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 چکیده 

یش افزابر رفتاری -هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان شناختی

 هدف، نظر از حاضر پژوهش مقطع متوسطه اول می باشد. روش فرزند طالق دانش آموزاننفس ت عزان میز

 و آزمون سپ آزمون، پیش نوع از آزمایشی شبه پژوهشی روش ها، داده شیوه گردآوری نظر از و کاربردی

 نمونه شیوه با متوسطه اول فرزند طالق دانش آموزان از نفر 36 منظور بدین است. گروه کنترل با پیگیری

درمان  های روش گروه دو بر روی گرفتند. قرار گروه سه در تصادفی جایگزینی با گیری در دسترس

. مداخالت  شد نظر گرفته در کنترل گروه عنوان به گروه یک و شد شناختی رفتاری و شفقت درمانی اجرا

دقیقه اجرا شد. این برنامه ها در طول یک ماه به اجرا در  45جلسه و هر جلسه به مدت  8روانشناختی طی 

گردید. نتایج  اجرا اسمیت کوپر عزت نفس آزمون آن جلسات پایان از جلسات و پس شروع از آمد. قبل

مورد تحلیل قرار گرفت.   spssاریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی به وسیله نرم افزار وبوسیله تحلیل 

نتایج نشان داد که بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مقیاس عزت نفس وجود دارد و 

-همچنین رویکرد مبتنی بر شفقت به طور معنی داری نسبت به گروه های کنترل و رویکرد شناختی

 می شود. فرزند طالق رفتاری باعث افزایش عزت نفس دانش آموزان

 

 فرزند طالق،  نفست عزدرمان متمرکز بر شفقت، درمان شناختی رفتاری، واژگان كلیدی: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 مقدمه

 عزت نفس است کرده جلب خود به را روانشناسان و پژوهشگران بسیاری از توجه که امروز روانشناسی در عمده مباحث از یکی

 نظریات بر اساس اند. بوده آن پرورش یا و نفس عزت افزایش دنبال راهکارهای به متعددی های نظریه که طوری به میباشد

 آن افزایش و راهکارهای نفس عزت به نیز متعدد درمانی رویکردهای اخیر، های در دهه گرفته انجام های پژوهش و شده ارایه

 (.1391همکاران،کرده اند)فرقانی و  توجه

 می منفی ایستادگی فشارهای مقابل در گذاشته، سر پشت را ها آسانی تعارض به دارند خود مورد در خوبی احساس که افرادی

 و الگوهای رفتاری شکل دهی در کننده تعیین اصلی عوامل از نفس عزت .ببرند لذت زندگی از توانند می خوبی به و کنند

 (.2006است)ایمانی و همکاران، بیرونی و دنیای خود به فرد نگرش گویای و رفته شمار به عاطفی

داده  نشان پژوهش ها تاثیر دارد. هایشان توانایی به آنها نگرش بر همچنین و افراد جوانب زندگی تمام بر ارزشمندی احساس

 عزت که افرادی پژوهش ها این اساسبر  دارد. وجود رابطه افراد، در مثبت شخصیتی های و ویژگی باال نفس عزت بین که اند

می  شکست و ناکامی تحمل در باال آرامش، توانایی واقع گرایی، ثبات، روانی، پختگی نظیر دارای ویژگی های دارند باالیی نفس

 رتاثی ارزشمندی احساس این، بر افزون .نیستند برخوردار هاییویژگی چنین از پایین نفس عزت با که افراد حالی در باشند،

 فرآیندهای در که است اساسی نیاز یک نفس (. عزت2005دارد)سردارآبادی، هایشان توانایی از این افراد شناخت بر زیادی

 عزت بدون رو این از می کند. کمک فرد بودن و طبیعی سالمت و رشد به زیرا دارد، عهده بر به سزایی و مهم زندگی نقش

 و نموده عمل آگاهانه ایمنی سیستم یک مثل عزت نفس حقیقت در شود. می متوقف فرد روانشناختی رشد نفس مثبت،

 مقابل در را فرد پذیریانعطاف پایین، نفس دیگر عزت سوی از آورد. می فراهم را فرد زندگی برای الزم و ظرفیت مقاومت

 (.1997دهد)بیابانگرد، می مشکالت کاهش

 و سازگاری بهتر ادراکی، دقت مثل مطلوب روانشناختی های ویژگی با باال، نفس عزت که اند داده نشان متعددی های پژوهش

 بوده همبسته های مرضی نشانه با چشمگیری طور به پایین نفس عزت دیگر از سوی و دارد رابطه جنسیتی نقش انعطافپذیری

 (.2000شود)دورانی و همکاران،می منجر روانی های آسیب به معموال و دارد روانی رابطه بهداشت مشکالت از بسیاری با و

از سویی پژوهش ها نشانگر این است که عزت نفس تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله طرد، سرزنش، ناکامی ها، تعارضات، 

درگیری ها و طالق در خانواده است. طالق، از جمله رخدادهای استرس زایی است که کودکان و نوجوانان با آن مواجه شده و 

ر مشکالت رفتاری متعددی می شوند. از جمله آثار طالق، عالئم ناسازگاری روان شناختی است که شکست در پی آن دچا

 .(McClain, 2003) تحصیلی، مشکالت اجتماعی، اعتماد به نفس پایین و سایر مشکالت رفتاری می شود

بروز آسیب های اجتماعی مانند فرار  طالق و فروپاشی خانواده، ضمن برهم زدن تعادل روانی ـ عاطفی افراد خانواده، موجب

فرزندان از خانه، سرقت، قتل، جنایت و... می شود. با توجه به آسیب های اجتماعی پیامد طالق و آثار بدی که بر سالمت روانی 

حاضر،  ـ عاطفی افراد خانواده و به خصوص کودکان دارد، باید تدابیری الزم برای حفظ و انسجام خانواده به کار برد. در حال

طالق، به هر دلیلی )درست یا نادرست( پیامد هایی برای فرد و جامعه  دارد.  جهان با روند رو به افزایش طالق مواجه است.

در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این  تأثیر طالق بر فرزندان، بسیار پیچیده و اسف بار است.

ار به سازگار شدن و انطباق با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، پدیده قرار گرفته و ناچ

نیاز ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طالق در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار 

تحصیلی ، خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طالق  به شمار می رود ، مشکالت متعدد شخصیتی ، افت

 اعم از دختر و پسر می باشد . 

نوجوانانی که والدینشان طالق گرفته اند بر اساس پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در مقیاس ها و مالک های سالمت روان 

ی کنند. عزت نفس در این دسته از نوچوانان پایین تر و ناسازگاری در قیاس با سایر همساالن خود نمره پایین تری دریافت م

روان شناختی به وضوح نمایان تر است. بنابراین یکی از پیامدهای آثار طالق بر نوجوانان کاهش عزت نفس آنها است)بریور، 

 یت و شایان توجه است.(. بنا براین شناخت راهکارهای مناسب در جهت بهبود عزت نفس این دانش اموزان حائز اهم2010



 

  

 

 از مشکالت بسیاری برای موثر روانشناختی های درمان از جزء مهمی  رفتاریشناختی هایدرمان گذشته سال پنجاه طی در

 های فرآیند بر نقش تاکید آنها تمام اشتراک وجه که است مختلفی های شامل روش رفتاریشناختی درمان است. بوده رفتاری

 و رفتارگرایی مبتنی بر تجربی های روش کارگیری به و روانشناختی تداوم اختالالت و گیریشکل در رفتاریشناختی

 طریق از ای درمانی مداخله را رفتاریشناختی درمان  1هازلت است. دهی نادرستپاسخ کنترل و درمان برای شناختگرایی

 که داند می آنها رفتاریجدید شناختی هایمهارت آموزش و جویاندرمان ی سازش نایافته های پاسخ شدت و فراوانی کاهش

(. 2000شود)خدایاری، می تر رفتارهای سازشیافته در دارمعنی افزایش و ناخواسته در رفتارهای دارمعنی کاهش موجب

( در پژوهشی دریافت که درمان شناختی رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش عزت نفس اثر 1396همچنین تلیابی)

داری دارد. از سویی اصول پایه در درمان مبتنی بر شفقت، به این موضوع اشاره می کند که افکار، عوامل، تصاویر و  معنی

بیرونی باید درونی شوند و در این صورت ذهن انسان همانگونه که نسبت به عوامل بیرونی واکنش می 2رفتارهای تسکین بخش

شود. از آنجا که شفقت به خود و فراتر از آن، درمان مبتنی بر شفقت، سازه ای نوپا دهد، در مواجهه با این درونیات نیز آرام می 

 (.1392در روانشناسی است ضرورت پرداختن به آن را بیشتر می کند )نورباال و همکاران، 

 آن آموزش و رمانیشفقت درمانی از جمله راهکارهای روانشناختی جدید در درمان و بهبود شرایط مخاطره آمیز است. شفقت د

ی شود. م تعریف خود رفع مشکالت جهت در کامل کردن کمک احساس و خود آسیب و با رنج شدن مواجه کیفیت عنوان به

 شده ادراک هاینارسایی یا ها وسختی با مواجهه در خود به نسبت کردن دلسوزی و مراقبت کردن شامل خودشفقت ورزی

می کند  حمایت سترسا مقابل در افراد از و همراه است روانشناختی بهزیستی با باال است. محققان بیان کرده اند شفقت ورزی

-شکست و هاارساییبه ن نسبت غیرارزیابانه نگرش خود، به نسبت مهربانی و آسیب پذیر، مراقبت احساسات پذیرش معنای به و

 .(Elaine, 2016) می شود فرد، تعریف تجربیات بازشناسی و خویش های

 تضعیف را خود به حمله که است از خود حمایت و بیشتر مراقبت منظور به عاطفی تغییر شده، تسهیل توصیف درمان از هدف

 داده تسکین را خود بیشتر که می سازد را قادر فرد بنابراین می دهد. کاهش را عاطفی آشفتگی و را بیشتر خود پذیرش کرده،

 کمتری  شخوارگریو ن اضطراب افسردگی، برخوردارند، باالتری ورزیاز شفقت  که افرادی می دهد نشان کند. شواهد کنترل و

 .(Gilbert, 2014)برخوردار هستند  زندگی در بیشتری رضایت از و می کنند چالش انگیز تجربه اجتماعی هایموقعیت در را

 تجربیات که ی شودم خواسته از آنها وقتی برخوردارند. بیشتری جسارت از منفی با رویدادهای برخورد در افراد این همچنین

 ( در2006پروکتر)سو و گیلبرت .استفاده می کنند کمتری منفی و هیجانی خودارزیابی های از یاد بیاورند به را خود شکست

 .است موثر باال  و شرم  انتقادی خود دارای افراد برای شفقت ورزی آموزش که دادند نشان گروهی درمان رویکرد یک

(Gilbert & Procter, 2006)(در2014. گیلبرت) ورزی شفقت درمان آموزش که داد نشان کنترل شده ای موردی مطالعه 

 شناختی موزشآ که دانشجویانی که مطالعه ای دریافتند در (2016) هالینز و االین می شود. مشکالت هیجانی کاهش باعث

 مثبت عواطف و روانی سالمت خود، حرمت امید،خود  همتایان با مقایسه در بودند، کرده دریافت ذهن شفقت ورز بر مبتنی

 بر متمرکز رماند که مطالعه ای دریافتند (در2014همکاران) و برایانز کردند. گزارش ماهه دو پیگیری از را بعد بیشتری

دلسوزی  ندرما جلسات در و می بردند رنج مزمن سالمت روانی مشکالت از که افرادی میان در شناختی دلسوزی آموزش

ن حال نقش این است. با ای موثر افسردگی نشانه های جمله از روانشناختی و مشکالت کاهش در بودند، کرده شرکت شناختی

 رویکرد روانشناختی در بهبود عزت نفس نیاز به انجام پژوهش های بیشتری دارد.

همبسته  مرضی های نشانه با و گشته تزلزل و تغییر روانی دستخوش اختالالت تمام در تقریبا نفس عزت که این به توجه با

های آموزش با بتوان که رسد می نظر به دارد ارتباط منطقی باورهای غیر و افکار همچون شناختی عوامل با سویی از و است

و به طور کلی شناخت مناسب ترین مداخالت در  کرد ایجاد آن بهبود جهت تغییراتی در شفقت درمانی، یا و رفتاریشناختی

زمینه افزایش عزت نفس فرزندان طالق الزم به نظر می رسد، ولی خأل پژوهش در این زمینه مشهود است، لذا هدف از پژوهش 

                                                           
1 Hazelt 
2 Appeaser 



 

  

 

موزان فرزند آدانش نفس ت عزان یش میزافزابر  رفتاریشناختی حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان

 الق مقطع متوسطه است. ط

 روش

 آزمون، پیش نوع از آزمایشی شبه پژوهشی روش ها، داده شیوه گردآوری نظر از و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش روش

 نمونه شیوه با موزان فرزند طالق مقطع متوسطه اولآدانش  از نفر 36 منظور بدین است. گروه کنترل با پیگیری و آزمون پس

درمان شناختی،رفتاری و شفقت  های روش گروه دو بر روی گرفتند. قرار گروه سه در تصادفی جایگزینی با دسترسگیری در 

جلسه  و هر جلسه به مدت  8شد. مداخالت روانشناختی طی  نظر گرفته در کنترل گروه عنوان به گروه یک و شد درمانی اجرا

عزت  آزمون آن جلسات پایان از جلسات و پس شروع از اجرا در آمد. قبل دقیقه اجرا شد. این برنامه ها در طول یک ماه به 45

( استفاده شد. 1967نفس کوپراسمیت )نفس افراد مورد مطالعه، از پرسشنامه عزتگردید. جهت ارزیابی میزان عزت اجرا نفس

ماده  58است و فرم الف آن، دارای  شناسی به کار رفتههای روانای در پژوهشهای اخیر به طور گستردهاین پرسشنامه در سال

ای که گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است. بدیهی است حداقل نمرهماده آن دروغ سنج است. شیوه نمره 8است که 

نفس باالتری است. افرادی که در این آزمون نمره بیشتری کسب کنند، عزت 50تواند بگیرد صفر و حداکثر آن یک فرد می

تر از این نفس باال و فردی که پایینکسب کند دارای عزت 25این صورت که فردی که در این آزمون نمره باالتر از دارند. به 

می باشد. ابراهیمی پایایی این  0.88باشد. این پرسشنامه دارای پایایی بازآزمایی نفس پایین میمقداربه دست آورد، دارای عزت

%  80نشجویان ایرانی بررسی کرده است که ضریب پایایی آن در نمونه های دانش آموزیپرسشنامه را در میان دانش آموزان ودا

(. در قسمت تجزیه و نحلیل داده ها،  در آمور توصیفی از 1370% گزارش شده است)ابراهیمی، 85ودر نمونه های دانشجویی 

اریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی به ومیانگین و انحراف معیار استفاده شد و در قسمت استنباطی نتایج بوسیله تحلیل 

 مورد تحلیل قرار گرفت. spssوسیله نرم افزار 

 

 یافته ها

 : وضعیت نمرات گروه ها در مقیاس عزت نفس1جدول

 پس آزمون پیش آزمون تعداد گروه

 25.70 24.90 12 شاهد

 36.39 25.56 12 شفقت درمانی

 30.85 25.100 12 رفتاری-درمان شناختی

 

 . نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس ها2جدول 

F  سطح معناداری 2درجات آزادی  1درجات آزادی 

0.057 2 33 0.813 

 

 

 

 



 

  

 

 : نتایج واریانس یک سویه در مورد عزت نفس گروه های مورد بررسی3جدول

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 مجذورات

F معنی داری 

 351.476 2 158.420 گروهیبین 
 

3.26 

 

0.001 
 33 115.09 درون گروهی

30.25 
 35 273.51 کل

نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اختالف معنی داری بین گروه های مورد بررسی در مرحله پس آزمون وجود دارد. لذا از 

 آزمون تعقیبی توکی برای بررسی اختالفات استفاده شد.

 آزمون تعقیبی شفه به منظور بررسی مقایسه میانگین ها بر اساس نوع مداخله : نتایج4جدول

 شاهد واقعیت درمانی شفقت درمانی نوع درمان

 0.001 0.003 ********** شفقت درمانی

 0.001 *********** 0.003 رفتاری-درمان شناختی

 ********* 0.001 0.001 شاهد

 

های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مقیاس عزت نفس وجود دارد و همچنین توان گفت که بین گروه در مجموع می

رفتاری باعث افزایش عزت -رویکرد مبتنی بر شفقت به طور معنی داری نسبت به گروه های کنترل و رویکرد درمانی شناختی

 نفس دانش اموزان فرزند طالق مقطع متوسطه اول می شود.

 بحث و نتیجه گیری

رفتاری بر عزت نفس فرزند طالق دانش آموزان مقطع -پژوهش نشان داد که برنامه های روانشناختی شناختییافته های 

به  که است همسو ( 1391( و فرقانی و همکاران)2005سردارآبادی) پژوهش با نتایج متوسطه اول اثر معنی داری دارد. این

 و نوجوانان پرداخت نفس عزت میزان افزایش بر گروهی شیوهی به درمانیواقعیت و رفتاریشناختی درمان اثربخشی مقایسه ی

 ولی نشد یافت داریمعنی تفاوت درمانی -واقعیت و رفتاریشناختی درمانیگروه اثربخشی میزان که بین رسید نتیجه این به

 تاثیر هاگروه نمرات میانگین بررسی با وجود داشت. داریمعنی تفاوت شاهد گروه با آزمون گروه دو اثربخشی این میزان بین

( نیز دریافتند که رویکرد 1391است. فرقانی و همکاران) واقعیت درمانی از بیشتر نفس عزت بر آموزش شناختی رفتاری

 رفتاری باعث بهبود عزت نفس دانش آموزان می شود. -شناختی

افراد دارد و این تأثیر حتی به صورت معنی از سویی نتایج نشان داد که شفقت درمانی تأثیر معنی داری بر رشد عزت نفس 

 گروهی درمان رویکرد یک ( در2006سوپروکتر) و رفتاری است. در این زمینه گیلبرت-داری بیش از رویکرد درمانی شناختی

 است و باعث کاهش مشکالت روانشناختی موثر باال  وشرم  انتقادی خود دارای افراد برای شفقت ورزی آموزش که دادند نشان

مشکالت  کاهش باعث شفقت ورزی درمان آموزش که داد نشان کنترل شده ای موردی مطالعه ( در2014می شود. گیلبرت)

ذهن شفقت  بر مبتنی شناختی آموزش که دانشجویانی که مطالعه ای دریافتند در (2016) هالینز و االین می شود. هیجانی

 پیگیری از را بعد بیشتری مثبت عواطف و روانی سالمت خود، حرمت امید، خود همتایان با مقایسه در بودند، کرده دریافت ورز

 در شناختی دلسوزی آموزش بر متمرکز درمان که مطالعه ای دریافتند (در2014همکاران) و برایانز کردند. گزارش ماهه دو

 در بودند، کرده شرکت شناختیدلسوزی  درمان جلسات در و می بردند رنج مزمن سالمت روانی مشکالت از که افرادی میان

(، 2006سوپروکتر) و است. بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند با نتایج گیلبرت روانشناختی موثر مشکالت کاهش

( همسو است. در تبیین این نتیجه می توان گفت که 2014همکاران) و ( و برایانز2016) هالینز و (، االین2014گیلبرت)



 

  

 

 آن آموزش و راهکارهای روانشناختی جدید در درمان و بهبود شرایط مخاطره آمیز است. شفقت درمانیشفقت درمانی از جمله 

می شود.  تعریف خود رفع مشکالت جهت در کامل کردن کمک احساس و خود آسیب و با رنج شدن مواجه کیفیت عنوان به

 شده ادراک هاینارسایی یا ها وسختی با مواجهه در خود به نسبت کردن دلسوزی و مراقبت کردن شامل خودشفقت ورزی

می کند  حمایت استرس مقابل در افراد از و همراه است روانشناختی بهزیستی با باال است. محققان بیان کرده اند شفقت ورزی

-شکست و هابه نارسایی نسبت غیرارزیابانه نگرش خود، به نسبت مهربانی و آسیب پذیر، مراقبت احساسات پذیرش معنای به و

 شده، تسهیل توصیف درمان از .  به طور کلی هدف(Elaine, 2016)می شود فرد، تعریف تجربیات بازشناسی و خویش های

 و را بیشتر خود پذیرش کرده، تضعیف را خود به حمله که است از خود حمایت و بیشتر مراقبت منظور به عاطفی تغییر

می  نشان کند. شواهد کنترل و داده تسکین را خود بیشتر که می سازد قادر را فرد بنابراین می دهد. کاهش را عاطفی آشفتگی

 اجتماعی موقعیتهای در را کمتری  و نشخوارگری اضطراب افسردگی، برخوردارند، باالتری از شفقت ورزی که افرادی دهد

بنابراین و با توجه به نتایج . (Gilbert, 2014)برخوردار هستند زندگی در بیشتری رضایت از و می کنند چالش انگیز تجربه

پژوهش پیشنهاد می شود که از رویکرد های روانشناختی متمرکز بر شفقت و درمان بهزیستی به ویژه رویکرد مبتنی بر شفقت 

 ن فرزند طالق استفاده شود. ناانفس نوجوت عزان یش میزافزبرای ا
 

 منابع

 (. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.1388دوم)باچر،ج. منیکا، س. هول،ج. آسیب شناسی روانی.جلد 

 ( اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات طیب.1384شکوهی یکتا، م. پرند،ا.)

 هوشنمند محمدی، محمدرضا ترجمه ی . ها خانواده و کودکان برای رفتاری – شناختی درمان (1381) فیلیپ گراهام،

 . بخشی توان و بهزیستی علوم دانشگاه :اد، تهرانز کهن هاشمی

 بر هیجان و تنظیم رفتاری شناختی مقابله شیوه های آموزش تاثیر (.1394عباس.) ابوالقاسمی، آزاده؛ عباسی، سجاد؛ بشرپور،

 روانشناسی های پژوهش .بدسرپرست و بیسرپرست نوجوانان و کودکان نفس عزت و شادکامی ناامیدی، کاهش

 70-85  ، 1( 5) مشاوره، و بالینی

، اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر شناختی رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش عزت نفس ۱۳۹۶شیخی تلیابی, بهمن، 

ساله، پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی  9-11در کودکان 

 .ترویج علوم و فنون بنیادینایران، تهران، انجمن توسعه و 
Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on 

employee well being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15, 17-28. 

Boelen, P. A., & Reijntjes, A. (2009). Negative cognitions in emotional problems following romanticBraehler, 

C., Gumley, A., Harper, J., Wallace, S., Norrie , J., & Gilbert, P.(2013). Exploring change processes in 

compassion focused therapy in psychosis: results of a feasibility randomized controlled trial. British 

Journal of Clinical Psychology, 52(2), 199-214 

Fava, G. A., Rafanelli, C., Tomba, E., Guidi, J., & Grandi, S. (2011). The sequential combination of cognitive 

behavioral treatment and well-being therapy in cyclothymic disorder. Psychotherapy and 

Psychosomatics, 80, 136_143. 

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. 

Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069. 

Arch, J. J., Landy, L. N & Warren Brown, K. (2016). Predictors and moderators of biopsychological social stress 

responses following brief self-compassion meditation training. Psychoneuroendocrinology, 69, 35-40. 

Breines, J. G., Thoma, M. V., Gianferante, D., Hanlin, L., Chen, X., & Rohleder, N. (2014). Self-compassion as 

a predictor of interleukin-6 response to acute psychosocial stress. Journal of Brain, Behavior, and 

Immunity, 37, 109-114. 

Diener E, Lucas R, Schimmack U, Helliwell J. Well-being for Public Policy. New York: Oxford University 

Press.2009 

Elaine Beaumont, C. J & Hollins, M. (2016). Exploration of a training programme for student therapists that 

employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in 

Psychotherapy, 22, 5-13. 



 

  

 

Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 

53, 6-41. 
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism. 

Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 335-379. 

Tirch, D. (2012). The compassionate-mind approach to overcoming anxiety: Using the compassion-focused 

therapy (CFT) to treat worry, panic, and fear. American institute for cognitive therapy, 38, 6-29. 

Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S.(2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. 

Journal of Research in Personality, 41, 139-154. 

Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism. 

Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 335-379. 

Emami T. [Comparative study of the effectiveness of cognitive-behavioral and parents, education on increased 

self-esteem of students]. Scientific and research two monthly 2006; 13: 2-19. (Persian) 

Sardar Abadi M. [Study of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and group reality therapy on bad-

parented or parentless teenagers]. MA. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, 

College of educational sciences and psychology, 2005: 25-35. (Persian) 

Biabangard E. [Methods of boosting self-esteem in children and teenagers]. Tehran: Parent Teacher Societies; 

1997: 52- 68. (Persian) 

Dorani K, Gholamali Lavasani M. [Relationship of job satisfaction, self-esteem and mental health: A case study 

of pre-school teachers at University of Tehran]. Psychology and educational sciences journal of 

University of Tehran 2000; 5(1): 76-98. (Persian) 

Khodayari Fard M. [Effectiveness of cognitive-behavioral therapies combined with medication therapy and 

schizophrenic disorder interventions (case study)]. Psychology and education journal of University of 

Tehran; 2003: 33: 1. (Persian) 

Majdian M. [Studying religious views of newly-matriculated students at Tarbiate Modarres University and its 

relationship with self-esteem and locus of control]. MA. Dissertation .Tehran 

Tarbiate Moallem University, College of educational sciences and psychology, 2001: 42-50. (Persian) 

Falsafinejad M. [Studying the effectiveness of self-esteem on behavioral adjustment student s of12-18 year, Qom 

County]. Tehran: Tarbiate Moallem University, 1993: 76-8. (Persian) 

Agha Mohammadian Shaarbaf H, Hosseini M. [Adolescence and teenager psychology].1st ed. Mashhad: 

Ferdowsi University of Mashhad; 2005: 5-25. (Persian) 

Moradi Shahr Babak F. [Study of the effectiveness of group reality therapy on increased selfesteem of students 

at Ferdowsi University of Mashhad]. MA. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, 

College of educational sciences and psychology, 2007:55-100. (Persian) 

Ghassemzadeh A. [Relationship of self-esteem, locus of control and educational progress in Shahid Beheshti 

University students]. MA. Dissertation. Tehran: Shahid Beheshti University, College of educational 

sciences and psychology, 2007: 23-38. (Persian) 

Mohammad Olfat F. [Study of the relationship between excitements and methods of causative documents 

(internal and external control) by self-esteem]. MA. Dissertation. Tabriz: Tabriz University. Abstracts 

of Iranian dissertations 2003: 22-30. (Persian) 

Biabangard E. [Study of the relationship between concepts of locus of control, self-esteem and educational 

progress of junior high school students of Tehran in school year 1990-1991]. Journal of education 1992: 

30-4. (Persian) 

Peterson AV. The effects of reality therapy and choice theory training on self concept among Taiwanese 

university student. Int J Adv Couns 1998: 22-8. 

Brever, M.M. ( 2010).The effects of child gender and child age at the time of parental divorce on the 

development. COLLEGE OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Dissertation Submitted in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Psychology Educational 

Track. 

McClain,C,S.,Rosenfeld,B.,&Breitbart, W. (2003).Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in 

terminallay-ill cancer patients.The Lancet, 361, 1603-16۰7. 

 

 

 


