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 مقدمه .1-1

ها و تجهیز شدن آن ءو اطفا ءشناخت چگونگی ارضا گاهی از نیازهاي زیستی و روانی وآداشتن 

ست و رد يمسلح بودن به چگونگی ارضا و هاي شناخت تمایالت زیستی و روانی مهمتربه تکنیک

هاي ذهنی خود رهنگرش و طرحواافراد بر اساس نحوه  باشد.می ها ضرورتی انکار ناپذیرنآسالم 

ر ها در کنار هم بودن و لذت بردن از یکدیگگیرند. یکی از این نگرشتصمیم به زندگی مشترك می

سازد. ها را لذت بخش و معنادار میهایی است که زندگیاز جمله شاخص 1کیفیت زندگیاست. 

نظام ارزشی که هاي شخصی فرد از جایگاه زندگیش با توجه به فرهنگ و کیفیت زندگی را دریافت

-کند که متاثر از اهداف، انتظارات و استانداردهاي مورد نظر فرد است تعریف میدر آن زندگی می

. هر زوجی یک تصوري را از زندگیش دارد )1390رکن الدین افتخاري و فتاحی،  کنند (پورطاهري،

ود دوام زندگیشان را شود آنان مطابق با اهداف، انتظارات و استانداردهاي مورد نظر خکه سبب می

هاي سالم و سازنده میان وجود تعامل ،از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسانتضمین نمایند. 

روانشناسان و سایر متخصصان علوم رفتاري با  .همدلی به یکدیگر است ها و ابراز صمیمیت وانسان

 ،ستیابی به سالمت تن و روانمطالعه ابعاد پیچیده رفتار انسان و دنیاي روانی او براي بهزیستی و د

سایش آدهند تا از این راه رسیدن به زندگی توام با اطالعات و راهبردهاي سودمندي را ارایه می

  ).1393پور، (اخالقی شوددمیان امکان پذیر آبراي فرد فرد 

انسان موجودي چند بعدي است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی 

سالمت و شکوفایی خانواده به روابط مناسب همسران دهد. جویی با همنوع تشکیل میو پیوند 
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وابسته است. اگر پایه و اساس خانواده به اندازه کافی محکم نباشد سالمت جسمی و روانی خانواده 

 ضاي نیازهاي خانواده محل ار). 2014به خطر خواهد افتاد (رستمی، طاهري، عبدي، کرمانی، 

). از طرفی روابط مناسب در جامعه براساس 1393(جاویدانی،  باشدنی و عاطفی میعقال ،جسمانی

- گیرد و به تبع آن جامعه از ثبات بیشتري برخوردار است (لعلروابط مناسب در خانواده شکل می

ثبات عاطفی و توافق باال در بین همسران به طور قابل ). 1394زاده، اصغري، حصار سرخی، 

 ).2010، 2باشد (دیرنفورث، کاسی، دونالن، لوکاسها همراه میت بیشتر آناعتمادي با رضای

شناختی به بررسی فرایندهاي درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراك،  انشناسروان

د. موضوعاتی ازاین قبیل که انسان چگونه و با چه ساختاري نپردازشناخت، زبان و تصمیم گیریمی

کند و ازد و این که ذهن چگونه اطالعات دریافتی از حواس را درك میپردتشخیص میو  دركبه 

ا تسلطی که اینک لـوم شناختی ب. عکند و چه ساختاري داردیا اینکه حافظه انسان چگونه عمل می

افراد به  یادگیري، یادسپاري، تفکـر، بازنگري و خالصه شکل گیري ذهن بر سازوکارهاي مغز براي

تقـویت آن  دیگران و تغییر، اصالح یا راهکارهایی براي تأثیرگذاري بر ذهنتواند دست آورده می

تاثیرگذار باشد،  3تواند در کیفیت زندگی همسراناز عواملی که می ).1385پیشنهاد کند (خرازي، 

هاي فراشناختی به باور). 1395فرد، باشد (صمديمی 5و همجوشی شناختی 4باورهاي فراشناختی

، 6 تونهاولز و کارت رایت شود که افراد درباره تفکر خود دارند (ایی اطالق میهباورها و نظریه

توان به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی اش براي کنترل فراشناخت را می). 2004

-ها و احساسهاي فراشناختی شامل ارزیابیتجربه). 6200 ،7رویزدیسوت و ( این فرآیند دانست

ارند و راهبردهاي ي وضعیت روانی خود دهاي مختلف دربارهه افراد در موقعیتهایی است ک

                                                
2 Dyrenforth, Kahsy, Donnellan & Lucas. 
3 Spouses 
4 Meta-Cognitive Belief 
5 Cognitive Fusion 
6 Wells. & Cartwright-Hatton. 
7 Desoete, & Roeyers.  
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شوند و به هایی هستند که براي کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته میفراشناختی پاسخ

همجوشی  در). 9200 ،8دیسوت و ازسوي( کنندو شناختی کمک می خودتنظیمی هیجانی

رفتار و  شوندمی گیرد. این افکار باعثشخص بیش از حد تحت تاثیر افکار خود قرار میشناختی 

مستقیم، حساسیت کمتري  و فرد نسبت به نتایج شدهتجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاري حاکم 

عوامل متعددي به عنوان عؤامل مؤثر  ).2015، 9(گیالندرز، آشلیگ، مارگاریت و کرستین پیدا کند

ند ارائه شده دهمی به لحاظ عاطفی به رویدادهاي ناراحت کننده واکنش نشان بر اینکه چگونه افراد

به طور کامل پذیرفتن  یا دلسوزي به خود است. خودشفقتی 10خودشفقتی یکی از این عوامل که

توانایی  ). خودشفقتی2003، 11(نف شودحالی که غرق در درد و رنج هستیم معنا می خود در

، 12(جمر اتصال و نگرانی است، حس مهربانی و عنایت متصل شدن به احساسات درد و رنج با

مراقبت و درك و نه با خودقضاوتی  اولین مؤلفه، خودمهربانی و یا توانایی رفتار با خود با ).2009

یی هازماندر  هاانانس يانسانیت مشترك یا توانایی تشخیص این است که همه است. دومین مؤلفه

زوا به ان هایمان تنها نیستیم به جاي احساسما در درد و رنج خورند و اینکهاز زندگی شکست می

ي حال به روشی  ي لحظهآگاه بودن از تجربه آگاهی و یا هاي خود. سومین، ذهنخاطر شکست

 ).1395(امان الهی، تردست و اصالنی،  جاي شناخت بیش از حد احساسات خود است متعادل، به

و ) 1395با توجه به تاثیراتی که خودشفقتی بر سالمت عمومی افراد دارد (امان الهی و همکاران، 

- ی در امید به زندگی همسران (صمديهمچنین اهمیت باالي باور فراشناختی و همجوشی شناخت

تا رابطه بین باور فراشناختی، همجوشی شناختی و  دنبال آن بوداین مطالعه )، 1395فرد، 

 خودشفقتی با کیفیت زندگی همسران را مورد بررسی قرار دهد.

 
                                                
8 Desoete & Ozsoy. 
9 Gillanders, Ashleigh, Margaret & Kirsten. 
10 Self-Compassion 
11 Neff. 
12 Gemer 
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 بیان مساله .1-2

هایی را در زندگی شترك خود درجاتی از مشکالت و ناسازگاريهر زن و مردي درطول زندگی م

شوند و گاه نیز شدت اختالفات و عدم آگاهی ها گاه حل میکندکه این اختالفزناشویی، تجربه می

زند که همسران راهی هاي مقابله بامشکالت، چنان به نارضایتی زناشویی دامن میزن و مرد از راه

بینند. بنابراین مهم است که پژوهشگران حوزه خانواده به بررسی جز طالق، فرا روي خود نمی

با ). 1393 ،پوردهد (اخالقیپردازند که کیفیت زندگی همسران را تحت تاثیر قرار میعواملی ب

و حتی مذاهب به خانواده و ارتباط زناشویی موثر 	جامعه شناسان، توجه به اهمیتی که روانشناسان

 و شوندمی افت کیفیت زندگی زناشوییدچار  همسرانچرا  رسد کهن میدهند این سوال به ذهمی

 ،، احمدي و باغبانانیغالمعل( تاثیر گذارد اننکیفیت زندگی آتواند بر چه علل و عواملی می

1387(.  

همسران ناسازگار با توجه به مشکالت مشابهی که دارند، ممکن است نحوه ادراك و نظراتشان 

- هاي مختلف گزارش دهند. بگونهی شان متفاوت باشد و آن را به صورتدر خصوص زندگی زناشوی

هایی که دارند، برداشتشان از سطح کیفیت اي اگر همسران ناسازگار جدا از اختالفات و ناسازگاري

در غیر اینصورت  ،زندگیشان رضایتبخش باشد، سعی خواهند کرد زندگی خود را حفظ نمایند

ندگی نداشته باشند زیرا با توجه به اینکه زندگی زناشویی همسران با ممکن است تمایلی به ادامه ز

شود؛ احساس رضایت همسران از کیفیت زندگیشان، تعهد اجتماعی بین دو طرف شروع مییک 

آنان را به همگرایی و عدم رضایت سبب بروز اختالف، منازعه و حتی متارکه در بین آنان خواهد 

). تحقیقات نشان داده سطح کیفیت 1390، اعتمادي و شیربیگی، شد (یوسفی، بشلیده، عیسی نژاد

را داراست. این نتیجه نشان دهنده سطح پائین کیفیت  150رتبه  194زندگی مردم ایران در بین 

  ). 1391زندگی مردم ایران است (جواهري و حسین زاده، 
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 فیزیکی و ذهنی اجتماعی، بهزیستی جهانی، بهداشت سازمان توسط زندگی کیفیت مفهوم

 کلی، مطابق طور به خودش سالمت از فرد زندگی، ادراك کیفیت معنی این به و است شده عنوان

 چرا که دهدمی توضیح و است عالیقش و انتظارات اهداف، ارزشی، فرهنگی، سیستم مقتضیات با

 یمتفاوت کامال ذهنی هايشاخص توانندمی زندگی کیفیت از مشابه عینی هايشاخص با افراد

 است بعدي چند مفهوم یک زندگی کیفیت). 2012، 1(کاسترو، پنچیانو، منگتی و چم باشند داشته

  ).1996سازمان بهداشت جهانی، باشند (می یکدیگر به وابستهآن  ابعاد تمامی که است

فراشناختی به دانش و باورهایی که شخص دربارة منابع شناختی خود در یک حیطه، اینکه  باور

تواند استفاده کند و اکتشافی که میهاي کند، راهبردها و روشحیطه عمل می چقدر خوب در آن

فراشناختی به دانش کسب شده در مورد فرآیندهاي  باور. ماهیت آن حیطه دانش اشاره دارد

باور شود. تواند براي کنترل فرآیندهاي شناختی مورد استفاده قرار گیرد اطالق میشناختی که می

شود که می هاییراهبرد و پردازش دانش، شامل که است وجهی وم چندمفهفراشناختی یک 

فراشناختی قابل بیان  باور ).2006، 2د (مارتینزشناخت را برعهده دارن کنترل، نظارت یا ارزیابی

و کردن است و نسبتاً ثابت است به گونه اي که امکان اندیشیدن در مورد فرآیندهاي شناختی 

، اما ممکن است )2009، 3(کاویوال، ممارال، کرنولدي و لوکنجالی کندمیبحث با دیگران را فراهم 

در برگیرنده باورها،  این مفهوم. واقعی یا مبتنی بر الگوهاي ساده لوحانه باشداشتباه پذیر، غیر

). عالوه بر 2009(ولز، د کناست که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می راهبردهايو  هافرایند

هاي در سال .)2013، 4شناخت، فکر کردن درباره فرایند تفکر است (هلن، استیفن، رینهارداین، فرا

هاي اخیر فراشناخت به عنوان پایه و اساس بسیاري از اختالالت روانشناختی در نظر گرفته شده 

گذار در امید به زندگی باورهاي فراشناختی از عوامل تاثیر ).1388است (محمد خانی و فرجاد، 

                                                
1 Castro, Ponciano, Meneghetti, Kreling & Chem C. 
2 Martinez. 
3 Caviola, Mammarella, Cornoldi. & Lucangeli. 
4 Helen, Steffen. & Reinhard. 
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ها باال باشد از امید به زندگی کمتري باشند. همسرانی که باورهاي فراشناختی در آنیهمسران م

  ).1395فرد، خواهند بود (صمدينسبت به سایرین برخوردار 

فرد و باشد (صمديعوامل دیگر تاثیرگذار در کیفیت زندگی افراد می همجوشی شناختی از

و اجتماعی است و چنان شخص را گیج  همجوشی شناختی مفهومی شناختی). 1395میکائیلی، 

کند که پس از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی شده و دیگر قابل می

که شخص در بافت  دهدرخ میهمجوشی شناختی زمانی  .تشخیص از تجارب واقعی فرد نیستند

-ی همسران میگذار در امید به زندگهمجوشی شناختی از عومال تاثیر خود گرفتار شود.فکري 

ها باال باشد از امید به زندگی پایینی برخوردار باشد. همسرانی که همجوشی شناختی در آن

  ). 1393، زارعد (خواهند بو

که نشان دهنده گرمی و پذیرش متغیر دیگر پژوهش خودشفقتی، شکل سالم خودپذیري است 

ر است در مواجهه با د، قادهاي مختلف زندگی است. شخصی که خودشفقتی باالیی دارجنبه

، 1ها نگرش توام با مهربالنی به خود داشته باشد (نف، رود و کیرکپاتریکها و شکستناکامی

). خودشفقتی مستلزم داشتن یک دیدگاه متعادل نسبت تجارب منفی است. به صورتی که 2007

). 2008، 2شود (نف و همکارانها اغراق میشوند و در مورد آناحساسات دردناك نه سرکوب می

لرزد و در آرزوي تسکین افتد که قلب در پاسخ به رنج فرد دیگري میخودشفقتی زمانی اتفاق می

 باشد.میافراد خودشفقتی از عوامل تاثیرگذار در عالئم افسردگی  ).1394تپد (بشرپور، آن می

ان عامل همچنین به عنو دهد که خودشفقتی با سالمت روانی در ارتباط است ویشواهد نشان م

شود. می پذیري عاطفی و مقابله گرفته شده که باعث رشد انعطاف محافظتی بالقوه مهمی در نظر

معتدل افراد به رویدادهاي منفی است که به افراد  به این معنی که خودشفقتی واکنش احساسی

                                                
1 Neff, Rude. & Kirkpatrick. 
2 Neff, Pisitsungkagarn. & Hsieh YaPing. 
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د شوو در نهایت موجب می کند تا خود و تجارب زندگی خود را دقیقتر ارزیابی کنندمی کمک

کاهش  افراد به اتفاقات طبیعی، رویدادهاي منفی خیالی و واقعی هاي غمگینی و اضطرابواکنش

پژوهشگر دنبال  ،در این مطالعهبا توجه به مطالب گفته شده،  ).1393الهی و همکاران،  (امان یابد

ران تا رابطه بین باور فراشناختی، همجوشی شناختی و خودشفقتی با کیفیت زندگی همس آن بود

	را مورد بررسی قرار دهد.

  اهمیت و ضرورت تحقیق .1-3

عین حال بهداشت روانی  ها و درپایائی خانواده ثبات و در یکی ازعوامل موثر کیفیت زندگی

تواند مطالعه کیفیت زندگی و عوامل تاثیرگذار بر آن می .)1386(سامانی،  فرزندان است همسران و

هد که در هنگام ارزیابی مداخالت حوزه سالمت و اجتماع اطالعات اساسی را در اختیار ما قرار د

مورد استناد قرار گیرند. مقوله کیفیت زندگی به این دلیل اهمیت دارد که در صورت نادیده گرفتن 

هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و تواند منجر به ناامیدي، بی انگیزه شدن و کاهش فعالیتمی

همچنین کیفیت  .بر توسعه اجتماعی اقتصادي کشور تاثیر بگذاردتر بهداشتی شده و در ابعاد عمیق

هاي روزمره زندگی، وابستگی و پائین زندگی سبب افسردگی، انزواي اجتماعی، کاهش انجام فعالیت

همسران به عنوان یکی  زندگی تیفیک). 1393شود (احمدي رکن آبادي، افزایش بار اقتصادي می

شود. ناامیدي از بهبود زندگی موفق، سالم و شاد محسوب می از مؤثرترین عوامل در تداوم یک

هاي سوگیرانه و نادرست، روابط غلط، عالوه براثرات سویی که برارتباطات روابط همسران، بینش

نماید. تزلزل خانواده نیز متزلزل می بی تردید ساختار خانواده را نیز ،دگذاربین همسران می

گذارد. براین اساس ها اثرات مخربی برجاي میطبیعی و سالم آنبرسالمت و روان کودکان و رشد 

توجه به خانواده و بهبود روابط همسران که الگوي اصلی و اولیه همسران هستند، ضروري به نظر 

زمینه ساز در نتیجه  و داشته زندگی کیفیت همسران سهم بسزایی درزندگی  کیفیترسد. می

از آنجا که هر روز بر . ت مادي و معنوي جامعه خواهد شدرشد و تعالی و پیشرف تسهیل در امر
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خیل مراجعان به مرجع قضایی، براي ارائه دادخواست (به ویژه از سوي زنان) مبنی بر خواسته 

شود، شناسایی عواملی که در روند طبیعی خانواده اخالل طالق و اختالف خانوادگی افزوده می

شود و ارائه راهبردهایی براي گی کانون عاطفی خانواده مینماید و منجر به از هم پاشیدایجاد می

  ).1393پور، (اخالقی مداخله در این امر، از اهمیت به سزایی برخوردار است

یک عامل کلی  باور فراشناختی در مجموع و بر اساس متون موجود چنین استنباط می شود که

 هاي متعدد در موردوجود پژوهشو با روانی به شمار می رود  در آسیب پذیري نسبت به اختالالت

بـاور  وجود دارد که به ارتباط بـین   هاي اندکیراشناخت در اختالالت روانی پژوهشبررسی نقش ف

از سوي دیگـر همجوشـی شـناختی از     افراد بهنجار پرداخته است. در کیفیت زندگیو  یفراشناخت

هاي بررسی پژوهش ).1395فرد، يباشد (صمدد به زندگی همسران میمتغیرهاي تاثیرگذار در امی

دهد که این مفهوم در سالمت افـراد نقـش مهمـی    انجا گرفته در رابطه با خودشفقتی نیز نشان می

  ). 1395دارد (امان الهی و همکاران، 

را  150رتبه  194تحقیقات نشان داده سطح کیفیت زندگی مردم ایران در بین از طرفی نتایج 

هنده سطح پائین کیفیت زندگی مردم ایران است (جواهري و حسین داراست. این نتیجه نشان د

، به ایجاد زناشوییریزي مناسب براي پیشگیري زود هنگام از مشکالت عدم برنامه). 1391زاده، 

 ،با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده. چالشی بزرگ براي جامعه منجر خواهد شد

 با اور فراشناختی، همجوشی شناختی و خودشفقتیبپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین 

 هايریزيبرنامهدر  تواندمی پژوهشحاصل از این  نتایج فت.انجام پذیرکیفیت زندگی همسران 

  .گیردقرار  بیشترمورد توجه و اهتمام همسران بهبود کیفیت زندگی 
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 اهداف تحقیق .1-4

  بررسی رابطه باور فراشناختی و کیفیت زندگی همسران.- 1

 همجوشی شناختی و کیفیت زندگی همسران.بررسی رابطه - 2

 خودشفقتی و کیفیت زندگی همسران.بررسی رابطه - 3

زندگی کیفیت بینی پیش درباور فراشناختی، همجوشی شناختی و خودشفقتی بررسی نقش - 4

 .سرانهم

 هاي تحقیقفرضیه .1-5

 دارد.وجود  معناداري بین باور فراشناختی و کیفیت زندگی همسران رابطه- 1

  وجود دارد. معناداري همجوشی شناختی و کیفیت زندگی همسران رابطهبین  - 2

  وجود دارد. معناداري خودشفقتی و کیفیت زندگی همسران رابطهبین - 3

بینی معنادار کیفیت زندگی شی شناختی و خودشفقتی قابلیت پیشباور فراشناختی، همجو - 4

 د.نهمسران را دار

  تحقیقمتغیرهاي  و عملیاتی تعاریف مفهومی .1-6

  باورفراشناختی

کند و اندیشیدن درباره تفکر را فراشناخت تاملی که انسان بر روي فرایندهاي ذهنی خود می

آید، که به صورت عمومی داراي دو مولفه به شمار می یه ذهننظرنامند. این مفهوم از مفاهیم می

است: یکی دانش درباره شناخت و دیگري قاعده بخشیدن به شناخت. کودك انسان تا پیش از 

دبستان هنوز مجهز به فراشناخت نیست و توانایی درك نظر و افکار و احساسات دیگران را ندارد، از 

گذارد و مد که افکار و باورهاي دیگران بر رفتارشان تاثیر میفهچهار سالگی به بعد است که می

). باور فراشناختی در 2009ها از واقعیت به دور نیز باشد (ولز، که حتی ممکن است آناین
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تعریف شده است (ایسکاال، ورس، » دانستنِ دانستن	«اي است که به صورت واژه شناسیروان

  ).2011، 1التینن و سالونن

سوالی باور  30اي است که افراد از مقیاس در مطالعه حاضر، منظور از باور فراشناختی، نمره

  .آورند) به دست می2004فراشناختی ولز و کارت رایت هاتون (

   همجوشی شناختی

منظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوري تحت تاثیر افکارش قرار گیرد که گویی 

شوند رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاري حاکم شوند و واقعی هستند و موجب می کامالً

  .)2014، 2(اینس و ترایندد کندمستقیم، حساسیت کمتري پیدا می فرد نسبت به نتایج

سوالی  7اي است که افراد از مقیاس منظور از همجوشی شناختی، نمرهدر این پژوهش 

  آورند.) به دست می2014( 3گیالندرز، بلدرستون، باند، دمپستر و فالکسمنهمجوشی شناختی 

  خودشفقتی 

چیزي است که در یک لحظه در  به معناي پذیرش عاطفی شفقتی یا دلسوزي به خودخود

. براي خود تفاوت چندانی با دلسوزي براي دیگران ندارد . در واقع دلسوزيفتدااتفاق می شخص

کند تا می معتدل افراد به رویدادهاي منفی است که به افراد کمک خودشفقتی واکنش احساسی

هاي غمگینی شود واکنشو در نهایت موجب می خود و تجارب زندگی خود را دقیقتر ارزیابی کنند

(ریس، پامیر، نف  کاهش یابد اتفاقات طبیعی، رویدادهاي منفی خیالی و واقعیافراد به  و اضطراب

  ).2011، 4و ون گوت

خودشفقتی سوالی  12اي است که افراد از مقیاس منظور از خودشفقتی، نمرهدر این پژوهش 

  ) به دست می آورند.2011ریس و همکاران (

                                                
1 Iiskala, Vauras, Lehtinen, & Salonen.  
2 Ines & Trindade  
3 Gillanders, Bolderston, Bond, Dempster & Flaxman. 
4 Raes, Pommier, Neff. & Van Gucht. 
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  کیفیت زندگی 

تعریف شده است  ،کنندکه افراد در آن زندگی میبه معناي ادراك از وضعیتی کیفیت زندگی 

کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا ). 2012(کاسترو و همکاران، 

هاي فردي ها و اولویتباشد. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانیمنطقه می

هاي اجتماعی نظري، از فرد محوري به سمت نگرانیهاي اخیر مباحث تاکید داشتند؛ اما در سال

نظیر امنیت، آزادي، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه 

 ایپو مفهوم کی کیفیت زندگی). 1389تغییر یافته است (باسخا، عاقلی کهنه شهري و مسائلی، 

 امکان مطلب نیا که ابدییم رییتغ زمان خالل در افراد انیم روابط تیفیک و تیماه رایز است

 لیقب نیا که است ممکن هرچند. دینمایم فراهم را رابطه کی تیفیبرک رگذاریتأث عوامل ییشناسا

  ).1393پور، (اخالقی باشند اریبس يرهایمتغ انیم تعامالت يوحاو بوده دهیچیپ روابط

سوالی کیفیت  26ه افراد از مقیاس اي است کمنظور از کیفیت زندگی، نمره در این مطالعه

  آورند.) به دست می1996( 5سازمان بهداشت جهانی زندگی
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  . مقدمه2- 1

بررسی منابع مربوط به موضوع مورد مطالعه یک بخش عمده از روش علمی و یکی از مراحل 

تري درباره کند تا بینش وسیعپژوهشگر کمک میمقدماتی در تمام مطالعات علمی است که به 

موضوع مورد پژوهش به دست آورد. عالوه بر مرور مبانی نظري و ادبیات پژوهش، تحقیقات پیشین 

نیز باید مورد مطالعه، نقد و ارزیابی قرار گیرد. در واقع بررسی پیشینه تحقیق، ارزیابی اطالعات در 

هایی نسبت به کارهاي قبلی وع مطالعه و ایجاد دیدگاهاي خاص و مشخص کردن زمینه موضزمینه

  ).1380است (دالور، 

با توجه به مطالب فوق در این فصل ابتدا مروري بر ادبیات و مبانی نظري پژوهش در مورد 

کنیم و سپس به ارائه توضیحاتی در مورد متغیرهاي باورهاي فراشناختی، کیفیت زندگی می

انجام شده داخلی و خارجی  مطالعاتپردازیم و در آخر یم همجوشی شناختی و خودشفقتی

  شود.مرتبط با موضوع ارائه می

  تعاریف کیفیت زندگی  .2- 2

 آن از منظور که ردیگیم قرار تیکم مقابل نقطه در یضمن ای آشکار شکل به یزندگ تیفیک

 تیفیک. اشدنب ای بوده بخش لذت ای زیآم تیرضا ،یعال است ممکن که باشدیم عمر يهاسال

. باشد داشته نوسان یتوجه قابل طور به یخاص طیشرا در و ابد،ی رییتغ زمان با تواندیم یزندگ

 واقعاً که است يزیچ آن و آرزوها و انتظارات نیب فاصله کردن کم در یسع مستلزم یزندگ تیفیک

 و يخرسند ،يشاد ت،یرضا ،يخشنود صورت به معموالً خوب، و یفیک یزندگ کی افتد،یم اتفاق
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 فیتوص و یابیارز فرد لهیوس به یزندگ تیفیک واقع در. کندیم بروز مشکالت بر آمدن قیفا ییتوانا

  ).2006 ،6(لی شودیم

 داشتند؛ تأکید فردي هاياولویت و هانگرانی بر تر بیش زندگی، کیفیت به مربوط اولیۀ نظریات

 امنیت، نظیر اجتماعی هاينگرانی متبه س محوري فرد از نظري، مباحث اخیر هايسال در اما

 یافته تغییر جامعه در افراد اجتماعی روابط و کیفیت ساختار و زندگی کیفیت گستردگی آزادي،

 عینی و ذهنی هايشاخص از استفاده با را زندگی کیفیت توان می کلی طور است. با این وصف، به

این  باشند.می زندگی از افراد یذهن ارزیابی کنندة منعکس ذهنی، هايشاخص محاسبه نمود.

 یا و اي مختلفپرسشنامه طریق از را خود رفاهی وضعیت که افراد اطالعات از استفاده با ارزیابی

 کلی شرایط هنشان دهند هایی،شاخص آید. چنینمی دست به اند، نموده اظهار ها،سرشماري

 ها،شاخص این آماري و تحلیل آوري عجم با و بوده شرایط این به هاآن نگرش نحوة و افراد زندگی

 سازمان .)1389برد (جواهري و همکارن،  پی اجتماعی مختلف طبقات هايارزش به توانیم

 و یفرهنگ متن در ،یزندگ در شیخو تیموقع از فرد درك" را یزندگ تیفیک یجهان بهداشت

 و استانداردها تظارات،ان ها،هدف با رابطه در کند،یم یزندگ آن در فرد که یارزش يهاستمیس

 ارتباطات استقالل، سطح ،یروانشناخت ،یکیزیف ابعاد فیتعر نیا. "کندیم فیتعر خود قیعال

  ).1996، سازمان بهداشت جهانی( شودیم شامل را تیمعنو و طیمح با ارتباط ،یاجتماع

  : دارند نظر اتفاق یزندگ تیفیک با ارتباط در اصل سه بر پژوهشگران یتمام

 یبستگ یزندگ تیفیک به راجع افراد قضاوت به و است یذهن یابیارزش کی یزندگ تیفیک ـ1 

  .دارد

                                                
21 Liu 
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 يندیفرآ یزندگ تیفیک که معنا نه ایب است، کینامید و ایپو تیماه کی یزندگ تیفیک ـ2 

  .دارد دخالت آن در یرونیب و یدرون راتییتغ و بوده زمان به وابسته

 نیا. شود دهیسنج مختلف ابعاد و ایزوا از دیبا و است يبعد چند مفهوم کی یزندگ تیفیک ـ3 

  .دهندیم لیتشک را یزندگ تیفیک به مربوط قاتیتحق یاصل اجزاء ابعاد،

 این متغیرها شوند.می نهاده بنیان لمس قابل متغیرهاي پایۀ بر زندگی، کیفیت عینی محاسبات

 هاي اقتصادي،حساب ود.شیم منتشر و آوري جمع رسمی نهادهاي توسط معمول صورت به

 هستند. گونه اطالعات این از هاییهنمون کلی، اطالعات سایر و شهري آلودگی آموزش، بهداشت،

 کلی وضعیت کالن، مانند اقتصاد کلی هايحالت در جامعه وضعیت بررسی عینی، روش هدف

 ممکن زندگی کیفیت عینی،همحاسب روش طبق .باشدمی نفوس به مربوط هايشاخص و جامعه

 گردد. تعریف انسان هايفعالیت اساسی مشخصۀ میان چهار متقابل رابطۀ صورت به است

 اکوسیستم و کیفیت و اجتماعی نظام کیفیت مادي، رفاه جمعیت، کیفیت از عبارتند هامشخصه

 اجازه می کشور آمارگیري سیستم که حدي تا توانمی را هامشخصه این از هرکدام .زیست محیط

 جمعیت اشاره به کیفیت مثال، عنوان داد. به قرار استفاده مورد تريیی جز صورت به دهد،

 یا دارد آن و مهارت آموزش سطح بهداشت، وضعیت افراد، فیزیکی وضعیت ولد، و زاد هايصشاخ

 و بهداشتی سیستم تجارت، فرهنگ، ارتباطات، درآمد، زندگی، استانداردهاي وسیلۀ به مادي رفاه

 زندگی، کیفیت پیرامون تجربی مطالعات از بسیاري در .گرددمی تعیین جمعی ارتباط وسایل

 و اشتغال تفریحات، اجتماعی، جرایم بهداشت، هوا، و آب مختلفی مانند هايشاخص و عوامل

 ايتازه ابعاد شدن مطرح با که داشت نظر در باید البته .است گرفته توجه قرار مورد زندگی هزینۀ

 وارد و شده افروده فوق موارد به جدیدي هايشاخص انسان، زندگی کیفیت در مؤثر عوامل از

 در زندگی کیفیت که لیتمان مثال براي .است شده زندگی کیفیت شاخص به محاسبات مربوط
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 بیانگر بهتر، بتواند تا مکمل است هايشاخص نیازمند سوم، جهان کشورهاي به مربوط شهرهاي

 صورت زندگی کیفیت بررسی حوزة در که مطالعاتی به توجه با .دباش شهرها آن به مربوط واقعیات

 متغیرها، آن به دادن وزن نحوة و مناسب متغیرهاي انتخاب که نمود توان عنوانمی است، گرفته

  ).1389است (باسخا و همکاران،  بوده مطالعات مشکل اینگونه ترینممه

ود دارد که شامل عاملیت گرایی و اي نسبت به کیفیت زندگی وجرویکردهاي اجتماعی دوگانه

ساختارگرایی است. رویکرد عاملیت گرا، کیفیت زندگی متاثر از آثار ذي نفعان در ساختاریابی 

داند. اما فرآیندهاست. بنابراین، تاکید بر فردگرایی داشته، جامعه را جمع جبري افراد آن می

کند. این گونه ان یک کل بررسی میرویکرد ساختارگرایی با نگاهی چند بعدي، جامعه را به عنو

توصیف و تشریح کیفیت زندگی بر گرفته از آنچه در حال فهمیده شدن از کیفیت زندگی است 

هاي بینی کنندهباشد. در این دیدگاه تمرکز اصلی بر شاخص شناسی چند بعدي، شناسایی پیشمی

کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی و تاثیرات خصوصیات فرهنگی و عمومی بر نتایج سنجش 

ملی مورد سنجش قرار گیرد. در  -بنابراین تالش بر این است تا مفهومی حقیقی با مالحظات محلی

کنار این رویکردها دو ریکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی نیز مرسوم است. در تعریف ذهنی کیفیت 

دهند. اما در زندگی متخصصان به جاي قضاوت خود، احساس و ادارك مردمی را شاخص قرار می

کیفیت زندگی عینی که به شرایط بیرونی زندگی اشاره دارد، انعکاس دهنده واقعیات قابل مشاهده 

اي نیز وجود دارد که شرایط عینی زندگی را با ارزیابی و ملموس است. در این میان رویکرد میانه

  ).1392دهد (شفیعا، شفیعا و کاظمیان، ذهنیات آنان مورد سنجش قرار می

  کیفیت زندگی محاسبه .3- 2

هاي هاي ذهنی و عینی محاسبه نمود. شاخصتوان کیفیت زندگی را با استفاده از شاخصمی

باشند. این ارزیابی با استفاده از اطالعات ذهنی، منعکس کننده ارزیابی ذهنی افراد از زندگی می
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اند، ها، اظهار نمودهشماريهاي مختلف و یا سرافراد که وضعیت رفاهی خود را از طریق پرسشنامه

ها به هایی، نشان دهنده شرایط کلی زندگی افراد و نحوه نگرش آنآید. چنین شاخصبه دست می

هاي طبقات توان به ارزشها، میآوري و تحلیل آماري این شاخصاین شرایط بوده و با جمع

اي قابل لمس بنیان نهاده مختلف اجتماعی پی برد. محاسبات عینی کیفیت زندگی، بر پایه متغیره

شود. آوري و منتشر میشوند. این متغیرها به صورت معمول توسط نهادهاي رسمی جمعمی

هایی از اینگونه هاي اقتصادي، بهداشت، آموزش، آلودگی شهري و سایر اطالعات کلی، نمونهحساب

د اقتصاد کالن، هاي کلی مانناطالعات هستند. هدف روش عینی، بررسی وضعیت جامعه در حالت

طبق روش محاسبه عینی، کیفیت  باشد.هاي مربوط به نفوس میوضعیت کلی جامعه و شاخص

هاي انسان تعریف زندگی ممکن است به صورت رابطه متقابل میان چهار مشخصه اساسی فعالیت

گردد؛ این چهار مشخصه عبارتند از کیفیت جمعیت، رفاه مادي، کیفیت نظام اجتماعی و کیفیت 

هاي صریح گذارياکوسیستم و محیط زیست. در حالی که کیفیت زندگی از دیرباز هدف سیاست

» عینی«هاي متنوع گیري مناسب آن امري دشوار بوده است. شاخصیا ضمنی بوده، تعریف و اندازه

- بود ذهنی و روانهاي نیکها و کارهاي اخیر پیرامون نظرسنجیدر سراسر طیف رشته» ذهنی«و 

  ).1390شادي موجب عالقه مجدد به آن شده است (باسخا و همکاران، شناسی 

  هاي کیفیت زندگیمولفه .4- 2

باشد. نظریات کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می

هاي فردي تاکید داشتند؛ اما در ها و اولویتاولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی

هاي اجتماعی نظیر امنیت، آزادي، هاي اخیر مباحث نظري، از فرد محوري به سمت نگرانیلسا

 گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است

  ).1387(باسخا و همکاران، 
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اجتماعی و  سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابطهاي کیفیت زندگی عبارت اند از: مولفه

  ).1996، سازمان بهداشت جهانیمحیط ( سالمت

هاي روزمره، حیطه سالمت جسمانی به مواردي مانند قدرت حرکت، فعالیت سالمت جسمانی:

  پردازد.ظرفیت کاري و انرژي، درد و خواب می

حیطه سالمت روان تصور در مورد شکل ظاهري، احساسات منفی، احساسات  سالمت روان:

د به نفس، تفکرات، یادگیري، حافظه و تمرکز، مذهب و وضعیت روحی مورد سئوال مثبت، اعتما

  گیرد.قرار می

حیطه روابط اجتماعی ارتباطات شخصی، حمایت اجتماعی و زندگی جنسی  روابط اجتماعی:

  دهد.را مورد سئوال قرار می

هاي نابع مالی، امنیت فیزیکی، مراقبتحیطه سالمت محیط در مورد م سالمت محیط:

هاي موجود براي کسب مهارت و بهداشتی و اجتماعی، محیط فیزیکی محل سکونت، موقعیت

هاي تفریحی، محیط فیزیکی (آلودگی صدا و هوا و غیره) و حمل و نقل را اطالعات جدید، موقعیت

  ).1387(نجات،  نمایدسئوال می

  کیفیت زندگی زناشویی .5- 2

 از ياریبس میمفاه از. است ییزناشو یزندگ تیفیک ،یزندگ تیفیک بزرگ يهاطهیح از یکی

 استفاده شده ییزناشو یزندگ تیفیک يبرا تعهد و یکپارچگی ،یشادمان ت،یرضا ،يسازگار لیقب

 در واحد هینظر کی نبود به آن علت. ندارد وجود توافق میمفاه نیا از کی هر يمعنا مورد در. است

  ).2004 س،یال( گرددیم باز ییزناشو تیفیک یستیچ مورد

ها یا احساسات کلی فرد دربارة همسر و زناشویی را بیشتر به صورت نگرشزندگی  تیفیک

فردي و یک برداشت زناشویی یک پدیدة درونزندگی  تیفیککنند. یعنی اش تعریف میرابطه
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 تیفیکزناشویی، نشانگر آن است که زندگی  تیفیکفردي از همسر و رابطه است. چنین تعریفی از 

اش است. همسر و رابطه هبعدي و بیانگر ارزیابی کلی فرد درباریک مفهوم تکدگی زناشویی زن

شود. اصطالح زناشویی پیامد توافق زناشویی است و به صورت درونی احساس میزندگی  تیفیک

کند. در رابطه با توافق باال، هر دو زوج، به توافق زناشویی، رابطۀ مناسب زن و شوهر را توصیف می

هایشان برآورده شده و چیزي وجود کنند که گویا نیازها و انتظاراي رفتار، تصور و ادارك میونهگ

ندارد که در روابطشان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکالت موجود میان 

رد. اغلب داها را از احساس برآورده شدن نیازها و انتظارات باز میزوجین به حدي زیاد است که آن

  . کنندهایی از توافق و نبود توافق را تجربه میها، جایی بین این دو انتها قرار دارند و زمینهزوج

 طور به که آنچه و زناشویی زندگی از فرد انتظارات بین سازش متاثر از زناشوییزندگی  تیفیک

 لذت و خشنودي ساحسا با همواره سازش این. باشدمی ،نمایدمی تجربه اشزندگی در واقعی

 خصوصیات از بنابراین و است نگرشی متغیر یک زناشوییزندگی  تیفیک بنابراین .است همراه

 نگرش واقع در زناشوییزندگی  تیفیک فوق، تعریف طبق. شودمی محسوب شوهر و زن فردي

 زندگی تیفیک .دارند زناشویی روابط مختلف هايجنبه از شوهر و زن که است بخشیلذت و مثبت

شود. از طرفی زناشویی، یک مفهوم کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می

ها افتد که روابط زن و شوهر در تمامی حیطهزمانی اتفاق میمطلوب زناشویی زندگی  تیفیک

حالتی است که زن و شوهر از زندگی در کنار مطلوب زناشویی زندگی  تیفیکبهنجار گزارش شود. 

هاي مختلف ضایت می کنند، این احساس در دورهاز با هم بودن احساس شادمانی و ریکدیگر و 

توان صرفاً بر اساس فشارهاي روانی بیرونی زناشویی را نمیزندگی  تیفیک. زندگی متفاوت است

ها دست کم با چند فشار روانی مواجه هستند. در بسیاري از تبیین کرد؛ زیرا تمامی ازدواج

موفق هستند و بسیاري از ، تعدد فرزندان و بیماري وجود داشته، اما در عین حال، ها، فقرخانواده

است. تفاوت  ها وجود نداشته، به شکست منتهی شدههایی که هیچ کدام از این موارد در آنازدواج



  
 

٢١ 
 

اي تبیین کرد که طرفین بایست در پرتو شیوههاي شادکام و ناشاد را حداقل تا حدودي میازدواج

 عبارت زناشوییزندگی  تیفیک کنند.دهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار میفشار روانی پاسخ می به

 در موفقیت یا آمیز، موفقیت تعارض حل نظیر عوامل، از اي مجموعه از ناشی برونداد از است

 کلی بیارزیا یک زناشویی،زندگی  تیفیک واقع، در. ازدواج فرایند در شادکامی با مرتبط هايیتفعال

  ).1393پور، (اخالقی دهدمی ارائه ارتباط فعلی وضع از

 و شادي میزان دادن نشان و تعیین براي مفاهیم ترینگسترده از یکی زناشوییزندگی  تیفیک

 زوجین زندگی طول در که است متغیري زناشوییزندگی  تیفیک .است رابطه پایداري میزان

 ایجاد شخصیتی، هايویژگی شناخت ها،سلیقه طباقان آن مناسب بودن الزمه و آیدمی بوجود

 داراي زوجین: گفت توانمی ترتیب بدین. است اي مراوده الگوهاي گیري شکل و رفتاري قواعد

 چنین این. دارند توافق همدیگر با زندگی گوناگون هايحیطه درمناسب،  زناشوییزندگی  تیفیک

 را شانجنسی روابط اند، راضی شان رکالمیغی و کالمی روابط سطح و نوع از شوهرهایی و زن

 مالی مسایل و وقت دارند، مشترکی مذهبی هايپایبندي دانند،می کننده ارضا و بخشلذت

 مصلحت دارند، نظر اختالف که مسائلی در کنند،می مدیریت و ریزيبرنامه خوبی به را خودشان

 و نوع از برخوردارند، باالیی پذیري انعطاف از داده ترجیع خود مصلحت بر را خانواده و زندگی

 نوع تعداد در نهایت در و دارند رضایت دوستان و اقوام با آمد و رفت و فراغت اوقات گذران کیفیت

  ).1387(غالمعلیان و همکاران،  دارند نظر اشتراك هم با فرزندان تربیت

یدش در یک طیف عالوه بر این نظریات، نظریه جهانی کیفیت زندگی نیز وجود دارد که تاک

  عینی را در خود دارد. این سه طیف شامل: –اصالت وجود  - ذهنی 

عبارت است از احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد.  کیفیت زندگی ذهنی:

کند. رضایتمندي از زندگی این جنبه از ات و عقایدش را شخصاً ارزیابی میهر فرد شرایط، احساس

  .کندزندگی را مشخص می
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به معنی لذات بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق  کیفیت زندگی اصالت وجود زندگی:

تري است که شایسته ین است که فرد داراي ماهیتی عمیقباشد. در این دیدگاه، فرض بر امی

تواند منطبق با ماهیت خود زندگی کند. به عنوان مثال نیازهاي احترام بوده و این که فرد می

هاي ین که جریان زندگی منطبق با شاخصد برطرف شود، رشد به حد کمال برسد و ابیولوژیکی فر

  هاي دینی فرد باشد.معنوي یا با روح

بودن زندگی فرد توسط پیرامون  بخشبه معنی درك چگونگی لذت کیفیت زندگی عینی:

تاثیر  باشد (دنیاي پیرامون لذت بخش بودن یا وضعیت فرد را درك کند). این دیدگاه تحتمی

  ). 1390کنند (موحد و حسین زاده کاسمانی، باشد که مردم در آن زندگی میفرهنگی می

  تأثیر ازدواج بر سالمت .6- 2

در  مردو  زنرسومی خاص بین یا  احکاماست که طی ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندي آیینی

به  تواند منجرمنجر گردد و می خانوادهشود تا به تشکیل مختلف برقرار می کشورهايو  مذاهب

، یعنی ازدواج دو مرد یا دو گرایانهمجنسشود. در برخی از کشورهاي جهان، ازدواج  فرزندزایش 

دهد که از دهه نتیجه تحقیقات جدید نشان می زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

اند. ها کمتر و بی دوام تر شدههشتاد میالدي به بعد میل به تجرد در افراد بیشتر شده ازدواج

کردند افراد متأهل کنند که برخالف باورهاي قدیمی که اظهار میمیهمچنین تحقیقات ثابت 

مندند دیگر مطلقاً صحت ندارد و در نسبت به مجردها از سالمت و حس خوشبختی بیشتري بهره

ها دارند. از دالیل اظهار شده براي مواردي حتی مجردها خوشبختی و سالمت بیشتري از متاهل

ها اشاره طور فشار باال بر روي متاهلیشتر در افراد مجرد و همینتوان به آزادي باین مسئله می

شود کرد. به بیان دیگر زیست مشترك در دنیاي مدرن دستخوش تغییرات جدي و گام به گام می

باشد. چکیده این تحقیقات ثابت کرد که در عصر جدید فردیت با زندگی و دیگر بسان قدیم نمی
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هاي جدیدي را بوجود خواهد آورد. عامل دیگري که براي چالشمشترك در اصطکاك خواهد بود و 

تر و خوشبختر بودن مجردها در برابر متاهلین اظهار شده این است که انسان در توضیح علت سالم

هاي ذهنی کمتري است؛ ولی در زمان قرار گرفتن در یک جمع به هاي فردي دچار دغدغهموقعیت

ذهنی براي تعدیل و تابین رفتار آدمی در قبال طرف مقابل ها و محاسبات خاطر افزایش کشمکش

  . یابدآشفتگی ذهنی افزایش می

  زندگی زناشویی تیفیکاجزاي تشکیل دهنده  .7- 2

، زندگی زناشویی تیفیک براي آسانی در سنجش، همچنین عملیاتی کردن مفهوم پژوهشگران

  اند که عبارتند از:را به چهار بعد اساسی تقسیم کرده آن

انگیزانندة اي از یک شئ، یک فعالیت یا یک شخص، که برعبارت است از جنبه الف) جاذبه:

در . در دیگران باشد؛ تمایلی براي نزدیک شدن به یک شی، فعالیت یا شخص هاي نزدیکیپاسخ

  .هاي بدنی و جنسی انسان مد نظر قرار گرفته استزناشویی جاذبهزندگی  تیفیک

تنی بر پذیرش دوسویه، راحت و بدون تنش و دغدغۀ خاطر که بین دو ارتباطی مب ب) تفاهم:

  .شودنفر برقرار می

کند. در اصل، این ج) نگرش: نوعی سوگیري عاطفی درونی که عمل یک فرد را تبیین می

  .استتعریف در برگیرندة قصد و نیت فرد 

براي بهتر ساختن رابطه ها منظور از این عبارت آن است که هر یک از زوج گذاري: د) سرمایه

  کنند. به داري میدهند و یا از انجام آن خودو نیز خوشایندي طرف مقابل، کارهایی را انجام می
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Abstract: 

The present study was conducted to determine the relationship between 

metacognitive belief, cognitive fusion and Self-compassion with quality of life of 

spouses. The study was based on a descriptive correlational method. Statistical population 

consisted of all spouses in Ardabil city in 2016. 110 people (55 married Spouses) were 

selected as the statistical sample using the convenience sampling. Data were collected 

through metacognitive belief Scale, cognitive fusion Scale, Self-compassion Scale and 

quality of life Scale. Research data were analyzed by Pearson correlation coefficient and 

multiple regression methods. The results showed a significant relationship between 

metacognitive belief, cognitive fusion and Self-compassion with quality of life. Also, 

results of multiple regression analysis indicated that metacognitive belief, cognitive 

fusion and Self-compassion can predict the quality of life of spouses (p<0.05).  

From this study, it can be concluded that spouses with higher levels of metacognitive 

belief and cognitive fusion have lower quality of life than their peers, while higher Self-

compassion could improve the quality of life in them. 
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