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 چكيده

عواملی است که با  ازجمله. افزایش سطح شادکامی و ارتقاء خودکارآمدی رانندگان های اقتصادی و زندگی اجتماعی استانجام کار، فعالیتناپذیر در جداییرانندگی امری مهم و زمينه: 

گردد. به های متعددی در این زمینه طراحی و اجرا میشود و برنامهروان رانندگان میای به سالمتاجتماعی قابل حصول است. در کشورهای مختلف توجه ویژه -ی روانی هامهارتآموزش 
در صحت و سالمت شغلی رانندگان  ایران نیاز است که توجه بهدر رانندگان روانشناختی  اال بودن آمار تصادفات ناشی از مشکالتاست. با توجه به بهر حال، در ایران به این مهم توجه نشده

اجتماعی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی  - های روانیبررسی تأثیر بسته آموزشی مهارتحاضر مطالعه از هدف  هدف: رار گیرد.قروان کنندگان خدمات سالمتمرکز توجه ارا ه

شهر  22تا  0مناطق  رانیاتوبوسشرکت واحد  جامعه آماری شامل رانندگان .بودآزمون تك گروهی پس - آزمونا طرح پیشباز نوع شبه تجربی  این پژوهش شرو روش: بود.رانندگان 

در تابستان  اجتماعی -روانی  هایته آموزشی توانشبس را در زمینه موردنظرهای و آموزش شدهانتخابنفر از رانندگان به صورت گروه نمونه در دسترس  010تهران بود که از میان آنها 

آغاز شده و در فازهای مخلتف بر روی رانندگانی که متقاضی استخدام در شرکت واحد بودند اجرا  0981این پروژه از سال  طوسی دریافت کردند. نیرالدینصخواجهدر دانشگاه  0981

 .استفاده شد (0881( و مقیاس خودکارآمدی عمومی )شوارتز و جروسلم، 2111کوزما، استون و استونز، )مقیاس شادکامی مونش  دو برای ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی از. استگردیده 

 از استفاده باها دادهش دیدند. و مدیریت تنیدگی آموز مؤثر، ارتباط انهیجوانتقامی مدیریت خشم، رانندگی هانهیزمای برگزار شد، رانندگان در دقیقه 91جلسه  8طی  کهها این کارگاهدر 

بین  دهد تفاوتبرای بررسی شادکامی نشان می های مکررگیریآزمون تحلیل اندازه از آمدهدستبههای یافتهها: يافته شد. لیوتحلهیتجز وابسته t های مکرر وگیریآزمون تحلیل اندازه

 یهادادهیرو وابسته بر tآزمون  تحلیل نتایج حاصل از .معنادار است >P 11/1( در سطح =M 28/00آزمون )( و پس=M 08/01) آزمونها در خرده آزمون تجربه مثبت در پیشمیانگین
این  حالنیباا( تفاوت وجود دارد، =M 40/92) آزمونپس و( =M 90/90) آزمونشیپدهد که اگرچه در میانگین نمرات پرسشنامه ارزیابی خودکارآمدی عمومی نشان می از حاصل

داشته ی افزایش تجربه مثبت ینهزم کنندگان دراجتماعی اثر مثبتی بر عملکرد شرکت - های روانیتوانششرکت در کارگاه  گيری:نتيجه .(<P 11/1آماری معنادار نیست ) نظر ازتفاوت 

های حاصل از پژوهش یافتهدهد. نشان نمی رآمدی عمومی و کاهش احساس و تجربه منفیی افزایش احساس مثبت و خودکاینهها، تفاوت معناداری را درزمتحلیل یافته وجودیناست. باا

اجتماعی، سالمت  -های روانی آموزش توانش واژه كليدها: روان رانندگان باشد.ای مؤثر در بهبود سالمتتواند مداخلهمی اجتماعی -روانی  هایبسته آموزشی توانش حاضر نشان داد که

 .اتوبوسرانی گان شرکت واحدرانند روان، شادکامی،
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

که افزایش  است های مثبتهیجان تریناساسییکی از شادکامی 

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

نقل از  0894رود )اریکسون، دگی به شمار میمهمی از کیفیت زن

عنوان ( احساس شادکامی به2112(. ازنظر سلیگمن )2111مونتگومری 

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

تعاریف زیادی از شادکامی وجود دارد. آرگیل و  بخشد.معنا می

دارای سه  را ه و آنتعریفی از شادکامی ارا ه داد (0891کروسلند )

اند: حداکثر عواطف مثبت یا احساس خوشی، بخش مهم دانسته

حداقل عواطف منفی مانند افسردگی و اضطراب و سطح باالی 

نظر (. از2102، اکستریمرا و دوران، لوردس) رضایت از زندگی.

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

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

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

کنند که به خوشحالی آنها ای پردازش و تفسیر میگونهاطالعات را به

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

. شودت کل زندگی وی اطالق میاز درجه یا میزان مطلوبیت کیفی

شده این مفهوم دارای دو مؤلفه بر اساس تعاریف مطرح رو نیازا

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

اش( و مؤلفه فکری)ارزیابی فرد از زندگی برحسب استانداردهای 

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

پردازان بر این باورند که شادکامی نظریهرخی ب. (2112)سلیگمن، 

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

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر  واعتقادات مذهبی و ازدواج قرار دارد؛ 

شناسی ترین مباحث روانمثابه یکی از اساسی، بهو ارتقای آن آن

 (.2101؛ چن، 2119د )کوسس، شومحسوب میمثبت نگر 

روان باورهای های اثرگذار بر سالمتاز دیگر مؤلفه

با مقاله  0811باورهای خودکارآمدی از سال ؛ خودکارآمدی است

توان در تعریف خودکارآمدی می .بندورا وارد پیشینه روانشناسی شد

یشان هاکه خودکارآمدی، اعتقاد راسخ افراد درباره تواناییگفت 

، منابع شناختی و طراحی مجموعه اقدامات 2برای برانگیختن انگیزش

 خاص در موقعیتی معین است اییفهآمیز وظبرای اجرای موفقیت

دیگر، یعبارتبه (.2108)سینگ، پرادهان، پانیگرای و جنا، 

                                                           
1. Cognitive and emotional 
2. Motivation 

برای به  هایشانییهای افراد در رابطه با تواناخودکارآمدی، به قضاوت

در نظام  شود.عملکرد اطالق می شدهیح طراحثمر رساندن سطو

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

کردن و حفظ معیارهای عملکرد ورده رآکنار آمدن با زندگی است. ب

دهد، اما ناکامی در برآوردن و مناسب، خودکارآمدی را افزایش می

اسمخانی اکبری نژاد، دهد. )یحفظ این معیارها، میزان آن را کاهش م

که خودکارآمدی باالیی دارند، (. افرادی 0998، نژادیرنصاعتمادی و 

طور مؤثر با شرایط خاص مواجه شوند. توانند بهمعتقدند که می

تا جایی آنها در غلبه بر مشکالت انتظار موفقیت دارند  کهییازآنجا

-می استقامت یفکالدر تدست یابند،  کردعملاز سطح باالیی که به 

دانند، نه تهدید؛ بنابراین . این افراد مشکالت را کشاکش مینمایند

کنند. وجو میجستبرای کنار آمدن با مشکالت های جدید را راه

دهد و توانایی خودکارآمدی باال، ترس از شکست را کاهش می

مانوار، سوریانا و بخشد )را بهبود می 1و تفکر تحلیلی 0گشاییمسئله

باورهای خودکارآمدی اثر وسیعی بر (. افزون بر این، 2108ریاتنا، ساپ

توان به این شرح بیان یندهای انگیزشی دارند. این تأثیرات را میآفر

باورهای خودکارآمدی با انتخاب اهداف در ارتباط  :انتخاب؛ کرد

است؛ بدین معنا که افراد دارای خودکارآمدی باال، اهداف 

تالش، ؛ کنندلزم تالش بیشتر است انتخاب میتری را که مستپیچیده

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

بیشتری در انجام کارها دارند و عملکرد بهتری از افراد با 

هیجان: افراد با باور  ؛دهندخودکارآمدی پایین نشان می

خودکارآمدی  خودکارآمدی باال در مقایسه با افراد دارای باورهای

کنار ؛ وخوی بهتری برخوردارندپایین، در حین انجام تکالیف از خلق

های فشارزا: افراد دارای باورهای خودکارآمدی باال آمدن با موقعیت

در مقایسه با کسانی که باورهای خودکارآمدی پایینی دارند، بیشتر 

پهلوانی و های فشارزا و ناامیدکننده کنار بیایند )توانند با موقعیتمی

 (.0981جمالی روشت، 

ی کننده شادکامی و خودکارآمدی در نیبشیپبا توجه به ارزش 

آن اهمیت  دکنندهیتهدی مختلف، شناسایی علل و عوامل هاحوزه

 (.0980ی، گیب دریحو  حجت خواهدارد )عسکری، 

در جوامع امروزی، رانندگی امری مهم و ضروری برای انجام 

                                                           
3. Competency 
4. Problem-solving 
5. Analytical thinking 
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بروز تصادفات  ودی و زندگی اجتماعی است های اقتصاکار، فعالیت

 ریومها و مرگها، معلولیتوسایل نقلیه یکی از عوامل بزرگ آسیب

روانی رانندگان و تالش برای ؛ توجه به سالمتشودمحسوب می

 و هیتجز شود.محسوب می شهرهاکالنی مهم هاتیاولوی آن از ارتقا

داده است که پیشرفت نشان  شهر تهرانتصادفات رانندگی در  لیتحل

در کاهش صدمات و  تنهایی بهرانندگی هاى فنى و تجهیزات روش

روانى  سالمتحوادث مؤثر نبوده و فاکتورهاى انسانى ازجمله 

اند داشتهای در این زمینه بر عهده مالحظهرانندگان، نقش قابل

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

 بر سالمت روان رانندگان تأثیر به سزایی دارد واست که  2ایمنفی

در آنها و افراد  ساز حوادث و ایجاد صدمات و جراحاتتواند زمینهمی

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

ها، ای است که بین نیازهای شغلی با تواناییگونههای فردی بهویژگی

مطالعات  .های فرد هماهنگی وجود نداشته باشدهها و خواستقابلیت

شده بر روی رفتارهای ناایمن نشان داده است که عوامل تنش انجام

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

تردید در انجام کارها سهم به و  گیریکاهش قدرت تصمیم ،1حافظه

و  هگر-)اهرفرآند دنین داراز سوی شاغل در بروز اَعمال ناایمن ییسزا

. (2100و همکاران،  امینی؛ حاجی2101، بن، تولدو و فرح-توبمن

 عنوانبهها و فشارهای کاری مجهز شدن افراد به توانش مدیریت تنش

های شغلی ی افراد در مقابل تنیدگیسازمصونی به امقابلهیك منبع 

یدگی ازآنجاکه تن(. 0984زاده و حاتمی، آهنگرکند )کمك می

کاهش روانی افراد را به مقدار زیادی شغلی عاملی است که سالمت

که دچار تنیدگی  افرادی، درنتیجه نیروی فکری و جسمی دهدمی

شغلی هستند کمتر در خدمت تحقق اهداف فردی و سازمانی قرار 

روان هستند نسبت به گیرد. در مقابل، افرادی که دارای سالمتمی

تر تحمل ها را آسانهی دارند، ناکامینقاط ضعف و قوت خودآگا

روان را بر هم پذیر بوده و در برابر عواملی که سالمتکند، انعطافمی

مارکساتیت، اندریلواتینی، سیبوکایت، کنند )زنند مقاومت میمی

الدینی ینز؛ محمدرضایی و 2101متوالتین و سالوینسکی، -زاردکاتی

 .(0980میمند، 

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

ونقل عمومی در تهران با توجه به حجم رانندگی در سیستم حمل

یی میلیون نفر جابجا 0ترافیك و ازدحام جمعیت )روزانه حدود  یباال

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

های فیزیکی و بوده که تنیدگی تنشجزء مشاغل پر جهتنیازاو  دارد

 (.2108ز، هندریك و برگر، )وینگارد کندمی را ایجادروانی زیادی 

، 4ی بروز مشکالت جسمیتواند زمینهمی رانندگیتنیدگی در حین 

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

؛ 0980زاده و ارقامی، ورمزیار، مرتضوی، حاجیشود )عملکرد 

وامل طورکلی، عبه .(0984پور، زردخانه، سهرابیکتا، اکبریشکوهی

روان و کاهش تنیدگی تأثیر داشته متعددی ممکن است بر سالمت

و باورهای  1توان به شادکامیآنها می جملهباشند که از 

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

روان رانندگان، پژوهشگران حوزه سالمت اهمیت باالی سالمت

های ربخشی بستهبه طراحی و بررسی اثکه روان را بر آن داشته 

 یروانشناختبر کارکرد اجتماعی  - روانیمداخالت  آموزشی

؛ مجدزاده، 2101مارکساتیت و همکاران، ) رانندگان بپردازند

زاده و ؛ عباس0981زاده و منتظری، رشیدیان، شمس، شجاعی

ها که مداخالتی جهت افزایش این پژوهشنتایج  (.0982همکاران، 

که آموزش  دهدنشان می اندهی داشتهای روانی اجتماعقابلیت

برد، اجتماعی سازگاری اجتماعی را باال می - روانی مداخالت

دهد و باعث تقویت رفتارهای اجتماع پرخاشگری را کاهش می

یکتا، اکبری . نتایج پژوهش شکوهیگرددمیدر رانندگان دوستانه 

زشی ( در زمینه بررسی اثربخشی بسته آمو0980زردخانه و محمودی )

نفر از  014اجتماعی بر پرخاشگری و خشم  -ی روانی هامهارت

رانندگان شهر تهران، حاکی از اثربخشی بسته آموزشی بر کاهش 

ی، مدرس آبادهاشمپرخاشگری رانندگان بود. کاظمینی، قنبری 

( طی پژوهشی به بررسی اثربخشی 0981زاده )غروری و اسماعیلی

 21در کاهش خشم و پرخاشگری رفتاری  -گروه درمانگری شناختی 

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

رفتاری باعث کاهش معنادار خشم راننژدگی،  - شناختی یدرمانگروه

 - ابژراز پرخاشژگرانه خشم رانندگی و افزایش معنادار ابراز انطباقی

 ریتأث، محققان در پژوهشی دیگر .گرددیسازنده خشم رانندگی م

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

راننده شرکت واحد  210ی در روانشناختدرماندگی  مؤلفهاجتماعی بر 

زردخانه و یکتا، اکبریتهران نشان دادند )شکوهی رانیاتوبوس

 (.0984پور، سهراب

های آوردرویاندازه اثر متفاوتی را برای  لیهای فراتحلپژوهش

و همکاران  زینزواند. رفتاری نشان داده - های شناختیمتنوع درمان

( اثربخشی مداخالت شناختی رفتاری را برای ارتقای سالمت 2109)

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

توانند برای کمك به این افراد در نظر گرفته راهبردهای فراوانی می

الشربینی  طور مؤثری با تنیدگی رانندگی کنار بیایند.تا بهشوند 

سازی و آموزش آرام روشدر پژوهش خود از دو نیز ( 2108)

سازی به همراه شناخت درمانی استفاده کردند. نتایج آموزش آرام

های روزانه رانندگان نشان داد در هر دو حاصل از تحلیل یادداشت

حال در موقعیت ترکیبی شد؛ بااین ادجیای امالحظهگروه بهبود قابل

در مطالعه دیگری، کوگان، ریچاردز و  .بودشده بهبود بیشتری حاصل

 اجرارانندگان  ی از( درمان شناختی بك را برای گروه2110دفنباخر )

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

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

 های بلندرا افزایش داده است. در ضمن این تغییرات حتی در پیگیری

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

، توانند حتی با کمترین تعداد جلساتمداخالت شناختی رفتاری می

وی شده از سدر گروه رانندگان ارجاع داده ،چهار جلسه برای مثال

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

 (.2112)گالفسکی و بالنچارد، 

جستجوی پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که بیشتر 

در حیطه سالمت روان رانندگان بر بررسی  شدهانجامی هاپژوهش

و فقدان پژوهشی اند داشته دیتأکمتغیرهایی چون خشم و پرخاشگری 

بر شادکامی و خودکارآمدی  این مداخالتاثربخشی ینه در زم

پژوهش  اصلی رو سؤالازاین. گرددیممالحظه عمومی رانندگان 

اجتماعی بر  -ی روانی هاتوانش بررسی اثربخشی آموزشحاضر 

 .استخودکارآمدی عمومی رانندگان  شادکامی و

 روش

-آزمون با طرح پیش 0یشیآزماشبهمطالعه حاضر از نوع 

                                                           
1. Pseudo-experimental 

بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از  2آزمون تك گروهیپس

کلیه مناطق شهر تهران  رانیاتوبوسشرکت واحد  تمامی رانندگان

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

در پی فراخوانی با  0981و در ترم تابستان شده انتخابدسترس 

ی شرکت در کارگاه ی درزمینهرانهمکاری شرکت واحد اتوبوس

اجتماعی اعالم آمادگی نمودند. این  -روانی  هایآموزشی توانش

ها برگزار کردند افراد در یك جلسه توجیهی که مسئوالن کارگاه

ای از شرکت نمودند و در آن اهداف، نحوه برگزاری و خالصه

 تصادفی صورتبهها معرفی شد. این گروه از افراد عناوین کارگاه

کامالً یکسان  صورتبهرا  موردنظری هاآموزشگروه تقسیم و  9 در

دریافت کردند. مالک ورود برای شرکت در پژوهش داشتن 

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

 گرفتهمالک خروج از پژوهش در نظر  عنوانبهآموزش قبلی مشابه 

خواسته شد در  کنندگانشرکت از هادادهی آورجمعبود. برای  شده

به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. این  آزمونپسدو مرحله پیش و 

و مقیاس  ابزارها عبارت بودند از مقیاس شادکامی مونش

مورد  آنهای هادادهشوارتز و جروسلم که  9عمومیخودکارآمدی 

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز

پژوهش این  کنندگان دردر رابطه با شرکت مالحظات اخالقی

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

حریم و رعایت  رضایت آگاهانه داوطلبانه، حق انصراف از پژوهش

 .محرمانگی - راز داری / خصوصی

 ابزار
ی ریگاندازه منظوربهمقیاس شادکامی مونش: مقیاس مونش 

ی مختلف اهدگاهیداست. با در نظر گرفتن  شدهیحاطرشادکامی 

ی متنوعی که برای هااسیمقی و روانشناختی سالمت درباره

( 2111، کوزما، استون و استونز )اندشده ساختهی آن ریگاندازه

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

و  مدتکوتاه. هرکدام از این احساسات دو بعد کندیم دیتأکمنفی 

 01) مدتکوتاهی مربوط به بعد هاماده. ردیگیبرمرا در  بلندمدت

ی مربوط به هامادهجنبه حالتی )مثبت و منفی( و  دهندهنشانماده( 

ی )مثبت و منفی( است. ارگهماده( مربوط به بعد  00) بلندمدت

و هرکدام از  سؤال 1ی مثبت و منفی حالتی دارای هاجنبههرکدام از 

                                                           
2. One group pre-post design 
3. General Self-efficacy Scale 
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است.  سؤال 1ی دارامقیاس ی این ارگهی مثبت و منفی هاجنبه

( و 1=(، )خیر2=ی )بلیادرجه 9 صورتبهمقیاس  نیا سؤاالت

ی مثبت و هاجنبه. هرکدام از شوندیمی گذارنمره( 0=دانمینم)

و هرکدام از  01تا  1ی از انمرهسؤال،  1منفی حالتی با داشتن 

 00 تا 1ی از انمرهسؤال،  1ی با داشتن ارگهی مثبت و منفی هاجنبه

ی مثبت و منفی هاجنبهخواهند داشت. نمره کلی مقیاس با توجه به 

 .شودیمی و با فرمول خاصی محاسبه ارگهحالتی و 

خام به  نمرهعبارت وجود دارد که یك  20در این آزمون 

نمرات بر طبق کلید پاسخ و  کردنجمعکه مستلزم  دهدیمدست 

-MUNSH=(PA+PE)در راهنمای آزمون  شدهارا هفرمول 

(NA+NE) .است 

 از: اندعبارتی آزمون هااسیمقعبارات مربوط به زیر 

 0 :01 ،0 ،9 ،2 ،0 (PA). زیر مقیاس احساس مثبت0

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

 9 :8 ،9 ،1 ،4 ،1 (NA). زیر مقیاس احساس منفی9

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

 1عبارت مربوط به احساس مثبت و  1پرسشنامه مونش از 

است. نمرات این دو دسته  شدهلیتشکعبارت مربوط به تجربه مثبت 

عبارات مربوط به  نمراتو سپس مجموع  شوندیمجمع  باهمعبارت 

. شودیممنفی از آن کم  تجربهاحساس منفی و عبارات مربوط به 

باالتر  شدهکسباست. هرچه نمره خام  20ام مثبت باالترین نمره خ

ی بهتر است. قابلیت اعتماد این آزمون با روانشناختباشد، وضعیت 

 شدهگزارش 11/1ماه برابر با  09یی بعد از آزما باز روشاستفاده از 

 منظوربهیی که هاپژوهش(. 2111 استونزاست )کوزما، استون و 

، نشان داده شدهانجامامی مونش مقیاس شادک نیبشیپبررسی روایی 

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

 تواندیمدقت  14/1که این آزمون با  مشاهده شدقا ل شود. همچنین 

همبستگی این  عالوهبهافراد افسرده را از افراد سالم افتراق دهد. 

ی بنددرجه هازجملروان یی سالمتهااسیمقآزمون با دیگر 

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

 است.

مقیاس خودکارآمدی عمومی: مقیاس خودکارآمدی عمومی 

                                                           
1. Positive Affect 
2. Positive Experience 
3. Negative Affect 
4. Negative Experience 

ارزیابی  منظوربهتوسط شوارتز و جروسلم،  0818در سال 

شد. آزمون مذکور دارای  ساختهخودکارآمدی عمومی و اجتماعی 

 سنجدیمودکارآمدی عمومی را عبارت بوده و دو زیر مقیاس خ 21

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

باید در  هایآزمودنسال( است و  02)باالی  بزرگساالنمخصوص 

ی )از اصالً صحیح نیست تا کامالً ادرجه 0یك طیف لیکرت 

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

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

های مختلفی استفاده توان در نمونهدقیقه است. از این مقیاس می

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

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

 برند.یبخشی بهره متوان

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

در کشورهای  GSE-10آلفای کرونباخ مقیاس  آمدهدستبهضرایب 

؛ در کاستاریکا 99/1است: در کانادا  شدهگزارشگوناگون چنین 

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

ضرایب  11/1و در هند  18/1؛ در اندونزی 91/1ره ؛ در ک80/1

ی این مقیاس در هانهیگزپایایی درونی  دهندهنشان، آمدهدستبه

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

ی هاشیرایو( ضرایب همسانی درونی 0881شرودر و ژانگ )

، 90/1لمان مقیاس خودکارآمدی عمومی را برای دانشجویان، در آ

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

( ضرایب روایی همگرا میان مقیاس 0991) پژوهش رجبی

خود روزنبرگ بر روی  خودکارآمدی عمومی و مقیاس حرمت

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

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

 به دست آمد. 29/1نفر 

-برنامه مداخله و روش اجرا: بسته آموزشی مداخالت روانی 

ی درون فردی و بین هاتیقابل ارتقاءبا هدف  رانندگاناجتماعی 

است. طراحی بسته آموزشی با اجرای  شدهیطراحفردی ایشان 

و سپس با  نیازسنجی بر روی رانندگان شرکت واحد شروع شد

ی موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی هابرنامهاقتباس از 

ی شد. زیرهیپای اجلسه 8اصول و اهداف برنامه در قالب چهارچوب 

و  انددادهنفر از اساتید دانشگاه بر روی محتوای برنامه نظر  9بیش از 

 ی اجرای برنامه با توجه به نیازهای جدید وهاسالاین محتوا در طی 
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بسته  تیدرنهابازنگری شده است.  مرتباًمسا ل و مشکالت موجود 

ی هابخشمشتمل بر  رانندگاناجتماعی  - آموزشی مداخالت روانی

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

در  زمانمدتمدیریت تنیدگی )سه جلسه( بود.  )یك جلسه( و مؤثر

دقیقه بود که از سال  91ر یك از جلسات برای ه شدهگرفتهنظر 

 خواجهی دو جلسه در دانشگاه اهفته صورتبهتاکنون  0981

 هابخششود. اهدافی که در هر یك از طوسی اجرا می نیرالدینص

 است. 0مدنظر بود به شرح جدول 
 

 دگاناجتماعی رانن -ی روانی هاتوانشو اهداف جلسات بسته آموزشی  تعداد. عناوین، 0جدول

 تکالیف محتوای جلسات اهداف جلسات جلسات

 مفهوم و ساختار خشم مدیریت خشم یکم
های ابراز خشم، تجربه خشم، شدت خشم، موقعیت خشم برانگیز، شیوه

 شویمساختار خشم، ما چگونه خشمگین می

 یبازشناسی هاتوانشی خشم برانگیز، هاشهیاند مدیریت خشم دوم
های نادرست، خطاهای شناختی، رفتار شهباورهای غیرمنطقی، اندی

 پرخاشگرانه، ارزشیابی خشم، ثبت هیجانات

 یمهارگرخشم و انتخاب راهبردهای  یابیارزی هاتوانش مدیریت خشم سوم
خودبیانگری، چگونگی مدیریت خشم، وقتی طرف مقابل عصبانی است، 

 رسد؟، حل مسئلهچه راهی به نظرتان می

 مدیریت یك موقعیت ل مسبب بروز خشمعوام مدیریت خشم چهارم

 و راهبردهای پیشگیری از آن انهیجوانتقامرانندگی  انهیجوانتقامرانندگی  پنجم
تشریح یك موقعیت خشم برانگیز و این سؤال که چه راهی به نظرتان 

 رسد؟می

 سترس، منابع استرسی، تجربه اتیشخص یهاپیت تنیدگی راتیتأثتعریف، انواع، منابع و  مدیریت تنیدگی ششم

 ی و مدیریت زمانطبعشوخی مثبت اندیشی، هاتوانش مدیریت تنیدگی هفتم
و امروز کارها  زمان تیریمد ،یطبعمثبت، شوخ ییودگوکار گروهی خ

 خوب پیش رفت

 «تانکوهس اچهیخلوت در» نیبرگه تمر آرامی و تجسمی تنفس، تنهاتوانشروش حل مسئله، آموزش  مدیریت تنیدگی هشتم

 و چگونگی برقراری آن مؤثرارتباط  مؤثرارتباط  نهم
گوش کردن »پرداختن به ، مهارت همگام شدن یرو یو دست ورز نیتمر

 «هنر متقاعد کردن»و « ایپو
 

 

 اهيافته

و  تأهلوضعیت  برحسبافراد نمونه  جمعیت شناختی اطالعات

صد در 1و  متأهلدرصد  81مدرک تحصیلی عبارت است از اینکه 

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

. سن این افراد باشندیمدرصد دارای مدرک لیسانس  9و  پلمیدفوق

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

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

 بود. (19/8استاندارد 

های نمرات رانندگان در خرده مقیاس توصیفی هاییافته

 و آزمونپیش مراحل پرسشنامه شادکامی و خودکارآمدی عمومی در

 از حاصل توصیفی هاییافته. است شدهارا ه 2 جدول در آزمونپس

 که دهندمی نشان شادکامی مونش پرسشنامه اساس بر نمونه گروه

 مرحله در اجتماعی، -الت روانی آموزشی مداخ کارگاه در شرکت

 در هامیانگین نمره افزایش به آزمونپیش مرحله به نسبت آزمونپس

ی احساس مثبت، تجربه مثبت و کاهش میانگین هااسیمقخرده 

از . است شده های احساس منفی و تجربه منفی منجرنمرات در مقیاس

آمدی ارزیابی خودکار پرسشنامه از حاصل هایطرفی دیگر، داده

میانگین نمره خودکارآمدی عمومی در  افزایش از نشان عمومی نیز

 دارد. آزمونپس مرحله

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

ی هااسیمق خرده هایمیانگین بین در آماری معنادار تفاوت وجود

 اندازه تحلیل از آزمون،پس و پیش مراحل شادکامی در پرسشنامه

 (.9شد )جدول  استفاده 0مکرر هایگیری

 نیمرخ که دهدیم نشان 2هاآزمودنی بین اثر نتایج آزمون بررسی

آزمون تفاوت معناداری خرده مقیاس احساس مثبت در پس میانگین

(. این تفاوت بیانگر اثربخشی مداخله و >P 11/1آزمون دارد )با پیش

ت در کارگاه افزایش احساس مثبت در رانندگان پس از شرک

ی تجربه مثبت با میانگین هااسیمق خردهها در . تفاوت میانگینباشدیم

، احساس منفی با آزمونپس( در 12/01و ) آزمونشیپ( در 81/8)

 و تجربه منفی آزمونپس( در 09/0و ) آزمونشیپ( در 10/0میانگین )

اگرچه  آزمونپس( در 10/0و ) آزمونشیپ( در 21/0با میانگین )

                                                           
1. Repeated measure 
2. Between subject effect 
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دهد، نشان می آزمونپسو  آزمونشیپتفاوتی را در میانگین نمرات 

 بررسی (.<P 11/1آماری معنادار نیست ) ازنظراین تفاوت  وجودنیباا

 برای سهمی ایتای مربع شاخص اساس بر شدهارا ه آموزش اثربخشی

اثر،  اندازه باالترین دهد کهمی شادکامی نشان یهااسیمق خرده

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

در ادامه نیز به دلیل آنکه پرسشنامه ارزیابی خودکارآمدی فقط 

وابسته  tآزمون  از هادادهدارای یك نمره کلی است؛ برای تحلیل 

دهد میانگین نمرات نشان می تحلیل استفاده شد. نتایج حاصل از این

ت معناداری از هم ( تفاو90/92) آزمونپس و( 90/90) آزمونشیپ

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

 معنادار داشته باشد. ریتأثارتقا خودکارآمدی عمومی رانندگان 

 

 آزمونو پس شیگروه نمونه در مراحل پ یعموم یو خودکارآمد ینمرات پرسشنامه شادکام یفیتوص هایافتهی. 2جدول

 آزمونپس آزمونیشپ مقیاسخرده  مقیاس

 شادکامی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 احساس مثبت

 تجربه مثبت

 احساس منفی

 تجربه منفی

19/4 

08/01 

10/0 

21/0 

41/2 

21/9 

10/9 

00/9 

99/4 

28/00 

09/0 

10/0 

90/2 

91/9 

00/9 

10/9 

 00/0 90/92 09/1 90/90 - خودکارآمدی عمومی
 

 

 یشادکام یهااسینمرات خرده مق نیانگیم یآزمودن نیآزمون اثر ب یهاافتهی. 9جدول

 سهمی ایتای مربع دارییمعنسطح  نسبت F یآزاددرجات مجموع مجذورات سوم نوع یاسخرده مق

 احساس مثبت

 تجربه مثبت

 احساس منفی

 تجربه منفی

90/21 

08/04 

18/9 

01/9 

0 

0 

0 

0 

012/02 

90/2 

181/2 

11/1 

11/1 

18/1 

01/1 

99/1 

01/1 

12/1 

12/1 

11/1 

 19/1 11/1 14/9 0 10/089 شادکامی کلی
 

 

 گيریبحث و نتيجه

بررسی اثربخشی بسته آموزشی  از پژوهش حاضر هدف

اجتماعی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی  - های روانیتوانش

طبق چهارچوب نظری در  انجام شد.اتوبوس شهر تهران رانندگان 

، فرضیه پژوهشگران بررسی اثربخشی آموزش شدهگرفتهنظر 

ی روانی اجتماعی بر شادکامی و خودکارآمدی عمومی هاتوانش

های توصیفی حاصل از گروه نمونه بر اساس یافتهرانندگان بود. 

که شرکت در کارگاه آموزشی  دادپرسشنامه شادکامی مونش نشان 

در پژوهشگران، همسو با انتظارات اجتماعی  - مداخالت روانی

به افزایش منجر آزمون آزمون نسبت به مرحله پیشمرحله پس

تجربه مثبت و  و های احساس مثبتها در خرده مقیاسمیانگین نمره

های احساس منفی و تجربه مقیاسخرده کاهش میانگین نمرات در 

و  آزمونها در پیشتفاوت میانگین، تنها وجودنیمنفی شده است. باا

آماری معنادار  مثبت ازنظر تجربه خرده مقیاس مورد در آزمون،پس

در تجربه مثبت  این تفاوت بیانگر اثربخشی مداخله و افزایشاست. 

سوی  باشد. ازمیآموزشی رانندگان پس از شرکت در کارگاه 

های حاصل از پرسشنامه ارزیابی دادهبررسی نتایج دیگر، 

میانگین نمرات دهد که اگرچه خودکارآمدی عمومی نشان می

حاکی از افزایش آزمون پسمقیاس خودکارآمدی عمومی در 

این تفاوت  حالنیبااباشد، خودکارآمدی عمومی رانندگان می

 .ازنظر آماری معنادار نیست

های اجتماعی بر افزایش در تبیین اثربخشی آموزش مهارت

ی شادکامی در هامؤلفهآن بر سایر  ریتأثی مثبت و عدم تجربه

توان از نتایج پژوهش می شهر تهرانندگان اتوبوس شرکت واحد ران

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

ی در رانندگان نشان دادند که کارسختخود در اشاره به شرایط 

هایی که شادکامی رانندگان کامیون در کشور دانمارک، در زمان

شغول فعالیتی مرتبط با شغلشان برند و یا مدر استراحت به سر می

معناداری بیشتر از شادکامی آنها در طول ساعات  صورتبهنیستند، 

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

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

واند شادکامی عمومی رانندگان را بیشتر از سایر اقشار مردم در ت

 تری برایآن، مداخالت گسترده تبعبهمعرض خطر قرار دهد و 

شاید مداخالتی  رونیازاافزایش شادکامی در این قشر الزم است. 

با هدف افزایش شادکامی انجام شود قادر به اثرگذاری  صرفاًکه 

تمرکز  کهیدرحالباشد. قشر از جامعه بیشتری بر شادکامی در این 

ی هامؤلفهدر پژوهش حاضر بر روی افزایش  شدهارا هآموزش 

 شادکامی نبوده است.

بر  اجتماعی -روانی  هایتوانش آموزشی عدم اثربخشی بسته

( 2102ی شادکامی با پژوهش شایان و احمدی قطب )هامؤلفه ریسا

های یان آموزش مهارت( که ارتباط م2100و محمدخانی و حاتمی )

منفی، برقراری  احساساتزندگی از قبیل آموزش توانایی مقابله با 

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

. این عدم همسویی عالوه بر ستینشادکامی معنادار یافتند، همسو 

ای هتواند به این دلیل باشد که در پژوهشها میتفاوت گروه نمونه

هایی متفاوت برای سنجش متغیر شادکامی ذکرشده از پرسشنامه

ی هامؤلفهبوده که  شده استفاده)پرسشنامه شادکامی آکسفورد( 

 مورداستفادهپرسشنامه  آنکه حالسنجد؛ می متفاوت از شادکامی را

ی هامؤلفه. بوده استدر پژوهش حاضر، پرسشنامه شادکامی مونش 

ثبت بر اساس پرسشنامه شادکامی مونش هر تجربه مثبت و احساس م

شادکامی هستند. با توجه به ارتباط  دهندهی تشکیلهامؤلفهدو از 

ی رگذاریتأثنزدیك بین این دو مفهوم و با توجه به اهمیت و 

احساسات و هیجانات رانندگان در کیفیت رفتار رانندگی و میزان 

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

 ازآندر این پژوهش  شدهارا هدهد که آموزش حاضر نشان می

ای دهد، مداخلهکه رانندگان را در تنظیم هیجاناتشان یاری می جهت

 ارزشمند است.

افزایش مقدار میانگین  رغمیعلدر مورد متغیر خودکارآمدی، 

نمرات خودکارآمدی عمومی رانندگان پس از اتمام دوره آموزشی، 

غییر معناداری در این زمینه مشاهده نشد. داشتن احساس ت

خودکارآمدی در رانندگان، یکی از عوامل مؤثر بر رفتار رانندگی 

است. رانندگان در شرایط شغلی خود مجبور هستند متغیرهای 

مختلفی را در نظر گرفته و در لحظه تصمیم بگیرند. اعتماد آنها به 

پذیری و خطر کردن در ن ریسكتوانایی خود در رانندگی، با میزا

رانندگی در ارتباط است. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش 

( از جهت بررسی اثربخشی 2101) همکارانمارکساتیت و 

شوند ناهمسو می مداخالتی که سبب افزایش خودکارآمدی می

باشد. این مطالعه طولی با هدف ارزیابی تغییر خودکارآمدی 

و بررسی ارتباط آن  بعدازآنگی و رانندگی در حین آموزش رانند

بوده و نتایج  شدهانجام کارتازهبا رفتار رانندگی در گروه رانندگان 

بر اثر  کارتازهکه خودکارآمدی رانندگان  داده استآن نشان 

دریافت آموزش رانندگی افزایش مثبت داشته است. این اختالف 

هنوز نیازمند  تواند به این دلیل باشد که رانندگان نوپانتایج می

های رانندگی بوده اما بررسی سوابق رانندگی آموزش مهارت

دهد که کننده در پژوهش حاضر نشان میرانندگان اتوبوس شرکت

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

های پیشینی که اثربخشی مداخالت . با توجه به کمبود پژوهشبودند

 متأسفانهخودکارآمدی رانندگان بررسی کنند،  ی را برروانشناخت

ای که در پژوهش حاضر انجام امکان تبیین اثربخش نبودن مداخله

 های دیگر وجود ندارد.شد در مقایسه با پژوهش

محدود  زمانمدتتوان به یمهای این پژوهش یتمحدوداز 

در  رفتهازدستهای ی آموزشی، داشتن دادههاکالسبرای برگزاری 

ها و در دسترس نبودن رانندگان برای مرحله پیگیری نتایج شنامهپرس

های گردد که در پژوهشرو پیشنهاد میازاین تحقیق اشاره کرد.

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

منظور باال بردن روایی تحقیق در کنار گروه آزمایشی قرار گیرد و به

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

شود که اصالعاتی راه در کاهش هر عامل مخربی است، پیشنهاد می

روان رانندگان و راهبردهایی برای مقابله با موقعیت پیرامون سالمت

های آموزش رانندگان های دشوار در زمان رانندگی در برنامه

اهمیت موضوع سالمت با توجه به آنکه  تیدرنهاگنجانده شود. 

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

ی که بتواند رانندگان را در تالمداخگردد که اجرای رانی توصیه می

های روانی مختلف ی تقویت کند و آنها را به مهارتروانشناختبعد 

کز بیشتری در مرا دفعاتبههای استخدامی مجهز سازد جزو برنامه

برای افزایش سالمت  مؤثرمختلف برگزار شود، باشد که روشی 

 روان در بین رانندگان شود.
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(. 0998اسمخانی اکبری نژاد، هادی؛ اعتمادی، احمد؛ و نصیرنژاد، فریبا )

روان و پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی و رابطه آن با سالمت

 .09-21، (2)9 ،زن و مطالعات خانواده .آموزان دختردانش

اثربخشی آموزش مدیریت (. 0984) محمد، حاتمی ؛ وژیال ،آهنگرزاده

کاری خبرنگاران دارای تنیدگی در فزون چندوجهی تنیدگی

 .01-41(، 40) 04 ،علوم روانشناختی، شغلی

سنجش سرمایه (. 0981پهلوانی، اختر؛ و جمالی روشت، سعید )
. نور استان آذربایجان شرقیروانشناختی کارکنان در دانشگاه پیام

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه، جهاد دانشگاهی واحد 

 استان هرمزگان.

 سفندیار؛آزاد، ا باس؛عبادى، ع رغام؛پور، ضلیچراغع هرا؛امینى، زحاجى

میزان بررسى  (.0998) رمزنسب، ه سنایىو  اوود؛د تدریسى،

فصلنامه مطالعات فراوانى استرس شغلى در رانندگان شهر تهران. 
 .009-091 ،(0) 1 ،مدیریت انتظامى

(. بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای 0991رجبی، غالمرضا )

تربیتی و شناسی دانشکده علومخودکارآمدی در دانشجویان روان

. مرودشتزاد شهید چمران اهواز و دانشگاه آ دانشگاهروانشناسی 

 .000-022(، 0)2، های نوین تربیتییشهاندفصلنامه 

(. 0980، سعید؛ و محمودی، مریم )اکبری زردخانه ؛محسن ،یکتاشکوهی

اجتماعی رانندگان بر  - روانی یاهاثربخشی آموزش مهارت

 4، ی روانشناختیهامدلو  هاروش. خشم آنانو پرخاشگری 
(20 ،)98-29. 

غالمرضا ، پورسهرابو  ؛سعید، اکبری زردخانه ؛محسن ،یکتاشکوهی

 مطالعه: اتوبوس رانندگان ارتقاء ایستادگی و رواندرستی(. 0984)

 .991-929(، 49) 04، علوم روانشناختی. مقدماتی بخشیاثر

زاده، محمد؛ میرزایی، حسین؛ بهزاد، بصیرت شهریار و کاشانی، عباس

نفس بر میزان گرایانه عزتبررسی نقش مداخله(. 0982)شمسی 
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