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اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارضات زناشویی
شهناز بشکوه ،1بیوک

تاجری*2

چکیده
مقدمه :بخشودگی نقش مهمی در زندگی زناشویی و بهبود کیفیت تعامالت خانوادگی دارد .این پژوهش با هدف تعیین
اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارضات زناشویی انجام شده
است.
روش پژوهش :روش پژوهش حاضر روش شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
شامل کلیه زنان دارای تعارض زناشویی شهر تهران در سال  1397بود .به این منظور 30 ،نفر با توجه به معیارهای شمول از
بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند .اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه
آزمایش و گواه قرار گرفتند .سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در  8جلسه  90دقیقه ای معنا درمانی گروهی شرکت کردند؛
در حالیکه اعضای گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند .ابزار گردآوری اطالعات شامل فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی
سازمان جهانی بهداشت و نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف بوده است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد آموزش بخشودگی بر کیفیت زندگی و مؤلفههای روانشناختی و سالمت عمومی دارد.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد آموزش بخشودگی بر بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران و
پذیرش خود زنان دارای تعارضات زناشویی تأثیر معناداری دارد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این پژوهش ،آموزش بخشودگی سبب بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان
دارای تعارضات زناشویی میشود و میتوان از آن به عنوان یک روش مداخلهای مؤثر سود جست.
کلمات کلیدی :آموزش بخشودگی" بهزیستی روانشناختی" تعارض زناشویی" کیفیت زندگی
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مقدمه:
خانواده نخستین و منحصر به فردترین نهاد اجتماعی است که سالمت و بهروزی یک جامعه را مرهون سالمت و رضایت اعضای
آن دانستهاند؛ زیرا تأثیر هیچ نهادی و هیچ رابطهای ،به آن اندازه از دوام عمیق و شدید برخوردار نیست ( .)1خانواده سالم
نظامی باز است که اعضای آن در عین داشتن روابط عاطفی گرم ،هویت فردی خود را حفظ میکنند ( .)2ارتباطهای میان
فردی غیر مؤثر مانع شکوفایی انسان شده و روابط را تخریب می کند .هنگامی که رابطه صمیمانه متوقف می شود ،منازعات
فراوان ،انتقادهای مکرر ،پناه بردن به سکوت ،عدم همراهی عاطفی و الینحل ماندن مشکالت پدید آمده و به مرور به دلزدگی
زناشویی منجر می شود .بنابراین اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباط های میان فردی تشکیل می دهد .ارتباط
های میان فردی ،حیات بخش روابط هدفمند است (.)3
تعارض در روابط وقتی بروز می کند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نیاید .از این رو ،یکی از مشکالت شایع
در خانواده ،تعارض زناشویی 1است .تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا
تعامالت مکرر و مختلف زوجین زمینه های بی شماری را برای تعارض فراهم می کند ( .)4مشکالت ارتباطی مساله کلیدی در
رویکردهای ارتباطی به خانواده است .این رویکردها تعارض زناشویی را به عنوان رابطه ای ناکارساز تحلیل می کنند .در خانواده
متعارض ،مشکالت و مسائل جزیی به آسانی به جدل و بحران تبدیل می شود ،امید به زندگی فردای روشن و سازنده کاهش
می یابد ،انتقادهای غیرمنصفانه و رفتارهای غیرصادقانه و پرخشونت جایگزین شیوه های عاطفی و منطقی می شود (.)5
وجود تعارضات زناشویی ،کیفیت زندگی زوجین را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .کیفیت زندگی می تواند پیش بینی کننده
میزان و تاثیر بیماری ها ،صدمات و ناتوانی ها و سنجش سالمت روانی در جوامع باشد ( .)6پژوهش های رو به گسترش و
چالش انگیزی برای شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی با هدف شناسایی شاخص های بهبود دهنده کیفیت زندگی انجام
شده است ( .)7سازمان جهانی بهداشت 2کیفیت زندگی را به عنوان ادراک فرد از جایگاه خود در زندگی ،در بافت فرهنگی و
سامانه ارزشی که در آن زندگی می کند و در ارتباط با اهداف ،آرزوها ،مالک ها و اولویت ها تعریف کرده است .این تعریف از
کیفیت زندگی سه رفاه و رضایت عینی ،3وضعیت عملکردی 4و عوامل بافتی 5را در بر میگیرد که دو مولفه اول کیفیت زندگی
با سالمت روانی همپوشانی دارند (. )8عوامل مختلفی همچون وضعیت سالمتی ،توانمندی ،شاد بودن ،حفظ کردن عملکردهای
حساس و رهایی از درد از جمله شاخصه های کیفیت زندگی است ( .)9با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد کیفیت
زندگی ارتباط تنگانگی با بهزیستی روانشناختی زوجین داشته باشد.
بهزیستی روان شناختی به عنوان یک شاخص کلیدی سالمت عمومی در نظر گرفته می شود .برای این سازه روان شناختی،
تعریف قابل قبول ی که مورد موافقت همگان باشد وجود ندارد اما به طور کلی به صورت تجربه ذهنی عواطف مثبت و رضایت از
زندگی تعریف می شود .این سازه ،همچنین به عنوان عملکرد روان شناختی مثبت ،روابط خوب با دیگران و احساس واقع بینی
نسبت به خود تعریف شده است (مکآننی ،تولی ،هانتر ،کوونن ،ویل ،استونسون و کی .)2015 ،6این گروه از روان شناسان بر
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این باورند سالمت مفهومی چند بعدی است که عالوه بر بیمار یا ناتوان نبودن ،احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در بر می-
گیرد .افرادی که احساس بهزیستی روانی پایینی دارند ،حوادث و موقعیت های زندگی را نامطلوب ارزیابی کرده و هیجان منفی
نظیر اضطراب ،افسردگی و خشم را تجربه می کنند (مارکینکو.)2015 ،1
با توجه به آنچه گفته شد ،بهبود شاخصهایی همچون کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان دارای زناشویی از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .از راهبردها و رویکردهای مؤثر بهبود روابط زناشویی ،بخشودگی است .بخشش به عنوان
تغییری جدی در تصمیم گیری برای قطع رفتارهای بدخواهانه نسبت به یک شخص خطاکار تعریف میشود .مک کوالف،
پارگامنت و تورسن )10( 2بیان کردند که بخشش جهت دادن به انگیزه هاست .آنها بخشش را به عنوان جهت دادن مثبت به
انگیزه ها ی منفی تعریف کرده اند که با انگیزه های مصالحه آمیز و مثبت نسبت به فرد خطاکار همراه است .نظریة

بخشش3

در مشاورة ازدواج و اختالفات زناشویی رویکرد جدیدی است که رفته رفته جای خود را بین سایر نظریه ها بازکرده است .عامل
بخشودگی یکی از متغیرهایی است که امروزه در حوزة تعارضات زوج ها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .در
رویکرد مشاوره ای بخشش محور ،بخشودن هدی های است که فرد در پایان فرایند التیام ،به آن می رسد .تا جایی که عالقه
مند به دریافت تاوان و غرامت نیست (.)11
در حقیقت ،آنچه اهمیت بخشودگی را تایید می کند ،ماهیت التیام بخش آن در مداخله های درمانی است .لزوم و نیاز به
بخشودگی با یک ضربه عاطفی آغاز می شود ،جراحتی که حریم های فیزیکی ،اخالقی یا روانی را مورد تعرض قرار می دهد.
س پس شخص افکار و دفاع های خود را برای محافظت از حریم های تجاوز شده به کار می بندد .پژوهش های ربع قرن اخیر
مجموعه ای فواید مرتبط با بخشیدن دیگران به خاطر آسیب گذشته را آشکار کرده است .از جمله این فواید ،تقلیل اضطراب و
افسردگی و افزایش رضایت نسبت به زندگی و سالمت ذهن می باشد .در همین راستا ،پیشینه پژوهشی نشان میدهد آموزش
بخشودگی تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی دارد .برای مثال ،یافتههای مطالعه عسگری و باجالن ( )12و موخرجی ( )13نقش
بسزایی در بهبود کیفیت زندگی دارد .از دیگر سوی ،مطالعات انجام شده توسط صدوقی و حسامپور ( ،)14صف آرا و بخشی
زاده ( ،)15میسپاس ،ساینی ،سیناتو و ولچ ( ،)16میلر و ورتینگتون ( )16و سین و لیبومیرسکی ( )17نشان میدهد آموزش
بخشودگی تأثیر معناداری بر بهبود بهزیستی روانشناختی دارد .از این رو ،به نظر میرسد آموزش بخشودگی بتواند شاخصهای
سالمتی همچون کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی را در زنان متعارض بهبود بخشد .از این رو ،سؤال اصلی پژوهش
حاضر این است که آیا آموزش بخشودگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارض زناشویی تأثیر
معناداری دارد؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش ،شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه
است .با توجه به موضوع پژوهش ،متغیرهای کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی به عنوان متغیر وابسته و آموزش
بخشودگی به عنوان متغیر مستقل ایفای نقش میکند .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان دارای تعارض زناشویی شهر
تهران در سال  1397تشکیل میدهند .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر به صورت در دسترس و هدفمند بود .به این
منظور ،فراخوانی در شبکه های اجتماعی مبنی بر برگزاری دوره آموزشی در زمینه مشکالت زناشویی منتشر شد و از زنانی که
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دارای تعار ضات زناشویی بودند ،دعوت به عمل آمد .برای همگون سازی افراد داوطلب از نظر میزان تعارضات زناشویی ،از
پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ( )18استفاده شد و آن دسته از زنانی که بیش از  50درصد امتیاز این پرسشنامه را
کسب کنند ،به عنوان زنان دارای تعارض زناشویی شناخته و در این پژوهش شرکت داده شدند.
در مورد انتخاب نمونه باید اشاره کرد که در طرح های تجربی باید هر گروه حداقل  15نفر باشد ( .)19با توجه به طرح
پژوهش ،پژوهشگر نمونهای به حجم  30نفر با توجه به معیارهای شمول به صورت داوطلبانه انتخاب کرد .اعضای نمونه به
صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و بدین ترتیب ،در هر گروه تعداد  15نفر حضور داشت.
برای افراد شرکتکننده در این پژوهش ،مالکهایی همچون )1 :موافقت برای شرکت در پژوهش )2 ،دامنه سنی  18تا 45
سال )3 ،عدم ابتال به اختاللهای شدید روانپزشکی (خوداظهاری) )4 ،تحصیالت سیکل به باال برای ورود به پژوهش در نظر
گرفته شد .عالوه بر این ،عدم تمایل و رضایت برای شرکت در پژوهش و سابقه شرکت در برنامههای درمانی انفرادی و گروهی
همزمان با اجرای پژوهش به عنوان مالک خروج انتخاب شد .مالکهای خروج بر اساس گزارش خود اظهاری افراد متقاضی
سنجیده شد .بعد از بررسی مالکهای ورود و خروج ،افراد واجد شرایط در پژوهش شرکت داده شدند .برای رعایت موازین
اخالقی در پژوهش حاضر سعی شد رضایت افراد شرکتکننده برای حضور در پژوهش جلب شود و به آنها اطمینان داده شد
که تمامی اطالعات کسب شده از آنها محفوظ خواهد ماند و کسانی که تمایل داشتند از وضعیت روانشناختی خود مطلع
شوند ،صرفاً نمرات خودشان در اختیارشان قرار گرفت .به گروه گواه اطمینان داده شد پس از اتمام پژوهش ،به آنها نیز در
صورت تمایل 8 ،جلسه آموزش ارائه شود .همچنین ،افراد هر زمان مایل بودند بهطور آزادانه میتوانستند از پژوهش خارج شوند.
از روش آزمایشی برای آزمون فرضیههای پژوهش به منظور سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی استفاده شد .خالصه
محتوای  8جلسه آموزشی به شرح زیر است.
جدول  .1محتوای جلسات آموزش بخشودگی
Table 1. Content of forgiveness training sessions
جلسه

محتوا

اول

آشنایی با آزمودنی ها ،اجرای پیش آزمون ،مواجهه با رنجش

دوم

بررسی و کشف مکانیزم های دفاعی ،تفکر پیرامون مکانیزمهای دفاعی ،شناسایی آنها

سوم

مواجهه با خشم ،نحوه رویارویی با آن ،اثرات خشم در زندگی ،راهبردهای جایگزین خشم.

چهارم

کشف و ارائه بخشش ،مفهوم و معنی بخشش ،فواید بخشش

پنجم

رشد دیدگاه جدید از خاطی و رشد همدلی ،درک فرد خاطی ،دیدگاه گیری در این زمینه.

ششم

نحوه رویارویی با رنج ،پذیرش رنج و یافتن معنایی برای آن.

هفتم

پی بردن به این نکته که فرد خودش در گذشته نیازمند بخشش دیگران بوده است.

هشتم

یافتن الگویی در فرایند بخشش ،ختم جلسات و اجرای پس آزمون
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ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه است .فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی
بهداشت ( ،)1993فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( )20و پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ()18
برای سنجش سازههای کیفیت زندگی ،بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی استفاده شد.
فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( :)21فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی توسط سازمان
جهانی بهداشت ( )21طراحی شده است .این پرسشنامه دارای  26سؤال است .دو سوال پرسشنامه در مورد رضایتمندی از
سالمت عمومی و درک کلی فرد از کیفیت زندگی خود و مابقی آیتم ها ،احساس و رفتار فرد را در دو هفته اخیر در ابعاد
مختلف کیفیت زندگی اندازه گیری مینماید .در این پژوهش برای نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی ،از روش نمره گذاری
لیکرت بر اساس درجه بندی  5گزینهای (نمره صفر نشانگر درک منفی و کم و نمره  4درک مثبت و باال می باشد .بعنوان مثال
یک سوال چقدر از زندگی لذت می برید؟ دارای جواب های زیر میباشد :نمره  1نشاندهنده هرگز این کار را انجام ندادهام،
نمره  2نشاندهنده کمی این کار را رانجام دادهام ،نمره  3به طور متوسط این کار را انجام دادهام و نمره  4نشاندهنده بسیار
این کار را انجام دادهام می باشد ،که امتیاز باالتر به منزله کیفیت باالتر زندگی در این سوال می باشد .حداکثر نمره آزمودنی با
این روش نمره گذاری 140 ،می باشد .گویه هایی که مورد سوال قرار میگیرند در چهار حیطه کلی شامل سالمت عمومی،
جنبه های روانشناختی ،روابط اجتماعی و محیط فیزیکی است و جنبه های مثبت و منفی کیفیت زندگی را ثبت می کند.
اعتبار و روایی این پرسشنامه تاییده است .در مطالعه ای که در کشور هنگ کنگ برای اعتبارسنجی این پرسشنامه انجام شد،
آلفای کرونباخ برابر با  0/59به دست آمد .برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و برای بررسی پایایی از آلفا کرونباخ
استفاده گردید .پایایی در بخش عملکرد جسمی  ،0/70درد  ،0/90فعالیتهای روزانه  ،0/95احساس  ،0/84خواب ،0/89
سالمت کلی  0/78و ارتباط نزدیکان  0/91تعیین گردید (.)22
نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ( :)20نسخه کوتاه ( 18سوالی) مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف
توسط ریف در سال  1989طراحی و در سال  2002مورد تجدید نظر قرار گرفته است .این نسخه ،مشتمل بر  6عامل است.
سوال های  12 ،9و  18عامل استقالل؛ سوال های  4 ،1و  6عامل تسلط بر محیط؛ سوال های  15 ،7و  17عامل رشد شخصی؛
سوال های  11 ،3و  13ععامل ارتباط مثبت با دیگران؛ سوال های  14 ،5و  16عامل هدفمندی در زندگی و سوال های  8 ،2و
 10عامل پذیرش خود را می سنجد .مجموع نمرات این شش عامل به عنوان نمره کلی بهزیستی روان شناختی محاسبه می
شود .ای آزمون نوعی ابزار خودسنجی است که در یک پیوستار  6درجه ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم (یک تا شش) پاسخ
داده می شود که نمره باالتر ،نشان دهنده بهزیستی روان شناختی بهتر است .از بین کل سواالت 10 ،سوال به صورت مستقیم
و  8وسال به شکل معکوس نمره گذاری می شود .همبستگی نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف با مقیاس اصلی
از  0/70تا  0/89در نوسان بوده است ( .)23در ایران نیز خانجانی و همکاران ( )24ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی
نسخه کوتاه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی را مورد بررسی قرار دادند .همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای
کرونباخ در شش عامل پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطه مثبت با دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل
به ترتیب با  0/72 ،0/73 ،0/52 ،0/75 ،0/76 ،0/51و برای کل مقیاس  0/71به دست آمد.
آزمون تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ( :)18برای سنجش میزان تعارض زناشویی از آزمون تعارضات زناشویی براتی و
ثنایی ( )18استفاده شد .این پرسشنامه تعارضات زناشویی را در هفت بعد :کاهش همکاری ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش
واکنش های هیجانی ،جلب حمایت فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و
5
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دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر مورد سنجش قرار می دهد .این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در
تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است .پرسشنامه تعارضات زناشویی دارای  42گویه و براساس
مقیاس  5گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود .طریقه نمره گذاری آن به این شیوه بود(همیشه= ،5هرگز= .)1در این آزمون حداقل
نمره فرد  42و حداکثر آن  168می باشد و هرچه نمره فرد باالتر باشد نشانه تعارض زناشویی بیش تر می باشد .برای تعیین
روایی آن ،پرسشنامه به تأیید صاحب نظران رسید و برای اعتباریابی آن از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب به
دست آمده  0/71بود (.)18
برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از ابزارهای گردآوری اطالعات ،از نرمافزار  SPSS.23استفاده شد .منظور توصیف اطالعات
جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی از قبیل (میانگین و انحراف استاندارد)
استفاده شد .عالوه بر این ،با رعایت مفروضهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .قبل از اجرای آزمونهای آمار
استنباطی ،از آزمون نرمالیته کولموروف – اسمیرنوف و دیگر پیشفرضها جهت بررسی نرمال بودن دادهها گزارش شد.
یافتهها:
نتایج توصیفی نشان داد اکثر اعضای گروه آزمایش و گواه ،در دامنه سنی  36تا  40سال قرار دارند .میانگین سنی گروه آزمایش
و گواه به ترتیب  39/13و  40سال محاسبه شد .همچنین ،به منظور مقایسه میانگین سنی دو گروه از آزمون تی استودنت
استفاده شد .نتایج نشان داد سطح معناداری ( )P = 0/625برای مقدار  tمحاسبه شده ( )t = 0/494از مقدار آلفای تعیین شده
( )α = 0/05بزرگ تر است .بنابراین ،اگرچه بین میانگین دو گروه تفاوت اندکی وجود دارد؛ اما ،این تفاوت از نظر آماری معنادار
نیست .این یافته نشان میدهد دو گروه از نظر سنی همتا هستند .اطالعات مندرج در جدول  ،2میانگین و انحراف استاندارد
شرکتکنندگان دو گروه را در متغیرهای پژوهش کیفیت زندگی نشان میدهد.
1جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در متغیرهای پژوهش
Table 2. Mean and Standard deviation of two groups in research variables
متغیر
بعد فیزیکی
بعد روانشناختی
بعد اجتماعی
بعد سالمت عمومی
کیفیت زندگی

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

آزمایش

M
10/07

SD
1/03

M
10/20

SD
1/37

کنترل

10/07

1/16

10/40

1/35

آزمایش

11/87

2/13

12/60

1/40

کنترل

13/27

2/15

11/60

1/63

آزمایش

11/40

1/35

11/33

1/79

کنترل

11/67

1/29

11/53

1/76

آزمایش

11/73

1/58

11/80

1/65

کنترل

12/73

1/03

11/40

1/40

آزمایش

45/07

3/41

45/93

4/33

کنترل

47/73

2/78

44/93

3/73
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1جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در متغیرهای پژوهش
Table 2. Mean and Standard deviation of two groups in research variables
متغیر
استقالل
تسلط بر محیط
رشد شخصی
ارتباط مثبت با دیگران
هدفمندی در زندگی
پذیرش خود
بهزیستی روانشناختی

گروه

پس آزمون

پیش آزمون

آزمایش

M
5/87

SD
1/24

M
5/13

SD
1/12

کنترل

6/07

1/43

5/67

0/72

آزمایش

5/33

1/49

4/73

1/53

کنترل

4/93

1/03

4/47

1/24

آزمایش

5/60

0/82

5/47

1/55

کنترل

7/47

0/64

5/60

0/98

آزمایش

5/40

1/05

4/80

1/14

کنترل

7

1/30

4/53

1/18

آزمایش

4/47

1/18

4/13

0/99

کنترل

4/67

1/11

4/47

1/18

آزمایش

5

0/92

4/40

1/05

کنترل

6/73

1/22

4/67

0/81

آزمایش

31/40

3/97

28/67

4/30

کنترل

36/86

3/70

29/40

3/68

11جهت تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارضات زناشویی،
از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAاستفاده شد .استفاده از این تحلیل ،مستلزم رعایت پیش فرضهایی
است که پیش از اجرای آزمون مورد بررسی قرار گرفتند .به این منظور ،یافتههای آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان
میدهد که دادههای هر دو گروه آزمایش و گواه در متغیرهای کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در مراحل پیش و
پسآزمون با منحنی نرمال تفاوت معناداری ندارد و توزیع دادهها نرمال است ( .)P>0/05همچنین ،آزمون لوین جهت بررسی
مفروضه برابری واریانسهای خطا نشان داد مفروضه برابری واریانسهای خطا برای متغیرهای پژوهش برقرار است (.)P>0/05
نتایج آزمون  Mباکس نیز نشان میدهد ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در تمام سطوح متغیر مستقل (گروهها) همگن یا
برابر است (P=0/426؛  M=3/020باکس؛  .)F=0/929افزون بر این ،تعامل بین متغیر همپراش و مستقل در دو گروه آزمایش و
گواه معنادار نبود ( )P>0/01که نشان میدهد پیشفرض همگنی شیب رگرسیون نیز برقرار است .بنابراین ،با رعایت پیش-
فرضهای آزمون پارامتری ،استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بالمانع است .برای بررسی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر
مؤلفههای کیفیت زندگی زنان دارای تعارضات زناشویی ،با توجه به برآورده شدن پیشفرضهای آزمون پارامتریک ،از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج نشان میدهد که سطح معناداری آزمون المبدای ویلکز ،کمتر از سطح آلفای
تعیین شده است ( ، ،)P=0/000 ،F=10/052بنابراین قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری را مجاز میشمارد و
بیانگر آن است که بین دو گروه از نظر کیفیت زندگی و مؤلفههای آن تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول  :3اثربخشی برنامه آموزش بخشودگی بر کیفیت زندگی
Table 3. Effevtiveness of forgiveness training on quality of life
متغیر

بعد فیزیکی

بعد روانشناختی

بعد اجتماعی

بعد سالمت عمومی

کیفیت زندگی

منبع

df

میانگین
مجذورات

آماره F

سطح

اندازه اثر

معناداری

همپراش

1

9/313

7/758

0/010

گروه

1

1/744

1/453

0/240

خطا

24

1/200

-

-

همپراش

1

55/320

34/264

0/000

گروه

1

38/483

23/36/

**0/001

خطا

24

1/614

0/498

-

همپراش

1

35/419

115/966

0/001

گروه

1

0/166

0/544

0/468

خطا

24

0/305

-

-

همپراش

1

23/565

38/598

0/000

گروه

1

14/417

23/615

**0/001

خطا

24

0/611

0/496

-

همپراش

1

214/051

87/795

0/000

-

گروه

1

89/013

36/509

**0/000

0/584

خطا

24

2/438

**P > 0/05* P > 0/01

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،3مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل (گروه) بر کیفیت زندگی ( )36/509و مؤلفههای روان-
شناختی ( )23/836و سالمت عمومی ( )23/615معنادار شده است ()P > 0/01؛ زیرا سطح معناداری از سطح آلفای تعیین
شده کوچکتر است .در نتیجه ،زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروهها حذف شود ،تفاوت بین
گروهها در سطح  99درصد اطمینان ،معنادار است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت برنامه آموزش بخشودگی بر ابعاد روان-
شناختی و سالمت روانی کیفیت زندگی در زنان دارای تعارضات زناشویی تأثیر دارد .همچنین ،میزان اندازه اثر (مجذور اتا)
بیانگر آن است که تغییرات نمرات گروهها در کیفیت زندگی و ابعاد روانشناختی و سالمت عمومی کیفیت زندگی به ترتیب به
اندازه  0/50 ،0/584و  0/50درصد ناشی از اجرای متغیر مستقل (برنامه آموزش بخشودگی) بوده است .افززون بر این ،برای
بررسی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر مؤلفههای بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارضات زناشویی ،با توجه به برآورده
شدن پیشفرضهای آزمون پارامتریک ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .تایج نشان میدهد که سطح
معناداری آزمون المبدای ویلکز ،کمتر از سطح آلفای تعیین شده است ( ،)P=0/001 ،F=17/359بنابراین قابلیت استفاده از
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تحلیل کوواریانس چندمتغیری را مجاز می شمارد و بیانگر آن است که بین دو گروه از نظر بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای
آن تفاوت معناداری وجود دارد.
 1جدول  :4تأثیر برنامه آموزش بخشودگی بر مؤلفههای بهزیستی روانشناختی
Table 3. Effevtiveness of forgiveness training on psychological well-being
متغیر

استقالل

تسلط بر محیط

رشد شخصی

ارتباط مثبت با دیگران

هدفمندی در زندگی

پذیرش خود

بهزیستی روانشناختی

منبع

df

میانگین
مجذورات

آماره F

سطح

اندازه اثر

معناداری

همپراش

1

7/401

54/193

0/001

-

گروه

1

0/220

1/612

0/218

-

خطا

22

-

همپراش

1

13/255

53/373

0/001

-

گروه

1

0/097

0/390

0/539

-

خطا

22

-

همپراش

1

3/171

7/045

0/014

-

گروه

1

15/076

33/500

**0/001

0/604

خطا

22

-

-

همپراش

1

8/227

10/931

0/003

-

گروه

1

23/419

31/118

**0/001

0/586

خطا

22

-

-

همپراش

1

22/444

162/143

0/000

-

گروه

1

0/098

0/709

0/409

-

خطا

22

-

-

همپراش

1

16/023

32/882

0/000

-

گروه

1

12/639

25/937

**0/001

0/541

خطا

22

-

-

همپراش

1

2/723

1/117

0/300

-

گروه

1

179/321

115/035

**0/000

0/816

خطا

22

1/559

-

-

-

**P > 0/05* P > 0/01
با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،4مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل (گروه) بر بهزیستی روانشناختی ( )115/035و مؤلفههای
رشد شخصی ( ،)15/076ارتباط مثبت با دیگران ( )23/419و پذیرش خود ( )12/639معنادار شده است ()P > 0/01؛ زیرا
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سطح معناداری از سطح آلفای تعیین شده کوچکتر است .در نتیجه ،زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط
به گروهها حذف شود ،تفاوت بین گروهها در سطح  99درصد اطمینان ،معنادار است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت برنامه
آموزش بخشودگی بر مؤلفه های رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود در زنان دارای تعارضات زناشویی تأثیر
دارد .همچنین ،میزان اندازه اثر (مجذور اتا) بیانگر آن است که تغییرات نمرات گروهها در متغیر بهزیستی روانشناختی و ابعاد
رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود به ترتیب به اندازه  0/58 ،0/60 ،0/82و  0/54درصد ناشی از اجرای
متغیر مستقل (برنامه آموزش بخشودگی) بوده است.
بحث و نتیجهگیری:
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اجرای برنامه آموزش بخشودگی بر کیفیت زندگی و مؤلفههای روانشناختی و سالمت
عمومی تأثیر معناداری دارد .در ادبیات پژوهشی نیز نتایج مطالعات عسگری و باجالن ( )12و موخرجی ( )13با یافتههای
پژوهش حاضر همسو و همخوان بودند .به طور کلی ،بررسی نتایج یافته های پژوهش های یاد شده و پژوهش حاضر نشان
دهنده آن است که فرایند بخشش قابل آموزش بوده و آموزش راهبردهای آن به زنان دارای تعارض در بهبودی و بازسازی
روابط نقش اساسی دارد و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد .پژوهشگران حوزه بخشش معتقد هستند که فرایند بخشش مشابه
سایر فرایند های انطباقی است .اگر روش های انط باقی را به دو دسته مساله مدار و هیجان مدار تقسیم کنیم ،بخشش جزء
روش های هیجان مدار است .پژوهش ها نشان می دهد که شیوه های مساله مدار در موقعیت های با کنترل باال موثر تر است؛
زیرا فرد می تواند در محیط خود تغییراتی به عمل آورد ،اما در موقعیت های با کنترل پایین روش های مساله محور ممکن
است ایجاد ناکامی کند .در چنین موقعیت هایی روش های هیجان مدار موثرتر است .زیرا ضمن کمک به تخلیه و مدیریت
هیجانات منفی ناشی از درماندگ ی و ناامیدی ،به تقویت حمایت اجتماعی و سازگاری فرد کمک می کند در حالی که کنترل
ناچیزی بر محیط دارد ( .)25به این ترتیب فردی که می بخشد ،یک فرایند انطباقی هیجان مدار را طی می کند و تغییری در
نگرش و کیفیت زندگی او به وجود می آید.
افزون بر این ،خانواده در کیفیت زند گی اعضا سهم دارد و هر یک از اعضا نیز در کیفیت زندگی خانوادگی در یک پیوستار
سهیماند و این یک چرخه پویایی را بین خانواده و اعضا آن ایجاد میکند .در نتیجه اعضا خانوادههایی که کیفیت زندگی فردی
رضایت بخشی دارند ،کیفیت زندگی خانوادگی رضایت بخش را نیز تجربه میکنند .اگرچه با تائید فرضیه های پژوهش نمی
توان گفت که بخشش تنها تعیین کننده کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان است ،اما شواهد نشان می
دهد که بخشش بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان تأثیر دارد .عوامل زیادی بر کیفیت زندگی و
تعارضات زناشویی تأثیر می گذارد .در این پژوهش محقق اثر بخشش درمانی را بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت
زندگی زنان بررسی کرده است .بعالوه ،در پژوهش حاضر آزمون های استاندارد شده با اعتبار و روایی باال بکار رفته؛ از طرح شبه
آزمایشی استفاده شده؛ و متغیره ای زیادی مثل جنسیت و تفاوتهای فردی آزمودنی ها کنترل شد .بنابراین یافته های پژوهش
قابل اطمینان بوده و می توان گفت که بخشش درمانی بر کیفیت زندگی وتعارضات زناشویی زنان تاثیر دارد ( .)12پس
پیشنهاد می شود از بخشش درمانی برای حل تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان استفاده شود.
از سویی دیگر ،در این پژوهش اثربخشی آموزش بخشودگی بر نمره کلی بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای رشد شخصی،
ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود مورد تأیید قرار گرفت .نتایح به دست آمده در پژوهش حاضر با مطالعات انجام شده
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توسط صدوقی و حسامپور ( ،)14صف آرا و بخشی زاده ( ،)15میسپاس ،ساینی ،سیناتو و ولچ ( ،)16میلر و ورتینگتون ( )26و
سین و لیبو میر سکی ( )17همخوان بود.
در تبیین این یافته می توان گفت بخشودگی به عنوان یک راهبرد کنار آمدن ،افراد را قادر می سازد توجه خود را از حوادث
نامطلوب دور کرده و به ابعاد مثبت تر زندگی خود معطوف کنند .بخشودگی از طریق ایجاد روابط بین شخصی مثبت با دیگران
در افزایش بهزیستی روانشناختی سهیم است.بخشودگی از طریق جهت دهی مجدد افکار ،هیجانات و اعمال خنثی یا مثبت
باعث افزایش بهزیستی روانشناختی می شود .این سوگیری اطالعاتی مثبت ،برانگیزنده رفتارهای اجتماعی است که در تقابل با
افسردگی قرار می گیرد و از بروز پاسخ های ویرانگر در روابط جلو گیری کرده و در واقع افکار ،احساسات و رفتار مثبت در برابر
دیگران را ترغیب می کند ( .)27تغییرات انگیزشی حاصل ازبخشودگی در فرد ،در ابتدا باعث احساس خشم نسبت به متخلف و
برانگیختگی بیشتر به قصد برخورد تالفی جویانه شده و نهایتا سطح اضطراب و تنش روانی را در فرد رنجیده افزایش می دهد.
اگر فرد رنجیده بتواند این احساس خشم نسبت به متخلف را در خود کاهش دهد ،از تنش روانی اش کاسته شده و نه تنها از
لحاظ عاطفی ،بلک ه از لحاظ هیجانی و شناختی نیز می تواند تغییر یابد .در واقع بخشودگی از طریق جهت دهی مجدد افکار،
هیجانات و اعمال نسبت به متخلف و با کاهش مقدار کورتیزول ،به عنوان مانعی در برابر پیامدهای منفی آسیب بر سالمت روان
عمل می کند .تحقیقات اخیر نشان می دهد هیجانات مثبتی که فرد طی فرایند بخشودگی تجربه می کند باعث افزایش
بهزیستی روانشناختی شده و به فرد در غلبه بر هیجانات منفی کمک می کند (.)14
حالت عدم بخشش موجب نشخوار فکری و یاد آوری مکرر خطاکاری می شود .وقتی یک خطاکاری بین فردی اتفاق می افتد،
پاسخ اولیه افراد نشخوار درباره رنجش است؛ که می تواند باعث ایجاد هیجانات ابراز نشده مانند خشم و ترس و تنفر ،خصومت
و استرس شود .آموزش بخشودگی به افراد کمک می کند نشخوار فکری در مورد خطاکاری های دیگران را متوقف کرده و با
ترغیب نمودن اسنادهای مثبت و همدلی که از مؤلفه های بخشش درمانی است ،موجب تغییر شناختی و هیجانی شود .مؤلفه
های وجودنگرانه که در بخشش درمانی وجود دارد به افراد کمک می کند تا از رنج حاصله معنی بیابند ( .)28لذا بخشش
درمانی موجب کاهش افکار نگران کننده خطاکاری و در نتیجه افزایش بهزیستی روانشناختی می شود .در تبیینی دیگر می
توان گفت بخشش افراد را در مقابل تجارب و برداشت های منفی حفط می کند ،به این صورت که بخشش منجر به کاهش
انگیزه برای اقدامات تافی جویانه و افزایش انگیزه برای حسن نیت نسبت به فرد خاطی می گردد .این گرایش ،سوء ظن و
قضاوت بد فرد خاطی را کاهش می دهد و از بروز رفتارهای نامناسب اجتماعی جلوگیری می کند و اجازه می دهد تا فرد
آسیب دیده در رفتارهای اجتماعی مثبت نسبت به فرد خاطی و دیگران ابتکار عمل نشان دهد و منجر به برقراری روابط مثبت
با دیگران می شود ،این چرخه معیوب رویدادهای معیوب به درگیری های بین فردی را کاهش می دهد و منجر به افزایش
بهزیستی روانشناختی می گردد (.)28
در یک جمعبندی کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش بخشودگی در زنان دارای تعارضات زناشویی موجب بهبود
کیفیت زندگی و همچنین ارتقای بهزیستی روانشناختی میشود .در نتیجه ،به نظر میرسد با بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی
روانشناختی ،از تعارضات زناشویی نیز کاسته شود .بسیاری از مشکالت زناشویی ،حاصل عدم ارتباط صحیح کالمی و غیر
کالمی زوجین با یکدیگر است .زوجین ناسازگار در ارتباط خود به صورت تکانشی و هیجانی و بدون تنظیم هیجانی رفتار می-
کنند که معموال پیامد آن بی احترامی به یکدیگر ،رفتارهای انتقام جویانه ،سلطه گرایانه و آمرانه است .مسلماً چنین ارتباطات
معیوبی به کاهش عشق و عالقه و احترام به همسر و در نهایت سبب ناسازگاری بیشتر زوجین می شود .از آن جا که در جلسات
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آموزش بخشودگی ،به افراد آموزش داده می شود که از شدت صدمه و آزار ادراک شده بکاهند و به آنها کمک میشود که
ارزیابی واقع بینانه تری از حادثه داشته باشند تا بدین ترتیب واکنش های هیجانی منفی زوجین را تعدیل کند .در جلسات
آموزشی بخشودگی ،افراد می آموزند که ارزیا بی واقع بینانه تری از حادثه داشته باشند ،شدت ادراک افراد از صدمه و
آزاردیدگی کاهش می یابد و بدین ترتیب واکنش هیجانی ناشی از آن تعدیل می گرد ( .)29در فرایند آموزش بخشودگی،
ارزیابی فرد از وقایع و روابط تغییر میکند که این می تواند منجر به بازسازی رفتار زوجین در ارتباط با یکدیگر شود .از طرفی
در فرایند بخشودگی ،آگاهی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .در مسیر آموزش بخشودگی ،نگرشهای مهرورزی ،شفقت و
مراقبت به طور آگاهانه درگیر می شوند ،که این به نوبه خود به افزایش کنترل فرد بر واکنشهای هیجانی ،برانگیختگی جسمانی
ناشی از نگرانی و رفتارهای خودکار یاری میرساند.
محدودیت های پژوهش:
از محدودیتهای پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که با توجه به محدودیت زمانی ،در پژوهش حاضر ماندگاری و پایداری
تأثیرات به دست آمده مورد بررسی قرار نگرفت .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر ،انجام مطالعه بر روی زنان دارای تعارض
زناشویی بود و نمی توان نتایج حاصل از آن را به گروه مردان متأهل دارای مشکالت مشابه تعمیم داد .با توجه به اینکه بخشش
به عنوان یک عامل اثربخش در بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارض زناشویی شناخته شده است،
بنابراین استفاده از راهکارهای آموزش بخشش در مراکز مشاوره و خانواده می تواند کیفیت زندگی خانواده ها را افزایش دهد.
تضاد منافع
تضاد منافع توسط نویسندگان گزارش نشده است.
مالحظات اخالقی
برای رعایت موازین اخالقی در پژوهش حاضر سعی شد رضایت افراد شرکتکننده برای حضور در پژوهش جلب شود و به آنها
اطمینان داده شد که تمامی اطالعات کسب شده از آنها محفوظ خواهد ماند و کسانی که تمایل داشتند از وضعیت روان-
شناختی خود مطلع شوند ،صرفاً نمرات خودشان در اختیارشان قرار گرفت .به گروه گواه اطمینان داده شد پس از اتمام
پژوهش ،به آنها نیز در صورت تمایل 8 ،جلسه آموزش ارائه شود .همچنین ،افراد هر زمان مایل بودند بهطور آزادانه
میتوانستند از پژوهش خارج شوند.
کاربرد پژوهش
با توجه به گسترش طالق در سال های اخیر و افزایش تعارضات زناشویی ،استفاده از مداخالتی همچون آموزش بخشودگی به
زوجین دارای تعارض در دادگاههای خانواده و مراکز روانشناختی ،از شیوع بیشتر این پدیده جلوگیری کرد.
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ابزارهای گردآوری اطالعات
الف -پرسشنامه بهزیستی روان¬شناختی ریف ()2002
گویهها :کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم.
 -1به طور کلی احساس می کنم من مسئول وضع زندگی کنونی ام هستم.
 -2هنگامی که جریان زندگی خود را مرور می کنم ،از آنچه روی داده خشنود می شوم.
 -3حفظ روابط صمیمی برای من مشکل است و احساس ناکامی می کنم.
 -4نیازهای زندگی روزمره ،اغلب مرا از پای در می آورد.
 -5من برای حال زندگی می کنم و واقعا به آینده فکر نمی کنم.
 -6من بسیاری از مسئولیت¬های زندگی روزانه ام را به خوبی مدیریت می کنم.
 -7فکر می کنم داشتن تجارب جدیدی که تفکر فرد را درباره ی خود و جهان به چالش می کشد مهم است.
 -8بیش تر جنبه های شخصیت خود را دوست دارم.
 -9افراد مصمم بر من تاثیر می گذارند.
 -10در بسیاری جهات از موفقیت¬هایم در زندگی احساس ناامیدی می کنم.
 -11افراد مرا به عنوان فردی بخشنده و عالقمند به صرف وقت با دیگران ،توصیف می کنند.
 -12به نظرات خود اطمینان دارم ،اگر چه آنها بر خالف نظر جمع باشد.
 -13روابط خیلی گرم و همراه با اعتماد زیادی را با دیگران تجربه نکرده ام.
 -14بعضی از افراد بی هدف ،زندگی خود را سپری می کنند؛ اما من از آن دسته از افراد نیستم.
 -15برای من ،زندگی یک فرایند مستمر یادگیری ،تغییر و رشد است.
 -16بعضی اوقات احساس می کنم که همه آنچه را باید در زندگی انجام دهم ،انجام داده ام.
 -17مدت هاست از تالش برای ایجاد بهبودها و تغییرات زیاد در زندگی ام دست کشیده ام.
 -18خودم را آنگونه که فکر می کنم مهم است ،قضاوت می کنم؛ نه بر اساس ارزشهایی که برای دیگران مهم است1.
ب -پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ()1993
قسمت اول :لطفا سؤاالت زیر را با توجه به شرایط زندگیتان در یک هفته اخیر توضیح دهید.
 -1در کل کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
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 -2چقدر از وضعیت سالمتی خود رضایت دارید؟
قسمت دوم :سؤاالت زیر درباره این است که در چهار هفته اخیر ،تا چه حد برخی چیزها را تجربه کرده اید؟
 -3دردهای جسمانی و مشکالت بدنی چقدر مانع انجام فعالیت ها و کارهای مورد عالقه شما می¬شود؟
 -4برای انجام کارهای روزمره ،چقدر به درمان های پزشکی (دارو و دستوران پزشکی) نیاز دارید؟
 -5چقدر از زندگی لذت می¬برید؟
 -6به نظر شما زندگیتان تا چه حد معنادار (با ارزش) است؟
 -7در انجام کار و امور روزمره خود ،چقدر قادر به تمرک هستید؟
 -8در زندگی روزمره خود چقدر احساس امنیت و آرامش می¬کنید؟
 -9محیط اطراف شما تا چه حد سالم و بهداشتی است؟
 -10آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟
قسمت سوم :سؤاالت زیر تجربیات و توانایی شما در انجام دادن کارهای خاصی در طول چهار هفته اخیر را می-سنجد.
 -11آیا شکل و قیافه ظاهری بدنتان مورد قبول شماست؟
 -12آیا برای رفع نیازهای خود پول کافی دارید؟
 -13اخبار و اطالعات مورد نیاز روزانه به چه میزان در دسترس شماست؟
 -14چه میزان فرصت برای پرداختن به کارهایی که مورد عالقه شخصی شماست دارید؟
 -15چقدر در استفاده از ظرفیت کاری خود (بازار ،خرید ،قدم زدن ،منزل اقوام) از خود رضایت دارید؟
 -16چقدر از وضعیت خراب خود راضی هستید؟
 -17چقدر از توانایی خود برای انجام فعالیت¬های روزمره زندگی راضی هستید؟
 -18از توانایی خود برای کار کردن چقدر رضایت دارید؟
 -19از توانایی خود برای کارکردن ،خواب ،خوراک و رفت آمد خودتان چقدر رضایت دارید؟
 -20چقدر از روابط حمایتی جنسی خود رضایت دارید؟
 -21چقدر از روابط جنسی خود رضایت دارید؟
 -22چقدر از حمایت دوستان و آشنایان خود راضی هستید؟
 -23چقدر از شرایط و امکانات محل زندگی خود رضایت دارید؟
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 -24چقدر از دسترسی به خدات بهداشتی و درمانی رضایت دارید؟
 -25چقدر از دسترسی به امکانات حمل و نقل و وضعیت رفت و آمد خود رضایت دارید؟
قسمت چهارم :سؤال زیر نحوه احساس و تجربه شما درباره چیزهایی خاص را در چهار هفته اخیر می¬سنجد.
 -26چه مقدار دچار حاالتی مانند یأس ،ناامیدی و اضطراب و  ....میشوید؟

