohsen Shokoohi-Yekta1, Negin Motamed Yeganeh2, Ameneh Shakeri3
چكيده
 افزایش سطح شادکامی و ارتقاء خودکارآمدی رانندگان ازجمله عواملی است که با. فعالیتهای اقتصادی و زندگی اجتماعی است، رانندگی امری مهم و جداییناپذیر در انجام کار:زمينه
 به. در کشورهای مختلف توجه ویژهای به سالمتروان رانندگان میشود و برنامههای متعددی در این زمینه طراحی و اجرا میگردد. اجتماعی قابل حصول است- آموزش مهارتهای روانی
 با توجه به باال بودن آمار تصادفات ناشی از مشکالت روانشناختی رانندگان در ایران نیاز است که توجه به صحت و سالمت شغلی رانندگان در. در ایران به این مهم توجه نشدهاست،هر حال
 اجتماعی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی-  هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بسته آموزشی مهارتهای روانی: هدف.مرکز توجه ارا هکنندگان خدمات سالمتروان قرار گیرد
 شهر22  تا0  جامعه آماری شامل رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی مناطق. پسآزمون تك گروهی بود-  روش این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیشآزمون: روش.رانندگان بود
 اجتماعی در تابستان-  نفر از رانندگان به صورت گروه نمونه در دسترس انتخابشده و آموزشهای موردنظر را در زمینه بسته آموزشی توانشهای روانی010 تهران بود که از میان آنها
 آغاز شده و در فازهای مخلتف بر روی رانندگانی که متقاضی استخدام در شرکت واحد بودند اجرا0981  این پروژه از سال. در دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی دریافت کردند0981
.) استفاده شد0881 ،) و مقیاس خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جروسلم2111 ، استون و استونز، برای ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی از دو مقیاس شادکامی مونش (کوزما.گردیده است
 دادهها با استفاده از. ارتباط مؤثر و مدیریت تنیدگی آموزش دیدند، رانندگی انتقامجویانه، رانندگان در زمینههای مدیریت خشم، دقیقهای برگزار شد91  جلسه8 در این کارگاهها که طی
 یافتههای بهدستآمده از آزمون تحلیل اندازهگیریهای مکرر برای بررسی شادکامی نشان میدهد تفاوت بین: يافتهها. وابسته تجزیهوتحلیل شدt آزمون تحلیل اندازهگیریهای مکرر و
 وابسته بر رویدادههایt  نتایج حاصل از تحلیل آزمون. معنادار استP< 1/11 ) در سطحM= 00/28( ) و پسآزمونM= 01/08( میانگینها در خرده آزمون تجربه مثبت در پیشآزمون
 بااینحال این،) تفاوت وجود داردM= 92/40( ) و پسآزمونM= 90/90( حاصل از پرسشنامه ارزیابی خودکارآمدی عمومی نشان میدهد که اگرچه در میانگین نمرات پیشآزمون
 اجتماعی اثر مثبتی بر عملکرد شرکتکنندگان در زمینهی افزایش تجربه مثبت داشته-  شرکت در کارگاه توانشهای روانی: نتيجهگيری.)P> 1/11( تفاوت از نظر آماری معنادار نیست
 یافتههای حاصل از پژوهش. تفاوت معناداری را درزمینهی افزایش احساس مثبت و خودکارآمدی عمومی و کاهش احساس و تجربه منفی نشان نمیدهد، بااینوجود تحلیل یافتهها.است
 سالمت، اجتماعی-  آموزش توانشهای روانی: واژه كليدها. اجتماعی میتواند مداخلهای مؤثر در بهبود سالمتروان رانندگان باشد- حاضر نشان داد که بسته آموزشی توانشهای روانی
. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، شادکامی،روان
Background: Driving is an important and inseparable part of work, economic activities, and social life. Increasing the level of happiness and
improving drivers' self-efficacy are the factors that can be achieved by educating psychosocial skills training. In different countries, special
attention is paid to the mental health of drivers and several programs are designed and implemented in this field. However, this issue has not
been addressed in Iran. Due to the high number of accidents caused by the psychological problems of drivers in Iran, attention to the health
and occupational health of drivers needs to be the focus of mental health service providers. Aims: The purpose of the present study was to
investigate the efficacy of psychosocial skills training package on drivers' happiness and general self-efficacy. Method: This study utilized a
quasi-experimental research method with a one-group pretest-posttest design. The statistical population included all drivers of Tehran Bus
Company, from which 101 drivers were randomly selected and received the desired training in psychosocial skills training in 1395 at Khajeh
Nasir Toosi University. In these workshops which took place in nine sessions, eighty minutes each, the drivers were trained in the areas of
anger management, revenge driving, effective communication, and stress management. This project started in 1390 and in several phases
administered on drivers applying for bus driving company in Tehran. To evaluate the effectiveness of the training program, the Munsh Scale
of Happiness (Kozma, Stone & Stones, 2000) and General Self-efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995) were used. Data were analyzed
using repeated measure analysis. Results: Findings from the repeated measure analysis for evaluating happiness show that there is a
significant difference (P< 0/05) in the mean scores of positive experience between the pre-test (M= 10/49) and the post-test (M= 11/29) scores
(P= 0/02). Even though the results of the paired sample t-test on the general self-efficacy questionnaire show a difference between the mean
scores of pre-test (M= 31/81) and post-test (M= 32/64), this difference is not statistically significant (P> 0/05). Conclusions: Participating in a
psychosocial skills workshop has had a positive effect on participants' performance like increasing positive experience. However, the data
analysis failed to show statistically significant differences in terms of increasing positive emotion and general self-efficacy and also
decreasing negative feelings and experience. The findings of the present study showed that the psychosocial skills training package can be an
effective intervention in improving the mental health of drivers. Key Words: Psychosocial skill training, mental health, happiness, drivers of
the bus company.
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مقدمه

خودکارآمدی ،به قضاوتهای افراد در رابطه با تواناییهایشان برای به

شادکامی یکی از اساسیترین هیجانهای مثبت است که افزایش

ثمر رساندن سطوح طراحیشده عملکرد اطالق میشود .در نظام

آگاهی فرد نسبت به شرایط جسمانی و محیطی را در پی دارد و بخش

بندورا ،منظور از خودکارآمدی ،احساس شایستگی ،9کفایت و قابلیت

مهمی از کیفیت زندگی به شمار میرود (اریکسون 0894 ،نقل از

کنار آمدن با زندگی است .برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکرد

مونتگومری  .)2111ازنظر سلیگمن ( )2112احساس شادکامی بهعنوان

مناسب ،خودکارآمدی را افزایش میدهد ،اما ناکامی در برآوردن و

یك پدیده هیجانی مثبت برای انسان ضروری است و به زندگی او

حفظ این معیارها ،میزان آن را کاهش میدهد( .اسمخانی اکبری نژاد،

معنا میبخشد .تعاریف زیادی از شادکامی وجود دارد .آرگیل و

اعتمادی و نصیرنژاد .)0998 ،افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند،

کروسلند ( )0891تعریفی از شادکامی ارا ه داده و آن را دارای سه

معتقدند که میتوانند بهطور مؤثر با شرایط خاص مواجه شوند.

بخش مهم دانستهاند :حداکثر عواطف مثبت یا احساس خوشی،

ازآنجاییکه آنها در غلبه بر مشکالت انتظار موفقیت دارند تا جایی

حداقل عواطف منفی مانند افسردگی و اضطراب و سطح باالی

که به سطح باالیی از عملکرد دست یابند ،در تکالیف استقامت می-

رضایت از زندگی( .لوردس ،اکستریمرا و دوران .)2102 ،ازنظر

نمایند .این افراد مشکالت را کشاکش میدانند ،نه تهدید؛ بنابراین

آرگیل ،مارتین و لو ( )0881داشتن روابط و تعامل با دیگران ،هدفمند

راههای جدید را برای کنار آمدن با مشکالت جستوجو میکنند.

بودن زندگی ،دوست داشتن دیگران ،دوست داشته شدن از سوی

خودکارآمدی باال ،ترس از شکست را کاهش میدهد و توانایی

دیگران و تحول شخصیتی از اجزای شادکامی هستند .افراد شادکام،

مسئلهگشایی 0و تفکر تحلیلی 1را بهبود میبخشد (مانوار ،سوریانا و

اطالعات را بهگونهای پردازش و تفسیر میکنند که به خوشحالی آنها

ساپریاتنا .)2108 ،افزون بر این ،باورهای خودکارآمدی اثر وسیعی بر

منجر میشود .به نظر وینهوون ( )2112نیز شادکامی ،به قضاوت فرد

فرآیندهای انگیزشی دارند .این تأثیرات را میتوان به این شرح بیان

از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی وی اطالق میشود.

کرد؛ انتخاب :باورهای خودکارآمدی با انتخاب اهداف در ارتباط

ازاین رو بر اساس تعاریف مطرحشده این مفهوم دارای دو مؤلفه

است؛ بدین معنا که افراد دارای خودکارآمدی باال ،اهداف

شناختی و عاطفی 0است .مؤلفه شناختی ،بر رضایت فرد از زندگی

پیچیدهتری را که مستلزم تالش بیشتر است انتخاب میکنند؛ تالش،

(ارزیابی فرد از زندگی برحسب استانداردهای فکریاش) و مؤلفه

پشتکار و عملکرد :افراد دارای خودکارآمدی باال ،تالش و مداومت

عاطفی بر توازن لذت (تعادل بین هیجان مثبت و منفی) داللت دارد

بیشتری در انجام کارها دارند و عملکرد بهتری از افراد با

(سلیگمن .)2112 ،برخی نظریهپردازان بر این باورند که شادکامی

خودکارآمدی پایین نشان میدهند؛ هیجان :افراد با باور

مفهومی سیال است و تحت تأثیر عوامل زیادی همچون سن ،فرهنگ،

خودکارآمدی باال در مقایسه با افراد دارای باورهای خودکارآمدی

اعتقادات مذهبی و ازدواج قرار دارد؛ و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر

پایین ،در حین انجام تکالیف از خلقوخوی بهتری برخوردارند؛ کنار

آن و ارتقای آن ،بهمثابه یکی از اساسیترین مباحث روانشناسی

آمدن با موقعیتهای فشارزا :افراد دارای باورهای خودکارآمدی باال

مثبت نگر محسوب میشود (کوسس2119 ،؛ چن.)2101 ،

در مقایسه با کسانی که باورهای خودکارآمدی پایینی دارند ،بیشتر

از دیگر مؤلفههای اثرگذار بر سالمتروان باورهای

میتوانند با موقعیتهای فشارزا و ناامیدکننده کنار بیایند (پهلوانی و

خودکارآمدی است؛ باورهای خودکارآمدی از سال  0811با مقاله

جمالی روشت.)0981 ،

بندورا وارد پیشینه روانشناسی شد .در تعریف خودکارآمدی میتوان

با توجه به ارزش پیشبینی کننده شادکامی و خودکارآمدی در

گفت که خودکارآمدی ،اعتقاد راسخ افراد درباره تواناییهایشان

حوزههای مختلف ،شناسایی علل و عوامل تهدیدکننده آن اهمیت

برای برانگیختن انگیزش ،2منابع شناختی و طراحی مجموعه اقدامات

دارد (عسکری ،حجت خواه و حیدر بیگی.)0980 ،

برای اجرای موفقیتآمیز وظیفهای خاص در موقعیتی معین است

در جوامع امروزی ،رانندگی امری مهم و ضروری برای انجام

(سینگ ،پرادهان ،پانیگرای و جنا .)2108 ،بهعبارتیدیگر،
3
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محسن شکوهییکتا و همکاران

اثربخشی بسته آموزشی توانشهای روانی  -اجتماعی بر شادکامی و...

کار ،فعالیتهای اقتصادی و زندگی اجتماعی است و بروز تصادفات

رانندگی در سیستم حملونقل عمومی در تهران با توجه به حجم

وسایل نقلیه یکی از عوامل بزرگ آسیبها ،معلولیتها و مرگومیر

باالی ترافیك و ازدحام جمعیت (روزانه حدود  0میلیون نفر جابجایی

محسوب میشود؛ توجه به سالمتروانی رانندگان و تالش برای

مسافر) ،نیاز به تمرکز ،دقت زیاد و مسئولیت در قبال جان مسافران

ارتقای آن از اولویتهای مهم کالنشهرها محسوب میشود .تجزیه و

دارد و ازاینجهت جزء مشاغل پرتنش بوده که تنیدگیهای فیزیکی و

تحلیل تصادفات رانندگی در شهر تهران نشان داده است که پیشرفت

روانی زیادی را ایجاد میکند (وینگاردز ،هندریك و برگر.)2108 ،

روشهاى فنى و تجهیزات رانندگی به تنهایی در کاهش صدمات و

تنیدگی در حین رانندگی میتواند زمینهی بروز مشکالت جسمی،4

حوادث مؤثر نبوده و فاکتورهاى انسانى ازجمله سالمت روانى

روحی و رفتاری را برای فرد فراهم کند و موجب کاهش و اختالل در

رانندگان ،نقش قابلمالحظهای در این زمینه بر عهده داشتهاند

عملکرد شود (ورمزیار ،مرتضوی ،حاجیزاده و ارقامی0980 ،؛

(حاجیامینی و همکاران .)2100 ،تنیدگی شغلی 0ازجمله هیجانات

شکوهییکتا ،اکبریزردخانه ،سهرابپور .)0984 ،بهطورکلی ،عوامل

منفیای 2است که بر سالمت روان رانندگان تأثیر به سزایی دارد و

متعددی ممکن است بر سالمتروان و کاهش تنیدگی تأثیر داشته

میتواند زمینهساز حوادث و ایجاد صدمات و جراحات در آنها و افراد

باشند که از جمله آنها میتوان به شادکامی 1و باورهای

جامعه باشد .تنیدگی شغلی یعنی آنکه تعامل بین شرایط کار و

خودکارآمدی 9در افراد اشاره کرد (اسکولر.)2102 ،

ویژگیهای فردی بهگونهای است که بین نیازهای شغلی با تواناییها،

اهمیت باالی سالمتروان رانندگان ،پژوهشگران حوزه سالمت

قابلیتها و خواستههای فرد هماهنگی وجود نداشته باشد .مطالعات

روان را بر آن داشته که به طراحی و بررسی اثربخشی بستههای

انجامشده بر روی رفتارهای ناایمن نشان داده است که عوامل تنش

آموزشی مداخالت روانی  -اجتماعی بر کارکرد روانشناختی

آور شغلی از طریق کاهش تمرکز ،9حواسپرتی ،0اختالل در

رانندگان بپردازند (مارکساتیت و همکاران2101 ،؛ مجدزاده،

حافظه ،1کاهش قدرت تصمیمگیری و تردید در انجام کارها سهم به

رشیدیان ،شمس ،شجاعیزاده و منتظری0981 ،؛ عباسزاده و

سزایی در بروز اَعمال ناایمن از سوی شاغلین دارند (اهرفرآند-هگر و

همکاران .)0982 ،نتایج این پژوهشها که مداخالتی جهت افزایش

توبمن-بن ،تولدو و فرح2101 ،؛ حاجیامینی و همکاران.)2100 ،

قابلیتهای روانی اجتماعی داشتهاند نشان میدهد که آموزش

مجهز شدن افراد به توانش مدیریت تنشها و فشارهای کاری بهعنوان

مداخالت روانی  -اجتماعی سازگاری اجتماعی را باال میبرد،

یك منبع مقابلهای به مصونسازی افراد در مقابل تنیدگیهای شغلی

پرخاشگری را کاهش میدهد و باعث تقویت رفتارهای اجتماع

کمك میکند (آهنگرزاده و حاتمی .)0984 ،ازآنجاکه تنیدگی

دوستانه در رانندگان میگردد .نتایج پژوهش شکوهییکتا ،اکبری

شغلی عاملی است که سالمتروانی افراد را به مقدار زیادی کاهش

زردخانه و محمودی ( )0980در زمینه بررسی اثربخشی بسته آموزشی

میدهد ،درنتیجه نیروی فکری و جسمی افرادی که دچار تنیدگی

مهارتهای روانی  -اجتماعی بر پرخاشگری و خشم  014نفر از

شغلی هستند کمتر در خدمت تحقق اهداف فردی و سازمانی قرار

رانندگان شهر تهران ،حاکی از اثربخشی بسته آموزشی بر کاهش

میگیرد .در مقابل ،افرادی که دارای سالمتروان هستند نسبت به

پرخاشگری رانندگان بود .کاظمینی ،قنبری هاشمآبادی ،مدرس

نقاط ضعف و قوت خودآگاهی دارند ،ناکامیها را آسانتر تحمل

غروری و اسماعیلیزاده ( )0981طی پژوهشی به بررسی اثربخشی

میکند ،انعطافپذیر بوده و در برابر عواملی که سالمتروان را بر هم

گروه درمانگری شناختی  -رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری 21

میزنند مقاومت میکنند (مارکساتیت ،اندریلواتینی ،سیبوکایت،

نفر از رانندگان شهر مشهد پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که

زاردکاتی-متوالتین و سالوینسکی2101 ،؛ محمدرضایی و زینالدینی

گروهدرمانی شناختی  -رفتاری باعث کاهش معنادار خشم راننژدگی،

میمند.)0980 ،

ابژراز پرخاشژگرانه خشم رانندگی و افزایش معنادار ابراز انطباقی -
سازنده خشم رانندگی میگردد .در پژوهشی دیگر ،محققان تأثیر
1

. Job stress
. Negative emotions
3
. Concentration
4
. Distraction
5
. Memory
2

6

. Physical problems
. Happiness
8
. Self-efficay
7
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مثبت ( )P< 1/119 ،F = 4/22دوره آموزشی مداخالت روانی -

پسآزمون تك گروهی 2بود .جامعه آماری این پژوهش متشکل از

اجتماعی بر مؤلفه درماندگی روانشناختی در  210راننده شرکت واحد

تمامی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی کلیه مناطق شهر تهران

اتوبوسرانی تهران نشان دادند (شکوهییکتا ،اکبریزردخانه و

بود که از میان آنها  010نفر از رانندگان به صورت گروه نمونه در

سهرابپور.)0984 ،

دسترس انتخابشده و در ترم تابستان  0981در پی فراخوانی با

پژوهشهای فراتحلیل اندازه اثر متفاوتی را برای رویآوردهای

همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی درزمینهی شرکت در کارگاه

متنوع درمانهای شناختی  -رفتاری نشان دادهاند .زینزو و همکاران

آموزشی توانشهای روانی  -اجتماعی اعالم آمادگی نمودند .این

( )2109اثربخشی مداخالت شناختی رفتاری را برای ارتقای سالمت

افراد در یك جلسه توجیهی که مسئوالن کارگاهها برگزار کردند

روان رانندگان باال گزارش کرده و به این نتیجه دست یافتند که

شرکت نمودند و در آن اهداف ،نحوه برگزاری و خالصهای از

راهبردهای فراوانی میتوانند برای کمك به این افراد در نظر گرفته

عناوین کارگاهها معرفی شد .این گروه از افراد بهصورت تصادفی

شوند تا بهطور مؤثری با تنیدگی رانندگی کنار بیایند .الشربینی

در  9گروه تقسیم و آموزشهای موردنظر را بهصورت کامالً یکسان

( )2108نیز در پژوهش خود از دو روش آموزش آرامسازی و

دریافت کردند .مالک ورود برای شرکت در پژوهش داشتن

آموزش آرامسازی به همراه شناخت درمانی استفاده کردند .نتایج

حداقل سواد خواندن و نوشتن (سیکل به باال) و عدم دریافت

حاصل از تحلیل یادداشتهای روزانه رانندگان نشان داد در هر دو

آموزش قبلی مشابه بهعنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته

گروه بهبود قابلمالحظهای ایجاد شد؛ بااینحال در موقعیت ترکیبی

شده بود .برای جمعآوری دادهها از شرکتکنندگان خواسته شد در

بهبود بیشتری حاصلشده بود .در مطالعه دیگری ،کوگان ،ریچاردز و

دو مرحله پیش و پسآزمون به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند .این

دفنباخر ( )2110درمان شناختی بك را برای گروهی از رانندگان اجرا

ابزارها عبارت بودند از مقیاس شادکامی مونش و مقیاس

کردند و نتایج نشان داد که این مداخالت موجب کاهش ابراز خشم،

خودکارآمدی عمومی 9شوارتز و جروسلم که دادههای آنها مورد

پرخاشگری و خشم عمومی شده است و ابراز خشم سازنده و انطباقی

تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

را افزایش داده است .در ضمن این تغییرات حتی در پیگیریهای بلند

مالحظات اخالقی در رابطه با شرکتکنندگان در این پژوهش

مدت نیز اثر خود را نشان دادند .شواهد دیگری نشان داده است که

به طور کامل رعایت گردید .این اصول شامل این موارد بود:

مداخالت شناختی رفتاری میتوانند حتی با کمترین تعداد جلسات،

رضایت آگاهانه داوطلبانه ،حق انصراف از پژوهش و رعایت حریم

برای مثال چهار جلسه ،در گروه رانندگان ارجاع دادهشده از سوی

خصوصی  /راز داری  -محرمانگی.

دادگاه و خود مراجع مؤثر باشد و اثرات آن نسبتاً باثبات است

ابزار

(گالفسکی و بالنچارد.)2112 ،

مقیاس شادکامی مونش :مقیاس مونش بهمنظور اندازهگیری

جستجوی پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که بیشتر

شادکامی طراحیشده است .با در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف

پژوهشهای انجامشده در حیطه سالمت روان رانندگان بر بررسی

دربارهی سالمت روانشناختی و مقیاسهای متنوعی که برای

متغیرهایی چون خشم و پرخاشگری تأکید داشتهاند و فقدان پژوهشی

اندازهگیری آن ساخته شدهاند ،کوزما ،استون و استونز ()2111

در زمینه اثربخشی این مداخالت بر شادکامی و خودکارآمدی

آزمونی را ساختند که بیشتر بر مقدار و شدت احساسات مثبت و

عمومی رانندگان مالحظه میگردد .ازاینرو سؤال اصلی پژوهش

منفی تأکید میکند .هرکدام از این احساسات دو بعد کوتاهمدت و

حاضر بررسی اثربخشی آموزش توانشهای روانی  -اجتماعی بر

بلندمدت را در برمیگیرد .مادههای مربوط به بعد کوتاهمدت (01

شادکامی و خودکارآمدی عمومی رانندگان است.

ماده) نشاندهنده جنبه حالتی (مثبت و منفی) و مادههای مربوط به
بلندمدت ( 00ماده) مربوط به بعد رگهای (مثبت و منفی) است.

روش
مطالعه حاضر از نوع شبهآزمایشی 0با طرح پیشآزمون -

هرکدام از جنبههای مثبت و منفی حالتی دارای  1سؤال و هرکدام از
2

. Pseudo-experimental

. One group pre-post design
. General Self-efficacy Scale

3

1
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اثربخشی بسته آموزشی توانشهای روانی  -اجتماعی بر شادکامی و...

جنبههای مثبت و منفی رگهای این مقیاس دارای  1سؤال است.

در سال  0818توسط شوارتز و جروسلم ،بهمنظور ارزیابی

سؤاالت این مقیاس بهصورت  9درجهای (بلی=( ،)2خیر= )1و

خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته شد .آزمون مذکور دارای

(نمیدانم= )0نمرهگذاری میشوند .هرکدام از جنبههای مثبت و

 21عبارت بوده و دو زیر مقیاس خودکارآمدی عمومی را میسنجد

منفی حالتی با داشتن  1سؤال ،نمرهای از  1تا  01و هرکدام از

(شوارتز و یورسالم .)0881 ،این آزمون یك ابزار خود گزارشی

جنبههای مثبت و منفی رگهای با داشتن  1سؤال ،نمرهای از  1تا 00

مخصوص بزرگساالن (باالی  02سال) است و آزمودنیها باید در

خواهند داشت .نمره کلی مقیاس با توجه به جنبههای مثبت و منفی

یك طیف لیکرت  0درجهای (از اصالً صحیح نیست تا کامالً

حالتی و رگهای و با فرمول خاصی محاسبه میشود.

صحیح است) میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یك از عبارات

در این آزمون  20عبارت وجود دارد که یك نمره خام به

آن را مشخص سازند .زمان متوسط برای پاسخ دادن به این مقیاس 0

دست میدهد که مستلزم جمعکردن نمرات بر طبق کلید پاسخ و

دقیقه است .از این مقیاس میتوان در نمونههای مختلفی استفاده

MUNSH=(PA+PE)-

کرد .برای مثال برای ارزیابی تغییرات کیفیت زندگی بیماران قبل و

فرمول ارا هشده در راهنمای آزمون

بعد از عمل جراحی ،یا بیمارانی با درد مزمن و یا آنهایی که از برنامه

) (NA+NEاست.

توانبخشی بهره میبرند.

عبارات مربوط به زیر مقیاسهای آزمون عبارتاند از:
 .0زیر مقیاس احساس مثبت)0 ،2 ،9 ،0 ،01 :0 (PA

دامنه نمرات احتمالی این آزمون در طیفی از  0تا  01قرار دارد.

 .2زیر مقیاس تجربه مثبت )09 ،00 ،01 ،08 ،29،20 ،20 :2(PE

ضرایب بهدستآمده آلفای کرونباخ مقیاس  GSE-10در کشورهای

 .9زیر مقیاس احساس منفی)1 ،4 ،1 ،9 ،8 :9 (NA

گوناگون چنین گزارششده است :در کانادا 1/99؛ در کاستاریکا

 .0زیر مقیاس تجربه منفی )00 ،09 ،04 ،01 ،09 ،21 ،22 :0(NE

1/90؛ در بریتانیا  ،1/99در فرانسه  ،1/92در اسپانیا 1/90؛ در ژاپن

پرسشنامه مونش از  1عبارت مربوط به احساس مثبت و 1

1/80؛ در کره 1/91؛ در اندونزی  1/18و در هند  1/11ضرایب

عبارت مربوط به تجربه مثبت تشکیلشده است .نمرات این دو دسته

بهدستآمده ،نشاندهنده پایایی درونی گزینههای این مقیاس در

عبارت باهم جمع میشوند و سپس مجموع نمرات عبارات مربوط به

اجرای در کشورهای مختلف جهان است .شوارزر ،بابلر ،ویاتك،

احساس منفی و عبارات مربوط به تجربه منفی از آن کم میشود.

شرودر و ژانگ ( )0881ضرایب همسانی درونی ویرایشهای

باالترین نمره خام مثبت  20است .هرچه نمره خام کسبشده باالتر

مقیاس خودکارآمدی عمومی را برای دانشجویان ،در آلمان ،1/90

باشد ،وضعیت روانشناختی بهتر است .قابلیت اعتماد این آزمون با

در کاستاریکا و اسپانیا  1/90و در چین  1/80به دست آوردند .در

استفاده از روش باز آزمایی بعد از  09ماه برابر با  1/11گزارششده

پژوهش رجبی ( )0991ضرایب روایی همگرا میان مقیاس

است (کوزما ،استون و استونز  .)2111پژوهشهایی که بهمنظور

خودکارآمدی عمومی و مقیاس حرمت خود روزنبرگ بر روی

بررسی روایی پیشبین مقیاس شادکامی مونش انجامشده ،نشان داده

 909نفر  ،1/91در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بر روی

است که این آزمون با  1/14دقت میتواند بین افراد بهنجار تمایز

 241نفر  1/21و در دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت بر روی 219

قا ل شود .همچنین مشاهده شد که این آزمون با  1/14دقت میتواند

نفر  1/29به دست آمد.

افراد افسرده را از افراد سالم افتراق دهد .بهعالوه همبستگی این

برنامه مداخله و روش اجرا :بسته آموزشی مداخالت روانی -

آزمون با دیگر مقیاسهایی سالمتروان ازجمله درجهبندی

اجتماعی رانندگان با هدف ارتقاء قابلیتهای درون فردی و بین

شادکامی یودگس ( )1/11نشاندهنده اعتماد همگرای این آزمون

فردی ایشان طراحیشده است .طراحی بسته آموزشی با اجرای

است.

نیازسنجی بر روی رانندگان شرکت واحد شروع شد و سپس با

مقیاس خودکارآمدی عمومی :مقیاس خودکارآمدی عمومی

اقتباس از برنامههای موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی

1

اصول و اهداف برنامه در قالب چهارچوب  8جلسهای پایهریزی شد.

. Positive Affect
. Positive Experience
3
. Negative Affect
4
. Negative Experience

بیش از  9نفر از اساتید دانشگاه بر روی محتوای برنامه نظر دادهاند و

2

این محتوا در طی سالهای اجرای برنامه با توجه به نیازهای جدید و
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مسا ل و مشکالت موجود مرتباً بازنگری شده است .درنهایت بسته

نظر گرفتهشده برای هر یك از جلسات  91دقیقه بود که از سال

آموزشی مداخالت روانی  -اجتماعی رانندگان مشتمل بر بخشهای

 0981تاکنون بهصورت هفتهای دو جلسه در دانشگاه خواجه

مدیریت خشم ( 0جلسه) ،رانندگی انتقامجویانه (یك جلسه) ،ارتباط

نصیرالدین طوسی اجرا میشود .اهدافی که در هر یك از بخشها

مؤثر (یك جلسه) و مدیریت تنیدگی (سه جلسه) بود .مدتزمان در

مدنظر بود به شرح جدول  0است.

جدول .0عناوین ،تعداد و اهداف جلسات بسته آموزشی توانشهای روانی  -اجتماعی رانندگان
تکالیف

جلسات

اهداف جلسات

محتوای جلسات

یکم

مدیریت خشم

مفهوم و ساختار خشم

دوم

مدیریت خشم

اندیشههای خشم برانگیز ،توانشهای بازشناسی

سوم

مدیریت خشم

توانشهای ارزیابی خشم و انتخاب راهبردهای مهارگری

چهارم

مدیریت خشم

عوامل مسبب بروز خشم

پنجم

رانندگی انتقامجویانه

رانندگی انتقامجویانه و راهبردهای پیشگیری از آن

ششم

مدیریت تنیدگی

تعریف ،انواع ،منابع و تأثیرات تنیدگی

هفتم

مدیریت تنیدگی

توانشهای مثبت اندیشی ،شوخطبعی و مدیریت زمان

هشتم

مدیریت تنیدگی

روش حل مسئله ،آموزش توانشهای تنفس ،تنآرامی و تجسم

نهم

ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر و چگونگی برقراری آن

تجربه خشم ،شدت خشم ،موقعیت خشم برانگیز ،شیوههای ابراز خشم،
ساختار خشم ،ما چگونه خشمگین میشویم
باورهای غیرمنطقی ،اندیشههای نادرست ،خطاهای شناختی ،رفتار
پرخاشگرانه ،ارزشیابی خشم ،ثبت هیجانات
خودبیانگری ،چگونگی مدیریت خشم ،وقتی طرف مقابل عصبانی است،
چه راهی به نظرتان میرسد؟ ،حل مسئله
مدیریت یك موقعیت

يافتهها

تشریح یك موقعیت خشم برانگیز و این سؤال که چه راهی به نظرتان
میرسد؟
تیپهای شخصیتی ،تجربه استرس ،منابع استرس
کار گروهی خودگویی مثبت ،شوخطبعی ،مدیریت زمان و امروز کارها
خوب پیش رفت
برگه تمرین «خلوت دریاچه کوهستان»
تمرین و دست ورزی روی مهارت همگام شدن ،پرداختن به «گوش کردن
پویا» و «هنر متقاعد کردن»

طرفی دیگر ،دادههای حاصل از پرسشنامه ارزیابی خودکارآمدی

اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه برحسب وضعیت تأهل و

عمومی نیز نشان از افزایش میانگین نمره خودکارآمدی عمومی در

مدرک تحصیلی عبارت است از اینکه  81درصد متأهل و  1درصد

مرحله پسآزمون دارد.

مجرد 19/4 ،درصد مدرک زیر دیپلم 99/0 ،درصد مدرک دیپلم و

در ادامه ،برای تحلیل دادههای پژوهش و آزمون وجود یا عدم

فوقدیپلم و  9درصد دارای مدرک لیسانس میباشند .سن این افراد

وجود تفاوت معنادار آماری در بین میانگینهای خرده مقیاسهای

بین  21تا  40سال با میانگین  98/98سال (انحراف استاندارد  )9/9و

پرسشنامه شادکامی در مراحل پیش و پسآزمون ،از تحلیل اندازه

سابقه شغلی ایشان از  0تا  91سال با میانگین  00/40سال (انحراف

گیریهای مکرر 0استفاده شد (جدول .)9
بررسی نتایج آزمون اثر بین آزمودنیها 2نشان میدهد که نیمرخ

استاندارد  )8/19بود.
یافتههای توصیفی نمرات رانندگان در خرده مقیاسهای

میانگین خرده مقیاس احساس مثبت در پسآزمون تفاوت معناداری

پرسشنامه شادکامی و خودکارآمدی عمومی در مراحل پیشآزمون و

با پیشآزمون دارد ( .)P< 1/11این تفاوت بیانگر اثربخشی مداخله و

پسآزمون در جدول  2ارا هشده است .یافتههای توصیفی حاصل از

افزایش احساس مثبت در رانندگان پس از شرکت در کارگاه

گروه نمونه بر اساس پرسشنامه شادکامی مونش نشان میدهند که

میباشد .تفاوت میانگینها در خرده مقیاسهای تجربه مثبت با میانگین

شرکت در کارگاه آموزشی مداخالت روانی  -اجتماعی ،در مرحله

( )8/81در پیشآزمون و ( )01/12در پسآزمون ،احساس منفی با

پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون به افزایش میانگین نمرهها در

میانگین ( )0/10در پیشآزمون و ( )0/09در پسآزمون و تجربه منفی

خرده مقیاسهای احساس مثبت ،تجربه مثبت و کاهش میانگین

با میانگین ( )0/21در پیشآزمون و ( )0/10در پسآزمون اگرچه

نمرات در مقیاسهای احساس منفی و تجربه منفی منجر شده است .از

1

. Repeated measure
. Between subject effect

2
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تفاوتی را در میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد،

دارای یك نمره کلی است؛ برای تحلیل دادهها از آزمون  tوابسته

بااینوجود این تفاوت ازنظر آماری معنادار نیست ( .)P> 1/11بررسی

استفاده شد .نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد میانگین نمرات

اثربخشی آموزش ارا هشده بر اساس شاخص مربع ایتای سهمی برای

پیشآزمون ( )90/90و پسآزمون ( )92/90تفاوت معناداری از هم

خرده مقیاسهای شادکامی نشان میدهد که باالترین اندازه اثر،

ندارند ( .)P> 1/11این یافته بدین معناست که مداخله نتوانسته است بر

مربوط به خرده مقیاس احساس مثبت بوده است (جدول .)9

ارتقا خودکارآمدی عمومی رانندگان تأثیر معنادار داشته باشد.

در ادامه نیز به دلیل آنکه پرسشنامه ارزیابی خودکارآمدی فقط
جدول .2یافتههای توصیفی نمرات پرسشنامه شادکامی و خودکارآمدی عمومی گروه نمونه در مراحل پیش و پسآزمون
مقیاس

پیشآزمون

خرده مقیاس
میانگین

شادکامی

خودکارآمدی عمومی

پسآزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

احساس مثبت

4/19

2/41

4/99

2/90

تجربه مثبت

01/08

9/21

00/28

9/91

احساس منفی

0/10

9/10

0/09

9/00

تجربه منفی

0/21

9/00

0/10

9/10

-

90/90

1/09

92/90

0/00

جدول .9یافتههای آزمون اثر بین آزمودنی میانگین نمرات خرده مقیاسهای شادکامی
خرده مقیاس

نوع سوم مجموع مجذورات

درجاتآزادی

 Fنسبت

سطح معنیداری

مربع ایتای سهمی

احساس مثبت

21/90

0

02/012

1/11

1/01

تجربه مثبت

04/08

0

2/90

1/18

1/12

احساس منفی

9/18

0

2/181

1/01

1/12

تجربه منفی

9/01

0

1/11

1/99

1/11

شادکامی کلی

089/10

0

9/14

1/11

1/19

بحث و نتيجهگيری

رانندگان پس از شرکت در کارگاه آموزشی میباشد .از سوی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی

دیگر ،نتایج بررسی دادههای حاصل از پرسشنامه ارزیابی

توانشهای روانی  -اجتماعی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی

خودکارآمدی عمومی نشان میدهد که اگرچه میانگین نمرات

رانندگان اتوبوس شهر تهران انجام شد .طبق چهارچوب نظری در

مقیاس خودکارآمدی عمومی در پسآزمون حاکی از افزایش

نظر گرفتهشده ،فرضیه پژوهشگران بررسی اثربخشی آموزش

خودکارآمدی عمومی رانندگان میباشد ،بااینحال این تفاوت

توانشهای روانی اجتماعی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی

ازنظر آماری معنادار نیست.

رانندگان بود .یافتههای توصیفی حاصل از گروه نمونه بر اساس

در تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش

پرسشنامه شادکامی مونش نشان داد که شرکت در کارگاه آموزشی

تجربهی مثبت و عدم تأثیر آن بر سایر مؤلفههای شادکامی در

مداخالت روانی  -اجتماعی همسو با انتظارات پژوهشگران ،در

رانندگان اتوبوس شرکت واحد شهر تهران میتوان از نتایج پژوهش

مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون منجر به افزایش

وینگاردز ،هندریك و برگر ( )2108وام گرفت .آنها در پژوهش

میانگین نمرهها در خرده مقیاسهای احساس مثبت و تجربه مثبت و

خود در اشاره به شرایط سختکاری در رانندگان نشان دادند که

کاهش میانگین نمرات در خرده مقیاسهای احساس منفی و تجربه

شادکامی رانندگان کامیون در کشور دانمارک ،در زمانهایی که

منفی شده است .بااینوجود ،تنها تفاوت میانگینها در پیشآزمون و

در استراحت به سر میبرند و یا مشغول فعالیتی مرتبط با شغلشان

پسآزمون ،در مورد خرده مقیاس تجربه مثبت ازنظر آماری معنادار

نیستند ،بهصورت معناداری بیشتر از شادکامی آنها در طول ساعات

است .این تفاوت بیانگر اثربخشی مداخله و افزایش تجربه مثبت در

کاریشان است .این یافته احتماالً با شرایط سخت و پراسترس شغل
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رانندگی مرتبط است .رانندگی جزو مشاغل سختی محسوب

رانندگی در ارتباط است .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

میشود که با استرس شغلی باالیی همراه است و این شرایط ،می

مارکساتیت و همکاران ( )2101از جهت بررسی اثربخشی

تواند شادکامی عمومی رانندگان را بیشتر از سایر اقشار مردم در

مداخالتی که سبب افزایش خودکارآمدی میشوند ناهمسو می

معرض خطر قرار دهد و بهتبع آن ،مداخالت گستردهتری برای

باشد .این مطالعه طولی با هدف ارزیابی تغییر خودکارآمدی

افزایش شادکامی در این قشر الزم است .ازاینرو شاید مداخالتی

رانندگی در حین آموزش رانندگی و بعدازآن و بررسی ارتباط آن

که صرفاً با هدف افزایش شادکامی انجام شود قادر به اثرگذاری

با رفتار رانندگی در گروه رانندگان تازهکار انجامشده بوده و نتایج

بیشتری بر شادکامی در این قشر از جامعه باشد .درحالیکه تمرکز

آن نشان داده است که خودکارآمدی رانندگان تازهکار بر اثر

آموزش ارا هشده در پژوهش حاضر بر روی افزایش مؤلفههای

دریافت آموزش رانندگی افزایش مثبت داشته است .این اختالف

شادکامی نبوده است.

نتایج میتواند به این دلیل باشد که رانندگان نوپا هنوز نیازمند

عدم اثربخشی بسته آموزشی توانشهای روانی  -اجتماعی بر

آموزش مهارتهای رانندگی بوده اما بررسی سوابق رانندگی

سایر مؤلفههای شادکامی با پژوهش شایان و احمدی قطب ()2102

رانندگان اتوبوس شرکتکننده در پژوهش حاضر نشان میدهد که

و محمدخانی و حاتمی ( )2100که ارتباط میان آموزش مهارتهای

آنها چندین سال سابقه رانندگی داشته و در کار خود ماهر شده

زندگی از قبیل آموزش توانایی مقابله با احساسات منفی ،برقراری

بودند .با توجه به کمبود پژوهشهای پیشینی که اثربخشی مداخالت

ارتباط مؤثر ،ابراز وجود و مدیریت خشم و استرس را با افزایش

روانشناختی را بر خودکارآمدی رانندگان بررسی کنند ،متأسفانه

شادکامی معنادار یافتند ،همسو نیست .این عدم همسویی عالوه بر

امکان تبیین اثربخش نبودن مداخلهای که در پژوهش حاضر انجام

تفاوت گروه نمونهها میتواند به این دلیل باشد که در پژوهشهای

شد در مقایسه با پژوهشهای دیگر وجود ندارد.

ذکرشده از پرسشنامههایی متفاوت برای سنجش متغیر شادکامی

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به مدتزمان محدود

(پرسشنامه شادکامی آکسفورد) استفاده شده بوده که مؤلفههای

برای برگزاری کالسهای آموزشی ،داشتن دادههای ازدسترفته در

متفاوت از شادکامی را میسنجد؛ حال آنکه پرسشنامه مورداستفاده

پرسشنامهها و در دسترس نبودن رانندگان برای مرحله پیگیری نتایج

در پژوهش حاضر ،پرسشنامه شادکامی مونش بوده است .مؤلفههای

تحقیق اشاره کرد .ازاینرو پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای

تجربه مثبت و احساس مثبت بر اساس پرسشنامه شادکامی مونش هر

آتی ،در صورت امکان ،ارزیابی در مرحله پیگیری نیز موردتوجه

دو از مؤلفههای تشکیلدهنده شادکامی هستند .با توجه به ارتباط

قرار گیرد و بهمنظور باال بردن روایی تحقیق در کنار گروه آزمایشی

نزدیك بین این دو مفهوم و با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری

از گروه گواه هم استفاده گردد .با توجه به آنکه پیشگیری بهترین

احساسات و هیجانات رانندگان در کیفیت رفتار رانندگی و میزان

راه در کاهش هر عامل مخربی است ،پیشنهاد میشود که اصالعاتی

خطرپذیری آنان (هگر ،آری ،تولدو و فرح ،)2101 ،نتایج پژوهش

پیرامون سالمتروان رانندگان و راهبردهایی برای مقابله با موقعیت

حاضر نشان میدهد که آموزش ارا هشده در این پژوهش ازآن

های دشوار در زمان رانندگی در برنامههای آموزش رانندگان

جهت که رانندگان را در تنظیم هیجاناتشان یاری میدهد ،مداخلهای

گنجانده شود .درنهایت آنکه با توجه به اهمیت موضوع سالمت

ارزشمند است.

روان در بین رانندگان ،به مسئوالن و مدیران شرکت واحد اتوبوس

در مورد متغیر خودکارآمدی ،علیرغم افزایش مقدار میانگین

رانی توصیه میگردد که اجرای مداخالتی که بتواند رانندگان را در

نمرات خودکارآمدی عمومی رانندگان پس از اتمام دوره آموزشی،

بعد روانشناختی تقویت کند و آنها را به مهارتهای روانی مختلف

تغییر معناداری در این زمینه مشاهده نشد .داشتن احساس

مجهز سازد جزو برنامههای استخدامی بهدفعات بیشتری در مراکز

خودکارآمدی در رانندگان ،یکی از عوامل مؤثر بر رفتار رانندگی

مختلف برگزار شود ،باشد که روشی مؤثر برای افزایش سالمت

است .رانندگان در شرایط شغلی خود مجبور هستند متغیرهای

روان در بین رانندگان شود.

مختلفی را در نظر گرفته و در لحظه تصمیم بگیرند .اعتماد آنها به
توانایی خود در رانندگی ،با میزان ریسكپذیری و خطر کردن در
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