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AIMS. Military personnel's mental health and its causative factors play an important role for 

armed forces and for the society. The purpose of this study was to investigate the relationship 

between self-compassion and self-esteem by mediating the resilience on the psychological well-

being of military personnel in the form of a casual model. 

MATERIALS & METHODS. This descriptive-correlational study was performed on all inhabitants 

of a military town in Tehran, Iran with sample size of 200 by simple random sampling method in 

2018. Data collection tools were questionnaires of psychological well-being, self-compassion, 

Rosenberg self-esteem, and resiliency. The hypothesized model of research was analyzed 

through path analysis method using Lisrel8.54 software. In this study, psychological well-being 

was as a dependent variable, mediator variable was resilience and self-compassion and self-

esteem were as independent variables. 

FINDINGS. The final results of the analysis indicated that the independent variables influence on 

the dependent variable in each path with 95% confidence. Also, the goodness of fit indices 

RMSEA, GFI, AGFI, IFI and RFI showed the optimum fit of the proposed model and its adaptation 

to experimental data. 

CONCLUSION. Self-compassion and self-esteem can have a significant role in the level of 

psychological well-being of military personnel, both directly and through the strengthening of 

the resilience, and, on the other hand, the role of Self-compassion is more than self-esteem in 

increasing the amount of resilience and psychological well-being. 
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 1991، زمستان 1شماره ، 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 یتسیبهز با نفس عزت و خود شفقت نیب ارتباط در یآورتاب یانجیم نقش

 ینظام افراد یشناختروان
 

 PhD 2نامور هومن ، MA *7یاشراق نبیز

 
 رانیا تهران، ،یاسلام آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،یانسان علوم دانشکده ،یعموم یشناسروان گروه 7
 رانیا ساوه، ،یاسلام آزاد دانشگاه ساوه، واحد ،یانسان علوم دانشکده ،یشناسروان گروه 2

 

 چکیده

 یبررس هدف با حاضر پژوهش. دارد جامعه و مسلح یروهاین یبرا یادیز تیاهم آن سازنهیزم یرهایمتغ و ینظام افراد روان سلامت اهداف:

 .گرفت انجام یعل مدل کی قالب در ،ینظام افراد یشناختروان یستیبهز بر یآورتاب یگریانجیم با نفس عزت و خود شفقت رابطه

 حجم با تهران در ینظام شهرک کی در ساکن افراد هیکل یرو بر 1991 سال ماهید در یهمبستگ -یفیتوص پژوهش نیا ها:مواد و  روش

 عزت خود، هب شفقت ،یروانشناخت یستیبهز یهانامهپرسش ها،داده ییگردآور ابزار. شد انجام ساده یتصادف یریگنمونه روش به نفر 022 نمونه
. گرفت قرار لیتحل مورد Lisrel 8.54 افزارنرم از استفاده با و ریمس لیتحل روش قیطر از پژوهش یفرض مدل. بود یآورتاب و روزنبرگ نفس

 عنوان هب نفس عزت و خود به شفقت یرهایمتغ و یانجیم ریمتغ یآورتاب وابسته، ریمتغ عنوان به یشناختروان یستیبهز پژوهش، نیا در
 .بودند مستقل یرهایمتغ

 یهاشاخص نیهمچن. بود %99 نانیاطم با و ریمس هر در وابسته ریمتغ بر مستقل یرهایمتغ ریتأث معناداربودن انگریب یینها جینتا ها:یافته

 .بود یتجرب یهاداده با آن تطابق و یشنهادیپ مدل مطلوب یبرازندگ از یحاک RMSEA، GFI، AGFI، IFI، RFI برازش ییکوین

 سطح در ییسزابه نقش توانندیم یآورتاب تیتقو قیطر از هم و میمستق صورتبه هم نفس، عزت و خود شفقت یرهایمتغگیری: نتیجه

 .است نفس عزت از شتریب ،یشناختروان یستیبهز و یآورتاب شیافزا در خود شفقت نقش. باشند داشته ینظام افراد یروان یستیبهز

 یشناختروان یستیبهز نفس، عزت ،یآورتاب ،ینظام افراد ها:کلیدواژه

 

 01/29/91: افتیدر خیتار
 02/21/91: رشیپذ خیتار

 19/12/91انتشار الکترونیک:  تاریخ
 ze.eshraghi@gmail.comمسئول:  سندهی*نو

 

 مقدمه
 یبرا یگوناگون یشناختروان اثرات ،ینظام افراد یزندگ طیشرا

 یهاچالش و فشارها متحمل افراد نیا[. 1] کندیم جادیا افراد نیا
 معرض در نشوند، آنها با مقابله به موفق اگر که هستند یادیز

[. 0] رندیگیم قرار روان سلامت حوزه در یمختلف مشکلات
 تسلام نظام یبرا ،ینظام افراد در یروان یهایناهنجار و مشکلات"

 جه،یدرنت[. 9] "است یبررس قابل یمعضل مسلح، یروهاین و کشور
 زا گروه، نیا یروان سلامت شیافزا جهت ییهاحلراه به یابیدست
 لامتس جهان نقاط شتریب در متأسفانه. است برخوردار یخاص تیاهم

 تا امر نیا بلکه. شودینم قلمداد مهم یکیزیف سلامت اندازه به روان
 سازمان[. 4] است شده واقع غفلت و یتوجهیب مورد یادیز حد

 لامتس نیتأم به کشورها مسئولان دادنتوجه ضمن یجهان بهداشت
 دیتأک نکته نیا بر همواره جامعه، افراد یاجتماع و یروان ،یجسم
 در[. 9] ندارد یبرتر یگرید بر بعد سه نیا از کیچیه که دارد

 کردیور نگر،مثبت یشناسروان گسترش به توجه با و ریاخ یهاسال
 نیا در. است شده جادیا روان سلامت بحث به نسبت یمتفاوت

 به هک ،یشناختروان یستیبهز مفهوم قالب در روان سلامت کرد،یرو
 قرار یبررس مورد است، فرد هر یواقع یاستعدادها رشد عنوان

 اساحس داشتن یبرا که است آن بر دیتأک حوزه، نیا در[. 6] ردیگیم
 یرخوردارب بلکه کرد؛ هیتک یماریب وجود عدم بر تنها دینبا سلامت،

 و رامونیپ طیمح با مؤثر تعامل ،یزندگ از تیرضا احساس از
 کرد،یرو نیا. است سالم فرد یهایژگیو از شرفت،یپ نیهمچن

 الابردنب به فرد، یهایتوانمند و قوت نقاط از استفاده با تا کوشدیم
 [.1] بپردازد روان سلامت سطح

 رد مؤثر سازه کی عنوان به نفس عزت ،یمتماد یهاسال یبرا
 عزت. است شده یمعرف یشناختروان یستیبهز و روان سلامت بهبود
 به ،شودیم قائل خود یبرا شخص که یارزش زانیم عنوان به نفس

 زتع که یمعن نیا به. شودیم فیتعر یخودشناس از ییجز عنوان
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 یابیزار به نییپا نفس عزت و خود از مطلوب یابیارز به بالا نفس
 نفس عزت شیافزا با ارتباط در[. 9 ،1] شودیم مرتبط خود از فیضع
 موجب نفس عزت شیافزا مثبت، کردیرو در. دارد وجود کردیرو دو

 شیزااف ،یمنف کردیرو در. شودیم یآورتاب و ابتکار ،یشاد شیافزا
 ای یآورتاب و ابتکار ،یشاد داریپا شیافزا باعث لزوماً نفس عزت

 احتمال است ممکن یحت و شودینم مثبت یهایژگیو ریسا
 یتماعاج نامطلوب یهایژگیو از یبرخ ای یفتگیخودش به دچارشدن

 خود ارزش یابیارز از نفس، عزت نیهمچن[. 9] دهد شیافزا زین را
 یهایابیارز و هاقضاوت. شودیم بنا هاسهیمقا و هاقضاوت یمبنا بر
 وا دگاهید بر شخص ارزش و بودنیداشتندوست زانیم از گرانید

 در[. 12] گذاردیم ریتأث نفس عزت بر تاًینها و خود به نسبت
 نفس عزت از استفاده به نسبت یمتعدد یانتقادها گذشته یهاسال

[. 11-19] است شده روان سلامت یریگاندازه یاصل عامل عنوان به
 مفهوم نفس، عزت یبرا شدهفیتوص ضعف نقاط به توجه با

 مودن یمعرف خود، به شفقت عنوان با توانیم را یگرید نیگزیجا

[14، 19.] 
 هساز کی عنوان به خود، به شفقت ر،یاخ یهاسال مطالعات در

 یستیبهز بهبود شیافزا و یروان مشکلات کاهش یبرا دیمف
 واقع در خود به شفقت[. 16] است شده یمعرف افراد یشناختروان
 هزیانگ جادیا و آنها از اجتناب عدم ها،رنج رفتنیپذ و کردنلمس

. است یمهربان و محبت با هارنج دادنامیالت و کردنکم یبرا
 هایینارسا ها،محنت قضاوت بدون درک شامل آن فیتعر نیهمچن

 عنوان به شخص تجربه که یطوربه است، خود یهاشکست و
 به شفقت[. 11] شودیم یتلق بزرگتر یانسانة تجرب کی از یبخش
 و درک توسعه خود، با یمهربان( 1: است مؤلفه سه با یاسازه خود

 قضاوت و یخودانتقاد یجا به شتنیخو به نسبت یمهربان
 عنوان به را شیخو تجربه مشترک، یانسان تجربه( 0. رانهیسختگ
 و یسازیشخص یجا به دنید یانسان جامعه تجربه از یبخش

 در دردناک احساسات و افکار داشتننگه ،یآگاهذهن( 9. شدنزولهیا
           حد از شیب و قیعم ییشناسا یجا به متعادل صورت به یآگاه
 [.11] آنها

 یرآوتاب زانیم خود، شفقت شیافزا که دهدیم نشان مطالعات
 مثبت راتییتغ نیا درواقع که[ 11] دهدیم یتوجه قابل بهبود را فرد
 در خود، شفقت و نفس عزت یهاسازه تیتقو اثر در یآورتاب در
 یروان یستیبهز سطح بهبود و یزندگ تیفیک شیافزا موجب تینها
 عنوان به ،یدرون منبع کی عنوان به ،یآورتاب[. 11] شد خواهد فرد
 از اهیناسازگار و هاتنش گذاشتن سر پشت و یپافشار تیظرف
 مهم یاسازه واقع، در و[ 11] شودیم فیتعر مثبت یسازگار قیطر
 یمعرف گرامثبت یشناسروان حوزه در یروان یستیبهز یابیارز یبرا
 باعث که یعوامل برابر در را فرد مقاومت سازه، نیا[. 19] شودیم

 شیافزا شوند،یم یشناختروان مشکلات از یاریبس بوجودآمدن
 یستیبهز نیب یانجیم عامل عنوان به تواندیم رونیا از و دهدیم

 یآورتاب آن، بر علاوه[. 02] ردیگ قرار رهایمتغ از یاریبس و یروان
 که ییهاهویش و هاسازه ییشناسا و یبررس در زین میمستق صورت به

 در یاژهیو گاهیجا دارند، دنبال به را انسان یشادکام و یستیبهز
 یروان بهداشت و خانواده یشناسروان تحول، یشناسروان یهاحوزه

 نیا با مرتبط یهاپژوهش شمار بر روز هر که یطوربه است؛ افتهی
 و شدهمطرح مباحث به توجه با نیبنابرا[. 01] شودیم افزوده سازه

 تیاهم آن سازنهیزم یرهایمتغ و ینظام افراد روان سلامت کهنیا
 پژوهش نیا از هدف دارد، جامعه و مسلح یروهاین یبرا یادیز

 و ودخ شفقت نیب ارتباط در یآورتاب یگریانجیم نقش یبررس
 .بود ینظام افراد یشناختروان یستیبهز با نفس عزت

 

 هاو روش مواد
 ماهید در که است، یهمبستگ -یفیتوص نوع از حاضر پژوهش

 کی در ساکن افراد هیکل شامل یآمار جامعه. شد انجام 1991 سال
 با نمونه حجم. بود نفر 0222 تعداد به تهران شهر در ینظام شهرک
 به منظور به که شد محاسبه نفر 192 ،[00] نیکلا روش از استفاده
 022 ،زشیر احتمال درنظرگرفتن و ییپاسخگو نرخ رساندن حداکثر

 مذکر، تیجنس. شدند انتخاب ساده یتصادف یریگنمونه روش به نفر
 ازجمله سال، 62 تا 09 یسن بازه در قرارداشتن و بودنمتأهل

 اریمع ،یهمکار ادامه به فرد لیتما عدم و طرح به ورود یارهایمع
 .شد گرفته درنظر پژوهش از خروج

 ،یروانشناخت یستیبهز یهانامهپرسش ها،داده ییگردآور ابزار
 .بود یآورتاب و روزنبرگ نفس عزت خود، به شفقت

 را یسئوال 102 ابزار نیا :یشناختروان یستیبهز نامهپرسش
 ستا کرده یطراح افراد یشناختروان سلامت سنجش منظور به فیر

 در زین یسئوال 11 و یسئوال 94 ،یسئوال 14 ترکوتاه یهافرم که
 سرعت منظور به پژوهش نیا در. است شده هیته یبعد مطالعات

 رمف از ها،یآزمودن شدنکسل از یریشگیپ و یریگنمونه در عمل
 ؤالس هر به پاسخ اسیمق نیا در. دیگرد استفاده یسئوال 11 کوتاه

 موافق، کاملاً تا مخالف کاملاً از یادرجهشش فیط کی یرو
 د،خو رشیپذ) اسیرمقیز شش یدارا اسیمق نیا. شودیم مشخص

 یزندگ ط،یمح بر تسلط ،یخودمختار گران،ید با مثبت روابط
 فیر توسط آزمون نیا یدرون یهمسان. است( یفرد رشد و هدفمند

[. 09] است شده گزارش 19/2 تا 69/2 نیب کرونباخ یآلفا روش به
 شگزار متعدد یهاپژوهش در اسیمق نیا ییایپا و اعتبار نیهمچن

 مناسب را هااسیمقخرده یدرون یهمسان رندونکیدا. است دهیگرد
 رانیا در[. 04] است افتهی 92/2 تا 11/2 نیب را آنها کرونباخ یآلفا و
 و زمانهم ییروا وهیش به اسیمق نیا ییروا یخانجان پژوهش در و



 و همکاران زینب اشراقی    22

 1991، زمستان 1شماره ، 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 تبرمع استرس، و اضطراب ،یافسردگ یهانامهپرسش از استفاده با
 ،11/2 کرونباخ یآلفا بیضر زانیم نیهمچن. است شده گزارش

 ریمتغ کرونباخ یآلفا[. 09] است آمده دستبه اسیمق کل یبرا
 .آمد دستبه 91/2 پژوهش نیا در یشناختروان یستیبهز

 (SCS) یورزخودشفقت اسیمق :خود به شفقت نامهپرسش

 به نف توسط که است یهایگو 06 یدهخودگزارش ابزار کی
 سئوالات[. 19] است شده ساخته یورزخودشفقت سنجش منظور
 مورد در قضاوت خود، با یمهربان اسیرمقیز شش در آن در موجود

 و یآگاهذهن ،یسازیمنزو ،یانسان مشترک احساسات خود،
 را ودخ تجارب با فرد رابطه تیفیک که ردیگیم قرار یینمابزرگ

 ستا مهربان خود به نسبت اندازه چه تا فرد نکهیا مانند. سنجدیم
 ربتجا از یقسمت عنوان به را خود تجارب زانیم چه و( انتقادگر نه)
 ودخ تجارب یینمابزرگ از زانیم چه به نکهیا و ندیبیم گرانید

 ت،کریل یادرجهپنج یهااندازه در آن یگذارنمره. کندیم نظر صرف
. شودیم نییتع ،(9 نمره) موافق کاملاً تا( 1 نمره) مخالف کاملاً از

 اسیقم یبرا را ییبالا ییروا و ییایپا نف، توسط شدهانجام پژوهش
 روش قیطر از آن یکل ییایپا[. 19] است نموده گزارش مذکور

 از کدام هر نیچنهم. است آمدهدستبه 90/2 کرونباخ یآلفا
 19/2 از) اندبوده برخوردار یخوب یدرون یهمسان از زین هااسیرمقیز
 زین فتهه دو یزمان فاصله به ییبازآزما ییایپا ن،یا بر علاوه(. 11/2 تا

 سبتاً ن یافتراق و همگرا ییروا مذکور اسیمق. است شده گزارش 99/2
 اسیمق یدرون یهمسان یفارس نسخه در. دارد ییبالا

 بیضر با کرونباخ یآلفا بیضر حسب بر یورزخودشفقت
 بیضر[. 06] است گرفته قرار دییتأ مورد 12/2 یهمبستگ
 فاصله با آزمون نوبت دو یهانمره نیب( 19/2) معنادار یهمبستگ

 رونباخک یآلفا. است اسیمق یبالا ییبازآزما ییایپا از یحاک روز، 12
 .آمد دستبه 91/2 پژوهش نیا در خود به شفقت ریمتغ

 روزنبرگ نفس عزت اسیمق :روزنبرگ نفس عزت نامهپرسش
(RSES) یشناخت بُعد ای یکل نفس عزت ،یخودگزارش صورتبه 

 هاهیوگ با را خود مخالفت ای موافقت ،یآزمودن و یابیارز را نفس عزت
 کاملاً  از کرت،یل یادرجه 4 اسیمق اساس بر یگذارنمره. کندیم ابراز

 نمرات دامنه. شودیم نییتع( 4 نمره) موافق کاملاً تا( 1 نمره) مخالف
. ستا بالاتر نفس عزت دهندهنشان بالاتر، نمرات و است 42 تا 12 از

 14/2 دو هر آن یادوهفته ییبازآزما ییایپا و یدرون ییایپا بیضر
 نیا یسنجروان یهاشاخص یمحمد[. 01] است شده گزارش

 زا را اسیمق نیا اعتبار و کرده یبررس یرانیا جامعه در را اسیمق
 ،69/2 بیترت به کردنمهیدون و ییبازآزما کرونباخ، یآلفا روش

 دییتأ آن زمانهم ییروا نیهمچن. است کرده گزارش 61/2 و 11/2
 پژوهش نیا در نفس عزت ریمتغ کرونباخ یآلفا[. 01] است شده
 .آمد دستهب 96/2

 اب دسونیوید و کانر را نامهپرسش نیا :یآورتاب نامهپرسش
 منظور به و مختلف افراد در یآورتاب زانیم سنجش هدف
. اندکرده هیته دیتهد و فشار با کنارآمدن قدرت یریگاندازه

 به نامهپرسش نیا که انددهیعق نیا بر اسیمق نیا کنندگانهیته
 ینیالب یهاگروه در آورتاب ریغ از آورتاب افراد کیتفک به قادر یخوب

 مورد ینیبال و یپژوهش یهاتیموقع در تواندیم و بوده ینیربالیغ و
 نیا یسنجروان یهایژگیو با رابطه در نیهمچن. ردیگ قرار استفاده

 ،یدرون یهمسان[. 09] است شده دییتأ آن ییروا و ییایپا اس،یمق
 انددهش گزارش یکاف اس،یمق یواگرا همگرا ییروا ،ییبازآزما ییایپا
 استحکام/ یستگیشا عامل پنج وجود ،یاکتشاف عامل لیتحل جینتا و

 روابط ،یمنف عواطف تحمل/ یشخص زیغرا به اعتماد ،یشخص
 .است کرده دییتأ یآورتاب اسیمق یبرا را تیمعنو و مهار من،یا
 یادرجهپنج یهااندازه در را یآورتاب سازه ،یسئوال 09 ابزار نیا
 یبرا) چهار تا( غلط کاملاً نهیگز یبرا) صفر از بیترت به کرتیل

 92 رهنم نامهپرسش نیا برش نقطه. سنجدیم( درست کاملاً نهیگز
 یدارا افراد دهندهنشان 92 از بالاتر نمره که یمعن نیا به. است
 همان به باشد، 92 از بالاتر ازیامت نیا چه هر و بود خواهد یآورتاب

 نیا[. 09] برعکس و بود خواهد بالاتر فرد یآورتاب شدت زانیم
 فادهاست با یو. است شده یابیهنجار یمحمد توسط رانیا در اسیمق
 دستبه 19/2 را اسیمق نیا ییایپا بیضر کرونباخ، یآلفا بیضر از

 هر یهمبستگ نخست اس،یمق نیا ییروا نییتع یبرا و است آورده
 عامل لیتحل روش از سپس و شده محاسبه مقوله کل نمره با هیگو

 جز به کل نمره با نمره هر یهمبستگ محاسبه. است گرفته بهره
[. 92] است داده نشان را 64/2 تا 41/2 انیم یبیضرا سه، هیگو
 .آمد دستبه 91/2 پژوهش نیا در یآورتاب ریمتغ کرونباخ یآلفا

 تمعاون و شهرک رهیمد ئتیه با گرفتهصورت یهایهماهنگ با
 مراسم در طرح یاجرا و حضور مجوز کارکنان، یانسان یروین

 و آگاه پژوهش اهداف از کنندگانشرکت ابتدا. شد اخذ یسازمان
 و یخودگزارش صورت به هانامهپرسش. شدند مطالعه وارد سپس
 نیهمچن و مخدوش یهانامهپرسش. دیگرد لیتکم نام بدون

 بودند، جوابیب آن یهاسوال از %09 از شیب که ییهانامهپرسش
 .شدند گذاشته کنار قیتحق روند از

 روش از استفاده با هاداده یارتباط ساختار یبررس و یابیارز
 از قبل. شد انجام Lisrel 8.54 افزارنرم کمک به ریمس لیتحل

 آزمون از استفاده با پژوهش یرهایمتغ بودننرمال مدل، برازش
 لالاستق آزمون با رهایمتغ بودنهمبسته و رنوفیاسم کلموگروف

 نیهمچن. شد یبررس رسونیپ یهمبستگ بیضر با دویکا
 دل،م اعتبار صیتشخ اریمع عنوان به برازش ییکوین یهاشاخص

 به یتشناخروان یستیبهز پژوهش، نیا در. گرفتند قرار یبررس مورد
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 به فقتش یرهایمتغ و یانجیم ریمتغ یآورتاب وابسته، ریمتغ عنوان
 .بودند مستقل یرهایمتغ عنوان به نفس عزت و خود

 

 هایافته
 ها،داده یآورجمع در گرفتهصورت یهازشیر به توجه با
 در آنها از نفر 91 که ماندند یباق پژوهش در نمونه 112 تیدرنها
 سال 99-49 نیب نفر 16 ،(%00/11) سال 09-99 یسن بازه

 نیسن نیب نفر 19 و( %44/04) سال 49-99 نیب نفر 44 ،(11/41%)
 کنندگانشرکت از یمین از شیب. بودند( %99/12) سال 69-99
 ای پلمید نفر 99 ،(%44/94) یکارشناس یلیتحص مدرک یدارا

 یکارشناس مدرک یدارا( %44/04) نفر 44 ،(%44/19) پلمیردیز
           با مطابق. بودند( %66/1) دکترا مدرک یدارا زین نفر 9 و ارشد

 رنوفیاسم کلموگروف یتینرمال آزمون یمعنادار سطح ،1 جدول
 نانیاطم با و شد برآورد 29/2 از شتریب پژوهش یرهایمتغ همه یبرا
 بیراض به توجه با. بودند نرمال عیتوز یدارا پژوهش یرهایمتغ 99%

 همه یبرا استقلال آزمون یمعنادار سطح ،0 جدول در شدهارائه
 یتمام %99 نانیاطم با و شد برآورد 29/2 از کمتر مدل یرهایمتغ
 .بودند همبسته مدل یرهایمتغ

 
 اینمونهنتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف یک (7 جدول

 یمعنادار آزمون آماره نیانگیم شاخص

 یستیبهز

 یشناختروان
61/2±11/9 129/2 691/2 

 122/2 009/1 09/9±11/2 خود شفقت

 211/2 049/1 99/9±60/2 نفس عزت

 191/2 101/1 29/9±61/2 یاورتاب

 
 متقابل بین متغیرها ضرایب همبستگی (2 جدول

 3 2 7 ریمتغ

 - - - یشناختروان یستیبهز -7

 - - 111/2 خود شفقت -2

 - 114/2 119/2 نفس عزت -3

 910/2 429/2 920/2 یآورتاب -4

 *221/2p<    

 

           آماره بودن معنادار و ریمس لیتحل روش یاجرا به توجه با
 یارهیمتغ ریتأث نیبنابرا ،21/2 سطح در رهایمس یتمام در  t آزمون

 مدل ازشبر جینتا. بود معنادار ریمس هر در وابسته ریمتغ بر مستقل
 ردهآو مدل نیا یبرا ریمس استاندارد بیضرا به توجه با 1 شکل در

 طوربه مدل یرهایمتغ رابطه جینتا معناداربودن دهندهنشان که شد
 .بود میمستق ریغ و میمستق

 
 استاندارد ضرایب اساس بر یافتهبرازش مدل (7شکل 

 
 انیم رابطه وجود دهندهنشان مدل، یاجرا از برآمده یهاافتهی

 رب یآورتاب یگریانجیم با نفس عزت و خود شفقت یرهایمتغ
 نیماب میمستق ارتباطات وجود نیهمچن. بود یروان یستیبهز
 مورد زین یروان یستیبهز ریمتغ با نفس عزت و خود شفقت یرهایمتغ
 بر مدل یرهایمتغ میرمستقیغ و میمستق اثرات. گرفت قرار دییتأ
 .آمد دستبه 9 جدول مطابق گریکدی

 
 ثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاا (3 جدول
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 99/2 29/2 9/2 01/2 -- 01/2 شفقت

 99/2 29/2 9/2 04/2 -- 04/2 عزت نفس

 

 صیتشخ اریمع عنوان به برازش ییکوین یهاشاخص یبررس
 شاخص ،09/2 مقدار با دویکا آماره که داد نشان مدل اعتبار

RMSEA یهاوشاخص 22/2 مقدار با GFI، AGFI، IFI و RFI با 
 اب آن تطابق و مدل مطلوب اریبس یبرازندگ نیمب 22/1 ریمقاد
 در هاستانداردشد یبتا بیضر حضور نیبنابرا. بود یتجرب یهاداده
 از گریکدی بر رهایمتغ ریتأث زانیم نیتخم امکان و بود معنادار مدل

 .داشت وجود افتهیبرازش مدل یرو

 

 بحث
 و خود شفقت یرهایمتغ رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش

 افراد یشناختروان یستیبهز بر یآورتاب یگریانجیم با نفس عزت
 وبمطل برازش از یحاک آمده دست به جینتا. رفتیپذ انجام ینظام
 ودوج آمده،دستبه جینتا جمله از. بود شدهمشاهده یهاداده با یینها

 ودخ شفقت یرهایمتغ از کدام هر نیب ما یمعنادار و میمستق رابطه
 ان،یم نیا در که بود یشناختروان یستیبهز ریمتغ با نفس عزت و
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 ریمتغ ریتأث از ترشیب یشناختروان یستیبهز بر خود شفقت ریمتغ ریتأث
 .بود یبررس مورد گروه در نفس عزت

 زانیم شیافزا با که است داده نشان یپژوهش در زین هوانگ
 در یشناختروان یستیبهز سطح توانیم نفس عزت و خود شفقت

 یشتریب یشیافزا ریتأث خود به شفقت انیم نیا در و داد بهبود را افراد
[. 91] دارد افراد یشناختروان یستیبهز بر نفس عزت به نسبت

 عزت و خود تشفق یرگذاریتأث در تفاوت نیا شتریپ زین نف قاتیتحق
 در[. 1] است نموده نییتب افراد یشناختروان یستیبهز بر را نفس

 یستیهزب بر خود شفقت و نفس عزت یرهایمتغ نقش نییتب نهیزم
 نیچن توانیم ق،یتحق نیا در یبررس مورد گروه در یشناختروان

 و هاطیمح یبعض در یروان فشار و استرس که نمود استدلال
 یدور نامساعد، یهوا و آب دشوار، یکار طیشرا مانند ها،تیموقع

 و یجسم خطرات با مواجهه زین و یطولان مدت یبرا خانواده از
 واملع نیا و ابدییم شیافزا ،ینظام افراد مانند ییهاگروه در ،یروان
 یستیبهز[. 90] کندیم متأثر را افراد یروان یستیبهز ،یمنف

 از تأثرم بلکه ست،ین یمنف عوامل حذف از متأثر صرفاً یشناختروان
 یپ در و بوده زین فرد یدرون و یاجتماع مثبت عوامل رشد و وجود

 [.99] است انسان یهایتوانمند و قوت نقاط رساندن حداکثر به
 اراتیاخت طهیح از یرونیب و یطیمح عوامل از یاریبس که آنجا از

 نابعم و عوامل رشد بر تمرکز با لذا است، رونیب فرد یهاییتوانا و
 رکتح یشناختروان یستیبهز سطح یارتقا جهت در توانیم یدرون
 سطح شیافزا با. است نفس عزت یدرون مهم منابع ازجمله. کرد
 وجودبه فرد در یارزشمند و یتوانمند احساس نفس، عزت سازه

 یارخودمخت و بودن بلندهمت چون یراتییتغ جادیا به منجر و دیآیم
 فرد یشناختروان یستیبهز سطح بهبود به قیطر نیا از و شودیم

 نفس عزت بالاتر سطوح با ینظام افراد واقع در[. 9] کندیم کمک
 استقلال حوزه دهند، شیافزا یزندگ در را خود یهدفمند توانندیم

 یشناختروان یستیبهز و روان سلامت و دهند بسط را خود یفرد
 .کنند تجربه یبالاتر

 یتسیبهز بر آن ریتأث نحوه و خود شفقت سازه با ارتباط در
 یستگیاش خود، رشیپذ با خود شفقت که گفت توانیم یشناختروان

 هب بالا خود شفقت یدارا افراد. است مرتبط یخودمختار احساس و
 شکلاتم بر و ییشناسا را خود یهایستگیشا خود، با یمهربان واسطه

 یانرو انسجام و سلامت شیافزا قیطر از عوامل نیا. کنندیم غلبه
 فقتش نیهمچن. شودیم آنان یشناختروان یستیبهز شیافزا باعث
 رانگید با مثبت روابط و یاجتماع اشتراکات شیافزا قیطر از خود

 یستیهزب سطح شیافزا به ،یفرد رشد با سازه نیا بودنمرتبط زین و
 شد، گفته که طورهمان[. 99 ،94] دینمایم کمک یشناختروان

 یستیبهز با مختلف جهات از یمتعدد یوندهایپ خود شفقت
 یستیزبه بر رهایمتغ نیرگذارتریتأث از رو نیا از و دارد یشناختروان

 هنگام در خود شفقت ینظام افراد در واقع در. است یشناختروان
 و هاضعف رشیپذ به منجر تواندیم مشکلات و تعارضات بروز

 مکنم هاانسان از یاریبس نکهیا درک به نیهمچن و شود اشتباهات
 از و دینمایم کمک باشند، ییکمبودها و هاضعف نیچن دچار است

 یستیبهز سطح توانندیم موضوعات نیا به توجه قیطر
 .کنند کسب را یبالاتر یشناختروان

 خود شفقت سازه که است شده داده نشان ریاخ یهاسال در اما
 ینفم نقاط و باشد نفس عزت نیگزیجا جهات یاریبس از تواندیم

. دهد کاهش را یفتگیخودش به ابتلا احتمال مانند بالا، نفس عزت
 ابن آلدهیا یاستانداردها با خود یهایابیارز هیپا بر خود شفقت

 یابیارز اساس بر نفس عزت که است یحال در نیا[. 99] شودینم
 از و ودشیم دهیسنج گران،ید توسط فرد بودن یداشتندوست زانیم
 یهاآلدهیا و گرانید نظرات و هاقضاوت بر تمرکز و توجه رو نیا

 نقاط درنظرگرفتن با. خوردیم چشم به ادیز آن در جامعه در موجود
 به توجه اب زین و نفس عزت ریمتغ به نسبت خود شفقت ریمتغ قوت

 هیوچندس و متعدد ارتباطات و ریمتغ نیا یبرا برشمرده یهایژگیو
 ریمتغ از شتریب ریمتغ نیا میمستق ریتأث ،یشناختروان یستیبهز با آن

 [.19] است یشناختروان یستیبهز بر نفس عزت
 در را یآورتاب یاواسطه نقش نیهمچن ق،یتحق یهاافتهی
 دییتأ یشناختروان یستیبهز با نفس عزت و خود شفقت انیم ارتباط
 ودخ شفقت شد، دهید مدل برازش جینتا در که طورهمان زین و نمود

 جینتا با هاافتهی نیا. بود مؤثر یآورتاب بر نفس عزت از شیب
 که دارد یهمخوان[ 91] وسلزکا و[ 91] تریها ،[96] آرتور قاتیتحق

 شیافزا موجب نفس عزت و خود شفقت سطح شیافزا اندداده نشان
 ،[42] فاسو و نف[ 99] نیزس قاتیتحق نیهمچن. شودیم یآورتاب

 رابطه که اندداده نشان زین[ 11] تیهورو ینر و[ 41] فرانسا و نینال
 یستیبهز با یآورتاب و خود شفقت یهاسازه نیماب یمعنادار

 اریبس را خود شفقت نقش انیم نیا در و دارد وجود یشناختروان
 .انددانسته برجسته
 ردک عنوان توانیم پژوهش از بخش نیا یهاافتهی نییتب در

 یشناختروان یهاسازه نیترمهم از یکی هاسال یط نفس عزت که
 یبالا سطح درواقع[. 91] است شده یمعرف یآورتاب بر رگذاریتأث

 عمل ابتکار و یدرون نشاط از فرد که شودیم موجب نفس عزت
 یزندگ یهاشکست و مشکلات با مقابله در و گردد برخوردار یشتریب

 بهبود موجب عوامل نیا که دهد نشان خود از یشتریب مقاومت
 ینظام افراد به نفس عزت واقع در[. 9] گرددیم فرد یآورتاب سطح
 ،یشخص و یکار حوزه مسائل با مواجهه در که کندیم کمک

 تاً ینها و بپردازند آنها حل به سازگارانه و نندیبب حل قابل را موضوعات
 .شوند برخوردار یبالاتر یآورتاب از
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 یادیز جهات از زین خود شفقت ریمتغ نفس، عزت ریمتغ با همسو
 و یآگاهذهن بر تمرکز با خود شفقت. است مرتبط یآورتاب با

 گرید یسو از و سوکی از مشکلات و مسائل یینمابزرگ از یریجلوگ
 از بورع ییتوانا ها،یستگیشا و هایتوانمند و خود رشیپذ جادیا با

 ارتقا ار یآورتاب سطح بیترت نیبد و آوردیم دیپد را دشوار طیشرا
 وابطر جادیا قیطر از یاجتماع بعد در نیهمچن ریمتغ نیا. بخشدیم

 است رمؤث یآورتاب بهبود در زین گرانید اتیتجرب با مؤثر و مثبت
 در دیجد نسبتاً یهاسازه از که خود شفقت سازه واقع، در[. 11]

 یآورابت با یاچندجانبه و گسترده اریبس وندیپ است، یروانشناس
 یکل یایمزا با ارتباط در شتریپ آنچه به توجه با گرید یسو از. دارد
 نقش لیلد توانیم شد، گفته نفس عزت به نسبت خود شفقت یروان

 نفس عزت با سهیمقا در را یآورتاب بر خود شفقت ریتأث ترپررنگ
 که است یدرون ارزشمند منابع ازجمله یآورتاب ییسو از. شد متوجه

 رد مقاومت جمله از یمختلف لیدلا به بالا یآورتاب سطح با افراد
 ازگارانهس واکنش ،یهدفمند احساس مسئله، حل ییتوانا تنش، برابر

 رب توانندیم بالا، یاجتماع یتوانمند و ناگوار طیشرا مقابل در
 نیا از و نندک تجربه را یبالاتر یستیبهز کرده، غلبه یزندگ مشکلات

 بیرتت نیبد. باشند داشته خود یزندگ از یکاف یمندتیرضا جهت
 مشکلات کاهش ،یآورتاب ةنیزم در فرد یهایتوانمند یارتقا اثر
  یپ در را یروان یستیبهز شیافزا و یجانیه و یروان
 نفس عزت یبالا سطوح از برخوردار ینظام افراد واقع در[. 40] دارد

 عاداب در ذکرشده گوناگون یهاییتوانا به توجه با خود، شفقت و
 لاتمشک برابر در یمؤثر طرز به توانندیم یاجتماع و یفرد مختلف

 سر شتپ را هایناسازگار و هاتنش یشتریب تیظرف با و کنند رفتار
 .اشندب داشته یبالاتر یشناختروان یستیبهز جهیدرنت و گذارند

 نبودندردسترس به توانیم طرح نیا یهاتیمحدود ازجمله
 شنهادیپ راستا نیا در. کرد اشاره بازنشسته ای شاغل ینظام یهاخانم

 مدل در تیجنس نقش نییتع منظور به یآت قاتیتحق در که شودیم
 با نیهمچن. ردیپذ صورت زین گروه نیا یرو هایبررس پژوهش،

 اتمشکل و مسائل و یسرباز دوران یروان خاص یهایژگیو به توجه
 یستیبهز بر طرح نیا یرهایمتغ یاثرگذار که شودیم شنهادیپ آن،

 .ردیگ قرار یبررس مورد زین گروه نیا یشناختروان

 
 گیرینتیجه

 طوربه توانندیم نفس عزت و خود شفقت همچون ییهاسازه
 یستیبهز شیافزا در یآورتاب یگریانجیم با ای میمستق
 گام ینظام افراد یروان مشکلات بروز از یریشگیپ و یشناختروان
 خود، تشفق سازه برجسته نقش به توجه با نیهمچن. بردارند یمؤثر

 یاستار در مؤثر یاقدام تواندیم ریمتغ نیا سطح شیافزا بر تمرکز
 .باشد یشناختروان یستیبهز زین و یآورتاب بهبود

 
 نیا شبردیپ در ینحو به که یافراد یتمام از: یقدردان و تشکر

 دهکننلیتکم ینظام پرسنل از ژهیو به اند،نموده یاری قیتحق
 .شودیم یقدردان هانامهپرسش

 .تاس نشده گزارش سندگانینو توسط یمورد: یاخلاق هیدییتأ
 .است نشده گزارش سندگانینو توسط یمورد: منافع تعارض

 ،یلاص پژوهشگر ،(اول سندهینو) یاشراق نبیز: سندگانینو سهم
 نامور هومن ؛(%92) یآمار لگریتحل بحث، نگارنده مقدمه، نگارنده

 (%92ی )کمک پژوهشگر شناس،روش ،(دوم سندهینو)

.دش انجام یخاص نهاد یمال تیحما بدون قیتحق نیا: یمال منابع
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