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Abstract
Introduction: Nurses’ frequent confrontation with critical and painful conditions of patients in 
different wards can decrease the quality of professional life that can lead to psychological damages 
such as decline in quality of care-taking and outcomes of care-taking programs . In this regard, the 
present study aimed to investigate the role of schematic mentalities in predicting the nurses’ quality 
of professional life with respect to the mediating role of psychological well-being.
Methods: This study was conducted on  300 nurses who worked in 8 private hospitals in Mashhad 
city (Iran) between May and November 2021. Yang's (2008) schematic mentality questionnaires, 
Riff's psychological well-being (1989) and Ghasemzadeh's quality of professional life (2004) were 
used to collect data. Data analysis was done using SPSS and PLS statistical software and structural 
equation test.
Results: The results of data analysis showed that there is a significant relationship between schema 
mentalities and the quality of work life of nurses with the mediating role of mental well-being, and It 
is able to create 87.2% of changes in the quality of working life through mental well-being. 
Conclusions: According to the results, it is suggested to adjust the schema mentalities of nurses and 
improve their mental well-being in order to improve the quality of their professional life.
Keywords: Quality of working life, Schematic subjectivities, Psychological well-being.
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چکیده
مقدمــه: مواجهــه مکــرر پرســتاران بــا شــرایط دردنــاک و رنــج آور بیمــاران در بخش هــای مختلــف می توانــد منجــر بــه کاهــش کیفیــت 
ــای  ــت و برآینده ــت مراقب ــت کیفی ــون اف ــی، همچ ــیب های روان ــاز آس ــد زمینه س ــود می توان ــه خ ــردد ک ــان گ ــه ای در آن ــی حرف زندگ
مراقبــت از بیمــاران شــود. در ایــن راســتا، پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش ذهنیــت هــای طرحــواره ای در پیــش بینــی کیفیــت 

زندگــی کاری پرســتاران بــا توجــه بــه نقــش میانجــی بهزیســتی روانــی انجــام شــد. 
ــا، مدل ســازی  ــل داده ه ــط ســاختاری و روش تحلی ــر رواب ــی ب ــوع طرح هــای همبســتگی پیشــرفته مبتن ــه از ن ــن مطالع روش کار: ای
معادلــه ســاختاری در میــان 300 نفــر از پرســتارانی کــه در فاصلــه زمانــی اردیبهشــت تــا آبــان 1400 در 8 بیمارســتان  خصوصــي شــهر 
ــد، انجــام گرفــت و بــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه هــای ذهنیــت طــرح واره ای یانــگ )2008(،  مشــهد مشــغول بــه کار بودن
ــا کمــک                ــز ب ــا نی ــل داده ه ــه و تحلی ــت زندگــی کاری قاســم زاده )1384( اســتفاده شــد. تجزی ــف )1989( و کیفی ــی ری بهزیســتی روان

ــرم افزارهــای آمــاری SPSS و PLS و آزمــون معــادالت ســاختاری انجــام شــد. ن
 یافتــه هــا: نتایــج تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه بیــن ذهنیــت هــای طــرح واره ای بــا کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران بــا 
میانجیگــری بهزیســتی روانــی رابطــه معنــی داری وجــود دارد و متغیــر ذهنیــت هــای طــرح واره ای قــادر اســت از طریــق بهزیســتی روانی 

87/2 درصــد از تغییــرات کیفیــت زندگــی کاری را بیــان کنــد.  
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده، پیشــنهاد مــی شــود بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران ذهنیــت هــای 

طــرح واره ای آنــان را تعدیــل و بهزیســتی روانــی آنــان را بهبــود بخشــید.
کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، ذهنیت های طرح واره ای، بهزیستی روانی.

مقدمه
ــتم  ــات در سیس ــده خدم ــروه ارائه کنن ــن گ ــتاران بزرگ تری پرس
درمانــی بــوده کــه تأثیــر بســزایی بــر کیفیــت مراقبــت بهداشــتی 
درمانــی دارنــد بــه طــوری کــه کیفیــت زندگــی پرســتاری بــه طور 
مســتقیم بــازده سیســتم ســالمت را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد 
)1(. آنــان بــه عنــوان عضــوی از کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی، 

ــادی  ــرزای ح ــل خط ــی و عوام ــوادث بحران ــا ح ــط کار ب در محی
ماننــد وظایــف ســنگین، حجــم کار بیــش از حــد، زمــان ناکافــی، 
کمبــود کارکنــان، ســاعات کار بیــش از حــد، نوبــت کاری نامنظــم، 
درگیــری بــا دیگــر همــکاران و خواســته های شــغلی بــاال مواجــه 
ــر  ــر کیفیــت زندگــی کاری آنهــا مؤث هســتند کــه ایــن شــرایط ب
ــی  ــان م ــه نش ــن زمین ــه در ای ــام گرفت ــات انج ــت )2(. مطالع اس
ــی  ــت زندگ ــی بهداشــتی، کیفی ــه در سیســتم های مراقبت ــد ک ده
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ــان را در پــی دارد، بلکــه  ــه تنهــا رضایــت کارکن ــوب ن کاری مطل
ــداری سیســتم بهداشــتی  ــان از پای از عوامــل مهــم جهــت اطمین
اســت و عاملــی تأثیرگــذار و تعییــن کننــده ای در ســالمت روان، 
عملکــرد شــغلی و عملکــرد خانوادگــی افــراد و یکــی از مهــم ترین 
عوامــل بــرای ایجــاد انگیــزه در منابــع انســانی و بهبــود رضایــت 
شــغلی بــه شــمار مــی رود )3, 4(. ایــن در حالــی اســت کــه هــر 
ــال  ــد، احتم ــن باش ــتاران پایی ــی کاری در پرس ــت زندگ ــه کیفی چ
انصــراف آن هــا از شــغل شــان افزایــش خواهــد یافــت )3(. مطابــق 
ــر کیفیــت  ــا مطالعــات صــورت گرفتــه، متغیرهــای گوناگونــی ب ب
زندگــی کاری پرســتاران تأثیــر مــی گذارنــد و مــی تواننــد کیفیــت 
ــان را پیــش بینــی کننــد کــه  ــا عــدم کیفیــت زندگــی کاری آن ی
ــرد  ــت طــرح واره ای اشــاره ک ــه ذهنی ــوان ب ــه مــی ت ــن جمل از ای
ــاي  ــا عملکرده ــا ی ــاي طــرح واره اي، طرح واره ه ــت ه )5(. ذهنی
طــرح واره ای ســازگار یــا ناســازگاري هســتند کــه بــه طــور موقــت 
ــن  ــد. ای ــده ان ــال ش ــرد فع ــات ف ــردازش اطالع ــتم پ در سیس
ذهنیــت هــا حــاالت هیجانــی و پاســخ هــاي مقابلــه اي لحظــه به 
لحظــه اي هســتند کــه توســط موقعیــت هــا )گــره هــاي هیجانی( 
برانگیختــه مــی شــوند و شــامل چهــار گــروه کلــی ذهنیــت هــاي 
کودکانــه، ذهنیــت هــاي مقابلــه اي ناکارآمــد، ذهنیــت هــاي والــد 

ناکارآمــد و ذهنیــت بزرگســال ســالم هســتند )6(. 
ــیرهاي  ــوگیري در تفس ــب س ــا موج ــای طرح واره ه ــت ه ذهنی
در  ســوگیری ها  ایــن  و  می شــوند  رویدادهــا  از  پرســتاران 
ــوءتفاهم ها،  ــورت س ــه  ص ــردي ب ــان ف ــي می ــی روان آسیب شناس
نگرش هــای تحریــف  شــده، گمانه هــای نادرســت، هــدف و 
چشم داشــت های غیرواقع بینانــه خــود را نشــان می دهنــد )7(.  
در ایــن راســتا، یافتــه هــای پژوهشــی نیــز نشــان مــی دهــد کــه 
ــودک  ــت ک ــه ســمت ذهنی هرچــه ذهنیــت هــای طــرح واره ای ب
ــی،  ــودک عصبان ــاوت، ک ــی تف ــظ ب ــت محاف ــر، ذهنی آســیب پذی
کــودک بــی انضبــاط و ذهنیــت والــد تنبیــه گــر ســوق پیــدا کننــد، 
ــوان  ــه عن ــد )8(.  ب ــي یاب ــز کاهــش م ــی کاری نی ــت زندگ کیفی
مثــال، نتایــج پژوهــش ایرانــی )5( حاکــی از معنــادار بــودن رابطــه 
کیفیــت زندگــی بــا ذهنیــت هــای طــرح واره ای بــود. ریختــه گــر 
)9( در پژوهشــی نشــان داد کــه بیــن ذهنیــت هــای طــرح واره ای و 
کیفیــت زندگــی کاری همبســتگی معنــاداری وجــود دارد. دوزیــس، 
مارتیــن و بیلینــگ  )10( و روئلفــوس، موریــس و لوبســتائل  )11(  
ــا  ــت زندگــی ب ــودن رابطــه کیفی ــادار ب ــر معن ــز در پژوهشــی ب نی

ــد. ــد نمودن ذهنیــت هــای طــرح واره ای تأکی
بنابرایــن همان طــور کــه شــواهد پژوهشــی نیــز نشــان داده 
ــد، بیــن ذهنیــت هــای طــرح واره ای و کیفیــت زندگــی کاری  ان

ــه  ــران رابط ــب نظ ــا صاح ــود دارد ام ــاداری وج ــتگی معن همبس
مســتقیم آن هــا را مــورد تردیــد قــرار داده و معتقدنــد کــه متغیرهای 
متعــددی مــی تواننــد در ایــن رابطــه نقــش میانجــی داشــته باشــند 
کــه از جملــه ایــن متغیرهــا مــی تــوان بــه بهزیســتی روانــی اشــاره 
کــرد )12(. چــرا کــه یکــی از موضوعاتــی کــه در دهــه هــای اخیــر 
ــرده اســت  ــب ک ــود جل ــه خ ــه بســیاری از پژوهشــگران را ب توج
ــه  ــع ب ــوده و در واق ــا ب ــم آســیب ه ــر از ترمی ــه قصــد آن فرات ک
ســمت بهینــه کــردن کیفیــت زندگــی کاری اســت، روان شناســی 
ــد  ــی باش ــی م ــت اندیش ــه مثب ــری نظری ــه تعبی ــرا و ب ــت گ مثب
کــه بــه موضوعاتــی نظیــر بهزیســتی روانــی مــی پــردازد و ســعی                 
ــا نگاهــی علمــی و عملــی حضــور ایــن مؤلفــه را در  مــی کنــد ب

ــر ســازد )13(. زندگــی بشــر هموارت
ریــف، بهزیســتی روان شــناختی را تــالش بــرای کمــال در جهــت 
تحقــق توانایــی هــای بالقــوه واقعــی فــرد مــی دانــد )13(. در ایــن 
دیــدگاه بهزیســتی بــه معنــای تــالش بــرای اســتعال و ارتقــا اســت 
ــان  ــرد نمای ــوه ف ــای بالق ــتعدادها و توانایی ه ــق اس ــه در تحق ک
می شــود. هــدف از بهزیســتی روان شــناختی ایجــاد ســالمت روانــی 
ــح انســانی اســت.  ــط صحی ــراری رواب ــرای برق ــط ســالم ب و محی
بهزیســتی روان شــناختی نشــان دهنــده دســت یابــی شــخص بــه 
قابلیت هــای کامــل روانــی اســت )14( و از جملــه مفاهیــم و ســازه 
هــای بهنجــار مــورد توجــه و مطالعــه روان شناســی مثبــت اســت 

 .)15(
بر اســاس پژوهــش های صــورت گرفته، بهزیســتی روان شــناختی، 
بــا مؤلفــه هــای پایــگاه اقتصــادی- اجتماعــی، جنــس، وضعیــت 
ــط  ــاوندی، رواب ــی و خویش ــط خانوادگ ــت )16(، رواب ــل، حمای تأه
اجتماعــی، ضعــف جســمانی، ســن و کیفیــت زندگــی )17( رابطــه 
دارد. بــه عنــوان مثــال، نتایــج پژوهــش احمــدزاده وســطی 
کالیــی، رضانــژاد، احمــدی و قلــی پــور )12( و اقــدر )18( حاکــی 
از همبســتگی معنــادار بهزیســتی روانــی بــا کیفیــت زندگــی بــود. 
کالتــه جــاری )19( در پژوهشــی نشــان داد کــه بهزیســتی روانــی 
بــا طــرح واره هــا همبســتگی منفــی و معنــادار دارد. گرینبــرگ و 
بــارون )20( در پژوهشــی، اهمیــت و نقــش بهزیســتی روانــی را در 
ــد  ــورد بررســی و تأیی ــتاران م ــی کاری پرس ــت زندگ ــزان کیفی می
قــرار دادنــد. هالویــک )21( نیــز در پژوهشــی بــر نقــش بهزیســتی 
روانــی بــه عنــوان متغیــر مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی کاری تأکیــد 

نمــود.
ــی  ــواهد پژوهش ــده و ش ــرح ش ــب مط ــه مطال ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــه  ــتاران ب ــی کاری پرس ــت زندگ ــه کیفی ــی ک ــود و از آنجای موج
عنــوان عامــل درک و بهــره وری و کار حرفــه ای در نظــر گرفتــه 
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بیتا طهرانچی و همکاران

ــی کاری  ــت زندگ ــی کیفی ــن رو بررســی و ارزیاب ــی شــود، از ای م
ــد. از  ــی رس ــر م ــه نظ ــته ب ــر آن بایس ــر ب ــل مؤث ــن عوام و تعیی
ســویی دیگــر، همــان طــور کــه مــرور پیشــینه پژوهــش نشــان 
داد در زمینــه ارتبــاط متغیرهــای ذکــر شــده )نقــش ذهنیــت هــای 
ــی کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران  طــرح واره ای  در پیــش بین
ــه  ــه نقــش میانجــی بهزیســتی روانــی( مطالعــه ای ب ــا توجــه ب ب
ــأ  ــه خ ــن زمین ــت و در ای ــده اس ــام نش ــتقیم انج ــورت مس ص
پژوهشــی احســاس مــی شــود. بدیــن جهــت پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف بررســی نقــش ذهنیــت هــای طــرح واره ای  در پیــش بینی 
ــی  ــش میانج ــه نق ــه ب ــا توج ــتاران ب ــی کاری پرس ــت زندگ کیفی

ــی انجــام شــد. بهزیســتی روان

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع طرح هــای همبســتگی پیشــرفته مبتنــی 
بــر روابــط ســاختاری و روش تحلیــل داده هــا، مدل ســازی 
معادلــه ســاختاری )SEM( اســت. جامعــه ی مــورد نظــر پژوهــش 
حاضــر را کلیــه پرســتاران 8 بیمارســتان  خصوصــي شــهر مشــهد 
ــکیل داد. در  ــال 1400 تش ــر( در س ــدود 3000 نف ــوع ح )در مجم
ــم  ــی، حج ــزش احتمال ــرخ ری ــاب ن ــا احتس ــر، ب ــه حاض مطالع
ــر اســاس حداقــل حجــم نمونــه در معــادالت  نمونــه 300 نفــر، ب
ســاختاری هومــن، بــه روش نمونــه گیــری ســهمیه ای )بــه خاطــر 
ــتان(                               ــر بیمارس ــتاران ه ــا حجــم پرس ــه متناســب ب انتخــاب نمون
طبقــه ای )جنســیت: مــرد یــا زن( در نظــر گرفتــه شــد کــه از بیــن 
پرســتارانی کــه در فاصلــه زمانــی اردیبهشــت 1400 تا آبــان 1400 
ــه کار و  ــغول ب ــهد مش ــهر مش ــي ش ــتان های خصوص در بیمارس
مایــل بــه شــرکت در پژوهــش بودنــد، انتخــاب شــد. معیــار ورود 
ــر،  ــدرک کارشناســی و باالت ــودن م ــه پژوهــش، دارا ب ــی ب آزمودن
ــار خــروج آن هــا  داشــتن حداقــل یــک ســال ســابقه کاری و معی

ــود. ــودن پرسشــنامه ها ب ــر نم ــص پ ــز ناق نی
در ایــن پژوهــش از چهــار ابــزار پرسشــنامه ذهنیــت طــرح واره ای 
یانــگ )22(، بهزیســتی روانــی ریــف )23(، کیفیــت زندگــی کاری 
قاســم زاده )24(و پرسشــنامه جمعیــت شــناختی بــرای جمــع آوری 
داده هــا اســتفاده شــد. در پرسشــنامه جمعیــت شــناختی اطالعاتــی 
ــا جمــع آوری  ــی ه ــالت و ســابقه کاری آزمودن ــه تحصی راجــع ب

گردیــد.
ــت  ــنامه ذهنی ــرح واره ای: پرسش ــای ط ــت ه ــنامه ذهنی پرسش
ــؤال  ــگ )22( دارای 124 س ــدل یان ــر م ــی ب ــرح واره ای مبتن ط
بــوده و هــدف آن ســنجش 14 ذهنیــت طــرح واره ای اســت: 
ذهنیــت کــودک آســیب پذیر، ذهنیــت کــودک عصبانــی، ذهنیــت 

ــودک  ــت ک ــودک تکانشــی، ذهنی ــت ک ــاک، ذهنی ــودک غضبن ک
بی انضبــاط، ذهنیــت کــودک شــاد، ذهنیــت تســلیم شــده مطیــع، 
ذهنیــت محافــظ بی تفــاوت، ذهنیــت خــود آرام بخــش بی تفــاوت، 
ذهنیــت خــود بزرگ منــش، ذهنیــت زورگــو و تهاجمــی، ذهنیــت 
والــد تنبیــه گــر، ذهنیــت والــد پرتوقــع و ذهنیــت بزرگســال ســالم 
اســت. طیــف پاســخگویی بــه پرسشــنامه از نــوع لیکــرت شــش 
ــب=4،  ــی=3، اغل ــدرت=2، گاه ــه ن ــت=1، ب ــه ای )هیچ وق طبق
ــاز  ــت آوردن امتی ــه دس ــرای ب ــت. ب ــه=6( اس ــدام=5 و همیش م
ــازات ســؤاالت  ــه هــر بعــد، مــی بایســت مجمــوع امتی ــوط ب مرب
مربــوط بــه آن بعــد را بــا هــم جمــع نمــود. بــرای بــه دســت آوردن 
امتیــاز کلــی پرسشــنامه نیــز بایــد مجمــوع امتیــازات همه ســؤاالت 
ــا  ــن ذهنیت ه ــرد در ای ــره ف ــه نم ــر چ ــرد. ه ــع ک ــم جم ــا ه را ب
بیشــتر باشــد، حاکــی از انعطاف پذیــری آن ذهنیــت اســت؛ بنابراین 
نمــرات بــاال نشــانگر حاکمیــت آن ذهنیــت بــر سیســتم پــردازش 
ــوض  ــی زود ع ــا خیل ــه ذهنیت ه ــی ک ــت. از آنجای ــات اس اطالع
می شــوند، بنابرایــن احتمــال دارد کــه بیمــار در جلســات متفــاوت 
ــات  ــق تحقیق ــرد. طب ــاال بگی ــره ب ــی نم ــای مختلف در ذهنیت ه
انجــام شــده توســط لوبســتال و همــکاران )25( در مــورد پایایــی 
ایــن آزمــون، همبســتگی درونــی خــرده مقیــاس هــا کــه از طریــق 
ــا میانگیــن  ــا 0/96 ب ــه دســت آمــده از 0/76 ت ــاخ ب آلفــای کرونب
ــی  ــون دارای روای ــن آزم ــه ای ــن اینک ــد. همچنی ــی باش 0/89 م
ــد. در  ــی باش ــطی م ــرای متوس ــی همگ ــب و روای ــی مناس افتراق
پژوهــش صلواتــی و یکــه یــزدان دوســت )26( روایــی پرسشــنامه 
بــا اســتفاده از نظــرات اســاتید راهنمــا و مشــاور، خــوب ارزیابــی و 
تائیــد شــده اســت. همچنیــن پایایــی آن نیــز بــا اســتفاده از آزمــون 
آلفــای کرونبــاخ محاســبه گردیــد. آلفــای ایــن پرسشــنامه بــاالي 
70 درصــد بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنده پایایــی قابــل قبــول 
ــای  ــب آلف ــز ضری ــن پرسشــنامه اســت. در پژوهــش حاضــر نی ای
کرونبــاخ 0/93 درصــد بــرای کل ایــن پرسشــنامه بــه دســت آمــد.
پرسشــنامه کیفیت زندگی کاری: این پرسشــنامه توســط قاســم زاده 
)24( ســاخته شــده و دارای 53 ســؤال و 8 مؤلفــه روابــط انســانی در 
محیــط کاری، امنیــت شــغلی، پیشــرفت شــغلی، مشــارکت، رعایت 
حقــوق و منزلــت انســانی، تــوازن بیــن کار و زندگــی، تعهــد کاری، 
ــج  ــف پن ــاس طی ــر اس ــد و ب ــی باش ــی م ــی و رفاه ــائل مال مس
گزینــه ای لیکــرت بــا ســؤاالتی ماننــد )در محیــط کار مــن، ارتبــاط 
شــغلی بیــن همــکاران بــه ســهولت انجــام می شــود(. بــه ســنجش 
کیفیــت زندگــی کاری می پــردازد. بــرای نمره گــذاری آن از طیــف 
لیکــرت 1 تــا 5 )1= کامــاًل مخالفــم، 2= مخالفــم، 3= تــا حــدی 
موافقــم، 4= موافقــم، 5= کامــاًل موافقــم( اســتفاده شــده اســت. در 
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پژوهــش ســعادتی بیرونده، ژیــان باقری و مشــهدی فراهانــی )27( 
روایــی محتوایــی و صــوری ایــن پرسشــنامه مناســب ارزیابی شــده 
اســت و ضریــب آلفــاي کرونبــاخ محاســبه شــده ایــن پرسشــنامه 
بــاالی 0/92 بــرآورد شــد. در پژوهــش حاضــر نیــز ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/86 بــرای ایــن پرسشــنامه بــه دســت آمــد.
ــط  ــال توس ــاس در س ــن مقی ــی: ای ــتی روان ــنامه بهزیس پرسش
شــده  ســاخته   ویسکانســین  دانشــگاه  در   )23( ریــف  کارول 
ــه ای و  ــد مؤلف ــوم چن ــک مفه ــناختی ی ــتی روان ش ــت. بهزیس اس
دربرگیرنــده: 1- پذیــرش خــود: یعنــی نگــرش مثبــت نســبت بــه 
ــای  ــد ویژگی ه ــود مانن ــف خ ــای مختل ــرش جنبه ه ــود و پذی خ
خــوب و بــد و احســاس مثبــت دربــاره زندگــی گذشــته 2- روابــط 
ــا  ــا دیگــران: احســاس رضایــت و صمیمیــت از رابطــه ب مثبــت ب
دیگــران و درک اهمیــت ایــن وابســتگی ها 3- خودمختــاری: 
ــش  ــی و نق ــای زندگ ــذاری در رویداده احســاس اســتقالل و اثرگ
فعــال در رفتارهــا 4- تســلط بــر محیــط: حــس تســلط بــر محیــط، 
ــر از فرصت هــای  ــری مؤث ــی و بهره گی ــرل فعالیت هــای بیرون کنت
ــاور  پیرامــون 5- زندگــی هدفمنــد: داشــتن هــدف در زندگــی و ب
ــد  ــت. 6- رش ــادار اس ــته او معن ــال و گذش ــی ح ــه زندگ ــه اینک ب
ــه  ــه تجربه هــای نوب فــردی: احســاس رشــد مــداوم و دســتیابی ب
عنــوان یــک موجــود دارای اســتعدادهای بالقــوه اســت. ریــف برای 
اندازه گیــری ایــن ســازه ها، مقیــاس بهزیســتی روان شــناختی 
ــی و 3  ــی، 9 عبارت ــی، 14 عبارت ــنامه 20 عبارت ــون پرسش همچ
ــخه  ــه نس ــی های اولی ــس از بررس ــرد. پ ــی ک ــی را طراح عبارت
اصلــی مقیاس هــای بهزیســتی روان شــناختی کــه دارای 84 
عبــارت اســت، تهیــه شــد. ســپس نســخه های 54 عبارتــی و فــرم 
کوتــاه 18 عبارتــی طراحــی شــد. نســخه کوتــاه ایــن پرسشــنامه 6 
ــی  ــی الگــوی بهزیســتی روان شــناختی را مــورد ارزیاب مؤلفــه اصل
قــرار می دهــد و بنابرایــن دارای 6 زیــر مقیــاس )هــر زیــر مقیــاس 
شــامل 3 عبــارت( اســت. در ایــن پژوهــش از پرسشــنامه 18 مؤلفــه 
ــذاری:  ــیوه نمره گ ــد ش ــتفاده ش ــناختی اس ــتی روان ش ای بهزیس
ــت  ــده اس ــه  ش ــاالن تهی ــرای بزرگس ــه ب ــنامه ک ــن پرسش در ای
آزمودنــی بایــد در یــک طیــف 6 درجــه ای )1=کامــاًل مخالفــم تــا 
6= کامــاًل موافقــم( مشــخص ســازد کــه تــا چــه حــد بــا هــر یــک 
از عبــارات موافــق یــا مخالــف اســت. بــرای بــه دســت آوردن نمره 
مربــوط بــه هــر زیــر مقیــاس کافــی اســت، نمــره همــه عبــارات 
مربــوط بــه زیــر مقیــاس مــورد نظــر بــا هــم جمــع شــوند. از جمــع 
ــه  ــی ب ــز نمــره بهزیســتی روان شــناختی کل ــارت نی ــاز 18 عب امتی
دســت می آیــد. عبــارات 3، 4،5،9،10،13،16،17 بــه  صــورت 
ــون و  ــار: لینرس ــی و اعتب ــوند. روای ــذاری می ش ــوس نمره گ معک

همــکاران )28( ضریــب ثبــات درونــی را بــرای ابعــاد مختلــف ایــن 
پرسشــنامه از 0/65 تــا 0/70 گــزارش کــرده و شــش عاملــی بــودن 
ــد.  ــد کردن ــی اکتشــافی تأیی پرسشــنامه را از طریــق تحلیــل عامل
ــن  ــی ای ــی و پایای ــکاران )29(، روای ــی و هم ــش خانجان در پژوه
ــاخ در  ــج آلفــای کرونب ــرار گرفــت. نتای ــد ق پرسشــنامه مــورد تأیی
شــش عامــل پذیــرش خــود، تســلط بــر محیــط، رابطــه ی مثبــت 
بــا دیگــران، داشــتن هــدف در زندگــی، رشــد شــخصی و اســتقالل 
بــه ترتیــب برابــر 0/61، 0/76، 0/75، 0/73، 0/64 و 0/72 و 
ــن  ــی صــوری ای ــد. روای ــه دســت آم ــاس 0/71 ب ــرای کل مقی ب
ــورت  ــا ص ــتاد راهنم ــد اس ــا تأیی ــر ب ــه حاض ــنامه در مطالع پرسش
گرفــت و پایایــی آن بــا اســتفاده از فرمــول آلفــای کرونبــاخ بــرای 
تســلط بــر محیــط 0/70، رشــد شــخصی 0/72، ارتبــاط مثبــت بــا 
دیگــران 0/71، هدفمنــدی در زندگــی 0/70، پذیــرش خــود 0/70 
و خودمختــاری 0/77 بــه دســت آمــد. در پژوهــش حاضــر، تحلیــل 
داده هــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــد. در ســطح 
ــی،  ــون فراوان ــاخص هایی چ ــتفاده از ش ــا اس ــدا ب ــی ابت توصیف
ــاری  ــزار آم ــرم اف ــک ن ــا کم ــتاندارد ب ــراف اس ــن، انح میانگی
ــادالت ســاختاری  ــون مع ــز آزم SPSS و در بخــش اســتنباطی نی

بــا کمــک نــرم افــزار PLS اســتفاده شــد. رعایــت اصــول اخالقــی 
ــا کــد                                    ایــن مقالــه توســط معاونــت پژوهشــی دانشــگاه بجنــورد ب
)IR.IAU.BOJNOURD.REC.1400.001( تأییــد شــده اســت.

یافته ها
ــالت لیســانس  ــر )65/7 درصــد( دارای تحصی ــوع 197 نف از مجم
ــانس و  ــوق لیس ــالت ف ــد( دارای تحصی ــر )34/3 درص و 103 نف
باالتــر بودنــد و در مجمــوع 20 نفــر کمتــر از 5 ســال )6/7 درصــد(، 
ــا 15 ســال )59/3 درصــد( و 102  ــابقه کاری 5 ت ــا س ــر ب 178 نف
نفــر نیــز بــا ســابقه کاری بیشــتر از 15 ســال )34 درصــد( بودنــد. 
ــرای ذهنیــت هــای طــرح  شــاخص هــای تمرکــز و پراکندگــی ب
واره ای در جــدول )1( ، کیفیــت زندگــی در جــدول )2( و بهزیســتی 
روانــی در جــدول )3( آمــده اســت. از ابعــاد مختلــف ذهنیــت هــای 
ــی دارای بیشــترین  ــودک عصبان ــت ک ــد ذهنی طــرح واره ای،  بع
ــاوت  ــی تف ــودآرام بخــش ب ــت خ ــد ذهنی ــن )31/45( و بع میانگی
ابعــاد مختلــف  دارای کمتریــن میانگیــن )12/5( هســتند. از 
ــط کاری دارای  ــانی در محی ــط انس ــد رواب ــی، بع ــت زندگ کیفی
ــن  ــارکت دارای کمتری ــد مش ــن )37/09(  و بع ــترین میانگی بیش
میانگیــن )13/56( هســتند. همچنیــن از بیــن ابعــاد مختلــف 
ــن  ــردی دارای بیشــترین میانگی ــد ف ــد رش ــی،  بع بهزیســتی روان
ــن )9/81(  ــن میانگی ــود دارای کمتری ــرش خ ــد پذی )10/72(  و بع
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بیتا طهرانچی و همکاران

هســتند. در مجمــوع در نتایــج هــر ســه جــدول ارائــه شــده بــرای                                               
شــاخص هــای توصیفــی ذهنیــت هــای طــرح واره ای، کیفیــت 
زندگــی و بهزیســتی روانــی، ســه شــاخص تمرکــز میانگیــن، میانــه 

ــی  ــوده و از طرف ــم ب ــه ه ــک ب ــا نزدی ــن متغیره ــرای ای ــد ب و م
چولگــی و کشــیدگی نیــز بیــن 2- تــا 2+ مــی باشــد کــه نشــان 

ــارن نســبی داده هاســت. ــده تق دهن

 جدول 1. شاخص های توصیفی ابعاد ذهنیت طرحواره ای

کشیدگیچولگیانحراف معیارمدمیانهمیانگینمتغیر

1/42-26/6626233/600/13ذهنیت کودک آسیب پذیر
1/50-0/36-31/4533346/08ذهنیت کودک عصبانی
1/76-31/1630/5032/335/310/09ذهنیت کودک غضبناک
1/20-0/51-27/1029324/93ذهنیت کودک تکانشی

1/34-18/5319212/650/04ذهنیت کودک بی انضباط
1/53-0/09-29/7029/50265/18ذهنیت کودک شاد

1/87-21/5121/50183/650/01ذهنیت تسلیم شده مطیع
1/72-0/12-28/0728294/72ذهنیت محافظ بی تفاوت

1/74-0/22-12/513142/61ذهنیت خودآرام بخش بی تفاوت
1/62-29/0928/5274/270/17ذهنیت خود بزرگ منش
1/48-26/9527255/300/11ذهنیت زورگو و تهاجمی

1/37-29/8330284/720/13ذهنیت والد تنبیه گر
1/05-28/3528265/260/17ذهنیت والد پرتوقع

1/55-0/11-30/4130/528/214/04ذهنیت بزرگسال سالم

جدول 2. شاخص های توصیفی کیفیت زندگی کاری

کشیدگیچولگیانحراف معیارمدمیانهمیانگینمتغیر

1/86-37/0936337/710/08روابط انسانی در محیط کاری
0/72-18/0217163/480/75امنیت شغلی

1/35-20/0219/50183/520/16پیشرفت شغلی
1/58-13/5613123/490/08مشارکت

0/61-13/591312/502/060/34رعایت حقوق
1/53-24/2524224/120/11توازن بین کار و زندگی

1/57-29/5428/50286/470/26تعهد کاری
1/26-23/8321/50215/700/51مسائل مالی و رفاهی

جدول 3. شاخص های توصیفی بهزیستی روانی

کشیدگیچولگیانحرافمعیارمدمیانهمیانگینمتغیر

0/52-9/81101020/30پذیرش خود
1/14-10/541092/180/14روابط مثبت با دیگران

0/44-0/48-10/5611111/51خودمختاری
0/71-10/251092/120/55تسلط بر محیط
0/41-0/67-10/4711111/46زندگی هدفمند

0/75-0/56-10/7211121/74رشد فردی
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ــای  ــن ذهنیت ه ــه بی ــد ک ــوان می کن ــش عن ــن پژوه ــه ای فرضی
طــرح واره ای بــا کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران بــا میانجیگــری 
بهزیســتی روانــی رابطــه معنــی داری وجــود دارد. خروجــی 
ــه در شــکل )1( و )2(  ــن فرضی ــون ای ــه آزم ــوط ب ــای مرب مدل ه
نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه در شــکل )1( مشــخص 
اســت مقــدار آمــاره t مربــوط بــه اثــر ذهنیت هــای طــرح واره ای بــر 
بهزیســتی روانــی برابــر اســت با 10/538 شــده اســت که بیشــتر از 
1/96 اســت و بــه معنــای تأییــد رابطــه می باشــد. همچنیــن مقــدار 
ــی  ــت زندگ ــر کیفی ــی ب ــر بهزیســتی روان ــه اث ــوط ب ــاره t مرب آم
کاری برابــر بــا 91/599 شــده اســت کــه بیشــتر از 1/96 اســت و 
ــر  ــت متغی ــوان گف ــذا می ت ــد. ل ــه می باش ــد رابط ــای تأیی ــه معن ب
ــر میانجــی  ــک متغی ــوان ی ــه عن ــادر اســت ب ــی ق بهزیســتی روان
ــی  ــت زندگ ــا کیفی ــرح واره ای ب ــای ط ــن ذهنیت ه ــه بی در رابط
ــزان تأثیــر ذهنیت هــای  ــد. در شــکل )2( می کاری نقــش ایفــا کن
طــرح واره ای بــر بهزیســتی روانــی 0/474- گــزارش شــده اســت 
ــط  ــوس و متوس ــری معک ــان دهنده تأثی ــاری نش ــر آم ــه از نظ ک
ــزان  ــن می ــی دار اســت. همچنی ــاری معن می باشــد کــه از نظــر آم

تأثیــر بهزیســتی روانــی بــر کیفیــت زندگــی کاری 0/934 گــزارش 
شــده اســت کــه از نظــر آمــاری نشــان دهنده تأثیــری مســتقیم و 
ــه  ــت. در نتیج ــی دار اس ــاری معن ــر آم ــه از نظ ــد ک ــوی می باش ق
می تــوان گفــت میــزان تأثیــر ذهنیت هــای طــرح واره ای بــر 
کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران بــا میانجیگــری بهزیســتی روانــی 
ــط  ــوس و متوس ــری معک ــان دهنده تأثی ــه نش ــت ک 0/443- اس
ــایر  ــودن س ــت ب ــرض ثاب ــا ف ــت ب ــوان گف ــع می ت ــت. در واق اس
متغیرهــا چنانچــه ذهنیت هــای طــرح واره ای یــک واحــد افزایــش 
یابــد متغیــر کیفیــت زندگــی کاری از طریــق بهزیســتی روانــی بــه 
ــب  ــدار ضری ــن مق ــت. همچنی ــدازه 0/443 کاهــش خواهــد یاف ان
تعییــن بــرای کیفیــت زندگــی کاری 0/872 شــده اســت کــه ایــن 
ــرح واره ای  ــای ط ــر ذهنیت ه ــه متغی ــد ک ــان می کن ــب بی مطل
قــادر هســتند از طریــق بهزیســتی روانــی 87/2 درصــد از تغییــرات 
کیفیــت زندگــی کاری را بیــان کنــد. بــه منظــور حصــول اطمینــان 
از نتیجــه بــه دســت آمــده بــرای فرضیــه بــه کمــک آزمون ســوبل 

ــم. ــرار می دهی ــل و بررســی ق ــورد تحلی ــه را م ــن فرضی ــز ای نی

 جدول 4. نتیجه آزمون سوبل

نتیجهسطح معنی داریآماره سوبلفرضیه

تأیید10/1660/000ذهنیت های طرح واره ای  بهزیستی روانی  کیفیت زندگی کاری

ــود  ــد می ش ــق تأیی ــه ی تحقی ــوق، فرضی ــج ف ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــا  ــن ذهنیت هــای طــرح واره ای ب ــه بی ــوان گفــت ک ــی مــی ت یعن

ــری بهزیســتی  ــا میانجــی گ ــتاران ب ــی کاری پرس ــت زندگ کیفی
ــود دارد. ــی داری وج ــه معن ــی رابط روان

 
شکل 1. مدل معناداری اثر ذهنیت های طرح واره ای بر زندگی کاری پرستاران با میانجیگری بهزیستی روانی

شکل 2. مدل ضرایب بار عاملی اثر ذهنیت های طرح واره ای بر کیفیت زندگی کاری پرستاران با میانجیگری بهزیستی روانی
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بیتا طهرانچی و همکاران

جدول 5. شاخص های برازش مدل

مقدار بدست آمدهمقادیر قابل قبول )مطلوب(شاخص

32/52<کای اسکوئر نسبی
SRMR>0/10/057

NFI<0/90/98
d-ULS>0/950/37

d-G>0/950/43
Gof10/96نزدیک به عدد

ــه  ــر ب ــود مقادی ــاهده می ش ــدول )5( مش ــه در ج ــور ک همان ط
دســت آمــده از بــرازش مــدل بــا حضــور میانجــی گــر بهزیســتی 

ــی مــورد قبــول اســت.  روان

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی  نقــش ذهنیــت هــای طــرح 
ــا  ــتاران ب ــی کاری پرس ــت زندگ ــی کیفی ــش بین واره ای  در پی
ــج  ــی انجــام شــد. نتای ــه نقــش میانجــی بهزیســتی روان توجــه ب
ــای                    ــت ه ــن ذهنی ــه بی ــان داد ک ــا نش ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
طــرح واره ای بــا کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران بــا میانجیگــری 
متغیــر                                                               و  دارد  وجــود  معنــی داری  رابطــه  روانــی  بهزیســتی 
ــتی  ــق بهزیس ــت از طری ــادر اس ــرح واره ای ق ــای ط ــت ه ذهنی
ــان  ــی کاری را بی ــت زندگ ــرات کیفی ــد از تغیی ــی 87/2 درص روان

ــد. کن
نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر، همســو بــا یافتــه هــای 
پژوهــش ایرانــی )5(، ریختــه گــر )9(، احمــدزاده وســطی کالیــی، 
ــدر  ــاری )19(، اق ــه ج ــور )12(، کالت ــی پ ــدی و قل ــژاد، احم رضان
ــس و  ــوس، موری ــگ )10(، روئلف ــن و بیلین ــس، مارتی )18(، دوزی
لوبســتائل )11(، گرینبــرگ و بــارون )20( و هالویــک )21( اســت. 
ــود  ــه اســتدالل نم ــوان این گون ــا مــی ت ــه ه ــن یافت ــن ای در تبیی
کــه بــا فعــال شــدن ذهنیــت هــای طــرح واره ای از طریــق مواجه 
شــدن بــا محدودیــت هــا و اســترس هــای ناشــی از کار، افــراد بــه 
ارزیابــی منفــی رویدادهــا و تعبیــر محــرک هــا بــه صــورت منفــی 
و تهدیدآمیــز مــی پردازنــد لــذا حجــم عظیمــی از هیجــان هــای 
منفــی و ناخوشــایند را تولیــد مــی کننــد. این امــر، بهزیســتی روانی 
آنــان را تحــت تأثیــر قــرار داده و در نتیجــه ســبب کاهــش ســطوح 

کیفیــت زندگــی کاری آنــان مــی شــود.
هنگامــی کــه ذهنیــت کــودک عصبانــی در محیــط هــای مختلــف 
از جملــه در محیــط هــای کاری در افــراد فعــال مــی شــود، آنــان 
ــدون  ــگرانه را ب ــاي پرخاش ــده و رفتاره ــمگین ش ــدت خش ــه ش ب

توجــه بــه پیامدهــاي آن ابراز و از ســبک هــای مقابله ای ناســازگار 
اســتفاده مــی کننــد. بــه دنبــال اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه ای 
ناســازگارانه، افــراد مجــدد آشــفتگی هــای روان شــناختی بیشــتری 
را تجربــه مــی کننــد کــه ایــن خــود ســبب کاهــش ســطوح کیفیت 
ــری  ــاره گی ــر کن ــی نظی ــان مــی شــود. رفتارهای زندگــی کاری آن
ــش،  ــود آرام بخ ــای خ ــی، اعتیاده ــی افراط ــی، خوداتکای اجتماع
ــرک  ــه و مح ــواس گون ــی وس ــه برگردان ــردازی، توج ــال پ خی
ــزد و                   ــر می خی ــاوت ب ــی تف ــظ ب ــه ای محاف ــی از ســبک مقابل طلب
مــی توانــد بــه مشــکالت منشــی شــناختی و کاهــش بهزیســتی 
روان شــناختی و در نتیجــه کاهــش کیفیــت زندگــی شــغلی منجــر 

شــود.
الگوهــای پردازشــی نظیــر توقــع بیــش از حــد، ســلطه گــری، عدم 
همدلــی در روابــط اجتماعــی، تــالش بــرای غلبــه بــر دیگــران و 
تحمیــل نظرهــا و رفتارهــای خــود بــه آنــان در جهتــی کــه تمایــل 
ــبب  ــز س ــش نی ــود بزرگ من ــت خ ــراد دارای ذهنی ــد در اف دارن
پاییــن آمــدن کیفیــت زندگــی شــغلی در آنــان مــی گــردد. افــراد 
دارای ذهنیــت کــودک آســیب پذیــر نیــز بــه دلیــل تجاربــی کــه 
در کودکــی داشــته انــد، طرحــواره هایــی در آنــان شــکل گرفتــه 
ــان تصــور                      کــه باعــث مــی شــود دیگــران را یــاری گــر نداننــد. آن
ــا  ــر تنه ــر عم ــا آخ ــته و ت ــتیبانی نداش ــی و پش ــد حام ــی کنن م
خواهنــد مانــد. از طرفــی بــه خاطــر شــکل گیــری چنین طرحــواره 
ــه دلیــل  ــد ب ــح مــی دهن ــن ذهنیــت ترجی ــراد دارای ای ــی، اف های
رنجــی کــه از تــرک شــدن و تنهــا مانــدن مــی برنــد، بــه دیگــران 
اعتمــاد نکننــد و روابــط اجتماعــی صحیحــی بــا دیگــران نداشــته 
باشــند کــه این خود ســبب بــروز اختــالالت روانــی نظیــر اضطراب 
و افســردگی و در نهایــت افــت کیفیــت زندگــی آنــان مــی شــود.
ــور  ــای مذک ــت ه ــد، ذهنی ــر ش ــه ذک ــور ک ــان ط ــن هم بنابرای
)کــودک عصبانــی، کــودک غضبنــاک، محافــظ بی تفــاوت، خــود 
ــت زندگــی  ــر کیفی بزرگ منــش و ذهنیــت کــودک آســیب پذیر( ب
ــری  ــی تأثی ــتی روان ــی بهزیس ــش میانج ــا نق ــتاران ب کاری پرس
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منفــی دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســمت مقابــل، داشــتن 
ذهنیــت بزرگســال ســالم و ذهنیــت کــودک شــاد در ایــن افــراد بــا 
افزایــش کیفیــت زندگــی کاری همــراه اســت زیــرا داشــتن ذهنیت 
ــاي  ــا عملکرده ــد ت ــک می کن ــرد کم ــه ف ــالم ب ــال س بزرگس
ناکارآمــد ســایر ذهنیــت هــا را تعدیــل و خنثــی ســازي کنــد. ایــن 
ذهنیــت، کلیــه ي عملکردهــاي بزرگســال ســالم شــامل جمع آوری 
ــه  ــی ارائ ــئله و توانای ــل مس ــا، ح ــیابی موقعیت ه ــات، ارزش اطالع
ســبک هــاي مناســب مقابلــه اي را دارد. ذهنیــت بزرگســال 
ســالم بــه افــراد کمــک مــی کنــد تــا در موقعیــت هــاي شــغلی، 
نســبت بــه تعهــدات خــود پایبنــد بماننــد، مســئولیت انتخــاب هــا 
ــا یکدیگــر  و اقداماتشــان را بپذیرنــد و ابعــاد مختلــف زندگــی را ب
متعــادل نمــوده و بدیــن ترتیــب ســطوح باالیــی از کیفیــت زندگــی 
ــالم،  ــال س ــت بزرگس ــا ذهنی ــابه ب ــد. مش ــه نماین کاری را تجرب
ــی،  ــاي جســمانی، روان ــه نیازه ــاد ک ــودک ش ــت ک ــتن ذهنی داش
ــش  ــا افزای ــد ب ــت، می توان ــرآورده اس ــی ب ــه خوب ــی وي ب هیجان
کیفیــت زندگــی کاری همــراه باشــد زیــرا کــودک شــاد احساســاتی 
از قبیــل ارزشــمندي، رضایــت درونــی، مــورد پذیــرش قــرار 
ــه  ــاري را تجرب ــودن، ایمنــی و خودمخت گرفتــن، دوست داشــتنی ب
می کنــد کــه همگــی همســو بــا یــک کیفیــت زندگــی کاری غنــی 
و مطلــوب هســتند؛ بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه ذهنیــت هــای 
طــرح واره ای در پیــش بینــی کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران بــا 
توجــه بــه نقش میانجــی بهزیســتی روانــی  نقــش دارد و این مبین 
نتیجــه بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر نیــز مــی باشــد. هــر 
پژوهــش محدودیــت هایــی دارد. ایــن پژوهــش نیــز بــا محدودیت 
هــای زیــر رو بــه رو بــود: الــف. در ایــن پژوهــش از پرســتاران 8 
ــوان  ــه عن بیمارســتان  خصوصــي شــهر مشــهد در ســال 1400 ب
ــرف  ــد مع ــاً نمی توانن ــه طبیعت ــد ک ــتفاده ش ــر اس ــه مدنظ جامع

ــزارش  ــزار خودگ ــتفاده از اب ــند؛ ب. اس ــتاران باش ــه کل پرس جامع
دهــی )پرسشــنامه ای(. لــذا پیشــنهاد می شــود: 1. انجــام پژوهــش 
ــر  ــیع ت ــی وس ــدوده جغرافیای ــر و مح ــه بزرگ ت ــم نمون ــا حج ب
انجــام گیــرد تــا ادبیــات متراکــم و منســجمی در خصــوص نحــوه 
ــور  ــه منظ ــد؛ 2. ب ــم آی ــده فراه ــای ذکرش ــری متغیره به کارگی
قابلیــت تعمیــم پذیــری و امــکان مقایســه نتایــج، مشــابه پژوهــش 
ــرا شــود؛ 3.  ــز اج ــن پرســتاران شــهرهای دیگــر نی ــور در بی مذک
بــرای جمــع آوری داده هــای الزم، عــالوه بر پرسشــنامه از روش- 

هایــی نظیــر مصاحبــه اســتفاده شــود.

نتیجه گیری
ــای          ــت ه ــن ذهنی ــه بی ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
طــرح واره ای بــا کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران بــا میانجیگــری 
ــا  ــن ب ــود دارد. همچنی ــی داری وج ــه معن ــی رابط ــتی روان بهزیس
ــه                                                                                                   ــر، توصی ــش حاض ــده از پژوه ــت  آم ــه  دس ــج ب ــه نتای ــه ب توج
ــی کاری  ــت زندگ ــاء کیفی ــت ارتق ــران جه ــردد درمانگ ــی گ م
پرســتاران ذهنیــت های طــرح واره ای کودکانــه، مقابلــه ای ناکارآمد 
و والــد ناکارآمــد آنــان را اصــالح و ذهنیــت هــای بزرگســال ســالم 

ــاء بخشــند. ــان ارتق ــی را در آن ــاد و بهزیســتی روان و ش

سپاسگزاری
ــتای  ــگران را در راس ــه پژوهش ــرادی ک ــی اف ــیله از تمام بدین وس
انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی می گــردد.

تعارض منافع
ــه تعــارض منافعــی در انتشــار ایــن مطالعــه  نویســندگان هیچگون

ندارنــد.
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