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 چكيده

ای ناسازگار هبینی رضایت از زندگی بر اساس طرحوارهاما پیش اند،رضایت از زندگی پرداخته بینیتحقیقات متعدد به پیش زمينه:

اری های ناسازگاز زندگی بر اساس طرحواره بینی رضایتهدف از پژوهش، پیش هدف: اولیه و سبک زندگی مغفول مانده است.

پرستاران همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه   -توصیفی پژوهش از نوع روش:. بوددر پرستاران اولیه و سبک زندگی 

 عنوان نمونهبه  دسترس، گیری درروي نمونه نفر به 021تعداد بودند.  11-18 بیمارستان امام خمینی و مصطفوی شهر تهران در سال

(، پرسشنامه 0113( اندیکت و همکاران )Q-Les-QSF) گی، پرسشنامه رضایت زنداز اندعبارت ابزارپژوهش. انتخاب شدند

آزمون همبستگی  با استفاده ازها، تحلیل داده .(2110) یلرواسمیت( و پرسشنامه سبک زندگی م2112)YSQ-SF)) یانگطرحواره 

 بین رضایت از زندگی و سبک زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد :هايافته. شد انجام رگرسیون گام به گام پیرسون و

(110/1 p<همچنین بین رضایت از زندگی و طرحواره .)( 110/1های ناسازگاری اولیه رابطه معناداری وجود دارد p< .) 

ضایت از ر واژه كليدها: بینی کردند.پیش های ناسازگار اولیه و سبک زندگی، رضایت از زندگی راطرحواره گيری:نتيجه

 ، پرستارانهای ناسازگاری اولیه، سبک زندگیزندگی، طرحواره
Background: Numerous studies have predicted life satisfaction, but life satisfaction prediction 

based on early maladaptive schemas and lifestyles has been neglected. Aims: The purpose of this 

study was to predict life satisfaction based on early maladaptive schemas and lifestyle in nurses. 

Method: The study was descriptive-correlational. The statistical population of this study was all 

nurses of Imam Khomeini and Mostafavi hospitals in Tehran in 1997-98. 150 individuals were 

selected by convenience sampling method. The tools of the study are: The Life Satisfaction 

Questionnaire (Q-Les-QSF) of Indic et al. (1), the Young Schema Questionnaire (YSQ-SF) and 

the Milwaukee Lifestyle Questionnaire (2001). The Pearson correlation coefficient was performed 

step by step. Results: There was a significant positive relationship between life satisfaction and 

lifestyle (p<0/001) and there was a significant relationship between life satisfaction and early 

maladaptive schemas (p<0/001). Conclusions: Early maladaptive schemas and lifestyle predicted 

life satisfaction. Key Words: Satisfaction with life, early maladaptive schemas, lifestyle saints, 

nurses 
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 مقدمه

م های اصلی زنجیره مراقبت و پرستاران سالپرستاران یکی از رشته

به طوری که  جزء عوامل اساسی برای ارتقاء کیفیت مراقبت هستند؛

 و بین نیروی کار پرستاری سالم و ارتقاء سالمت بیمار ارتباط مثبت

چرا که پرستاران اغلب الگوهای نقش بالقوه  ار شده،قوی برقر

از طرفی یکی از اهداف کلیدی در مدیریت  شوند.محسوب می

سلیمانی، مسعودی، باشد )سالمت و رضایت پرسنل می سازمانی نیز،

(. باتوجه به اینکه مراقبت 0310؛ حیدری،2118قربانی و حسن پور، 

د، آنها یک با بیماران هستنکنندگان، خصوصاً پرستاران درارتباط نزد

های زیادی قرار گیرند، و در نتیجه یر تنشت ثممکن است تحت 

. (0312بهرامی، ) یردبگیر قرار ت ثکیفیت زندگی خود آنها تحت 

ردی بخش فو رضایت مؤثری زندگی مفید، رضایت از زندگی الزمه

است؛ و شامل ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان 

 (2111نو )اانزتتپوکرو  تتتیرا(. 2112کیز، شمتکین و ریف،)است 

. ندادهکر حمطر عوامل متعددی را در افزایش رضایت افراد از زندگی

نظیر آمادگی ) یستیزتوان در دو دسته عوامل این عوامل را می

ط نظیر رواب) یروان -عوامل اجتماعی  ( وژنتیکی و سالمت جسمانی

رایت و نمود )بندی ( طبقهروانی اجتماعی مطلوب و نیازهای

 اتیتنظری بهی اهیندآفز توجه خیراهای لسا(. در2111کروپانزانو،

در  مؤثر 0تیناختشی دهاتینآفر یتمعرفو  شناخت لاتنبد هتب هتک هدتش

(. 2114ینچام وداویال، ف کاچادوریان،اند )هرضایت اززندگی بود

ه بود هاحوزه طرحوارههای شناختی مورد توجه دراین یکی از پدیده

 ارهوتتطرح هتتک اتتنجآ(. از 2111دوزیس، مارتین و بایلینگ، است )

 و ندرومی رکا به تطالعاا پردازي ایرتچوبی براتچه دتتهماننها 

 ندگیز یهاموقعیت به نسبت ادرتفا عاطفی یهاکنشوا هکنند تعیین

 دگیتناز ز ضایتر با که هشد گفته ،باشندیم دیبین فر بطو روا

، لاتمث انوتهعنت(. ب2113و فلدمن، گراس پاپالیا،) دتندار هتبطرا

 به طمربو تطالعاا ،نددار ضایتر دوتدگی ختنزاز  هتک انیتکس

 ایجتنت هتب منتهی که کنندیم یبند طبقه کلیتش هتبرا شان یزندگ

 هتب هستند ضیرانا دخو ندگیاز ز که کسانی اتما .دوتش یتبخش تذتل

یانگ، ) تدندار یترتتبیش یشارتتگ دگیتتنز یتمنف یاتههتجنب

ها از ابتدای زندگی شکل (. طرحواره2113گلوسکو و ویشار، 

هند دیر قرار میت ثو در تمام طول زندگی، فرد را تحت  اندگرفته

                                                           
1. cognitive process 

(. اما 0111، دای، یا او و همکاران، کاستا یانگ، مک کری،)

ه خود، دیگران و های اولیه باورهای هستندکه افراد دربارطرحواره

محیط دارند و به طور معمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوص 

زانگ ) یرندگنیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می

 شدن از تجربهاعی تجتماسیر تم در نکادکو(. از طرفی، 2101وهه،

 بکتس یا هنیذ ینقشههاو  کنندیم ینتیجهگیر دخو فاعلیهای 

 ینیاد باآنها در مواجهه شدن "من کوچک"که برند زاتسیتم دگیتنز

 توسط که ستازندگی اصطالحی بک تس .دتکنیتم کمک رگبز

 ناتبی و تدتبلندم افدتها ،هاآرزو یهندداربردر  که شد حمطر لرآد

ست افرد ضروری "امنیت"شرایط اجتماعی یا شخصی است که برای 

ای از جموعهم انعنو به ندگیز سبک(. مفهوم 0382علیزاده، )

 یهالسادر ی تهنذروته طتب دفرر که هاست  یتیشخص ییژگیهاو

 دیرتف یهتیافت ماتنظی وارهحرتط وعیتن بتقالآن را در  کیدکو لیهاو

 دبو معتقد لرآد کند.یم حیاطر دخو ایبر ادهخانو جتماعیات تفیادر

 حلرا در  کمک بیشترین برای اینکه را ايندگیز سبک د،فر که

 ینا ،دهدیم يسترتگدارد  دگیتنز فتتکلی هتس هتب طومرب تمشکال

کنش متقابل اجتماعی با همساالن، کارکردن یا  از: تندرعبا تکالیف

(. رضایت مندی زناشویی را 2118کرن، ) یمیتوصمسودمند بودن 

توان نتیجه خرسندی عمومی از زندگی مشترک، رضایت از روابط می

نجارزادگان و دست )مندی عاطفی و هیجانی و رضایت جنسی

 (.0318فرهادی، 

ر تکثات تگف توانیم هشیوپژ و ینینظرمبا یبندجمع در

 موضوع که رضایت نتیا رددگی تنزز اایت تضره تعرص انهشگروپژ

 یجنبهها ماتتم رتبای هتل مالحظتقابثیر  تت ننساا در از زندگی

 متما به آنها یاتنشهتکوا همچنین و فعالیت چگونگی ،شخصیتی

 نیز عموضو ینادرعین حال ند. دار نظر قتفاا دارد، ندگیز ادثحو

 ومنفی  ادثبا حو هاارهوتطرح هتک تتسای اهدتش هتپذیرفت رتما

هنگامی که طرحواره های اولیه  .نددار تعامل ندگیز نیروا یهارفشا

 اتی مستقیم و هشد منتشر نهیجاشوند سطوحی از ناسازگار فعال می

 رتنظی ناختیتش یشفتگیهاآ از مختلفیال منجر به اشکتقیم تغیرمس

ناتوانایی شغلی، نداشتن پیشرفت تحصیلی،  اب،طرتضا ،گیدرتفسا

(. 0382لطفی، شوند )سوءمصرف مواد و تعارضات بین فردی می

ه کنشان داد  نیدر کشور چبرروی کارمندان دولت  یامطالعه نتایج
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سبک  یتورهااکبا ف یمرتبط با سالمت یزندگ تیفیک یفاکتورها نیب

خواب، مصرف الکل،  ه،یتغذ دن،یکش گاریکه شامل س یزندگ

 یداریمعن یو ساعات کار، همبستگ یتحرک یصبحانه، ورزي، ب

سبک "دیگر با عنوان یادر مطالعه (.2102وجود دارد )جونکیو، 

نشان  "در کشور انگلستان اسامزندگی و کیفیت زندگی بیماران 

تواند بر روی کیفیت زندگی یکه تغیر سبک زندگی م دهدیم

( 2110بالنک )لی  .)2102 ،سیهادک (مثبتی داشته باشد ثیر بیماران ت

های فردی و پرستاران هم جنبه های دیگر،کند، همانند حرفهمی انیب

تواند ها میدارند و رضایت کلی از این جنبه شانیزندگی برای احرفه

نجایی باشد. از آ ریت ثحت توسط هر دو عوامل فردی و مربوط به کار ت

 که رابطه میان عوامل کاری و رضایت کلی از زندگی دو سویه است،

 رار بگیرند،ق ریت ثعواملی که می توانند توسط مدیران پرستاری تحت 

های مثبت و منفی محیط کار هستند و اهداف مناسبی برای جنبه

و  انیدادیبپژوهش  (.0310امینی و همکاران، هستند )مداخله 

با  یزندگ تیفیاز ک ییها( نشان داد که جنبه2110همکاران )

 .دارند یرابطه منف هیناسازگار اول یهاطرحواره

الذکر و گستردگی حیطه خدمات با ت کید بر مطالب فوق

های انجام شده در زمینه نقش پرستاری و نیزحجم محدود پژوهش

حاضر  وهشعوامل مرتبط با رضایت اززندگی پرستاران در کشور، پژ

های ناسازگار اولیه و سبک زندگی بر با هدف تعیین نقش طرحواره

رضایت از زندگی در پرستاران انجام گردید تا شاید بتوان از این 

 نی متطریو به اطالعات ارزشمندی در راستای برنامه ریزی به منظور 

 و ارتقاء رضایت از زندگی پرستاران دست یافت.

های که در باال به آنها اشاره شد، می شبا توجه به مطالب و پژوه

ضایت بینی رتوان پی برد که دو مورد از مهمترین متغیرها جهت پیش

های ناسازگار اولیه و سبک زندگی هستند و از طرحواره از زندگی،

ی و به شناسایی نقش سبک زندگ مستقالًآنجا که درگذشته پژوهشی 

 رضایت از زندگی باالخصبینی های ناسازگار اولیه در پیشطرحواره

توان گفت که این کار پژوهشی می نپرداخته است؛ در جامعه پرستاران

 بنابراین با توجه به مطالب فوقیک تحقیو بدیع و نوآورانه است. 

 یباشد که آیا مگویی به این سؤال میپژوهش حاضر درصدد پاسخ

و  یههای ناسازگاری اولتوان رضایت از زندگی را براساس طرحواره

 بینی کرد؟سبک زندگی پیش

                                                           
1. Q-Les-QSF 

 روش

از نظر  و یکاربرد قاتیاز نظر هدف، جزء تحق ویتحق یطرح کل

مورد  یبود. جامعه آمار یهمبستگ -ی فتوصی هاداده آوریجمع

پرستاران شهر تهران بودند. روي  هیمطالعه در تحقیو حاضر، کل

از  .در دسترس بود یریگدر پژوهش حاضر از نوع نمونه یریگنمونه

ه ب با استفاده از جدول مورگان، ،پرستار 021زنان و مردان  هیکل نیب

. مالک شرکت داده شدند ویعنوان نمونه انتخاب شدند و در تحق

مندی آگاهانه نسبت به ورود به پژوهش داشتن تمایل و رضایت

شرکت در پژوهش بودو مالک خروج از مطالعه داشتن اختالل 

طور عدم رضایت ازحضور دید و همینروانشناختی و یا جسمانی ش

 کنندگان شفافدر پژوهش بود. ابتدا هدف از مطالعه برای شرکت

ا را هشد و پس از کشف رضایت از آنها درخواست شد تا پرسشنامه

به ذکر است که در این پژوهش رعایت اصول  الزم تکمیل کنند.

 کنندگاناخالقی نظیر ضمانت محرمانه بودن اطالعات به شرکت

راد اف یها، ابتدا هدف از پژوهش برابرای اجرای پرسشنامه اعالم شد.

 این نتایج تحلیل و تجزیه و هامنظور بررسی داده بهبیان گردید. 

های آمار استنباطی مانند روي و توصیفی آمار هایروي از پژوهش،

گام به گام استفاده شده است.  ونیرگرس لیو تحل رسونیآزمون پ

 انجام پذیرفت. SPSSافزار با استفاده از نرم هاداده لیتحل

 ابزار

این پرسشنامه،  :0زندگی از پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت

 04ساخته شده است که از  0113و همکاران در سال  کتیتوسط اند

ت سالم از لذت فرد و تیشده است که سطو رضا لیتشک هیگو

 ،یاطات اجتماعارتب ،یخانگ یهاتیفعال و کار خو، خلو و ،یجسمان

رد عملک ییاوقات فراغت، توانا یهاتیفعال ،یارتباطات خانوادگ

خانه  طیشرا ،یاقتصاد تیوضع ،یعالئو جنس ایو  هاتیروزانه، فعال

ساس خوب اح و یینایب تیوضع ،یکیزیف دنیچرخ ییتوانا ،یزندگ و

ورت بص یگذار نمرهسنجد. یم طول هفته گذشته را در یبودن کل

 یاالب یهمبستگ بیضر دریاسکن .باشدیم یانقطه 2 کرتیل فیط

 بیضر تیدانسته و پال یقو یرا نشان دهنده ارتباط درون ابزار 2/1

ا ابزار ب ییایداند. پامی قبول قابل ابزار دانستن روا جهت را ≥1/1

و در روي دو  13/1کرونباخ  ی، با آلفا11/1-18/1آزمون مجدد 

، (2110)و همکاران ی تقرب در پژوهش. کردن محاسبه شد مهین
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ین ا درصد حداکثر نمره فرم کوتاه نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر

 بود. SWLS 10/1ابزار پرسشنامه و نمره 

( 2112) انگی این پرسشنامه، توسط :0 پرسشنامه طرحواره یانگ

شکست /  اسیخرده مق 02و  هیگو 61ساخته شده است که از 

، یجانیه تیمحرومی، جانیه یر/ بازدا یاحتماع یانزوای، وابستگ

در  یریپذبیآسی، شدگ ترکی، ختگیبه هم ر ،جلب توجه، نقص

 ،اعادالنهن یارهای/ مع هیکردن، تنب یقربان خودی، ماریبرابر ضرر و ب

رت بصو یگذارنمره .شده است لیتشکی، اعتماد یو ب استحقاق

 یهپرسشنامه با محاسب نیا ییایپاباشد. یم یانقطه 6 کرتیل فیط

. همچنین، پایایی گزاري شده است 14/1کرونباخ  یآلفا بیضر

گویه توسط صدوقی و همکاران  12ی طرحواره یانگ با پرسشنامه

(، 0382(، آهی و همکاران )2110(، والر، مایر و اوهانیان )0381)

(، ولبورن 2112ریجکبور، وندنبرگ و ون دن برگ و ون دن بوت )

( در مقیاس کلی از 2112همکاران ) ( و گالسر و2112و همکاران )

بوده  13/1تا  62/1ها به طور کل بین و در زیرمقیاس 16/1تا  14/1

 (.0311است )غیاثی و همکاران، 

 یپرسشنامه سبک زندگ :2پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت

 یپرسشنامه دارا نیشده است. ا یطراح (2110) یتو اسم لریتوسط م

س به و سپ یبه فارس یاصل یپرسشنامه یپرسش است که از رو 21

نمره  نفر(. 3 یلهبرگردانده شده است )در هر نوبت به وس یسیانگل

پنج  یاست. هر پرسش دارا کرتیل فیپرسشنامه براساس ط یگذار

و هرگز  4= ، به ندرت3= اوقات ی، گاه2= ، اغلب0= شهیپاسخ )هم

 ندیاناخوش یدگسبک زن یباالتر نشان دهنده یهاباشد. نمرهی( م2=

شده پس از ترجمه به روي باز  ادیپرسشنامه  ییو ناسالم است. روا

صفهان ا یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه یاعضا لهیترجمه به وس

مبتال  ماریب 21در مورد  لوتیمطالعه پا کیآن در  ییایشده و پا ییدت 

 2/1ها باالتر از تک پرسشکرونباخ تک یو آلفا 86/1 هیر یماریبه ب

 (.0314احمدی، بدست آمد )

 هايافته

های ناسازگاری طرحواره "های به منظور بررسی نرمال بودن داده

 -کلموگروف»از آزمون  "اولیه، سبک زندگی، رضایت از زندگی

 ها برقراراستفاده شد نتایج آن نشان داد این مفروضه 3«اسمیرنوف

                                                           
1. YSQ 
2. MS-LAQ 

و سبک  =F= ،12/1 P 003/1های ناسازگار اولیه است. )طرحواره

 ، =F 032/1و رضایت از زندگی  =F= ،12/1 P 331/1زندگی 

12/1 P=منظور بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون ناپارامتریک (. به

بود  اربرقر نیز مفروضه این شد استفاده اسمیرنوف –کلموگروف 

و رضایت از  =Pو سبک زندگی  =Pهای ناسازگار اولیه )طرحواره

 (.=Pزندگی 
 

 .های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته. 0جدول

 انحراف معیار میانه میانگین هامتغیر

 82/01 21/310 01/211 های ناسازگاری اولیهطرحواره

 14/04 11/12 20/66 سبک زندگی

 81/03 11/60 22/22 از زندگی رضایت
 

 

 یاز زندگ تیو رضا یسبک زندگ نیرابطه ب 2جدول بر اساس 

 تیبا رضا هیاول یناسازگار یهاو طرحواره یزندگاز  تیرضا 181/1

ک و سب یاز زندگ تیرضا نیب نیباشد. بنابرایم 881/1 یاز زندگ

رابطه معنادار  درپرستاران هیاول یناسازگار یهاارهو طرحو یزندگ

 وجود دارد.
 

 پیرسون بین متغیرها همبستگی ضریب . آزمون2جدول

 0 2 3 

   - ولیههای ناسازگاری ا. طرحواره0

  - 181/1** سبک زندگی .2

 - 643/1** 881/1** از زندگی تی. رضا3

 

 معنی دار است. 10/1** در سطو 
 

حداقل  یاًرگرسیون معنادار بوده؛ و ثاناوالٌ، 4جدول  بر اساس

 .ده استبینی متغیر مالک مؤثر بودر پیش ن،یبشییکی از متغیرهای پ

اثر  ن،یبشیپ ریدو متغکه هر  دهدینشان م 2جدول  جینتا

دارند؛ که سهم  ی پرستاراناز زندگ تیرضا زانیبر م یمعنادار

 41 ،یدرصد، و سهم سبک زندگ 08 ه،یاول یناسازگار یهاطرحواره

 ترشیب یسبک زندگ زانیسهم م، درصد 12 نانیبا اطم باشدویدرصد م

ز ا تیرضا زانیم ینیبشیدر پ هیاول یرناسازگا یهااز سهم طرحواره

 .است یزندگ

 

 

 

3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
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 متغیرها. اساس بر رگرسیون مدل . خالصه3جدول

 (S.E.Eخطای معیار برآورد ) تعدیل شده 2R (2Rضریب تبیین ) (Rضریب همبستگی چندگانه )

21/1 33/1 33/1 12/08 
 

 

 واریانس تحلیل آزمون محاسبه نتایج . 4جدول

 F sig میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات مدل
 182/30122 2 63442/262 رگرسیون

 202/321 321 621/022833 باقی مانده 10/1 21/11

 - 360 013/081211 کل
 

 

 بینپیش متغیرهای به مربوط T آزمون و نتایج رگرسیونی . ضرایب2جدول

  ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده مدل
t سطو معناداری 

 B Std. Error Beta 
 112/1 16/8 - 04/01 12/88 مقدار ثابت

 112/1 13/4 08/1 122/1 21/1 های ناسازگاراولیهطرحواره

 112/1 18/00 41/1 142/1 41/1 سبک زندگی
 

 

 گيریبحث و نتيجه

ای ه طرحواره نشان داد که بین رضایت از زندگی وپژوهش نتایج 

ای هارد و طرحوارهرابطه معناداری وجود د پرستاران ناسازگاری اولیه

 ند.کرا پیش بینی می پرستاران ناسازگار اولیه، رضایت از زندگی

همکاران بیدادیان و  پژوهشنتایج این بخش از پژوهش با نتایج 

این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که  د.همخوانی دار (2100)

های ناسازگار اولیه با کاهش رضایت از زندگی رابطه دارند طرحواره

 همسو است. (2112هایی همچون کیز و همکاران )ها با یافتهین یافتها

ازگار های ناستوان گفت که حضور طرحوارهیمدرتبیین این یافته 

اولیه ممکن است در بین افرادی که از زندگی خود راضی هستند و 

وجود  .آنهایی که رضایت از زندگی کمتری دارند تمایز ایجاد کند

ن با ما همدلی دیگرا» یرنظبدبینانه نسبت به زندگی  های منفی ودیدگاه

کنند، نزدیکان ما از ما حمایت های ما را برآورده نمیندارند، آنها نیاز

 گویند ویا احساسدهند و به ما دروغ میکنند، ما را آزار میکافی نمی

ام و در هر زمینه شکست خواهم اینکه من شخصی شکست خورده

ب فراخوانی هیجانات منفی شده و بروز چنین همگی موج «خورد و...

حالتی در نهایت کاهش رضایت از زندگی در فرد را به دنبال خواهد 

 یانگ هاییافته به توانمی فوق هاییافته تبین در هم چنین داشت.

 طریو از هاطرحواره داده است، نشان که کرد هم استناد (0111)

 به واندتمی خلقی التاختال و شخصیت اختالالت بر یرگذاریت ث

 که بطوری. اشندب داشته یرت ث نیز بین فردی روابط بر مستقیم غیر طور

 کردند ادعا( 2111) همکاران و دوزیس (،2111همکاران )و  یانگ

 یامقابله راهبردهای از طرحوارهای ناسازگار دارای افراد که

 راکدا که از آنجایی. گیرندمی بهره زندگی شرایط در ناسازگارانه

-تحریف ریت ث تحت شدت به که چند هر یکدیگر به افراد بازخورد و

-سوگیری موجب ناسازگار هایطرحواره گیرد، قرار شناختی های

 اسیشنآسیب در هاسوگیری این و شودمی تفسیر رویدادها در هایی

 در تحریف تفاهم، عدم به صورت فردی میان روابط در روانی

 توجه با و آیندمی پدید روابط در بینانه قعوا غیر انتظارات ها،نگري

 یابند، برمی تداوم خود زندگی مسیر در هاطرحواره که این به

 2111 یانگ گذارد.یر میت ثفرد با خود و دیگران  چگونگی رابطه

ای هترین مؤلفهیمیقد ناسازگار اولیه هایکه طرحواره معتقد است

درباره خودمان هستند و از شناختی و باورها و احساسات غیر شرطی 

تعامل خلو و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، 

های اولیه زندگی به وجود خواهر و برادرها و همساالن در طی سال

پذیری و اشکال های غیر شرطی، آسیبآید و این طرحوارهمی

 دهدنوروتیک اختالالت و مشکالت روانشناختی را افزایش می

یافته  (. همسویی0318ی گل سفیدی، نویدی مقدم و منیرپور، تراب)

 است که نکته این بیانگر شده ارائه هایپژوهش پژوهش با این های

وجود  رابطه از زندگی رضایت و اولیه ناسازگار هایطرحواره بین

 ناسازگار طرحواره که افرادی داشت اذعان توانمی به عبارتی دارد.

  تعامالت ناسازگارانه در یامقابله راهبردهای از است که طبیعی دارند
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 از فردی خود بین تعامالت در کنند. وقتی افراد استفاده خود

 به تواندمی آن پیامد استفاده کنند ناسازگار ایراهبردهای مقابله

 منجر مختلف در ابعاد زندگی رضایت عدم ویژه به تعاملی مشکالت

زسوی دیگر یانگ و همکاران (. ا2118 همکاران، و یانگ (شودمی

اند که افرادی که طرحواره مثبتی دارند کمتر ( اظهار داشته2113)

احتمال دارد دچار بیماری شوند زیرا این افراد هیجان های مثبت 

-کنند و زمانی که در مقابل مشکالت قرار میبیشتری را تجربه می

نین نتایج همچ گیرند توانایی بهتری برای مقابله با فشارها دارند.

ه رابط یو سبک زندگ یاز زندگ تیرضا نیب پژوهش نشان داد،

 .کندیم ینیبشیرا پ یاز زندگ تیرضا ،یوجود دارد و سبک زندگ

( و 2102) یوهای جونکاین بخش از پژوهش با پژوهش یجنتا

 این پژوهشگران نشان دادند که بین ( هم سو است2102) یسهادک

ی معناداری وجود دارد و رابطه سبک زندگی با رضایت از زندگی

دگی بینی رضایت از زنتوان به پیشبا اتخاذ سبک زندگی خاص می

زندگی  از آنجا که سبک توان گفت:در تبیین این یافته میپرداخت. 

یا  اجتماعی شرایط ناتبیو  تدتم بلنداف دتها ،هاآرزو یهندداربر در

و  (0382ده، علیزااست ) امنیت فرد ضروری برای که است شخصی

فراد ای که ادر رضایت از زندگی است به گونه مؤثریکی از عناصر 

 توانند زندگی توام با رضایتی رابا اتخاذ سبک زندگی مناسب می

های زيآمو ارائهبنابراین آموزي تغییر سبک زندگی با  .تجربه کنند

ای در خصوص حل تعارضات و به چالش کشیدن عقاید و یژهو

با  کند وب بر افزایش رضایت از زندگی کمک میاحساسات معیو

توان میزان رضایت از زندگی آنها را بررسی سبک زندگی افراد می

بینی نمود. بنابراین برای افزایش رضایت از زندگی پرستاران پیش

 توان سبک زندگی مطلوبی را به آنها پیشنهاد نمود که رضایتمی

د رضایت از زندگی خیلی رسبه نظر می مندی بیشتری را حس کنند.

از  ی دارد.کوچک بستگ هایموفقیتهای بزرگ، به بیشتر از موفقیت

توان به محدود بودن نمونه پژوهش، های پژوهش حاضر میمحدویت

 عدم استنباط رابطه علی معلولی به دلیل اجرای مطالعه همبستگی و

ز بینی کننده رضایت اهای پیشعدم بررسی تعیین کلیه شاخص

شود که مطالعات آینده هم راستا می لذا پیشنهاد .گی اشاره نمودزند

یر رضایت از بینی متغیبا این پژوهش به بررسی سایر متغییرها در پیش

زندگی پرداخته و در جهت طراحی و کاربست برنامه مداخالتی 

 بین در راستای شاخص رضایت از زندگیمبتنی بر متغییرهای پیش

شود در مراکز درمانی حوزه پیشنهاد می اقدام نمایند، هم چنین

های ناسازگار و رویکردهای طرحواره خانواده تمرکز روی طرحواره

درمانی را در اولویت مداخالت خود قرار دهند. مشاوران و 

های پژوهش حاضر اقدام مددکاران و روان پزشکان با الهام از یافته

ا و هنه طرحوارهها و سمینارهای تخصصی در زمیبه برگزاری کارگاه

 ازند.بپرد های رضایت از زندگیبینسبک زندگی و دیگر پیش

 منابع
 (.0310اله )یومرث و نیکوزاده کردمیرزا، عزتک بخش،امینی، فهیمه؛ فرح

ی آوری وفرسودگتاب ای بین رضایت اززندگی،یسهمقای بررس

ت فصلنامه مدیریها. های ویژه و سایر بخششغلی پرستاران بخش
 .1-01(، 4)0،تاریپرس

های یفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشک (.0312مسعود )بهرامی، 

 جراحی مرکز انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. -داخلی 
 .36-46(، 1)3،پذیری آسیبهاگروهپرستاری  فصلنامه

(. چاقی 2100بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، احسان و پورشریفی، حمید. )

های ناسازگار اولیه. گری طرحوارهی: با میانجیوکیفیت زندگ

 .113-118، 31،اجتماعی -مجله علوم رفتاری 

(. 0318نادر )سفیدی، معصومه؛ نویدی مقدم، مسعود و منیرپور، ترابی گل

سازي نایافته اولیه و الگوی پنج عاملی  یهابنهرابطه روان

 ،ختیعلوم روانشناآوری در پرستاران. شخصیت با میزان تاب
08(12 ،)362-322. 

زندگی  سبک (.0311) مایسحیدری، فاطمه و محمدخان کرمانشاهی، 

 .23-33(، 3)04مجله سالمت و مراقبت، مرتبط باسالمت پرستاران.

 گستره نظریه شخصیت و روان درمانی(.آلفردآدلر ) (.0382) دیحمعلیزاده، 

 دانژه. انتشارات :تهران

(. رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با 0314) حمدیا ،محمدسعید

آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان. کیفیت زندگی دانش

 .21-21 ،31 ،زن ومطالعات خانواده
 صلواتی، مژگان غیاثی، مهناز؛ مولوی، حسین؛ نشاط دوست، حمید طاهر و

ی یانگ ی طرحوارهپرسشنامه(. بررسی ساختار عاملی 0311)

مجله دست آوردهای ی سوم فرم کوتاه( در شهر تهران. نسخه)
روانشناختی )علوم تربیتی و روانشناسی(، دانشگاه شهید چمران 

 .13-008(، 4)0،اهواز

های ناسازگاراولیه در مبتالیان به طرحواره سهیمقا (.0382) هیراض لطفی،
 شدنامه کارشناسی ار. پایاناختالل شخصیت دسته ب و افراد سالم

 انشگاهد علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ،تهران روانشناسی،

 س(.الزهرا )
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سبک زندگی و کیفیت زندگی بیماران ام اسی در  "، )2102هادکیس )

 ،فصلنامة انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ."کشور انگلستان

4(0.) 

(. اثربخشی کیفیت زندگی 0318) یهادنجارزادگان، فاطمه و فرهادی، 

های ارتباطی، اعتیاد به فضای مجازی، رمانگری بر مهارتد

علوم رضایت زناشویی و خود نظم جویی هیجانی در زوجین. 
 .241-226(، 14)08، روانشناختی
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