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   چکیده 
عزت ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و  شفقت ای خود نقش واسطه   بررسی   هدف   با   پژوهش   این 
 کارکنان   از   نفر   480  بود.   همبستگی   نوع   از   توصیفی   حاضر   پژوهش   روش   . انجام شد با سازگاری شغلی  نفس 
گیری نمونه   شیوه   به   1398  - 1399  سال   در   تهران   شهر   19  منطقه   پرورش   و   آموزش   اداره   در   شاغل   مرد   و   زن 
عزت    ، ( 1991)   کارول   اجتماعی   تعهد   ، ( 2003)   نف   ورزی خودشفقت   های نامه پرسش   به   و   انتخاب   دسترس   در 

  استفاده   با ها  داده   تحلیل   دادند.   پاسخ (  1984)   دیویس و الفتکوویس   شغلی   سازگاری   و   ( 1989)   روزنبرگ نفس  
  دارای   اجتماعی   تعهد که    داد   نشان   نتایج   شد.   انجام     افزار نرم   در   و   ساختاری   معادالت   الگویابی   از 
 شغلی  سازگاری   بر نیز  ورزی  شفقت خود و    ، ( 0/ 01)   است   شغلی  سازگاری   بردار  معنی   و   مستقیم مثبت    اثر 
 سازگاری   بر   نفس عزت  و    اجتماعی   تعهد   مستقیم غیر   اثر ،  چنین هم (.  0/ 01)   دارد دار  معنی   و   مستقیم   اثر 

پژوهش   . ( 0/ 01)   بود دار  معنی ورزی  خودشفقت   واسطه   با   شغلی  نتایج  به  توجه   شود می   پیشنهاد   با 
 گیرد.  قرار  مدرسه   شناسان روان   و   مشاوران   توجه   مورد   آموزشی  برنامه   یک   عنوان   به ورزی  شفقت خود 
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 مقدمه
  نیرو،   این  دهندهتشکیل  عوامل  است.  آن  انسانی  نیروی  سازمانی،  هر  منابع  ترینمهم  از  یکی

  خدمت  در  را  خود  مهارت  و  استعداد  باشند،  داشته  کافی  انگیزش  اگر  که  هستند  احساس  با  افرادی

  و   آموزش   است.  پرورش  و  آموزش  ،هاسازمان  این  ترینمهم  از  یکی  برند.می  کار  به  سازمان

  توان نمی  که  ایسرمایه  (.)   است   کشوری  هر  آینده  و  امروز  سرمایه  پرورش

  که   گیرد،می  صورت  پرورش  و  آموزش  در  سازیانسان  نقش   ایجامعه   هر  در  نهاد.  آن  بر  قیمتی

  داشتن   لذا  (.)   است   واضح  و  مبرهن  دنیا  هایکشور  تمام  در  آن  ویژه  جایگاه

  سازگاری   داشتن  دارد.  فراوانی  اهمیت   هاییسازمان  چنین  در  ()  شغلی  سازگاری

  کارکنان   در  ()شغلی    استرس  از  ناشی  پیامدهای  از  تواندمی  سازمان  و  نهاد  هر  در  شغلی

  که  است  رفتارهایی   توصیف  و  شرح  شامل   شغلی  سازگاری  (.)  بکاهد

)  انجامدمی  جدید  کاری  نقش  با  مثبت   نگرش  و  افراد  وظایف  خوب  اجرای  به

  نیازهایشان  افراد  ،  ()  شغلی  سازگاری  نظریه  طبق  (.

  کار  تداوم  برای  کند.می  فراهم  هاآن  برای  نیازهایی  نیز  کار  محیط  و  آورندمی    کار  محیط  به  را

  (.)  برسند  تطابق  از  میزانی  به  بایدمی  کار  محیط  و  فرد

نفس  موضوع  شغلی  سازگاری  بر  ثیرگذارأت  عوامل  از  یکی  که  اندداده  نشان  هاپژوهش  عزت 

  محسوب  افراد  روان  سالمت   در  مهم  هایویژگی  از  یکی  نیز  آن  که  باشدمی  ()

  های موفقیت   و  شغلی  سازگاری  در  مهمی  نقش  عزت نفس  واقع  در  (.)  شودمی

 زندگی  به  رسیدن  راه  در  آنان  نیازمورد  شناختیروان  سازگاری   بر  نهایت در    که  چرا  دارد،  افراد

  است   مفهومی ،    عزت نفس (. )  گذاردمی  تأثیر  اجتماعی   موفق 

  بودن ارزشمند احساس  به کند،می زندگی آن با  فرد که  اعتقادی و  فرهنگی ساختار اساس بر  که

 ارزشمندی   از  فرد  ارزیابی  به  عزت نفس  (.)  شودمی  اطالق  جهان  در  فرد

 و  تأیید  تصویب،  درجه  از  است   عبارت  عزت نفس  (.)  گردید  تعریف  خود

 خود   ارزشمندی  مورد  در  فرد  که  قضاوتی  یا  و  کندمی  احساس  خود  به  نسبت   شخص  که  ارزشی

 نسبتا   شخصیتی ویژگی عزت نفس مختلف،های موقعیت  در مدتکوتاه نوسانات غمرعلی .دارد

 قضاوت  نوعی  عزت نفس  دیگر  بیان  به  (.)  دارد  زندگی  طول  در  ثابتی
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  اجتماعی  تعهد.  ()  باشدمی  وجودی  ارزشمندی  به  نسبت   شخصی

  اجتماعی   روابط  پیچیدگی  کاهش  به   سیستم  هر  اجزای   روابط  تنظیم  با  ()

  برای   عاملی  اجتماعی  تعهد  بنابراین  سازد،می  بینیپیش  قابل  را  دیگران  رفتار  و  کندمی  کمک

  خود   امر   این  .شودمی  اجتماعی  انسجام  و  همیستگی  نتیجه  در  و  جامعه  اعضای  نیازهای  ارضای

  شناختی   ناهماهنگی  کاهش  و  جامعه  اعضای   امنیت   احساس   افزایش  نتیجه  در  و  اعتماد   افزایش  به

  ایثار   آمادگی  جامعه  به  شانوابستگی  دلیل  به  افراد  که  شودمی  باعث  ت نهایدر  کند؛می  کمک  آنان

  معین  فرهنگ  در  اجتماعی،  تعهد   (.)  نمایند  پیدا  را   جامعه  برای   فداکاری   و

  داشتن   تیمار  و  خواری،غم  بستن،   عهد  گرفتن،  هعهد  به  کاری،  گرفتن  گردن  به  معنای  به  تعهد

  وفاداری  نشانه  تعهد  که  گفت   توانمی  مفهوم  این  تعریف  شدن  روشن  برای  (.)  است 

  فرد   سازگاری  باعث   و  است   مطابق  موقعیت   آن  از  دیگران  انتظارات  با  که  است   ثابت   رفتاری  به

  با   دیگر  سوی  از   و  فرد  قبلی  اعمال  به  سو   یک  از  انگیزش  این  .گرددمی  اجتماعی  موقعیت   با

 نظم  اتحاد  یآورندهوجود به عوامل  از یکی  و  شودمی مربوط رفتار  نوع آن نتایج  از آنان ارزیابی

  میزان  که  صورتی  در  (.)  شودمی  شناخته  اصول  بر  پاییندی  و

  به   نسبت   کافی  شناخت   کارکنان  و  شود  کنترل  کارکنان  در  ()  ورزیخودشفقت 

  فشارزا  عوامل  با  فرد  ،سازگاری  قدرت  افزایش  با  نهایت   در  باشند،  داشته  خود  شناختیروان  مسائل

  خودپنداره  ایجاد  به  منجر   که  عاطفی  و  جسمی  قدرت  از  مرکب  است  سندرمی  که   شود می  مواجه 

  هنگام   به   مراجعان  با   ارتباط  احساس  فقدان  عدم  و  شغل   به  نسبت   مثبت   نگرش  فرد،  در  مثبت 

  دارای   راورزی  شفقت خود  ، تجربی  ریزیطرح  پیشگامان  از  (  )  شود.می  وظیفه  انجام

  حس  خود(،  از  انتقاد  مقابل  در  خود  درک )  ()  خود  با  مهربان  اصلی  عنصر  سه

  به   بزرگتر  انسانی  تجارب  عنوانبه  خود  تجربه  دیدن  ()  مشترک   انسانیت 

 لحظه، در حضور  و دردناک   احساسات )پذیرش ( ) آگاهی ذهن و بودن(   تنها جای

 دیگر  عبارتی  به  .()  است   کرده  عنوان  (دردناک   احساسات  با  شدن  یکی  نه

)   ایمن  دلبستگی   چهارجوب  یک  درون  در  که   است   چندوجهی  ایسازهورزی  شفقت خود

 روانی  سالمت   و  ()  زیباشناسی  در  مهمی  نقش  و  کندمی  رشد  (

  نسبت  مثبت   موضع  یکورزی  شفقت خود  (.)   دارد  افراد  ()
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  کند می  بازگو   را  خود  احساسات  فرد  شفقت   رود.می   پیش   بد  چیز  همه  که  زمانی  است.  خود  به

شودمی  یکپارچگی  احساس  افزایش  و  تنهایی  و  خودمداری  احساس  کاهش  موجب   امر  این  که

(.) 

 کار  محیط   در   ( )   عزت نفس  و   خود   به   کارکنان   نگرش   نحوه   دیگر   طرفی  از 

 را  ( )   شغلی  بهزیستی   و  دهد   کاهش  هاآن  در  را  شغلی  ناامنی  احساس   تواندمی 

 برای  که  دارند   هایی قضاوت   خود   مورد  در   کارکنان   . ( )   دهد   قرار  تأثیر   تحت

 ارزش   از   کلی   ارزیابی   عزت نفس  کلی،   نگرش   یک   در   است.   مهمی   پیامدهای   دارای  سازمان، 

  اساس   بر   ها آن   بودن   ارزشمند   و   اهمیت  توانایی،   از   افراد   آگاهی   میزان   و   است  بوده   فرد   هر 

   خودشان   به   کارکنان   نگرش   لذا   (. )   شود می   محسوب   گذشته   تجربیات 

 بسیاری  که درحالی   کند.   ایفا   شان   شغلی   سازگاری   در   تواند می   مهمی   نقش   ها آن   عزت نفس   و 

 هستند   مند عالقه   خودشان   به   اساسا    افراد   که   گذارند می   این   بر   را   فرض   شناسی روان   نظریات   از 

 به  نسبت  افراد   که   دهد می   نشان     ( )   دیگران.   تا   هستند   خودشان   نگران   بیشتر   و 

 ترنامهربان   و   گیرتر  سخت  غریبه  افراد  یا   هستند  قائل   اهمیت  هاآن   برای  که   دیگرانی  تا   خودشان 

 از  ترس   خاطره  ب   خود،   به   نسبت  سختگیری  این   که   شود   تصور  چنین   است  ممکن   هستند. 

 منجر  بینی خودمرکز   به   خود   به   نسبت  داشتن   شفقت  اما   است،   خودمرکزبینی   یا   خودخواهی 

 شودمی   دیگران   به   نسبت  ودغدغه   شفقت  افزایش   به   منجر ورزی  شفقتخود   بلکه   شد،   نخواهد 

 یافته تکامل  ظرفیت یک ورزی شفقتخود   ( )  زعم   به  (. ) 

 میان  در   هستند   پیوندجویی   و   دلبستگی   شامل   که   شود می   ناشی   رفتاری   های سیستم   از   و   است

 هایاحساس   شود، می   ناشی   کردن   مراقبت  سیستم   از  که   تعلق   و   ایمن  دلبستگی   حس   ها، انسان

  و   اضطراب   کاهش   و   شادکامی   افزایش   مراقبت،   و   داشتن   دوست  ارزش   از   برخورداری   امنیت، 

  و   کنند می  رشد   امن   و   مطمئن   محیط   در   که   افرادی   دلیل   همین   به   دارد.   پی   در   را   افسردگی 

  قادر   بیشتر   باید   کنند می   تجربه   خود   مراقبین   با   را   معتبرسازی   و   کننده  حمایت  روابط   که   کسانی 

 ناامن،  های محیط  در   که   هستند   افرادی   متقابال   کنند،   رفتار   خودشان   با   مراقبت  و   شفقت  با   باشند 

 نیافته  رشد   خوبی   به   ها آن   بخشی خودآرام   سیستم   احتماال    کنند، می  رشد   تهدیدکننده   و   پراسترس 

)  برخوردارند   شفقت  از   معدودی   شده   درونی  های مدل  از   و   است
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ورزی شفقتخود   که   دهد می   نشان     ( )   یافته   نتایج   ( 

 نایل  خود   ماهیت  شناخت  به   آن   پی  در  که   کندمی   ادراکی  سیستم   یک   دارای  را  شخص   مطلوب، 

  مناسبی های  واکنش   و  العمل   عکس   تواند می   شخص  بحرانی،  مواقع   در  اساس   این   بر   و  آید می 

  دهد.   نشان   خود   از 

  نظر   در   به   افراد   گرایش   معنی   به   فردی   بین   روابط   در   را   اجتماعی   پذیری مسئولیت   یا   تعهد   توان می 

  اجتماعی  نظر   از  که   فردی  (. )  دانند می   خودشان   کنار   در  دیگران  گرفتن 

  گروه   به   نسبت   است،   اعتماد   با   و   مستقل   پذیرد، می   را   خویش   عمل   پیامدهای   آگاهانه   است،   مسئول 

  نوعی   به   را   اجتماعی   تعهد   و   مسئولیت   متفکران   برخی   رو،   این   از   دارد،   تعهد   احساس   و   است   ملتزم 

  از   بسیاری   مبنای   که   است   اخالقی   عادتی   شهروندی   اخالق   دانند. می   شهروندی   اخالق   با   مترادف 

  شود می   اطالق   عمومی   کاالی   به   نسبت   شهروندی   پذیری مسئولیت   حس   به   و   است   شهروندی   فضایل 

  که   داد   نشان     ( ) های  پژوهش   نتایج   راستا   این   در   (. ) 

  و   کارکنان  نفس  به  اعتماد   و  مدی آ خودکار   و   خود   از  مثبت   تصور  افزایش   موجب  باال   اجتماعی   تعهد 

  است   ممکن     ( )   نظر   طبق   شود.. می   محیطی های  استرس   منفی   آثار   کاهش 

  کدام   هر   که   باشد   متفاوتی   فیزیولوژیکی های  سیستم   دلیل   به   عزت نفس   و   خود   شفقت   بین   تفاوت 

  دفاعی   یمن، ناا   ستگی ب دل   با   )مرتبط   کننده تهدید   سیستم   شدن   غیرفعال   باعث   خود   شفقت   کنند. می   ایجاد 

  احساسات   با   )مرتبط  کننده مراقبت های  سیستم   شدن  فعال   و  خودمختار(   سیستم   برانگیختگی  و   شدن 

   پژوهش   نتایج   اساس   این   بر   (.   & )   شود می   امنیت(   و   ایمن،   دلبستگی 

  محسوب   کارکنان   انگیزش   برای   مهم   منبعی   عزت نفس   که   داد   نشان     ( ) 

  کارکنان   بین   در   را   سازگاری   و   خوشبختی   احساس   و   سالمت   افزایش   موجبات   عزت نفس   و   شود می 

  افزایش   دهد می   نشان   ( )     ( )   ی ها پژوهش   کند. می   فراهم 

  شغلی   سازگاری   است.   همراه   سالمت   افزایش   و   دی آم خوکار   و   عزت نفس   افزایش   با   شغلی   سازگاری 

  نقش   تعیین   هدف   با   پژوهش   این   است.   شغلی   زندگی   از   رضایت   کننده بینی پیش   مستقیم غیر   طور به 

  . گرفت   انجام   شغلی   سازگاری   با   عزت نفس   و   اجتماعی   تعهد   بین   رابطه   در ورزی  خودشفقت ای  واسطه 

  این   شغلی   سازگاری  اهمیت   به  توجه  با   دارد.   توجه   نیز  کاربردی   های زمینه   به   پژوهش   دیگر   سوی  از 

  عوامل   بررسی   به   شناختی روان   منظر   نظر   از   زا آسیب   و   مخرب   پدیده   این   بررسی   هدف   با   پژوهش 
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  آموزش   کارکنان   در   شغلی   سازگاری   با   مرتبط   عوامل   بهبود   و   زمینه   این   در   مطالعه   و   پرداخته   آن   بر   ثر ؤ م 

  شناختی روان   خدمات   و   مشاوره   مراکز   برای   پژوهش   این   باشد.   کاربردی   تواند می   19  منطقه   پرورش   و 

  نتایج   کنند می   تالش   خود   کارکنان   شغلی   سازگاری   بهبود   زمینه   در   که   نهادهایی   و   ها سازمان   چنین هم   و 

 است.   شده   داده   نمایش   1  شکل   در   پژوهش   پیشنهادی   الگوی   . داشت   خواهد   کاربردی 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 روش 

 گیرینمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه

جامعه    است.از طریق الگویابی معادالت ساختاری    همبستگی  نوع  از  توصیفی  حاضر،  پژوهش

  19  منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره  در  شاغل  مرد  و  زن  کارکنان  کلیهشامل    پژوهش  این  آماری

  ( کرامر  فرمول  اساس  بر)  نفر  480  که  بود   نفر(  150000)  1398- 99  تحصیلی  سال  در  تهران  شهر

  و  نیبشیپ یهاریمتغ پژوهش نیا در شد. انتخاب نمونه نفر 40 کنندهبینیپیش متغیر هر ازای به

 در  که (بعد 6) ورزیخودشفقت  و بعد( 2) عزت نفس  بعد(، 4) اجتماعی تعهد شامل ایواسطه

  روش  شدند.  انتخاب  دسترس  در  گیری نمونه  شیوه  به  بودند(  بینپیش  متغیر  12  شامل  مجموع

  نامهپرسش  از  استفاده  با  پژوهش  به  مربوط  اطالعات  و  بودای  کتابخانه-میدانی  پژوهش  اجرای

 معادل  نفر،  250  که  داد  نشان  کنندگان شرکت   شناختیجمعیت   هایویژگی  بررسی  شد.  آوریجمع

 اختصاص   خود  به  زنان  را  درصد   47/ 9  معادل  نفر  230  و  مردان  را  نمونه  کل  از  درصد  52/ 1

 ،سال  35  تا  30  افراد  درصد  12/ 7  سال،  30زیر  افراد  را  نمونه  کل  از  5/ 4  معادل  ،چنینهم   اند.داده

تعهد اجتماعی 

سازگاری شغلی

 عزت نفس

ورزیشفقت خود
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  را  درصد  31/ 5  و  سال  45  تا  41  بین  افراد  درصد  37/ 1  سال،  40  تا  36  بین  افراد  درصد  13/ 3

 مدرک   دارای  کارکنان  از  درصد  13/ 1  تحصیالت  اساس  بر  نیز  و  دارند  قرار  سال  45  باالی  افراد

  و   ارشد  کارشناسی  مدرک   دارای  درصد  26/ 3  و  کارشناسی  مدرک   دارای  درصد  60/ 6  کاردانی،

  5 بین کارکنان درصد 26/ 0 سال، 5 زیر کنندگان  شرکت  از درصد 10/ 5 چنینهم اند.بوده باالتر

 سال   15  باالی  هم   درصد  47/ 9  و  سال  15  تا  11  بین  کنندگان  شرکت   درصد  15/ 6  سال،  10  تا

 متأهل  هم  درصد  87/ 1  و  مجرد   پژوهش  در  نمونه   افراد  از  درصد   12/ 9.شتنددا  خدمت  سابقه

  درصد   5  و  پیمانی  استخدام  درصد   31/ 7  و  رسمی  استخدام،  نوع  نظر   از  افراد  درصد  63/ 3  بودند.

 بودند.  دادی قرار نوع از هم

 

 پژوهش   ابزار 

   توسط   ورزیشفقت خود  مقیاس  (:  )  ورزیشفقتخود  مقیاس

   خود   با   مهربانی   مقیاس خرده   شش   ماده   26  با   دهی خودگزارش   ابزار   این   شد.   ساخته     ( ) 

  ( )   خود   به   نسبت   قضاوت   (، 26  و   23  ، 19  ، 12  ، 5  های )ماده   ( ) 

  (، 15  و   10  ، 7  ، 3  های )ماده   ( )   انسانی   اشتراکات   (، 21  و   16  ، 11  ، 8  ، 1  های )ماده 

  ، 14  ، 9  های )ماده   ( )   آگاهی ذهن   (، 25  و   18  ، 13  ، 4  های )ماده   ( )   انزوا   از   دوری 

  هر   سنجد. می   را   ( 24  و   20  ، 6  ، 2  های )ماده   ( )   افراطی   سازی همانند   و   ( 22  و   17

 گاهی  =3  ندرت،  به  =2  هرگز،  تقریبا  =1)  ایدرجه  5  لیکرت  مقیاس  اساس  بر  ابزار  این  ماده

  ، 11  ،8  ،6  ،4  ،2  ،1  هایماده  شود.می  گذارینمره  همیشه(  تقریبا   =5  و  اوقات  اغلب   =4  اوقات،

  تا   26  بین  نمرات  دامنه  شوند.می گذارینمره  معکوس   صورتبه  25  و  24 ،21  ،20  ،18  ،16  ،13

  دست   به  0/ 92  کرونباخ  آلفای  روش  طریق  از  را  مقیاس  کلی  اعتبار    ()  است.  130

  گزارش   0/ 81  تا  0/ 75  دامنه  در  راها  زیرمقیاس  از  یک  هر  کرونباخ  آلفای  ضریب   چنینهم   و  آورده

  گزارش   0/ 45  داینر  زندگی  از  یتارض   مقیاس  با را  مقیاس  همگرای  روایی  ضریب چنینهم  کرد.

 متخصصان   و  نظرانصاحب   نظر  با  را  ابزار  محتوایی  روایی    ()  است.  کرده

  بر  کرونباخ  آلفای  روش  با  را  آن  پایایی  و  تأیید  مشهد  فردوسی  دانشگاه  و  پزشکی  علوم  دانشگاه

 پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و پرستاری  دانشکده  کارشناسی  مقطع   دانشجویان  از  نفر  250  روی

  کرونباخ  آلفای  ضریب   از  استفاده  با  مقیاس  پایایی  پژوهش،  این  در  کردند.  محاسبه  0/ 81  مشهد
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  انزوا  ، 0/ 83  انسانی   اشتراکات   حس  ،0/ 89  خودقضاوتی   ،0/ 89  خودمهربانی  های مقیاسخرده  برای

  مقیاس   کل   نمره   از   پژوهش  این  در  آمد.  دست   به   0/ 88 همانندسازی بیش   و  0/ 87  آگاهی ذهن   و   0/ 86

  با   برابر   مقیاس   کل   ضریب   و   استفاده   کرونباخ   آلفای   ضریب   از   آن   پایایی   بررسی   منظور   به   و   شد   استفاده 

 آمد   دست   به   0/ 89

تعهد پرسش   :( )   اجتماعی   تعهد   نامهپرسش  نامه 

، قانونی ،  اقتصادی   مقیاسخرده   4،  ماده   20  با   ابزار  این   شد.  ساخته     ( )   توسط   اجتماعی 

  ای درجه   5  لیکرت   مقیاس   اساس  بر   ابزار   این   ماده   هر   . سنجد می   را   دوستانه   بشر   و   اخالقی 

 شود می   حداکثر  و   حداقل  گذاری نمره   کم(   =خیلی1  و   کم   =2  حدی،   تا   = 3  =زیاد،4  زیاد،  خیلی   = 5) 

 کرونباخ  آلفای   روش   از   استفاده   با   آن،   سازندگان   توسط   ابزار   پایایی  (. ) 

 دامنه  در   ها مقیاس خرده  کرونباخ  آلفای   ضریب   چنین هم  (. )  است  آمده دست به  0/ 84

 با   ابزار   پایایی   داخلی   پژوهش   یک   در   (. )  است   آمده دست به   0/ 81  تا   0/ 62

 (.)  است   شده   محاسبه   0/ 85  کل   کرونباخ   آلفای   ضریب   از   استفاده 

 کرونباخ  آلفای  ضریب   از  آن   پایایی  بررسی   منظور  به   و   شد   استفاده   کل  نمره   از  پژوهش  این   در 

   آمد   دست   به  0/ 80  ضریب   و  استفاده 

    ( )   توسط   عزت نفس   نامه پرسش   : ( )   عزت نفس   مقیاس 

نفس  مقیاس،خرده  دو  و  است   ماده   10  شامل  و  است   شده  تهیه )  مثبت   عزت 

  (. )  سنجدمی  را   (  )  منفی  عزت نفس  و  (

 مخالفم = 2 موافقم، =3 موافقم، کامال  = 4) ایدرجه 4 لیکرت مقیاس  اساس بر  ابزار این  ماده هر

 سازندگان توسط  مقیاس پایایی (.)  شودمی گذارینمره مخالفم( کامال   =1 و

 برای  دیگری  پژوهش   در  چنینهم  است.  آمدهدست به  0/ 73  کرونباخ  آلفای  روش  طریق  از  آن،

  روایی  (.)  است  شده  محاسبه  0/ 91  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  پایایی  تعیین

  همبستگی   ضریب    ( )  اجتماعی  حمایت   مقیاس  از   استفاده  با  مقیاس  همگرای

 داخلی،   پژوهش  یک  در  (.)  است   آمدهدست به  0/ 01  سطح  در  دارییمعن  و  0/ 47

  کل   نمره   از  پژوهش  این  در  (.)  است  شده  گزارش  0/ 89  کل  کرونباخ  آلفای

  کل  ضریب  و  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب   از  آن  پایایی  بررسی  منظور  به   و  استفاده   مقیاس

 آمد دست به  0/ 87 با برابر مقیاس
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شغلی    سازگاری نامه  پرسش   : ( )   شغلی   سازگاری   نامه پرسش 

  و  است  ماده   36  دارای   ابزار   این   شد.   ویرایش   و   تدوین     ( )   توسط 

 راحتی،  ارزش  پیشرفت،   ارزش   های مقیاسخرده   و   شغلی   سازگاری   میزان  سنجش  آن   هدف

  باشد. می  سازگاری   سبک   خودمختاری،   ارزش   ایمنی،  ارزش   دوستی،نوع   ارزش   پایگاه،   ارزش 

 بدون  (، 2)   مخالفم   (، 1)   مخالفم   خیلی   ای درجه  5  لیکرت   مقیاس   اساس   بر   ابزار   این   ماده   هر 

 .بود   مقیاس خرده   هفت  دارای   نامه پرسش   این   باشد. می   ( 5)   موافقم   خیلی   (، 4)   موافقم   (، 3)   نظر 

 88/0  کرونباخ   آلفای   روش   از   استفاده   با     ()   توسط   ابزار   پایایی   ضریب

 شهرابی   پژوهش   در   ابزار   روایی   تعیین   برای   است.   شده   گزارش  81/0  را   ابزار   روایی   ضریب  و 

 بر  دانت  شغلی   رضایت  نامه پرسش   با   شغلی   سازگاری   نامه پرسش   همزمان   طور   به  فراهانی   و 

 آزمون  دو   در   ها آزمودنی  نمره   بین   همبستگی   میزان   سپس   شد.   اجرا   نفری   50  نمونه   یک   روی 

  این   قبول   قابل   و   کافی   سازه   روایی  نشانگر   که   آمد دستبه   73/0  همبستگی   ضریب  شد.   محاسبه 

    ( )   پژوهش   در   (. )   است  نامهپرسش 

 برای  کرونباخ   آلفای  چنین هم   است.   شده   گزارش   81/0  کرونباخ   آلفای   ابزار  پایایی   بررسی   برای 

 نوع  ارزش  ، 80/0  پایگاه   ارزش   ، 85/0  راحتی   ارزش  ، 79/0  پیشرفت  ارزش   ، 84/0  ها ماده   کل 

  76/0  سازگاری   سبک   و   70/0  خودمختاری   ارزش   ، 82/0  ایمنی   ارزش   ، 90/0  دوستی 

 پایایی  بررسی   منظور   به   و   استفاده   نامه پرسش   کل   نمره   از   پژوهش   این   در   است.   آمده دستبه 

 آمددستبه   78/0  ضریب  و   استفاده   کرونباخ   آلفای   ضریب  از  آن 

 

 هایافته
  است. شده ارائه 1 جدول در تحقیقهای  متغیر برای  توصیفیهای  یافته
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  بهنجار  توزیع  از  جدی  انحراف   پژوهش  متغیرهای  از  یک  هیچ   دهدمی  نشان  1  جدول  نتایج

  3دامنه)  در  کشیدگی  و  (-2  و  2)  دامنه  درها  نمره  توزیع  کجی  منابع  اغلب   براساس  ندارند.  )نرمال(

  ازمتغیرهای   یک  هیچهای  داده  توزیع  ،()  کرد  فرض  بهنجار  توانمی  را  (3-  و

  فرض   )نرمال(  بهنجار  را  هادهدا  توزیع  توانمی  بنابراین  است.  نکرده  تخطی ها  دامنه  این  از  پژوهش
  شغلی،  سازگاری  وورزی  شفقت خود  ،عزت نفس  اجتماعی،  تعهد  بین  رابطه  بررسی  جهت   کرد.

  نشان   3  جدول در  پیرسون  همبستگی   آزمون  از  حاصل  نتایج   .شد اجرا  پیرسون  همبستگی  آزمون
  0/ 22)  ورزیشفقت خود  و  (<0/ 001  و  0/ 19)  عزت نفس  با   اجتماعی  تعهد  بین  دهدمی

 افزون  دارد.  وجوددار  معنی  مثبت  رابطه  (<0/ 05  و  0/ 11)  شغلی   سازگاری  با  و  (<0/ 001  و
عزت   و  (  <0/ 05  و    -13/0)  شغلی  سازگاری  باورزی  شفقت خود   دهدمی  نشان  نتایج  آن،  بر

  نهایت   در  و  دارد.  وجوددار  معنی  منفی   رابطه  (<0/ 05  و     - 0/ 16)ورزی  خودشفقت   با  نفس

 دارد. وجوددار معنی مثبت  رابطه (<0/ 001 و 0/ 31) شغلی  سازگاری با عزت نفس بین

نفس  اجتماعی،  پژوهش)تعهد  متغیرهای  بیندار  معنی   رابطه   یدأئت  به  توجه  با   ، عزت 
ورزی  شفقت خودای واسطه نقش  بررسی امکان یکدیگر با شغلی( سازگاری وورزی شفقت خود

  به  پاسخگویی  برای  است.  فراهم   شغلی  سازگاری  با  عزت نفس  و  اجتماعی  تعهد  بین  رابطه  در

  برازشهای  شاخص  2  جدول  گردید.  استفادهالگویابی معادالت ساختاری    روش   از  فرضیه   این
  خی  نسبت   پژوهشگران  مدل،  برازش  هایشاخص  تعیین  منظور  به  دهد.می  نشان  را  نهایی  مدل

  و   ()  برازندگی  شاخص،  ()  تطبیقی  برازندگی  شاخص  ،3  از  کمتر  آزادی  درجه  به  دو
 خطای   واریانس  دوم  ریشه  ، 0/ 90  مساوی  یا  بزرگتر  ()   افتهیتعدیل  برازندگی  شاخص

 از  را  0/ 90  از  بزرگتر  ()  تطبیقی  غیر  برازندگی  شاخص  و   0/ 08  از  کمتر  ()  تقریب 

 دانند.می  مدل ارزیابی  برای مطلوب هایشاخص از و  مناسب  برازش هاینشانه
 

      

    

 

  ( )   آزادی  درجه   به  دو   خی   نسابت   شاود، می   مشااهده   2و    1  های جدول   در   طورکه همان 

 و  بوده  برخوردار  قبولی  قابل مقادیر از  برازشهای  شااخص  باشاد.میدار معنی  و  بوده 2/ 81  برابر

  .است   مطلوبی  برازش دارای پیشنهادی مدل نتیجه در
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>

 

  سازگاری   بر دار  معنی   و   مثبت   مستقیم،   اثر   دارای   اجتماعی   تعهد   شود، می   مشاهده   که   گونه همان 

دار  معنی   و   مستقیم   اثر   دارای ورزی  شفقت خود   بر   اجتماعی   تعهد   (. = 2/ 10  ،   0/ 096)   باشد می   شغلی 

  (. = 2/ 47،    0/ 11)   دارد   شغلی   سازگاری   بر   مستقیم   اثر ورزی  خودشفقت   (. = 4/ 96،  0/ 22)   بود 

  (. = 7/ 33،    0/ 32)   باشد می   شغلی   سازگاری   بر دار  معنی   و   مثبت   مستقیم،   اثر   دارای   عزت نفس 

  نتایج   چنین هم   (. = 3/ 55،    - 0/ 16)   بود دار  معنی   و   منفی   اثر   دارای ورزی  شفقت خود   بر   عزت نفس 

  عزت نفس   مستقیم   غیر   اثر   و   مثبت   صورت به (    0/ 03)   اجتماعی   تعهد   مستقیم   غیر   اثر   داد   نشان 

  این   است. دار  معنی ورزی  خودشفقت   واسطه   با   شغلی   سازگاری   بر   مثبت   صورت   به   (   0/ 02) 

  اثر   شغلی   سازگاری   بر ورزی  خودشفقت   واسطه   با   عزت نفس   و   اجتماعی   تعهد   داد   نشان   ها یافته 

  تعهد   بین   رابطه   در ورزی  خودشفقت "   که   این   بر   مبنی   پژوهش   فرضیه   که   دارند دار  معنی   غیرمستقیم 

تعهد اجتماعی 

سازگاری شغلی

 عزت نفس

ورزیشفقت خود

096/0 

32/0 

11/0 

22/0 

16/0 - 
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  نتایج   آن  بر   افزون  کنند. می  تأیید  را  " دارد  ای واسطه   نقش  شغلی  سازگاری   با   عزت نفس  و   اجتماعی 

  درصد   21ورزی خودشفقت   و  عزت نفس   اجتماعی،  تعهد  که  داد  نشان الگویابی معادالت ساختاری 

  سازگاری   بین   که   داد   نشان   پژوهش های  یافته   . کند می   تبیین   را   کارکنان   شغلی   سازگاری   واریانس   از 

  ادامه  در  دارد.  وجود دار  معنی   مثبت  رابطه   عزت نفس   و  اجتماعی  تعهد  با ورزی خودشفقت  و  شغلی 

ساختاری    نتایج  معادالت  نفس   و   اجتماعی   تعهد   که   داد   نشان الگویابی    واسطه   با   عزت 

 دارد.   ای( واسطه   )نقش دار  معنی   غیرمستقیم   اثر   شغلی   سازگاری   بر ورزی  خودشفقت 

 گیرینتیجه و بحث
دار  معنی   و   مثبت   رابطه   کارکنان   شغلی   سازگاری   و   اجتماعی   تعهد   بین   داد   نشان   پژوهش   این   نتایج 

    ( )   و   ( )   های یافته   با   یافته   این   دارد.   وجود 

  اجتماعی  گروه  یک  بودن  کارکردی  به  ،تعهد  گفت   توانمی  یافته  این  تبیین  در  باشد.می  همسو 

  اساس   بر  شود.می  اجتماعی  تعهد  ایجاد  موجب   فردی  تعهدات  یکپارچگی   که   چنان  کند،می  کمک

  برسند  مطلوب  رضایت  و لذت به تا پردازند،می کنش  به خودخواهی  اساس بر فرد مبادله نظریه

  چون  بدهد،  چیزی   باید  گیرد،می  آنچه  ازای  در  کسی   هر   گیرد.نمی  صورت  خالء  در  فرد   کنش  اما

 نداشته   وجود  متقابل  رضایت   اگر  و  است   پاداش  از   آنان  کردن  محروم  معنی  به  دیگران  توجهیبی

  مجموعه  شغلی  سازگاری  طرفی  از  .گرفت   نخواهد  صورت  اجتماعی  کنش  هیچ  باشد،

  ایگونه  به  بتواند  تا  دهدمی  تغییر   را  خود   رفتار  یا  ساخت   آنها  وسیله   به   فرد  که  است   هایی واکنش

  سازش   و  برخورد  جنبه  سازگاری  که   این  یا  دهد  پاسخ   جدید  ایتجربه  با  معینی  شرایط   به  موزون

 نظریۀ  (،)  دهدمی  نشان  محیط  و  فرد  بین  تعامل  در  را  محیط  با

 است.  محیط  و  فرد  بین  ارتباط  مفهوم  بر  مبتنی  ()  شغلی  سازگاری

  کار   داند؛می  گام  به  گام  مداروظیفه  فرایندهای  از  بیش  چیزی  را  کار  شغلی  سازگاری  نظریۀ

  متغیرهای  از  بسیاری   و  تنیدگی  پاداش،  رضایت،  از   منبعی  و  گیرد   برمی   در  را  انسانی  تعامالت

  هنگام   در   ویژه ه ب   تواند می   شغلی   سازگاری   و   اجتماعی   تعهد  بین  رابطه  است.  دیگر   شناختیروان

  پژوهش   این   نتایج   چنین هم   باشد.   اهمیت   حائز   افراد   شغلی   رشد   فرایند   در   بحرانی  عطف  نقاط   بررسی 

  این   نتایج   دارد.   وجود دار  معنی   و   مثبت   رابطه   کارکنان   شغلی   سازگاری   با   عزت نفس   بین   داد   نشان 
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  فزایناده   تاثیر   گفت   توان می   یافته   این   تبیین   در   باشد. می   همسو     ( )   یافته   با   پژوهش 

  نتیجه   توان می   بنابراین   است.   گرفته   قرار   تأیید   مورد   کارکنان   شغلی   سازگاری   بار   ساازمانی   نفس عزت  

  مطالعه   مورد   سازمان   در   کارکنان   شغلی   سازگاری   ارتقاای   و   تأثیرگاذاری های  راه   از   یکای   کاه   گرفات 

  سازمانی   عزت نفس   است.   کار   محیط   در   آن های  شااخص   و   عزت نفس   ارتقای   پرورش(،   و   )آموزش 

  مفید   سازمان،  در  ارزشامندیش  و  اهمیات   میزان  از  فرد   وقوف   کارآمدیش،  میزان  از  فرد  ادراک   شامل 

  کارهاا   انجاام   در   توانایی   دیگران،   با   مساعی   تشریک   در   فرد   توانایی   سازمان،   در   فرد   سودمندی   و   بودن 

  استفاده   و   سازمان   در   فرد   گرفتن   جدی   سازمان،   در   فرد   اهمیت   درجه   فرد،   به   اعتماد   میزان   متفااوت،   ی 

  ها، پیام   سازمان   که   هایی موقعیت   در   سازمان   در   فرد   عزت نفس   پاس   است.   وی   های توانمندی   از 

  سازد، می   فراهم   کارکنان   ارزش   و   صالحیت   با   ارتباط   ایجاد   در   را   ساختاری های  بحث   یا   ها فرصت 

  دیگران،   باا   مساعی   تشریک   در   فرد   توانایی   بودن،   مفید   و   کارآمد   از   فرد   ادراک   رشد   یابد. می   رشد 

  در   فارد   گارفتن  جادی  و   فارد  اهمیت   درجه   فرد،   به   اعتماد   میزان   متفاوت،   کارهای  انجام   در   توانایی 

  عزت نفس   نظریه   طبق   گردد. می   کارکنان   بین   در   شغلی   سازگاری   افازایش   موجاب   کاار   محایط 

  محیط   در  گارفتن  جدی   و  اهمیت  اعتماد،   مساعی،   تشریک   بودن،  مفید   احساس   که  افرادی   روزنبرگ 

  نتیجه   در   ( )   دارند   رفتارهایشان   و   خود   از   مثبتی   ارزیابی   باشند،   داشته   کار 

 گردد. می   واقع   ثر ؤ ما   هاا آن   شاغلی   عملکرد   و   شغلی   تعهد   سازمانی،   رفتار   بر   احساس   این 

  شغلی   سازگاری   بر   دار معنی   و   مثبت   مستقیم،   اثر   دارای   اجتماعی   تعهد   داد   نشان   تحلیل   نتایج 

  اثر   اجتماعی   تعهد   چنین هم   دارد. دار  معنی   و   مستقیم   اثر   شغلی   سازگاری   بر ورزی  شفقت خود   باشد. می 

  بود. دار  معنی   و   منفی   اثر   دارای ورزی  شفقت خود   بر   عزت نفس   دارد. ورزی  شفقت خود   بر   مستقیم 

  عزت نفس   غیرمستقیم   اثر   و   مثبت   صورت   به   اجتماعی   تعهد   مستقیم   غیر   اثر   داد   نشان   نتایج   چنین هم 

ای  واسطه   نقش   بنابراین   است. دار  معنی ورزی  خودشفقت   واسطه   با   شغلی   سازگاری   بر   مثبت   صورت   به 

نفس   و   اجتماعی   تعهد   بین   رابطه   در ورزی  خودشفقت   اثرغیرمستقیم   و    شغلی   سازگاری   با   عزت 

نفس   اجتماعی،   تعهد   مسیر،   تحلیل   نتایج   براساس کلی  طور به   . شد   تأیید   کارکنان    و   عزت 

  کند. می   تبیین   مطالعه   این   در   را   کارکنان   شغلی   سازگاری   واریانس   از   درصد   21ورزی  شفقت خود 

عزت    و   اجتماعی   تعهد   با ورزی  خودشفقت   و   شغلی   سازگاری   بین   که   داد   نشان   پژوهش های  یافته 

عزت    و   اجتماعی   تعهد   که   داد   نشان   مسیر   تحلیل   نتایج   ادامه   در   دارد.   وجود دار  معنی   مثبت   رابطه   نفس 
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  دارد.   ای( واسطه   )نقش   دار معنی   غیرمستقیم   اثر   شغلی   سازگاری   بر ورزی  خودشفقت   واسطه   با   نفس 

  این   تبیین   در   باشد. می   همسو     ( ) و        ( )   ی ها یافته   با   یافته   نتایج 

  یافتن،   آگاهی   خود،   به   نسبت   فرد   مراقبت   احساس   موجب ،  ورزی خودشفقت   ، گفت   توان می   یافته 

  نیز   وی   تجارب   که   نکته   این   پذیرش   و   خود های  شکست   و   نابسندگی   به   نسبت   داوری   بدون   نگرش 

  موجب   مطلوبی   نحو   به   تواند می   خود   شفقت   بنابراین   شود. می   است،   بشری   معمول   تجارب   از   بخشی 

  که   کند می   عمل   ای سازه   عنوان   به ورزی  خودشفقت   شود.   شغلی   سازگاری   نتیجه   در   و   شغلی   رضایت 

  هوشیاری   و   انزوا   مقابل   در   انسانی   اشتراکات   خود،   کردن   قضاوت   مقابل   در   خود   با   مهربانی   لفه ؤ م   سه 

  سیستم   یک   دارای   را   شخص   لفه، ؤ م   سه   این   ترکیب   کند. می   ترکیب   را   افراطی   سازی   همسان   مقابل   در 

  بحرانی   مواقع   در   اساس   این   بر   و   آید می   نایل   خود   ماهیت   شناخت   به   آن   پی   در   که   کند می   ادراکی 

   خویشتن   تحقق   رویکرد   در   دهد.   نشان   خود   از   مناسبی های  واکنش   و   العمل عکس   تواند می   شخص 

  رشد   برای   خود های  شکست   و ها  رنج   پذیرفتن   منظور   به   افراد   به   کمک   اهمیت   بر     ( ) 

  چیزی   همان   بردن   رنج   و   خوردن   شکست   هنگام   خود   درک   در   افراد   کردن   تشویق   شود. می   کید أ ت   افراد 

  داند. می   خود   وجود   به   نسبت   پذیرش   و   محبت   بخشش،   با   قضاوت،   بدون   ادراک   مازلو   که   است 

  رفتاری   قواعد   آن   از   استفاده   با   توانند می   افراد   که   کند می   عمل   مکانیزمی   عنوان به ورزی  خودشفقت 

ورزی  خودشفقت   که   است   داده   نشان   متعدد   مطالعات   نمایند.   تنظیم   محیط   با   مطابق   و   شناسایی   را   خود 

  برد می   باال   را  هیجانی   آوری   تاب   دارد؛ دار  معنی   و   مستقیم   رابطه   شغلی   سازگاری  و  شغلی   رضایت   با 

  فرونشانی  به   کمتری   گرایش   باشند   شخصیتی   خصیصه   این  از   باالتری  درجات  واجد   افراد  چنانچه   و 

  پژوهش   این   نمونه   که   شود   توجه   است   الزم   پایان   در   (. )   دارند   افکار   نشخوار   یا 

  تعمیم   در   که   بود   تهران   شهر   19  منطقه   پرورش   و   آموزش   اداره   در   شاغل   مرد   و   زن   کارکنان   به   محدود 

  با   شود می   انجام   آینده   در   که   مطالعاتی   در   شود می   پیشنهاد   چنین هم   . شود   احتیاط   باید   نتایج   پذیری 

  به   پژوهش   این   در   گیرد.   قرار   پژوهش   مورد   نیز   آن   و   ارائه   یی ها فرضیه   نیز   جنسیت   متغیر   به   توجه 

  پرداخته   شغلی   سازگاری   با   زاد   برون   متغیرهای   بین   رابطه   در ورزی  خودشفقت ای  واسطه   نقش   بررسی 

پذیری  انعطاف   )مانند   شناختی روان   متغیرهای   سایر   اثر   آتی های  پژوهش   در   شود می   پیشنهاد   شد. 

  عنوان به ورزی  شفقت خود   چنین هم   شود.   بررسی   شغلی   سازگاری   بر   ( شناختی روان   بهزیستی   شناختی، 

  مشاوران،   و   گیرد   قرار   توجه   مورد   مدرسه   شناسان روان   و   مشاوران   توجه   مورد   آموزشی   برنامه   یک 

  خود   شفقت   و   اجتماعی   حمایت   آموزشی های  پکیج   وجود   به   توجه   با   درمانگران   و   بالینی   روانشناسان 
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  از   را   آنان   خود   شفقت   و   عزت نفس   اجتماعی،   تعهد   ترتیب به   کارکنان   شغلی   سازگاری   ارتقاء   برای 

 دهند.   افزایش   آموزشی   های کارگاه   طریق 

 

قدردانی   و   تشکر 
  شهر تهران  19کارکنان زن و مرد شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه  بدین وسیله از کلیه  

 کمال تشکر و قدردانی را داریم.   د ندن رسا که در انجام این پژوهش ما را یاری  

 

 منافع   تضاد 
 است.  نشده  بیان   نویسندگان  توسط   منافع  تعارض   گونه هیچ 
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