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چكيده
 اما پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس طرحوارههای ناسازگار، تحقیقات متعدد به پیشبینی رضایت از زندگی پرداختهاند:زمينه
 پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس طرحوارههای ناسازگاری، هدف از پژوهش: هدف.اولیه و سبک زندگی مغفول مانده است
 جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران. همبستگی بود-  پژوهش از نوع توصیفی: روش.اولیه و سبک زندگی در پرستاران بود
 به عنوان نمونه، نفر به روي نمونهگیری در دسترس021  تعداد. بودند11-18 بیمارستان امام خمینی و مصطفوی شهر تهران در سال
 پرسشنامه،)0113( ) اندیکت و همکارانQ-Les-QSF(  پرسشنامه رضایت زندگی، ابزارپژوهش عبارتاند از.انتخاب شدند
 با استفاده از آزمون همبستگی، تحلیل دادهها.)2110( ) و پرسشنامه سبک زندگی میلرواسمیت2112((YSQ-SF( طرحواره یانگ
 بین رضایت از زندگی و سبک زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد: يافتهها.پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد
.)p< 1/110(  همچنین بین رضایت از زندگی و طرحوارههای ناسازگاری اولیه رابطه معناداری وجود دارد.)p< 1/110(
 رضایت از: واژه كليدها. رضایت از زندگی را پیشبینی کردند، طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک زندگی:نتيجهگيری
 پرستاران، سبک زندگی، طرحوارههای ناسازگاری اولیه،زندگی
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

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

پرستاران یکی از رشتههای اصلی زنجیره مراقبت و پرستاران سالم

طرحوارههای اولیه باورهای هستندکه افراد درباره خود ،دیگران و

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

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

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

نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه میگیرند (زانگ

قوی برقرار شده ،چرا که پرستاران اغلب الگوهای نقش بالقوه

وهه .)2101،از طرفی ،کودکان در متسیر اجتمتاعی شدن از تجربه

محسوب میشوند .از طرفی یکی از اهداف کلیدی در مدیریت

های فاعلی خود نتیجهگیری میکنند و نقشههای ذهنی یا ستبک

سازمانی نیز ،سالمت و رضایت پرسنل میباشد (سلیمانی ،مسعودی،

زنتدگی متیستازند که بر"من کوچک"آنها در مواجهه شدن با دنیای

قربانی و حسن پور2118 ،؛ حیدری .)0310،باتوجه به اینکه مراقبت

بزرگ کمک متیکنتد .ستبک زندگی اصطالحی است که توسط

کنندگان ،خصوصاً پرستاران درارتباط نزدیک با بیماران هستند ،آنها

آدلر مطرح شد که در بردارندهی آرزوها ،اهتداف بلندمتدت و بیتان

ممکن است تحت ت ثیر تنشهای زیادی قرار گیرند ،و در نتیجه

شرایط اجتماعی یا شخصی است که برای "امنیت"فرد ضروری است

کیفیت زندگی خود آنها تحت ت ثیر قرار بگیرد (بهرامی.)0312 ،

(علیزاده .)0382 ،مفهوم سبک زندگی به عنوان مجموعهای از

رضایت از زندگی الزمهی زندگی مفید ،مؤثر و رضایتبخش فردی

ویژگیهای شخصیتی است که هر فرد بته طتورذهنتی در سالهای

است؛ و شامل ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان

اولیه کودکی آن را در قالتب نتوعی طترحوارهی نظتام یافتتهی فتردی

است (کیز ،شمتکین و ریف .)2112،رایتتت و کروپتتانزانو ()2111

دریافتت اجتماعی خانواده برای خود طراحی میکند .آدلر معتقد بود

عوامل متعددی را در افزایش رضایت افراد از زندگی مطرح کردهاند.

که فرد ،سبک زندگیاي را برای اینکه بیشترین کمک را در حل

این عوامل را میتوان در دو دسته عوامل زیستی (نظیر آمادگی

مشکالت مربوط بته سته تکلیتف زنتدگی دارد گتستري میدهد ،این

ژنتیکی و سالمت جسمانی) و عوامل اجتماعی  -روانی (نظیر روابط

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

اجتماعی مطلوب و نیازهای روانی) طبقهبندی نمود (رایت و

سودمند بودن وصمیمیت (کرن .)2118 ،رضایت مندی زناشویی را

کروپانزانو .)2111،درسالهای اخیر توجه فزآیندهای به نظریتاتی

میتوان نتیجه خرسندی عمومی از زندگی مشترک ،رضایت از روابط

شتده کته بته دنبتال شناخت و معرفتی فرآینتدهای شتناختی 0مؤثر در

جنسی و رضایتمندی عاطفی و هیجانی دست (نجارزادگان و

رضایت اززندگی بودهاند (کاچادوریان ،فینچام وداویال.)2114 ،

فرهادی.)0318 ،

یکی از پدیدههای شناختی مورد توجه دراین حوزه طرحوارهها بوده

در جمعبندی مبانینظری و پژوهشی میتوان گفتت اکثتر

است (دوزیس ،مارتین و بایلینگ .)2111 ،از آنجتتا کتته طرحتتواره

پژوهشگران عرصته رضتایت از زنتدگی در ایتن موضوع که رضایت

ها هماننتتد چهتارچوبی بترای پردازي اطالعات به کار میروند و

از زندگی در انسان تت ثیر قابتل مالحظتهای بتر تمتام جنبههای

تعیین کننده واکنشهای عاطفی افتراد نسبت به موقعیتهای زندگی

شخصیتی ،چگونگی فعالیت و همچنین واکتنشهتای آنها به تمام

و روابط بین فردی میباشند ،گفته شده که با رضایت از زنتدگی

حوادث زندگی دارد ،اتفاق نظر دارند .درعین حال این موضوع نیز

رابطته دارنتد (پاپالیا ،گراس و فلدمن .)2113،بتهعنتوان مثتال،

امتر پذیرفتته شتدهای استت کته طرحتوارهها با حوادث منفی و

کستانی کته از زنتدگی ختود رضایت دارند ،اطالعات مربوط به

فشارهای روانی زندگی تعامل دارند .هنگامی که طرحواره های اولیه

زندگیشان را بته شتکلی طبقه بندی میکنند که منتهی بته نتتایج

ناسازگار فعال میشوند سطوحی از هیجان منتشر شده و مستقیم یتا

لتذت بخشتی شتود .امتا کسانی که از زندگی خود ناراضی هستند بته

غیرمستتقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگیهای شتناختی نظیتر

جنبتههتای منفتی زنتتدگی گتترایش بیشتتتری دارنتد (یانگ،

افستردگی ،اضتطراب ،ناتوانایی شغلی ،نداشتن پیشرفت تحصیلی،

گلوسکو و ویشار .)2113 ،طرحوارهها از ابتدای زندگی شکل

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

گرفتهاند و در تمام طول زندگی ،فرد را تحت ت ثیر قرار میدهند

نتایج مطالعهای برروی کارمندان دولت در کشور چین نشان داد که

cognitive process

1.
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روش

بین فاکتورهای کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی با فاکتورهای سبک
زندگی که شامل سیگار کشیدن ،تغذیه ،خواب ،مصرف الکل،

طرح کلی تحقیو از نظر هدف ،جزء تحقیقات کاربردی و از نظر

صبحانه ،ورزي ،بی تحرکی و ساعات کار ،همبستگی معنیداری

جمعآوری دادهها توصیفی  -همبستگی بود .جامعه آماری مورد

وجود دارد (جونکیو .)2102 ،در مطالعهای دیگر با عنوان"سبک

مطالعه در تحقیو حاضر ،کلیه پرستاران شهر تهران بودند .روي

زندگی و کیفیت زندگی بیماران اماس در کشور انگلستان" نشان

نمونهگیری در پژوهش حاضر از نوع نمونهگیری در دسترس بود .از

میدهد که تغیر سبک زندگی میتواند بر روی کیفیت زندگی

بین کلیه زنان و مردان  021پرستار ،با استفاده از جدول مورگان ،به

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

عنوان نمونه انتخاب شدند و در تحقیو شرکت داده شدند .مالک

بیان میکند ،همانند حرفههای دیگر ،پرستاران هم جنبههای فردی و

ورود به پژوهش داشتن تمایل و رضایتمندی آگاهانه نسبت به

حرفهای برای زندگیشان دارند و رضایت کلی از این جنبهها میتواند

شرکت در پژوهش بودو مالک خروج از مطالعه داشتن اختالل

توسط هر دو عوامل فردی و مربوط به کار تحت ت ثیر باشد .از آنجایی

روانشناختی و یا جسمانی شدید و همینطور عدم رضایت ازحضور

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

در پژوهش بود .ابتدا هدف از مطالعه برای شرکتکنندگان شفاف

عواملی که می توانند توسط مدیران پرستاری تحت ت ثیر قرار بگیرند،

شد و پس از کشف رضایت از آنها درخواست شد تا پرسشنامهها را

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

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

مداخله هستند (امینی و همکاران .)0310 ،پژوهش بیدادیان و

اخالقی نظیر ضمانت محرمانه بودن اطالعات به شرکتکنندگان

همکاران ( )2110نشان داد که جنبههایی از کیفیت زندگی با

اعالم شد .برای اجرای پرسشنامهها ،ابتدا هدف از پژوهش برای افراد

طرحوارههای ناسازگار اولیه رابطه منفی دارند.

بیان گردید .به منظور بررسی دادهها و تجزیه و تحلیل نتایج این

با ت کید بر مطالب فوقالذکر و گستردگی حیطه خدمات

پژوهش ،از رويهای آمار توصیفی و رويهای آمار استنباطی مانند

پرستاری و نیزحجم محدود پژوهشهای انجام شده در زمینه نقش

آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است.

عوامل مرتبط با رضایت اززندگی پرستاران در کشور ،پژوهش حاضر

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام پذیرفت.

با هدف تعیین نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک زندگی بر

ابزار

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

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

طریو به اطالعات ارزشمندی در راستای برنامه ریزی به منظور ت مین

توسط اندیکت و همکاران در سال  0113ساخته شده است که از 04

و ارتقاء رضایت از زندگی پرستاران دست یافت.

گویه تشکیل شده است که سطو رضایت و لذت فرد از سالمت

با توجه به مطالب و پژوهشهای که در باال به آنها اشاره شد ،می

جسمانی ،خلو و خو ،کار و فعالیتهای خانگی ،ارتباطات اجتماعی،

توان پی برد که دو مورد از مهمترین متغیرها جهت پیشبینی رضایت

ارتباطات خانوادگی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،توانایی عملکرد

از زندگی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک زندگی هستند و از

روزانه ،فعالیتها و یا عالئو جنسی ،وضعیت اقتصادی ،شرایط خانه

آنجا که درگذشته پژوهشی مستقالً به شناسایی نقش سبک زندگی و

و زندگی ،توانایی چرخیدن فیزیکی ،وضعیت بینایی و احساس خوب

طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی رضایت از زندگی باالخص

بودن کلی در طول هفته گذشته را میسنجد .نمره گذاری بصورت

در جامعه پرستاران نپرداخته است؛ میتوان گفت که این کار پژوهشی

طیف لیکرت  2نقطهای میباشد .اسکنیدر ضریب همبستگی باالی

یک تحقیو بدیع و نوآورانه است .بنابراین با توجه به مطالب فوق

 1/2را نشان دهنده ارتباط درون ابزاری قوی دانسته و پالیت ضریب

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال میباشد که آیا می

 ≤1/1را جهت روا دانستن ابزار قابل قبول میداند .پایایی ابزار با

توان رضایت از زندگی را براساس طرحوارههای ناسازگاری اولیه و

آزمون مجدد  ،1/11-1/18با آلفای کرونباخ  1/13و در روي دو

سبک زندگی پیشبینی کرد؟

نیمه کردن محاسبه شد .در پژوهش تقربی و همکاران (،)2110

Q-Les-QSF
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ضریب همبستگی پیرسون بین درصد حداکثر نمره فرم کوتاه این

است( .طرحوارههای ناسازگار اولیه  P= 1/12 ،F= 1/003و سبک

پرسشنامه و نمره ابزار  1/10 SWLSبود.

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

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

 .)P= 1/12بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون ناپارامتریک

ساخته شده است که از  61گویه و  02خرده مقیاس شکست /

کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد این مفروضه نیز برقرار بود

وابستگی ،انزوای احتماعی  /بازداری هیجانی ،محرومیت هیجانی،

(طرحوارههای ناسازگار اولیه = Pو سبک زندگی = Pو رضایت از

نقص ،جلب توجه ،به هم ریختگی ،ترک شدگی ،آسیبپذیری در

زندگی =.)P

برابر ضرر و بیماری ،خود قربانی کردن ،تنبیه  /معیارهای ناعادالنه،

جدول .0یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش.

استحقاق و بی اعتمادی ،تشکیل شده است .نمرهگذاری بصورت

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

طیف لیکرت  6نقطهای میباشد .پایایی این پرسشنامه با محاسبهی

طرحوارههای ناسازگاری اولیه

211/01

310/21

01/82

سبک زندگی

66/20

12/11

04/14

رضایت از زندگی

22/22

60/11

03/81

ضریب آلفای کرونباخ  1/14گزاري شده است .همچنین ،پایایی
پرسشنامهی طرحواره یانگ با  12گویه توسط صدوقی و همکاران
( ،)0381والر ،مایر و اوهانیان ( ،)2110آهی و همکاران (،)0382

بر اساس جدول  2رابطه بین سبک زندگی و رضایت از زندگی

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

 1/181رضایت از زندگی و طرحوارههای ناسازگاری اولیه با رضایت

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

از زندگی  1/881میباشد .بنابراین بین رضایت از زندگی و سبک

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

زندگی و طرحوارههای ناسازگاری اولیه درپرستاران رابطه معنادار

است (غیاثی و همکاران.)0311 ،

وجود دارد.

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت :2پرسشنامه سبک زندگی

جدول .2آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها

توسط میلر و اسمیت ( )2110طراحی شده است .این پرسشنامه دارای

0

2

 21پرسش است که از روی پرسشنامهی اصلی به فارسی و سپس به

 .0طرحوارههای ناسازگاری اولیه

-

انگلیسی برگردانده شده است (در هر نوبت به وسیله  3نفر) .نمره

 .2سبک زندگی

**1/181

-

 .3رضایت از زندگی

**1/881

**1/643

گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت است .هر پرسش دارای پنج

3

-

** در سطو  1/10معنی دار است.

پاسخ (همیشه = ،0اغلب = ،2گاهی اوقات = ،3به ندرت = 4و هرگز

بر اساس جدول  ،4اوالٌرگرسیون معنادار بوده؛ و ثانیاً حداقل

= )2میباشد .نمرههای باالتر نشان دهندهی سبک زندگی ناخوشایند

یکی از متغیرهای پیشبین ،در پیشبینی متغیر مالک مؤثر بوده است.

و ناسالم است .روایی پرسشنامه یاد شده پس از ترجمه به روي باز
ترجمه به وسیله اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نتایج جدول  2نشان میدهد که هر دو متغیر پیشبین ،اثر

ت یید شده و پایایی آن در یک مطالعه پایلوت در مورد  21بیمار مبتال

معناداری بر میزان رضایت از زندگی پرستاران دارند؛ که سهم

به بیماری ریه  1/86و آلفای کرونباخ تکتک پرسشها باالتر از 1/2

طرحوارههای ناسازگاری اولیه 08 ،درصد ،و سهم سبک زندگی41 ،

بدست آمد (احمدی.)0314 ،

درصد میباشدو با اطمینان  12درصد ،سهم میزان سبک زندگی بیشتر
از سهم طرحوارههای ناسازگاری اولیه در پیشبینی میزان رضایت از

يافتهها
به منظور بررسی نرمال بودن دادههای " طرحوارههای ناسازگاری

زندگی است.

اولیه ،سبک زندگی ،رضایت از زندگی" از آزمون «کلموگروف-
اسمیرنوف» 3استفاده شد نتایج آن نشان داد این مفروضهها برقرار

YSQ
MS-LAQ

1.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov

2.
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پیشبینی رضایت اززندگی بر اساس طرحواره های ناسازگاری اولیه...

جدول .3خالصه مدل رگرسیون بر اساس متغیرها.
ضریب همبستگی چندگانه ()R

ضریب تبیین ()R2

 R2تعدیل شده

خطای معیار برآورد ()S.E.E

1/21

1/33

1/33

08/12

جدول .4نتایج محاسبه آزمون تحلیل واریانس
مدل

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجهآزادی

رگرسیون

262/63442

2

30122/182

باقی مانده

022833/621

321

321/202

کل

081211/013

360

-

F

sig

11/21

1/10

جدول .2ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون  Tمربوط به متغیرهای پیشبین
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

t

B

Std. Error

Beta

سطو معناداری

مقدار ثابت

88/12

01/04

-

8/16

1/112

طرحوارههای ناسازگاراولیه

1/21

1/122

1/08

4/13

1/112

سبک زندگی

1/41

1/142

1/41

00/18

1/112

بحث و نتيجهگيری

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

نتایج پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و طرحواره های

که افراد دارای طرحوارهای ناسازگار از راهبردهای مقابلهای

ناسازگاری اولیه پرستاران رابطه معناداری وجود دارد و طرحوارههای

ناسازگارانه در شرایط زندگی بهره میگیرند .از آنجایی که ادراک

ناسازگار اولیه ،رضایت از زندگی پرستاران را پیش بینی میکند.

و بازخورد افراد به یکدیگر هر چند که به شدت تحت ت ثیر تحریف-

نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش بیدادیان و همکاران

های شناختی قرار گیرد ،طرحوارههای ناسازگار موجب سوگیری-

( )2100همخوانی دارد .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که

هایی در تفسیر رویدادها میشود و این سوگیریها در آسیبشناسی

طرحوارههای ناسازگار اولیه با کاهش رضایت از زندگی رابطه دارند

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

این یافتهها با یافتههایی همچون کیز و همکاران ( )2112همسو است.

نگريها ،انتظارات غیر واقع بینانه در روابط پدید میآیند و با توجه

درتبیین این یافته میتوان گفت که حضور طرحوارههای ناسازگار

به این که طرحوارهها در مسیر زندگی خود تداوم مییابند ،بر

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

چگونگی رابطه فرد با خود و دیگران ت ثیر میگذارد .یانگ 2111

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

معتقد است که طرحوارههای ناسازگار اولیه قدیمیترین مؤلفههای

دیدگاههای منفی و بدبینانه نسبت به زندگی نظیر «دیگران با ما همدلی

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

ندارند ،آنها نیازهای ما را برآورده نمیکنند ،نزدیکان ما از ما حمایت

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

کافی نمیکنند ،ما را آزار میدهند و به ما دروغ میگویند ویا احساس

خواهر و برادرها و همساالن در طی سالهای اولیه زندگی به وجود

اینکه من شخصی شکست خوردهام و در هر زمینه شکست خواهم

میآید و این طرحوارههای غیر شرطی ،آسیبپذیری و اشکال

خورد و »...همگی موجب فراخوانی هیجانات منفی شده و بروز چنین

نوروتیک اختالالت و مشکالت روانشناختی را افزایش میدهد

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

(ترابی گل سفیدی ،نویدی مقدم و منیرپور .)0318 ،همسویی یافته

داشت .هم چنین در تبین یافتههای فوق میتوان به یافتههای یانگ

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

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

بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و رضایت از زندگی رابطه وجود

ت ثیرگذاری بر اختالالت شخصیت و اختالالت خلقی میتواند به

دارد .به عبارتی میتوان اذعان داشت افرادی که طرحواره ناسازگار

طور غیر مستقیم بر روابط بین فردی نیز ت ثیر داشته باشند .بطوری که

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

خانواده تمرکز روی طرحوارههای ناسازگار و رویکردهای طرحواره

راهبردهای مقابلهای ناسازگار استفاده کنند پیامد آن میتواند به

درمانی را در اولویت مداخالت خود قرار دهند .مشاوران و

مشکالت تعاملی به ویژه عدم رضایت زندگی در ابعاد مختلف منجر

مددکاران و روان پزشکان با الهام از یافتههای پژوهش حاضر اقدام

میشود )یانگ و همکاران .)2118 ،ازسوی دیگر یانگ و همکاران

به برگزاری کارگاهها و سمینارهای تخصصی در زمینه طرحوارهها و

( )2113اظهار داشتهاند که افرادی که طرحواره مثبتی دارند کمتر

سبک زندگی و دیگر پیشبینهای رضایت از زندگی بپردازند.

احتمال دارد دچار بیماری شوند زیرا این افراد هیجان های مثبت

منابع

بیشتری را تجربه میکنند و زمانی که در مقابل مشکالت قرار می-

امینی ،فهیمه؛ فرحبخش ،کیومرث و نیکوزاده کردمیرزا ،عزتاله (.)0310

گیرند توانایی بهتری برای مقابله با فشارها دارند .همچنین نتایج

بررسی مقایسهای بین رضایت اززندگی ،تابآوری وفرسودگی

شغلی پرستاران بخشهای ویژه و سایر بخشها .فصلنامه مدیریت

پژوهش نشان داد ،بین رضایت از زندگی و سبک زندگی رابطه

پرستاری.1-01 ،)4(0،

وجود دارد و سبک زندگی ،رضایت از زندگی را پیشبینی میکند.

بهرامی ،مسعود ( .)0312کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای

نتایج این بخش از پژوهش با پژوهشهای جونکیو ( )2102و

داخلی  -جراحی مرکز انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

هادکیس ( )2102هم سو است این پژوهشگران نشان دادند که بین

فصلنامه پرستاری گروههای آسیبپذیر.36-46 ،)1(3،

سبک زندگی با رضایت از زندگی رابطهی معناداری وجود دارد و

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

با اتخاذ سبک زندگی خاص میتوان به پیشبینی رضایت از زندگی

وکیفیت زندگی :با میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه.

پرداخت .در تبیین این یافته میتوان گفت :از آنجا که سبک زندگی

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

در بردارندهی آرزوها ،اهتداف بلند متدت و بیتان شرایط اجتماعی یا

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

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

رابطه روانبنههای سازي نایافته اولیه و الگوی پنج عاملی

یکی از عناصر مؤثر در رضایت از زندگی است به گونهای که افراد

شخصیت با میزان تابآوری در پرستاران .علوم روانشناختی،

با اتخاذ سبک زندگی مناسب میتوانند زندگی توام با رضایتی را

.322-362 ،)12(08
حیدری ،فاطمه و محمدخان کرمانشاهی ،سیما ( .)0311سبک زندگی

تجربه کنند .بنابراین آموزي تغییر سبک زندگی با ارائه آموزيهای

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

ویژهای در خصوص حل تعارضات و به چالش کشیدن عقاید و

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

احساسات معیوب بر افزایش رضایت از زندگی کمک میکند و با

تهران :انتشارات دانژه.

بررسی سبک زندگی افراد میتوان میزان رضایت از زندگی آنها را

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

پیشبینی نمود .بنابراین برای افزایش رضایت از زندگی پرستاران

کیفیت زندگی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان.

می توان سبک زندگی مطلوبی را به آنها پیشنهاد نمود که رضایت

زن ومطالعات خانواده.21-21 ،31 ،

مندی بیشتری را حس کنند .به نظر میرسد رضایت از زندگی خیلی

غیاثی ،مهناز؛ مولوی ،حسین؛ نشاط دوست ،حمید طاهر و صلواتی ،مژگان

بیشتر از موفقیتهای بزرگ ،به موفقیتهای کوچک بستگی دارد .از

( .)0311بررسی ساختار عاملی پرسشنامهی طرحوارهی یانگ

محدویتهای پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن نمونه پژوهش،

(نسخهی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران .مجله دست آوردهای

عدم استنباط رابطه علی معلولی به دلیل اجرای مطالعه همبستگی و

روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی) ،دانشگاه شهید چمران

عدم بررسی تعیین کلیه شاخصهای پیشبینی کننده رضایت از

اهواز.13-008 ،)4(0،

لطفی ،راضیه ( .)0382مقایسه طرحوارههای ناسازگاراولیه در مبتالیان به

زندگی اشاره نمود .لذا پیشنهاد میشود که مطالعات آینده هم راستا

اختالل شخصیت دسته ب و افراد سالم .پایاننامه کارشناسی ارشد

با این پژوهش به بررسی سایر متغییرها در پیشبینی متغییر رضایت از

روانشناسی ،تهران ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

زندگی پرداخته و در جهت طراحی و کاربست برنامه مداخالتی

الزهرا (س).

مبتنی بر متغییرهای پیشبین در راستای شاخص رضایت از زندگی
اقدام نمایند ،هم چنین پیشنهاد میشود در مراکز درمانی حوزه
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...پیشبینی رضایت اززندگی بر اساس طرحواره های ناسازگاری اولیه
 " سبک زندگی و کیفیت زندگی بیماران ام اسی در،(2102( هادکیس
، فصلنامة انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات."کشور انگلستان
.)0(4
 اثربخشی کیفیت زندگی.)0318(  هادی، فاطمه و فرهادی،نجارزادگان
، اعتیاد به فضای مجازی،درمانگری بر مهارتهای ارتباطی

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