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Abstract
This research aimed to investigate the role of attachment to parents on the quality of life by
mediating self-compassion in girls without /with bad caregivers. The research method was
descriptive and correlational. The samples were 241 individuals selected by random sampling
from 450 without /with bad caregivers’ girls in Tehran province. Instruments used were: The
World Health Organization Quality of Life group-BREF (WHO-QOL-BREF), the Inventory
of Parent and Peer Attachment-Revised (IPPA-R) Armsden & Greenberg, and the SelfCompassion Scale (SCS) of Neff. The collected data were analyzed by path analysis.
According to the findings, the direct effect of attachment to parents on the quality of life was
significant. The indirect effect of attachment to parents was also significant through the
mediating variable of compassion. Attachment to parents plays a role in the quality of life of
without /with bad caregivers’ girls, both directly and through self-compassion. Therefore, this
research results can help develop interventions for girls with and without bad caregivers.
Keywords: attachment to parents, quality of life, self – compassion, without /with bad
caregivers’ girls
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نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بیسرپرست یا بدسرپرست
با میانجیگری شفقت به خود
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسي نقش دلبستگي به والدین برر کیفیرت زنردگي ازطریر متییرر میرانجي شرفقت بره خرود در
دختران بي سرپرست یا بدسرپرست بود .روش پژوهش ،توصیفي و از نوع همبستگي بود .تعداد افراد نمونره 241 ،نفرر برود
که به روش نمونهگیري تصادفي از بین  450دخترر بريسرپرسرت یرا بدسرپرسرت اسرتان تهرران انتخرا شردند .ابزارهراي
به کاررفته ،پرسشنامه هاي کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني ،دلبستگي به والدین و همساالن آرمسدن و گرینبرر

و

مقیاس شفقت به خود نف بودند .دادههاي جمعآوريشده با روش تحلیل مسیر ارزیابي شدند .براساس یافتهها اثرر مسرتقیم
دلبستگي به والدین بر کیفیت زندگي معنادار بود .اثر غیرمستقیم دلبستگي به والدین نیز ازطری متییرر میرانجي شرفقت بره
خود معنادار بود .دلبستگي به والدین ،هم بهطور مستقیم و هم با میانجي گري شفقت به خرود در کیفیرت زنردگي دخترران
بيسرپرست یرا بدسرپرسرت نقرش داشرت؛ بنرابراین ،نترای ایرن پرژوهش مريتوانرد برراي تردوین مرداخالت در دخترران
بيسرپرست و بدسرپرست مفید باشد.
واژههاي کلیدي :دلبستگي به والدین ،کیفیت زندگي ،شفقت به خود ،دختران بيسرپرست یا بدسرپرست
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مقدمه

بهعنروان رویرداد آسریبزا مريتوانرد برر آینرد رشردي

خررانواده ،نخسررتین کررانون گرررم و هسررت اولیر هم ر

کودکرران و سررالمت روانرري آنرران بررهطررور جرردي تررمثیر

سازمانهاي اجتماعي است .پرورش فرزندان از وظرایف

بگذارد و آنها را با مسائل رشدي متعددي روبهرو سرازد

خانواده است و اگر در این رابطه هرر گونره خللري وارد

(رزاقرري .)1395 ،برردرفتاري بررا ایررن کودکرران بررهویررژه

شود ،ممکن اسرت مشرکل بريسرپرسرتي حراد شرود.

سوتاسرررتفاد عررراطفي و غفلرررت سررربب برانگیختگررري

بيسرپرسرتي بریش از آنکره مشرکل فرردي تلقري شرود،

اضطرا  ،افسردگي و خشم آنان در بزرگسالي ميشود

معضل اجتماعي است .در شرایط کنوني نیز همزمران برا

(واگت ،النکتوت ،پاکوییت ،وزینا و لمیوکس.)2014 ،

افررزایش معضررالت و آسریبهرراي اجتمرراعي تعررداد ایررن

از دیررردگاه برررالبي و بسررریاري از رویکردهرررا ازجملررره

کودکران در معررآ آسریب نیرز رو بره افرزایش اسرت

روان تحلیرلگرري و رفتارشناسي جدایي مادر  -کرود

(حدادي.)1391 ،

نقش مهمي در آسیبشناسي رواني کود

دارند.

طب ر مرراد 18پیمرراننام ر جهرراني حقررو ،کررود ،

سبك دلبستگي 1با کیفیت روابط با دیگرران ،رشرد

و ترممین مصرالا او

اسررت

مسئولیت اولی حفظ حقو ،کود

فررردي و سررالمت روانرري برراال در ارتبررا

بر عهد والدین است و اگر آنها قادر به ایفاي این نقرش

(دوگرران .)2010،پررژوهشهررا نشرران دادهانررد افررراد بررا

نباشند ،دولتهرا برراي ترممین نیازهرا و حقرو ،کرود

دلبستگي سرالم از کیفیرت زنردگي خروبي برخوردارنرد

مداخلرره مرريکننررد .طب ر مرراد  21و  29قررانون اساسرري

(لطیفیرران و دالورپررور1390 ،؛ نریمرراني ،یوسررفي و

جمهرروري اسررالمي ایررران ،سررازمان بهزیسررتي ،بررهعنرروان

کاظمي .)1391 ،درواقع نحو ارتبا یا دلبستگي انسران

متررولي اصررلي کودکرران ب ريسرپرسررت و بدسرپرسررت،

با والدین یا افراد مهم زندگي ،نقرش تعیرینکننردهاي در

کودکاني را که بنرا بره دالیرل گونراگون ازجملره فروت

روابررط صررمیمانه و عرراطفي آنهررا در سررالهرراي بعرردي

سرپرستان یا تنها سرپرست ،زنردانيبرودن سرپرسرتان یرا

زندگي دارد .مفهوم دلبستگي و تعل را نخستینبار جران

تنهررا سرپرسررت ،مفقررودا ثر شرردن سرپرسررتان یررا تنهررا

بالبي مطرح کرد .او دلبستگي را «ارتبرا روانري پایردار

سرپرست ،صرالحیتنداشرتن سرپرسرتان برا حکرم مقرام

بررین دو انسرران» تعریررف کرررده اسررت (بررالبي.)1973 ،

قضایي و به دالیل وجود شررایط خراآ آسریبپرذیري

پژوهشگران دیگر نیز این نمریه را بهمنمرور بررسري هرر

در خرانواده ازقبیرل سروترفتار شردید و ...

گونه روابط بینفردي نزدیرك و صرمیمي ماننرد روابرط

براي کود

که بهطور دائم یا موقت از زنردگي در خرانواده محرروم
شرردهانررد ،در مراکررز شرربانهروزي یررا نررزد خررانوادههرراي
جایگزین مراقبت ميکند (سازمان بهزیستي.)1388 ،

عاشقان بزرگساالن به کار گرفتهاند.
جدایي کرود

از والردین زیسرتي برهخروديخرود

زمینه را براي انواع بدرفتاري (ازقبیل جسرمي ،عراطفي و

گرچرره کودکرران در مراکررز تحررت نمررارت سررازمان

جنسررري) فرررراهم مر ريسرررازد .جداشررردن از والررردین و

بهزیسررتي از خرردمات گونرراگون برخرروردار م ريشرروند،

بدرفتاري هرایي نمیرر غفلرت ،رویردادهاي آسریبزایري

ایررنگونرره محریطهررا برراوجود تررالشهرراي فررراوان بررراي

هستند که بر رشد آتي ،آیند کودکان و سالمت روانري

فراهمکرردن شررایط مسراعد رشرد و پررورش کودکران

آنها تمثیر ميگذارد (بالبي1998 ،؛ دزیر ،آلبوس ،فیشرر،

براي حضور طوالني مدت و زنردگي مطلرو مفیرد بره

سررلولوادا .)2002 ،ارتباطررات محرردود و آسرریبدیررد

نمررر نم ريرسررند (حرردادي .)1391 ،جرردایي از والرردین
1. attachment style

نقش دلبستگي به والدین در کیفیت زندگي دختران بيسرپرست یا بدسرپرست با میانجيگري شفقت به خود3/

کودکي ميتوانند بر تمامي ابعاد کیفیت زنردگي ازقبیرل

 ،)2012همچنین بهزیستي روانري را افرزایش مريدهرد و

سالمت جسماني و بهزیستي روانري ،ارتباطرات مثبرت و

کمك ميکند افرراد حرس پیوسرتگي و امنیرت بیشرتري

مؤثر با دیگران و محیط زندگي اثر نرامطلو بگذارنرد.

داشته باشند (گیلبرت و آیرون .)2005 ،بنا به گفتر نرف

سبك دلبستگي ناایمن ميتواند شرکل دهنرد طرحروار

و پومیر ( ،)2013شفقت به خود پیشبینيکننرد مناسربي

بياعتمادي به دیگران شود که به شرکل چرخر معیرو

بررراي رفتارهرراي ارتبرراطي مثبررت اسررت .عررالوه بررر ایررن،

در تعامالت بینفرردي ،خرود را نشران مريدهرد .فررد برا

شفقت به خود سیستم تهدید را غیرفعرال و سیسرتم خرود

دلبسررتگي نرراایمن در برخررورد بررا مشررکالت برره جرراي

تسررکیندهنرردگي را فعررال مرريکنررد (فروسررتادوتیر و

بهشیاري و کمكگرفتن از دیگران سعي ميکند آنها را

دورجرري2019 ،؛ نررف و داهررم .)2014 ،طرراهر کرمرري،

سرکو کنرد .ایرن

حسیني و دشت بزرگي ( ،)1397شیرالينیرا ،چلرداوي و

رفتار غیرانطبراقي در طروالني مردت بره اضرطرا بیشرتر

امررران الهررري ( ،)1397یزدانررري ،اسرررماعیلي و نامرررداري

دامن مي زنرد؛ امرا اگرر فررد برا خرودش مهربران باشرد و

( )1397از شرررفقت بررره خرررود در کررراهش اضرررطرا و

خرود را سررکو نکنرد ،مريتوانرد

افسررردگي اسررتفاده کررردهانررد .همچنررین رضررواني و

تجار خود را بشناسد و نسبت بره آن احسراس شرفقت

سجادیان ( )1397در پژوهش خود نشران دادنرد شرفقت

داشته باشد (ایرونز و الد.)2017 ،

برره خررود پرریشبررین قدرتمنررد سررالمت روان اسررت و بررا

براي اجتنا از احساسات دردنا

احساسات دردنا

شفقت به خود ازجملره مفراهیمي اسرت کره ارتبرا
تنگاتنگي برا دلبسرتگي دارد .طبر گفتر بنرت  -گلمرن

رضایت از زندگي و مهرارتهراي اجتمراعي همبسرتگي
مثبت دارد.

( )2001شفقت به خرود ،مراقبرت و دلسروزي نسربت بره

گفته شده است در اندازهگیري سرالمت و ارزیرابي

خود در زمانهاي دشوار است .براي شفقت به خود سره

مداخالت بهداشتي ،عرالوه برر شراخصهراي فراوانري و

مؤلفه در نمر گرفته شده است :مهرباني با خود در برابرر

شرردت بیمرراري بایررد برره سررایر ارزشهرراي انسرراني ماننررد

قضاوت دربار خویشتن ،اشتراکات انساني در برابر انزوا

کیفیررت زنرردگي 1نیررز توجرره داشررت (اوکررن.)2014 ،2

و گوشهگیري و بهشیاري در برابر همانندسرازي فزاینرده

کیفیت زنردگي ،یکري از حیطرههراي اساسري محسرو

(گرمر و نف .)2013 ،نخستین مؤلفه مستلزم گرمي فضرا

مريشرود کره در رونرد رشرد و تحرول انسران از اهمیرت

و غیرقضاوتي بودن نسبت به خود به جراي خودانتقرادي

اساسي و انکارناپذیري برخوردار است .بر طبر تعریرف

اسررت .دومررین مؤلفرره برره ایررن امررر اشرراره م ريکنررد کرره

سازمان بهداشت جهاني ،کیفیت زنردگي در  ،تفسریر

انسراني

و رضایت هر فرد از جنبرههراي مختلرف زنردگي اسرت.

هستند و فقط براي افراد معرین ر نمريدهنرد و سرومین

درواقع ،کیفیرت زنردگي ،مفهروم چندبعردي اسرت کره

مؤلفه شامل آگاهي از تفکرها و احساسهاي دردنرا ،

حیطههاي سالمت و عملکررد فیزیکري ،سرالمت یهنري،

بهطور مثال ،هشیاري به جاي جذ و غر،شردن کامرل

عملکرد اجتمراعي ،رضرایت از درمران ،نگرانري دربرار

در آنهاست (گیلبرت.)2005 ،

آینده و حس خو بودن را در بر مريگیررد (هربررت،3

سختي هراي زنردگي بخشري از تجربر مشرتر

شفقت به خود به افراد کمرك مريکنرد ترا از عهرد
صدمات اوایل دوران کودکي برآینرد و برا رویردادهاي
ناراحتکننرده بره شریوه اي سرازنده مقابلره کننرد (نرف،

 .)2016کیفیت زندگي هر فرد از خصوصیات زمینرهاي،
1. quality of life
2. Oken
3. Herbert
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وضعیت اجتماعي ،فرهنگي ،عوامل محیطي و نمامهراي

ازقبیل خوشبیني ،رضایت از زندگي ،کاهش اضرطرا

ارزشگذاري انفرادي تمثیر ميگیرد و شرواهد پژوهشري

و افسررردگي و کرراهش نشررانگان بیمرراريهرراي جسررماني

از تمثیرپذیري آن از متییرهاي مختلفري حکایرت دارنرد.

رابط مثبت دارد (رجبي و مقامي.)1394 ،

ازجمله نف و مكگي ( )2003بیان کردند اگر افراد در

حال این سؤال مطرح ميشود کره در تبیرین کیفیرت

محیطرري تربیررت شرروند کرره مراقبرران حضررور دارنررد و

زنرردگي دختررران برريسرپرسررت و بدسرپرسررت نرروع

موجبات تیذی آنها را فراهم ميکنند ،توانایي ارتبرا برا

دلبستگي به والدین چه سهمي دارد .دیگر مسئل درخور

خودشان را در یك حالت شفقتگري رشرد مريدهنرد.

بررسي در پژوهش حاضر ،نقش واسطهگري شرفقت بره

آنها در حمایرت از ایرن ادعرا دریافتنرد دلبسرتگي ایمرن

خود است .با نمر به توضیحات بیانشده دربرار متییرهرا

سررطوح برراالتر شررفقت برره خرود را در میرران بزرگسرراالن

و نقررش عوامررل محیطرري و فررردي بررر کیفیررت زنرردگي

پیشبیني ميکند .اگرچره پژوهشهراي مختلفري دربرار

بهعنوان پیشرایندهاي ایرن سرازه ،پرژوهش حاضرر سرعي

دلبسررتگي انجررام شررده اسرررت ،براسرراس جسررتجوهاي

دارد بررسيهاي انجامشده در این حیطه را توسرعه دهرد

انجامشده در کشور ،پژوهشي یافت نشد کره بره ارتبرا

و فهم بهتري از نقش عوامل یکرشده بر کیفیت زنردگي

ایررن متییرهررا و تمثیرشرران بررر کیفیررت زنرردگي کودکرران

دختران بيسرپرست و بدسرپرست ارائه دهد .به عبرارت

بيسرپرست و بدسرپرست مربو باشد.

دیگر ،این پژوهش درصدد آزمون این فرضیههاست:

کیفیت زندگي کودکان بيسرپرست و بدسرپرسرت
تحت مراقبت در مراکز نگهداري شربانهروزي ،شرناخت
عوامل تمثیرگذار بر آن و برنامهریرزي برهمنمرور ارتقراي
کیفیررت زنرردگي آنرران از موضرروعات پراهمیترريانررد کرره

 .1دلبسررتگي برره والرردین بررر کیفیررت زنرردگي دختررران
بيسرپرست یا بدسرپرست تمثیر مستقیم دارد.
 .2شررفقت برره خررود بررر کیفیررت زنرردگي دختررران
بيسرپرست یا بدسرپرست تمثیر مستقیم دارد.

کمتر بدان پرداخته شده است .بیشتر دانشرمندان برر ایرن

 .3دلبستگي به والدین با میانجیگري شفقت به خود برر

موضوع تواف دارند که ایجاد دلبستگي به مراقبین برراي

کیفیت زندگي دختران بي سرپرست یا بدسرپرسرت

فراهمکردن شرایط مراقبت باثبات و مطلو سبب بهبود

تمثیر غیرمستقیم دارد.

کودکران آسریبدیرده مريشرود و شربکهاي گسررترده از

شکل  1مدل مفهومي این پژوهش را نشان ميدهد.

روابط مثبت براي آنان فراهم ميسازد (دوگران.)2010 ،
دلبستگي هاي ایمن با شاخص هراي سرالمتي و بهزیسرتي
دلبستگي به والدین

کیفیت زندگي

شفقت به خود

شکل  .1مدل مفهومی رابطه دلبستگی به والدین و کیفیت زندگی با میانجیگری شفقت به خود

نقش دلبستگي به والدین در کیفیت زندگي دختران بيسرپرست یا بدسرپرست با میانجيگري شفقت به خود5/

روش

سنجش دلبسرتگي بره والردین و نسرخ  25سرؤالي برراي

روش پژوهش ،جامع آماري و نمونه :ایرن پرژوهش

سنجش دلبستگي به دوستان .هر دو نسخه درمجموع سه

از نرروع همبسررتگي بررود .جامع ر آمرراري پررژوهش کلی ر

زیرمقیاس اعتماد ،بیگانگي و ارتبا را سرنجش کردنرد.

دخترران بريسرپرسرت یرا بدسرپرسرت  9ترا  19سررالهاي

نمره گذاري پرسشرنام دلبسرتگي بره والردین روي یرك

بودند که در مراکز نگهداري شبانه روزي تحت نمرارت

طیف لیکرت  3گزینه اي از همیشره نادرسرت ترا همیشره

سازمان بهزیستي اسرتان تهرران در سرال  1398بره تعرداد

درست نشان داده شده است (همیشه نادرسرت اسرت ،1

 450نفررر نگهررداري مرريشرردند .بررهمنمررور گررردآوري

برخي اوقات درست است  ،2همیشه درست است )3

دادههرراي الزم از جامع ر آمرراري مرردنمر ،حجررم نمونرره

کررره دربرررار سرررؤاالت ،11،12 ،15،18،19،22،25،27

ازطری فرمول کوکران 207 1نفر برآورد شرد .بره دلیرل

 3،5،7،9،10نمرهگذاري بهصورت معکوس اسرت .ایرن

احتمال ریزش 241 ،نفر به روش نمونرهگیرري تصرادفي

پرسشنامه داراي  3خرده مقیراس اسرت (،17 ،20،26،28

انتخا شدند 54 .درصد شرکتکنندگان ،کمترر از 15

 5،6،7،8،15 ،16ارتبررررا بررررا والرررردین؛ ،21،23،24

سال داشتند و  17درصد شرکتکنندگان  16سرال و 19

 1،2،3،4،10،13،14اعتمررررررراد بررررررره والررررررردین؛ و

درصد شررکتکننردگان  17سرال داشرتند .همچنرین9 ،

 9،11،12،18،19،22،25،27بیگانگي با والدین) .براي به

درصررد شرررکتکننرردگان بیشررتر از  17سررال داشررتند.

دست آوردن نمر کلي پرسشنامه ،مجموع نمرات هم

بهمنمور بررسي تمثیر سن بر کیفیت زنردگي ،همبسرتگي

سؤاالت هرکدام از پرسشنامهها با هم جمرع مريشروند.

سن با کیفیت زندگي بررسي شد .نتای نشان دادنرد برین

باالترین نمرهاي که آزمودني ميتواند در نسخ والدین

این دو متییر همبستگي  0/05اسرت کره معنرادار نیسرت؛

اخذ کند  84و پایینترین نمره  28اسرت .کسرب نمرر

به همین دلیل ،در مدل ،نقش سن وارد نشد.

باال (نزدیك به  )84در این پرسشنامه بهمنزل دلبسرتگي

ابررزار سررنجش :پرسشررنام دلبسررتگي برره والرردین و

باال بره والردین و کسرب نمرر پرایین (نزدیرك بره )28

در سرال

بهمنزلر دلبسرتگي پرایین نوجروان بره والردین اسرت .در

 1987براي سرنجش دلبسرتگي پرسشرنامهاي بره صرورت

پرژوهش گرالون و رابینسرون ( )2005پایرایي زیرمقیراس

خررودگزارشدهرري بررا نررام خزانرر دلبسررتگي والرردین و

اعتمرراد برره والرردین  ،0/83ارتبررا بررا والرردین  0/79و

همسرراالن سرراختند؛ ایررن پرسشررنامه برره سررنجش امنیررت

بیگررانگي از والرردین  0/76گررزارش شررد و در نسررخ

روانشناختي مي پردازد که از داشتن ارتبا با افراد معیني

همسرراالن نیررز اعتمرراد برره همسرراالن  ،0/78ارتبررا بررا

حاصل ميشود .گرالون و رابینسرون در سرال  2005ایرن

همسرراالن  0/62و بیگررانگي از همسرراالن  0/66گررزارش

پرسشنامه را بررسي مجدد کردند .مردل تجدیدنمرشرد

شده است .ضریب آلفاي کرونبا در پرژوهش ناصرري

این پرسشنامه در دو نمونه از نوجوانران 9 ،ترا  11سراله و

محمررردآبادي ،عسرررکري ،بهرامررري ،صررراد ،و عابررردي

 14و  15ساله اجرا شد و درنهایت این نتیجه حاصل شرد

( )1391براي زیرمقیاس اعتماد به والدین  ،0/74ارتبرا

که پرسشنامه براي جمعیت سني  9ترا  15مناسرب اسرت.

با والدین  ،0/73و بیگانگي از والدین  0/69برود .روایري

ایررن پرسشررنامه دو نسررخه دارد :نسررخ  28سررؤالي بررراي

هم زمران ایرن پرسشرنامه برا اسرتفاده از پرسشرنام پیونرد

همساالن ) :2 ( IPPA-Rآرمسردن و گرینبرر

1 - Cochran
2- The Inventory of Parent and Peer Attachment-Revised
))IPPA-R

والرردین بررسرري شررد کرره نتررای آن مطلررو بررود .در
پژوهش حاضر ،ضریب پایایي پرسشنامه براي ارتبرا برا

 /6مریم صارمپور و همکاران

والرردین  ،0/73اعتمرراد برره والرردین  0/82و بیگررانگي بررا

پژوهش خسروي ،صادقي و یابنده ( )1392ضریب آلفا

والدین  0/71محاسبه شد .ضریب پایایي کرل پرسشرنامه

براي نمر کلري مقیراس  0/76برود .همچنرین ،ضررایب

نیز  0/88محاسبه شد.

آلفاي کرونبا براي خردهمقیاسهاي مهرباني برا خرود،

مقیرراس شررفقت خررود ( :1)SCSنررف مقیرراس شررفقت

قضرراوت نسرربت برره خررود ،اشررتراکات انسرراني ،انررزوا،

خود را در سال  2003ساخت که شامل  26گویه اسرت.

بهشیاري یا یهن آگاهي و همانندسازي افراطي بهترتیرب

ایررن مقیرراس سرره مؤلف ر دوقطبرري را در قالررب  6مقیرراس

 0/80 ،0/85 ،0/84 ،0/79 ،0/81و  0/83بودنررد .روایرري

مهرباني با خرود در مقابرل قضراوت خرود ،بهشریاري در

پرسشنامه نیز مطلو گرزارش شرده اسرت .در پرژوهش

مقابررل همانندسررازي افراطرري (معکرروس) و اشررتراکات

حاضر ،ضریب پایایي مقیراس برراي مهربراني نسربت بره

انساني در مقابل انزوا (معکوس) انردازهگیرري مريکنرد.

خرررود  ،0/73قضررراوت خرررود  ،0/51بهشررریاري ،0/45

ایررن  6زیرمقیرراس درمجمرروع واریررانس کررل را تبیررین

همانندسررازي افراطرري  ،0/71اشررتراکات انسرراني ،0/66

مي کنند که عبارت اند از مهربراني نسربت بره خرود (،19

انزوا  0/69و براي کل  0/84محاسبه شد.
2

 ،)5 ،23 ،12 ،26قضررررراوت خرررررود ( 24 ،20 ،2و ،)6

پرسشنام کیفیت زندگي سازمان جهراني بهداشرت

بهشررریاري (11 ،21 ،1 ،16و  ،)8همانندسرررازي افراطررري

( :)WHO-QOL-BREFپرسشرررنام کیفیرررت زنررردگي

()3 ،15 ،7 ،10؛ اشررتراکات انسرراني ( )18 ،13 ،4 ،25و

سررازمان جهرراني بهداشررت در سررال  1996بررهمنمررور

انزوا ( .)9 ،14 ،22 ،17با توجه به تنمریمشردن گزینرههرا

اندازهگیري وضعیت عمومي کیفیت زندگي در بریش از

روي طیف  5درجهاي لیکررت ،نمررهگرذاري از  1بره 5

 15کشررور جهرران بررهصررورت هررمزمرران ،طراحرري و برره

(تقریباً هرگز  1و تقریباً همیشه  )5و براي سؤالهاي

زبانهاي مختلف ترجمره شرده اسرت؛ بنرابراین ،مفراهیم

منفرري معکرروس انجررام م ريشررود .نمررر کررل آزمررون از

سررؤاالت در فرهنرر

هرراي متفرراوت یکسررانانررد .ایررن

مجموع نمرات بره دسرت مريآیرد .کسرب امتیراز بیشرتر

پرسشنامه داراي  26سؤال است کره بره ارزیرابي چهرار

نشاندهند شفقت بیشتر نسبت به خود اسرت .نمررههراي

حیط کیفیت زندگي افرراد (سرالمت جسرمي  7سرؤال،

هر یك از  26عبارت فو ،با یکردیگر جمرع مريشروند.

سالمت روانشناختي  6سؤال ،روابط اجتماعي  3سؤال و

حداقل نمره  26و حداکثر  130اسرت .نمرر برین  26ترا

محریط اجتمراعي  8سرؤال) مريپرردازد .دو سرؤال اول

 :44میزان شفقتورزي به خود در حد پرایین؛ نمرر برین

پرسشنامه به هیچ یك از حیطهها تعل ندارند و وضرعیت

 44تا  :88میزان شفقت ورزي به خود در حرد متوسرط و

سررالمت و کیفیررت زنرردگي را برره شررکل کلرري ارزیررابي

نمر باالتر از  :88میرزان شرفقت ورزي بره خرود در حرد

ميکنند .در این پرسشنامه ،هر سؤال در مقیاس لیکرت،

باالسرررت .مطالعرررات روایررري همگررررا (نرررف ،رود و

نمررهاي از  1ترا  5بره خرود اختصراآ مريدهرد .دامنر

کر پاتریك )2007 ،روایي افتراقي ،همساني دروني و

نمرهها در هر حیطه از  4تا  20اسرت .بردین ترتیرب کره

بازآزمایي این مقیاس را مناسب نشران داده اسرت (نرف،

نمر  4نشان بدترین و نمر  20نشان بهترین وضعیت در

 .)2003نررف ( )2003بررراي هرکرردام از زیرمقیرراسهررا

حیط مدنمر است .براساس رتبهبنردي سرازماني جهراني

همساني دروني بین  0/75تا  0/81و پایایي کلري مقیراس

بهداشت ،این امتیازهرا تبردیلپرذیر بره امتیرازي برا دامنر

بررا آلفرراي کرونبررا را  0/92برره دسررت آورده اسررت .در
)1. Self-Compassion Scale (SCS

2.World Health Organization Quality of Life group)BREF (WHO-QOL-BREF

نقش دلبستگي به والدین در کیفیت زندگي دختران بيسرپرست یا بدسرپرست با میانجيگري شفقت به خود7/

 0-100هستند .در نتای گزارش شد گروه سرازندگان

دست آمد.

مقیاس کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني کره در

روش اجرا و تحلیل :پس از کسب مجوزهاي الزم

 15مرکز بین المللي ایرن سرازمان انجرام شرده ،ضرریب

و با رعایت حقو ،کودکان بي سرپرست و بدسرپرسرت

آلفرررراي کرونبررررا بررررین  0/73تررررا  0/89بررررراي

نسبت به معرفي و آگاه کرردن دخترران بريسرپرسرت و

خرده مقیاس هاي چهارگانه و کل مقیاس گزارش شرده

بدسرپرست در رابطه با هدفهاي اجراي پژوهش اقدام

است .نجات و همکراران ( )1385ایرن پرسشرنامه را بره

شررد و از آنهررا درخواسررت شررد در صررورت تمایررل در

زبان فارسي ،ترجمره و روایري و پایرایي آن را محاسربه

پژوهش شرکت کنند .همچنین ،از آنان خواسته شد بره

کردنررررد .در ایررررن مطالعرررره ،مقررررادیر همبسررررتگي

تمام سؤاالت پرسشنامه ها با دقت و صادقانه پاسخ دهند

درونخوشررهاي و آلفرراي کرونبررا در تمررام حیطررههررا

و در صررورت وجررود ابهررام از پژوهشررگر سررؤال کننررد.

باالي  0/70به دست آمدند .نصیري ( )1385برهمنمرور

بررهصررورت شررفاهي نیررز برره آنهررا اطمینرران داده شررد کرره

تعیین روایي مقیاس از روش روایري هرم زمران اسرتفاده

پاسخ هایشران کرامالً محرمانره خواهرد مانرد .پژوهشرگر

کرد و رابط نمر کل آزمون و خرده مقیاس هاي آن را

پرسشنامهها را به شرکتکننردگان برهصرورت تصرادفي

بررا نمررره کررل و خررردهمقیرراسهرراي پرسشررنام سررالمت

ارائررره کررررد .بررردین ترتیرررب ،تعرررداد  241پرسشرررنامه

عمرومي ازطریر ضررریب همبسررتگي سررنجید .او بررراي

جمعآوري شد .براي بررسي پیشفرآهاي فرضیههاي

پایررایي مقیرراس از سرره روش بازآزمررایي بررا فاصررله سرره

پژوهش از آزمون شاپیروویلك و شاخص هاي بررازش

هفته اي ،دونیمه کردن و آلفاي کرونبرا اسرتفاده کررد

و تبیین مدل ازطری تحلیل مسیر با استفاده از نررمافرزار

که بهترتیب برابر برا  0/87 ،0/67و  0/84برود .ضرریب

 AMOSاستفاده شده است.

پایایي پرسشنامه در پرژوهش حاضرر 0/88 ،برراي کرل
پرسشنامه و  0/65برراي سرالمت جسرماني (فیزیکري)،
 0/63بررراي سررالمت روانشررناختي 0/69 ،بررراي روابررط
اجتماعي و  0/65برراي محریط و وضرعیت زنردگي بره

یافتهها
براي بررسي نرمالبودن دادهها از آزمون شراپیرو -
ویلك 1استفاده شد که نتیج آن در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  .1نتایج آزمون شاپیرو  -ویلک در متغیرهای دلبستگی به والدین ،شفقت به خود و کیفیت زندگی
مؤلفه

آماره

درج آزادي

سطا معناداري

کیفیت زندگي

0/96

241

0/33

شفقت به خود

0/95

241

0/35

دلبستگي والدین

0/98

241

0/26

نتای آزمون نرمال برودن برا توجره بره سرطا معنراداري

شاخص کاي اسکوئر ،2شاخص نسبت کاي اسکوئر به

باالتر از  5صدم رد نشرد .برراي آزمرون مردل مفهرومي

درج آزادي ،3ریش میانگین مربعات خطاي برآورد،4

پژوهش از تحلیرل مسریر اسرتفاده شرد .پرس از بررسري

شاخص نیکویي برازش 5و شاخص برازش مقایسهاي

6

1 . Shapiro-Wilk Test
2
. chi-square
3
. chi-square ratio to free degree
4
). Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
5
). Goodness of Fit Index (GFI
6
). Comparative Fit Index (CFI
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شاخصهاي توصیفي و همبسرتگي برین متییرهرا ،مردل

استفاده شد .بررسي شاخصها نشان داد مدل با دادهها

مفهومي آزمون شد .بهمنمرور ارزیرابي بررازش مردل از

برازش دارد و برازش رد نشده است (جدول .)2

جدول  .2شاخصهای برازش مدل
مقدار بهدستآمده

شاخص برازش مدل

مقدار مناسب شاخص

وضعیت

X2

5/56

Df

2

+

𝐟𝐝𝛘𝟐 /
P

2/78

کمتر از 3

0/045

<0/05

نامناسب

GFI

0/95

<0/95

مناسب

AGFI

0/93

<0/90

مناسب

CFI

0/98

<0/95

مناسب

RMSEA

0/061

>0/08

مطلو

تجزیررهوتحلیررل دادههررا بررا کرراربرد روش حررداکثر
ضررررایب استانداردشرررد مررردل در شرررکل  2گرررزارش

مناسب
مطلو

شده اند.درستنمایي براي تخمین پارمترها به کرار بررده
شد.
دلبستگی به
والدین

کیفیت زندگی

شفقت به
خود

شکل  .2مدل تبیینی کیفیت زندگی براساس دلبستگی به والدین و شفقت به خود

مقررادیر اسررتاندارد اثرررات کررل (اثررر مسررتقیم  +اثررر

خود بر کیفیت زندگي در جدول  3ارائه شدهاند.

غیرمستقیم) متییرهاي دلبستگي بره والردین و شرفقت بره
جدول  . 3مقادیر استاندارد اثرات کل (اثر مستقیم  +اثر غیرمستقیم) متغیرها بر کیفیت زندگی
ضریب استاندارد

سطا معناداري

متییر
دلبستگي به والدین > کیفیت زندگي

0/37

0/001

شفقت به خود > کیفیت زندگي

0/40

0/001

دلبستگي به والدین > شفقت به خود > کیفیت زندگي

0/23

0/001

دلبستگي به والدین > شفقت به خود

0/58

0/001

نقش دلبستگي به والدین در کیفیت زندگي دختران بيسرپرست یا بدسرپرست با میانجيگري شفقت به خود9/

نتای برهدسرتآمرده از مردل مفهرومي آزمرونشرد

در آزمون فرضی دوم پژوهش مبني برر اثرر مسرتقیم

پیشبیني کیفیت زندگي از روي دلبستگي به والردین برا

شفقت به خود بر کیفیت زنردگي ،یافترههرا نشران دادنرد

میانجيگري شفقت به خود در جدول  3ارائره شردهانرد.

شفقت به خود بر کیفیرت زنردگي تمثیرگرذار اسرت .در

نتررای نشرران دادنررد دلبسررتگي برره والرردین (،p<0/001

تبیین این یافته و همسو با نترای فروسرتادوتیر و دورجري

 )β 0/37بر کیفیت زندگي تمثیر دارد .شرفقت بره خرود

( ،)2019نررف و داهررم ( ،)2014نررف و پررومیر (،)2013

( )β 0/40 ،p<0/001نیز بر کیفیت زنردگي ترمثیر دارد.

طاهر کرمي ،حسیني و دشت بزرگي ( )1397و گیلبرت

بهعالوه ،تمثیر دلبستگي بره والردین برر کیفیرت زنردگي

و آیرررون ( )2005مرريترروان گفررت افرررادي کرره داراي

( )β 0/23 ،p<0/001با میرانجيگرري شرفقت بره خرود

شفقت به خود باالتري هستند ،به احتمال زیاد از سالمت

معنادار بود .همچنین ،دلبستگي به والدین برر شرفقت بره

روان بیشتر و روابرط اجتمراعي بهترر برخروردار خواهنرد

خود ( )β 0/58 ،p<0/001تمثیرگذار بود؛ بنابراین ،هرر

بود .فردي که با خود مهربان است ،بهجراي قضراوت یرا

سه فرضی پژوهش حاضر تمیید شدند.

انتقاد از کاسرتيهرا و بريکفرایتيهراي خرود ،نسربت بره
خویش توجه ،در

بحث

و پذیرش دارد .دارابودن شفقت به

خود سبب مريشرود ترا فررد بره ایرن آگراهي برسرد کره

در ایررن پررژوهش ،براسرراس مرردل پیشررنهادي ،نقررش

احتمال اشتباه براي همه وجود دارد؛ زیرا همر انسرانهرا

میانجیگران شفقت به خرود در رابطر برین دلبسرتگي بره

داراي نقصاند ،ممکن اسرت اشرتباه کننرد یرا رفتارهراي

والرردین و کیفیررت زنرردگي دختررران برريسرپرسررت یررا

ناسالم و نادرسرتي را مرتکرب شروند و بنرابراین ،انرزوا و

بدسرپرست بررسي شد .هدف نهرایي پرژوهش ،بررازش

گوشررهگیررري برره دلیررل اشررتباهات ،رفتررار سررازگارانهاي

الگویي ساختاري از روابط بین متییرها بود .نترای نشران

نخواهد بود .عالوه بر این ،شفقتداشتن به خود موجرب

دادنررد همرر شرراخصهرراي برازنرردگي خررو مرردل

ميشود جنبههاي دردنا

نادیده گرفته نشود و در عرین

پیشررنهادي ،از برررازش مناسرربي برخوردارنررد .همچنررین،

حررال ،مکرررراً نیررز یهررن را اشرریال نکنررد .افررراد در حررین

فرضی اول پژوهش مبني بر اینکره دلبسرتگي بره والردین

تجرب رنر و بره هنگرام مقابلره برا چرالشهراي زنردگي

به صورت مستقیم برر کیفیرت زنردگي ترمثیر دارد ،تمییرد

ممکن است بهجاي آنکه برا هشریاري بره تماشراي خرود

شد .دلبستگي به والدین داراي رابط معنيدار با کیفیرت

بنشینند و از چشمانداز باالتري به تجرب خویش بنگرنرد،

زندگي بود .این یافته برا نترای پرژوهشهراي نریمراني،

خود را بهطور ناهشیار ارزیابي منفي ميکنند.

یوسفي و کاظمي ( ،)1391لطیفیان و دالورپور (،)1390

براي بررسي نقش میانجیگران شفقت به خود ،تبیرین

و نمری بالبي ( 1980 ،1973و  )1998همسرو برود .طبر

مسیرهاي پژوهش و آزمون فرضی سوم پژوهش ،یافتهها

نمریر بررالبي ،پیونررد و امنیررت عرراطفي یکرري از نیازهرراي

نشان دادند شفقت بره خرود در رابطر برین دلبسرتگي بره

بیولوژیك انسانهاسرت و تاریخچر دلبسرتگي ایمرن در

والدین و کیفیت زنردگي برهصرورت معنرادار مريتوانرد

دوران کودکي به افراد در بزرگسالي کمك ميکنرد ترا

نقش واسطهاي داشته باشد .به عبرارتي ،متییرر دلبسرتگي

موقعیتهاي دشوار را به گونهاي مثبت ارزیرابي کننرد و

به والدین ازطریر متییرر شرفقت بره خرود مريتوانرد برر

بهطور ضمني سازگار شوند.

کیفیت زندگي به صورت غیرمسرتقیم ترمثیر بگرذارد .در
تبیین ميتوان گفت وقتي فررد سرابق دلبسرتگي ایمرن را
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که با اعتماد و اطمینان به والدین توأم است ،داشته باشد،

کمرك ميکند و به لحاظ عملي با آگاهي از متییرهراي

نسرربت برره خررود مهربررانتررر اسررت و کمتررر بررا دیگررران

پیش بیني کننرد کیفیرت زنردگي بره اقرداماتي در زمینر

همانندسازي ميکند .او سعي ميکند با برقراري روابرط

افزایش کیفیت زندگي منجر ميشود .پیشرنهاد مريشرود

سررالم و مناسررب بررا دیگررران از انررزوا و درخودمانرردگي

در پررژوهشهرراي آترري ،دلبسررتگي برره والرردین در کنررار

دوري کند .شفقت به خود از ارضاي نیراز بره دلبسرتگي

متییرهاي دیگر بررسي شود .از محدودیتهاي پژوهش

ایمن به دیگران در محیط امن خانواده شرکل مريگیررد.

به این موارد اشاره مريشرود :ایرن پرژوهش تنهرا دربرار

برخورداري از این سازه نقش بسزایي در آرامش یهنري

دختران بي سرپرست و بدسرپرسرت اسرتان تهرران انجرام

فرررد ،کرراهش اسررترس و افکررار خودآینررد منفرري دارد

شده است؛ بنابراین ،تعمیم یافته ها باید با احتیا صورت

(رضرررواني و سرررجادیان1397 ،؛ ایرونرررز و الد2017 ،؛

بگیرد .همچنین ،در ارتبا با میزان واریانس تبیرین نشرد

گیلبرت2014 ،؛ گرمر و نف .)2013 ،آبراهام مزلو 1نیرز

متییر درون زاد (کیفیرت زنردگي) ممکرن اسرت عوامرل

در اوایل قرن بیسرتم ،ضرمن تمکیرد برر نیازهراي اساسري

دیگررري در پ ریشبینرري ایررن متییررر نقررش داشررته باشررند.

انسان که امنیت یکي از مؤلفههراي آن برود ،معتقرد برود

اسررتفاده از پرسشررنامههرراي خودگزارشرري نیررز بخشرري از

بدون محبت و پیوند با دیگران و داشرتن عرزت نفرس و

محدودیت ها بود که مي توانست بر اعتبار یافته ها به طرور

خوددوسررتي ،نمريترروان توانمنررديهرراي خررود را تحقر

ناخواسته خدشه وارد کند.

بخشرید (مزلررو برره نقررل از نرف .)2003 ،بررر اسرراس ایررن،
شفقت به خود باعر

مريشرود افرراد از سرطا سرالمت

خوبي برخوردار شوند و بتوانند آشفتگيهراي روانري را
در خود کاهش دهند و سبك زندگي خو و مثبتري را
براي خود ایجاد کنند (فروسرتادوتیر و دورجري2019 ،؛
گیلبرت.)2014 ،
کودکرران و نوجوانرران ب ريسرپرسررت و بدسرپرسررت

منابع
رجبرري ،؛.؛ مقررامي ،ا .)1394( .شررفقت خررود بررهعنرروان
میانجي بین ابعاد دلبستگي برا بهزیسرتي یهنري :یرك
مدل تحلیل مسیر .روانشناسي سرالمت-96 ،)16(4 ،
.79

رزاقرري ،ر )1395( .مراقبررت و توانمندسررازي کودکرران
دور از خانه ،تهران :انتشارات ارجمند.

ميتوانند با آگاهي نسبت به سراز شخصریتي شرفقت بره

رضواني ،م .و سجادیان ،ا )1397( .نقش میانجي شفقت

خررود و اسررتفاده از آن بررهعنرروان یررك راهبرررد مقابلررهاي

خود در تمثیر ویژگي هاي شخصیتي بر عملکردهراي

بهزیستي و کنش وري روانشناختي با چالشهاي زندگي

روانشناختي مثبت در دانشجویان دختر ،پژوهشنامر

مقابلرره کننررد و آنهررا را در کنترررل خررود درآورنررد و

روانشناسي مثبت13-27 ،)3( 4 ،

درنتیجرره ،کیفیررت زنرردگي خررود را افررزایش دهنررد؛ امررا

حرردادي ،س .)1391( .رابطرر دلبسررتگي برره والرردین،

دستیابي به این مهم و کسب دانرش بنیرادي و کراربردي

دلبسررتگي برره خرردا و سررازگاري در دانررشآمرروزان

در این زمینره مسرتلزم کنکراش و انجرام پرژوهش اسرت.

بريسرپرسرت  -بردسرپرسرت و عرادي] .پایراننامر

پژوهش حاضر ،هم به لحاظ نمري و هم به لحاظ عملري

چاپنشد کارشناسي ارشد[  .دانشگاه شیراز

داراي اهمیت است .یافترههراي ایررن پرژوهش بره لحراظ

خسرررروي ،آ؛ صرررادقي ،م ،.و یابنرررده ،م .ر.)1392( .

نمري به تکمیل و بسرط نمریرههراي موجرود دلبررستگي

کفایت روانسنجي مقیراس شرفقت خرود .روش هرا و
مدلهاي روانشناختي.47-59 ،)13( 3 ،

1 . Abraham Maslow

نقش دلبستگي به والدین در کیفیت زندگي دختران بيسرپرست یا بدسرپرست با میانجيگري شفقت به خود11/

سرررازمان بهزیسررررتي کشررررور .)1388( .دسررررتورالعمل
تخصصررري مراقبرررت و پررررورش کودکررران تحرررت

اصفهان .پژوهش هاي روانشناسي بالیني و مشاوره2 ،
(.25-40،)2

سرپرستي سازمان بهزیستي .سازمان بهزیستي کشور.

نریماني ،م ،.یوسفي ،ف ،.و کاظمي ،ر .)1391( .نقرش

شررررعیبي ،ف .)1392( .سرررربك دلبسررررتگي و روابررررط

سبك هاي دلبستگي و کیفیت زندگي در پریشبینري

اجتماعي ] .پایاننام چاپنشد کارشناسري ارشرد [.

بهزیستي روانشناختي نوجوانان مبتال بره نراتوانيهراي

دانشگاه آزاد اسالمي تهران.

یادگیري .مجل ناتواني هراي یرادگیري-142 ،)4(3 ،

شیرالينیا. ،؛ چلرداوي ،ر ،.و امران الهري ،ع.)1397( .
اثربخشي درمان متمرکز برر شرفقت برر افسرردگي و
اضررطرا زنرران مطلقرره .روانشناسرري بررالیني،)1(10 ،
.9-20
طرراهر کرمرري ،پ ،.حسرریني ،ا .و دشررت بزرگرري ،ز.

.124
نجات ،س؛ منتمري ،ع؛ هالکویي نراییني،

؛ محمرد،

 ،.و مجرررردزاده ،س .)1385( .استانداردسررررازي
پرسشنام کیفیت زنردگي سرازمان جهراني بهداشرت
( :)WHOQOL-Brefترجمرره و روانسررنجي گونرر

( .)1397اثربخشي درمان مبتني برر شرفقت خرود برر

ایراني ،مجل دانشکد بهداشرت و انسرتیتو تحقیقرات

تررا آوري ،خودگسسررتگي ،امیررد برره زنرردگي و

بهداشتي.1-12 ،4(4 ،

بهزیسررتي روانشررناختي زنرران درحررال یائسررگي شررهر

نصرریري ،ح 3-4( .خرررداد .)1385 ،بررسرري روایرري و

اهواز .فصرلنام علمريپژوهشري سرالمت اجتمراعي،

پایایي مقیاس کوتاه کیفیت زندگي سرازمان جهراني

.189-197 ،)3(5

بهداشت و تهی نسخه ایراني آن [ارائ مقاله] .سومین

لطیفیان ،م .و دالورپور ،م .)1391( .بررسي رابطه سبك
دلبستگي و سرالمت روان برا واسرطهگرري خالقیرت

سمینار سراسري بهداشت رواني دانشجویان .تهران.

یزدانرري ،م ،.اسررماعیلي ،م ،.و نامررداري،

.)1397( .

هیجاني .فصلنام تازه هاي علوم شناختي62 ،)2(14 ،

اثربخشي آموزش یهنآگاهي مثبت بر خودشرفقت

.45 -

ورزي نوجوانران پسرر داراي نشرانههراي افسرردگي.

مختررراري ،م ،.و نمرررري ،ج .)1389( .جامعرررهشناسر ري
کیفیت زندگي .نشرجامعهشناسان.
مکونرردي ،س ،.و زمرراني ،م .)1389( .بررسرري کیفیررت
زنرردگي و ابعرراد مختلررف آن در بررین دانشررجویان

دانشگاه آزاد اسالمي واحرد اهرواز .فصرلنام علمري
پژوهشي جنترا شراپیر بیولروژي سرلولي و مولکرولي،
.191-200،)4(2
ناصررري محمرردآبادي ،ع ،.عسررکري ،آ ،.بهرامرري ،ف،.
صرررراد ،،ر ،.و عابرررردي ،ج )1391( .هنجاریررررابي
پرسشرررنام خزانرر دلبسرررتگي والررردین و همسررراالن
تجدیدنمرشررده در کودکرران  9تررا  11سرراله شررهر

پژوهشنام روانشناسي مثبت65-76 ،)4(3 ،
Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987).
The inventory of parent and peer
attachment individual differences and their
relationship to psychological well-being in
adolescence. Journal of Youth and
Adolescence, 16,427–454.
Barrocas, A. L. (2006). Adolescent attachment
to parents and peers. The Emory Center for
Myth and Ritual in American Life,
Working
Paper,
50.
http://ejournal.narotama.ac.id/files/barrocas
%20thesisfinal.pdf
Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss:
Vol.2. Seperation: Anxiety and Anger.
Basic Book
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss:
Vol.3. Sadness and Depression. Basic Book

 مریم صارمپور و همکاران/12

Herbert, l. (2016). Quality of life, well-being
and wellness: Measuring subjective healt
for foods and other products. Food Quality
and Preference journal, 54-101-109
Irons, C., & Lad, S. (2017). Using compassion
focused therapy to work with shame and
self-criticism
in
complex
trauma.
Australian Clinical Psychologist, 3(1),
1743.
Neff, K. D. (2003). The Development and
Validation of a Scale to Measure SelfCompassion. Self Identity, 2(3), 223-250.
Neff, K. D. (2008). Self-compassion and otherfocused responding paper presented at the
8th annual convention of the society for
personality and socialpsychology. New
Mexico.
Neff, K. D., & McGhee, p. (2010). SelfCompassion and Psychological Resilience
among Adolescents and Young Adults. Self
and Identity, 9, 225-240.
Neff, K. D., Rude, SS., Kirkpatrick, K. (2005).
An examination of self –compassion in
relation
to
positive
psychological
functioning
and
personality
traits.
Journal of Research in Personality,
41,
139-154
Neff, K. D., Pommier, E. (2013). The relation
ship between self-compassion and other
focused
concern
among
college
undergradates, community adult, and
particing meditators. Self and Identity,
12(2), 160-178
Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2014). “SelfCompassion: what it is, what it does, and
how it relates to mindfulness,”. In M.
Robinson, B. Meier & B. Ostafin. (Eds.).
Mindfulness and Self-Regulation (121–
140). Springer.
Oken, BS. (2014). A systems approach to
stress, stressors and resilience in humans.
Behavior Brain Research, 11(5), 89-156.
Vugt, E., Lanctot, N., Paquette, G., Vezina, D.
C. & Lemieux, A. (2014). Girls in
residential care: From child maltreatment to
trauma-related symptoms in emerging
adulthood. Child Abuse & Neglect Journal,
38 (1), 114-122

Bowlby, J. (1998). Attachment and Loss: Loss:
Sadness and Depression, Vol.3. London:
Pimlico.
Bennet – Goleman T. (2001). Emotional
Alchemy: How the Mind Can Heal the
Heart. Three Rivers Press.
Dogan, T. (2010). The effects of psychodrama
on young adult’s attachment styles. The
Artsin Psychotherapy, 37(2), 112 – 119.
Dozier, M.; Albus, K.; Fisher, P.A.;
Sepulveda, S. (2002). Interventions for
Foster
Parents:
Implications
for
Developmental Theory. Developmental and
Psychopathology, 14(4), 843-860
Faulkner, M. S., & Chang, L. I. (2007). Family
Influence on Self-Care, Quality of Life, and
Metabolic Control in School-Age Children
and Adolescence with type 1 diabetes.
Journal of Pediatric Nursing, 22, 1, 56-69
Frostadottir, A. D., & Dorjee, D. (2019).
Effects of Mindfulness Based Cognitive
Therapy (MBCT) and Compassion Focused
Therapy (CFT) on Symptom Change,
Mindfulness,
Self-Compassion
and
Rumination in Clients with Depression,
Anxiety and Stress. Frontiers in
Psychology,
10,
1099.
doi: 10.3389/fpsyg.2019.01099
Germer, C. K., & Neff, K. D. (2013). Selfcompassion in clinical practice. Journal of
clinical psychology; 69(8), 856-67.
Gullone, E., & Robinson, K. (2005). The
Inventory of Parent and Peer AttachmentRevised (IPPA-R) for Children: A
Psychometric
Investigaion.
Clinical
Psychology and Psychoterapy. 12, 67-89.
Gilbert, P. (Ed.). (2005). Compassion:
Conceptualization, research and use in
pcychotherapy. Routledye.
Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused
therapies and compassionate mind training
for shame and self-attacking. In P. Gilbert
(Ed.), Compassion: Conceptualizations,
research and use in psychotherapy (pp.
263–325). Routledge.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of
compassion focused therapy. British
Journal of Clinical Psychology, 53(1), 641.

