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  چکیده

وانشناختی و شفقت به با توجه به اهمیت روزافزون مسئله بیکاری در دنیا به نظر می رسد دو متغیر سرمایه های ر زمینه و اهداف:

شناختی در  ی روانلذا، این پژوهش با هدف مقایسه  شفقت ورزی و سرمایه ها د.باشنخود در دو وضعیت اشتغال و بیکاری متفاوت 

 ان انجام شد.سال شهر اصفه 45تا  20افراد شاغل و بیکار 

ده از روش نمونه گیری با استفا بود. 1398 شاغل و بیکار شهر اصفهان در سال افراد جامعه ی آماری این پژوهش روش بررسی:

با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها در دو گروه ند. نفر بیکار بود 100نفر شاغل و  108انتخاب شده که از این تعداد  نفر 208ی تصادف

 دو گروه مستقل استفاده شد. tشاغل و بیکار ، جهت بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین داده های به دست آمده از آزمون 

ا و قضاوت به خود وانز ، اشتراکات انسانی،افراطی در زیرمقیاس های همانندسازی فاوت معنادارپژوهش نشان از وجود ت :یافته ها

رمایه مقیاس های سدر بعد خوش بینی از زیرو داد گروه شاغل و بیکار  های شفقت ورزی به خود تفاوت میانگین های از زیرمقیاس

 ( p-value=05/0گروه تفاوت معنادار وجود داشت. )شناختی بین این دو های روان

خوش بینی  راد شاغل ودر افراد بیکار بیشتر از اف افراطی همانندسازیپژوهش نشان داد که انزوا و قضاوت به خود و  نتیجه گیری:

 نادار محسوب می شود.گروه بیکار بود و تفاوت میانگین ها در این دو گروه تفاوتی معدرگروه شاغل بیشتر از و شفقت ورزی به خود

 

 شناختی، شاغل، بیکار شفقت ورزی به خود، سرمایه روانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه:-1

امروزه یکی از مهم ترین مسائل و معضالت زندگی بشر، 
مسئله ی اشتغال و داشتن حداقل درآمد است. تصور بر این 
است که وضعیت روانی و روحی افراد شاغل و بیکار در 

لذا پژوهش حاضر با  ابعادی باید متفاوت از یکدیگر باشد.
 2شناختی و شفقت ورزی به خود هدف بررسی سرمایه روان

 3شناختی در افراد شاغل و بیکار انجام گرفت. سرمایه روان
رویکردی واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که 

و  6، تاب آوری5بینی ، خوش4از چهار سازه امید
ه عنوان ن ها بتشکیل می شود و هر کدام از آ 7خودکارآمدی

نظر گرفته می در  شناختی مثبت یک ظرفیت روان
زمینه هایی که در  یکی از .(2007، 8ند)لوتانز و همکارانشو

دهه های اخیر در حوزه روانشناسی شکل گرفت، پیدایش 
رویکرد روانشناسی مثبت نگر بود که باعث ایجاد تغییرات 
قابل مالحظه و پژوهش های چشم گیری در زمینه های 
مختلف گردید، این رویکرد سعی دارد تا با استفاده از روش 

ه اجازه می دهند های علمی به مطالعه وکشف توانایی هایی ک
افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع پیشرفت کنند و به موفقیت 

(.  2000، 9نائل آیند، بپردازند)سلیگمن و سی سیکزنتمه آلی
توانایی شخص برای هدف گزاری، ترسیم مولفه امید، 

مسیرهای الزم برای رسیدن به هدف ها و داشتن انگیزه  الزم 
بینی به دالیل مثبت  .خوشجهت رسیدن به آن هدف ها است

مربوط می شود و روشی است که در آن افراد وقایع مثبت و 
منفی را تبیین کرده و انتظار نتیجه مثبت دارند. تاب آوری، 

موقعیت  ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در 
در شرایط منفی و چه مثبت است و  بحرانی و تحت فشار چه
فرد به توانایی های خود برای انجام  خودکارآمدی به اطمینان

شفقت  (.2007تکالیفی خاص اشاره دارد ) لوتانز و همکاران، 
ورزی به خود تعمیم احساس دلسوزی به خود فرد در مواقع 

طور کلی در رنج و سختی  شکست، احساس ناالیق بودن یا به
دانستن این امر که تجارب و به خود شفقت ورزی است. 

د، جزئی از مسائلی است که سایر افراد مشکالت زندگی فر

                                                           
2 Compassion for yourself 
3Psychological  Capital 
4 Hop 
5 OPtimism 
6 Resilience 
7 Efficacy 
8 Luthans & Partners 
9 Seligman & Csikszentmih aly 
1 0 Neff 

به  شفقت ورزیالف(.  2003، 10ربه می کنند )نفآن را تج
با احساس دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت در  خود

مورد دیگران مرتبط است، اما به معنای خود محوری یا ترجیح 
(. داشتن نگرش 2011نیازهای خود به دیگران نیست )نف، 

خود که باعث متعادل شدن دیدگاه ذهنی مشفقانه نسبت به 
خوانده می شود)بیرنی، اسپکا  11فرد می گردد، ذهن آگاهی

شفقت (. 2009، 13؛ رپگی و بیستریسکی0201، 12و کارلسون
(داشتن 1 در بردارنده سه مولفه اساسی است: به خود ورزی

مهربانی و درک صحیح نسبت به خود بدون داشتن دیدگاه 
( داشتن این دیدگاه که تجارب فرد 2؛ قضاوتی وخود انتقادگر

به سخن دیگر، چنین  جزئی از تجارب همه ی انسان ها است.
تجاربی را در زندگی خود دارند بدون داشتن احساس دور 

( تجارب و احساسات خود 3بودن ومتمایز بودن از دیگران؛ 
را به گونه ای متعادل نگریسته بدون اینکه آن ها را بزرگ 

از این سه مولفه تحت عنوان های  .(2011، نمائی کند )نف
یاد می  16شیاریو بهو 15، اشتراکات انسانی14مهربانی با خود

مولفه نشان دهنده فردی است که نسبت  ترکیب این سهشود.
شفقت به خود به طور معناداری با  به خود شفت ورزی دارد.

، 17داشتن شفقت نسبت به دیگران همراه است )نف و پومیر
افراد با شفقت به خود باال، تعارضات بین فردی خود ( و 2012

را با درنظر گرفتن نیازهای خود و دیگران حل می کنند 
ذکر شده به نظر با وجود تمامی موارد (. 2012و نف،  18)یارنل

شناختی و  می رسد شفقت ورزی به خود، سرمایه ی روان
مولفه های مختلف آن در میان افراد دارای شغل و بیکار 

وت داشته باشد. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این تفا
 مولفه ها انجام گرفت.

 

 مواد و روش ها-2

مقایسه -با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش  از روش علی 

وهش حاضر شاغل  و بیکار بودن افراد در پژ ای استفاده شد.

به عنوان متغیر مستقل و دو متغیر شفقت ورزی به خود و 

1 1 Mindfulness 
1 2 Byrne, speca & Carlson 
1 3 Raooie & Bistrisky 
1 4Kindness to yourself 
1 5 Human Subscriptions 
1 6 Vomiting 
1 7 Pommier 
1 8 Yarnell 
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سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی افراد) زن و است. 

می  1398اصفهان در سال  شهر مرد( شاغل و بیکار ساکن

نفر می باشد که به شیوه ی  216باشد. تعداد کل افراد شامل 

 208ت تعداد انتخاب شدند. در نهای نمونه گیری تصادفی ساده

نامه به صورت کامل و بدون نقص وارد تحلیل آماری  پرسش

نامه شفقت ورزی به ا از پرسش شد. برای جمع آوری داده ه

پژوهش حاضر از در استفاده شد.  خود و سرمایه روانشناختی

( استفاده شده 2003نامه شفقت ورزی به خود نف )پرسش 

ا خود در برابر است که شامل سه مقیاس دو قطبی: مهربانی ب

در برابر خود؛ اشتراکات انسانی در برابر  20و داوری 19قضاوت

با  است. 22؛ بهوشیاری در مقابل همانند سازی افراطی21انزوا

جمع این سه مولفه نمره کل شفقت ورزی به خود به دست 

درجه  5می آید. آزمودنی ها به عبارات این متغیر در مقیاس 

در  تقریبا همیشه( پاسخ دادند.ای لیکرت )از تقریبا هرگز تا 

( صورت 1392ان،پژوهشی که در ایران )خسروی و همکار

نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گرفت، پایایی پرسش 

به دست آمده است. همچنین در پژوهش حاضر  70/0باالی 

وانشناختی از پرسش نامه ی به منظور اندازه گیری سرمایه ر

( استفاده شد. این پرسش 2007انز )لوتشناختی  روان سرمایه

 خرده مقیاس به نام های امید، خوش 4سوال و  24نامه شامل 

بینی، تاب آوری و خودکارآمدی است. آزمودنی به هر سوال 

درجه ای لیکرت ) از کامال مخالفم تا کامال  6در مقیاس 

نمره باالتر در این پرسش نامه نمایانگر  موافقم( پاسخ می دهد.

یه روان شناختی بیشتری است. در پژوهشی که در ایران سرما

( صورت گرفت، 1391)بهادری خسروشاهی و همکاران، 

پایایی این پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

در پژوهش حاضر محقق با ساخت و  برآورد شد. 70/0باالی 

اشتراک پرسش نامه آنالین درمیان افراد مختلف) قشر 

کارمندی، خانه دار و ...( از آن ها خواست به  دانشگاهی،

پرسش نامه پاسخ دهند. عامل پاسخ دهی به تمامی سواالت 

قبل از اشتراک پرسش نامه آنالین کنترل شد. همچنین محقق 

کاغذی با ذکر -پرسش نامه را به صورت مداد 50در حدود 

                                                           
1 9 Verdict 
2 0 Arbitration 

پاسخ دهی کامل به سواالت در میان افراد مختلف به اشتراک 

نوع پرسش نامه به آن ها اطمینان داده شد  2ت. در هر گذاش

که پاسخ هایشان کامال محرمانه خواهد ماند، بدین ترتیب 

افراد شرکت کننده با رضایت آگاهه در پژوهش شرکت 

شرایط الزم برای ورود به پژوهش عبارت بود از  کردند.

رضایت و عالقه به شرکت در پژوهش، قرارگیری در رده 

سال و ساکن شهر اصفهان بودن. داده های  45تا  20سنی 

و با استفاده از  SPSS-23گردآوری شده به وسیله نرم افزار 

آمار توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی 

 05/0دو نمونه مستقل در سطح معناداری   tیعنی آزمون 

 تجزیه و تحلیل شد. 

 نتایج و بحث-3

شرکت  835/28با میانگین سنی نفر  202در پژوهش حاضر 
 ودندنفر بیکار ب 100نفر شاغل و  108کردند که از این تعداد 

( نشان می دهد که در 2نتایج جدول ) .((1)مطابق جدول )
وت مولفه های همانند سازی افراطی، اشتراکات انسانی و قضا

به خود از زیر مقیاس های شفقت ورزی به خود تفاوت 
یج این نتا شاغل و بیکار معنادار بود.میانگین های دوگروه 

بدین معنی است که میان همانند سازی افراطی، اشتراکات 
یکار انسانی، انزوا و قضاوت به خود در میان افراد شاغل و ب

 میانگین خرده مقیاس های همانند سازی تفاوت وجود دارد.
ز ا( در افراد شاغل بیشتر 68/13( و انزوا )20/13افراطی )

ر د( 43/12( و انزوا )41/12همانند سازی افراطی ) میانگین
ی افراد بیکار است. از طرف دیگر میانگین اشتراکات انسان

ز ( در افراد شاغل کمتر ا03/12( و قضاوت به خود )03/11)
راد (در اف92/12( و قضاوت به خود )29/12اشتراکات انسانی )

ده ر خردر زیر مقیاس های سرمایه روان شناختی د بیکار است.
 ن افراد دو گروه تفاوت وجود داشتمقیاس خوش بینی درمیا

( 95/25به طوری که میانگین خوش بینی درمیان افراد شاغل )
د ( قرار دار88/24در سطح باالتری نسبت به افراد بیکار )

شایان ذکر است که همگی این ضرایب در  ((.1)جدول )
  معنادار هستند. P<0/05سطح 

 

2 1 Isolation 
2 2 Extreme Replication 
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 پژوهش به تفکیک وضعیت اشتغال افراد شرکت کننده (. میانگین و انحراف استاندارد متغیر های1جدول )

 

Table (1). Mean and standard deviation of research findings by job status of the participants

 

خطای استاندارد  انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت اشتغال متغیر

 میانگین

 بهوشیاری

 

 31619/0 22451/3 2852/15 104 شاغل

 32950/0 19463/3 3474/15 94  بیکار

 26688/0 00939/3 2020/13 104 شاغل همانند سازی افراطی

 26688/0 58750/2 4131/12 94 بیکار

 34161/0 48377/3 0342/11 104 شاغل اشتراکات انسانی

 36849/0 57262/3 2931/12 94 بیکار

 31888/0 25190/3 6845/13 104 شاغل انزوا

 28400/0 75348/2 4301/12 94 بیکار

 48519/0 94801/4 6100/27 104 شاغل خودکارآمدی

 43924/0 25858/4 1717/27 94 بیکار

 53048/0 40986/5 2308/23 104 شاغل امیدواری

 48788/0 73015/4 2766/24 94 بیکار

 41250/0 20669/4 2177/25 104 شاغل تاب آوری

 43297/0 19782/4 4149/24 94 بیکار

 35092/0 57865/3 9583/25 104 شاغل خوش بینی

 34184/0 31426/3 8829/24 94 بیکار

 82725/0 43635/8 8039/81 104 شاغل خودشفقت ورزی به 

 89339/0 66173/8 8039/81 94 بیکار

 87926/1 16472/16 8207/184 104 شاغل سرمایه روانشناختی

 73086/1 78135/16 7792/181 94 بیکار

 35819/0 65283/3 5596/16 104 شاغل مهربانی با خود

 38598/0 74218/3 6285/15 94 بیکار

 30275/0 08747/3 0385/12 104 شاغل خود قضاوت با

 33929/0 28958/3 9208/12 94 بیکار
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Table (2). T-test summary of two 
independent samples 

 

 

نتایج پژوهش حاضر نشان گر اهمیت شفقت ورزی به خود 

انسانی، وخرده مقیاس های همانند سازی افراطی، اشتراکات 

انزوا و قضاوت به خود است. همچنین، پژوهش خبر از ارزش 

متغیر سرمایه روان شناختی و خرده مقیاس خوش بینی می 

 

 

 

 

 

 دو نمونه مستقل t(.خالصه تحلیل آزمون 2جدول )

 

 

 متغیر
 

 

F 

 سطح معناداری
t 

 درجه آزادی
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 

 حد باال حد پایین

362/0  بهوشیاری  548/0  136/0-  196 892/0  06225/0-  45688/0  96330/0-  83879/0  

   136/0-  342/194  892/0  06225/0-  45667/0  96292/0-  83841/0  

547/1  همانند سازی افراطی  215/0  968/1  196 051/0  78892/0  40092/0  00174/0-  57958/1  

   983/1  527/195  049/0  78892/0  39788/0  00424/0  57360/1  

000/0  اشتراکات انسانی  928/0  509/2-  196 013/0  25895/1-  50183/0  25001/2-  26927/0-  

   506/2-  900/192  013/0  25895/1-  50248/0  25001/2-  26790/0-  

585/1  انزوا  209/0  913/2  196 004/0  25440/1  43060/0  40520/0  10360/2  

   938/2  91/195  004/0  25440/1  42701/0  41226/0  09655/2  

543/0  خودکارآمدی  462/0  665/0  196 507/0  43834/0  65945/0  86218/0  73886/1  

   670/0  545/195  504/0  43834/0  65448/0  85240/0-  72909/1  

123/2  امیداری  147/0  063/0-  196 950/0  04583/0-  72562/0  47685/1-  38519/1  

   064/0-  793/195  949/0  04583/0-  72072/0  46719/1-  37554/1  

120/0  تاب آوری  730/0  342/1  196 181/0  80282/0  59808/0  37667/0-  98232/1  

   342/1  077/194  181/0  80282/0  59801/0  37662/0  98226/1  

104/0  خوش بینی  747/0  187/2  196 030/0  07539/1  49180/0  10548/0  04529/2  

   195/2  879/195  029/0  07539/1  48989/0  10924/0  04153/2  

به خود شفقت ورزی   056/0  813/0  634/0  196 527/0  77084/0  21595/1  62718/1-  16886/3  

   633/0  843/192  527/0  77084/0  21758/1  6364/1-  17231/3  

135/0  سرمایه روانشناختی  714/0  183/1  196 238/0  04156/0  57208/2  03094/2-  11406/8  

   190/1  811/195  235/0  04156/0  55490/2  09708/1-  08021/8  

099/0  مهربانی نسبت به خود  753/0  770/1  196 078/0  93106/0  52593/0  10614/0-  96826/1  

   768/1  948/192  079/0  93106/0  52657/0  10751/0-  96964/1  

201/0  قضاوت به خود  655/0  947/1-  196 53/0  88234/0-  45327/0  77626/1-  01157/0  

   940/1-  824/190  054/0  88234/0-  45473/0  77928/1-  01460/0  
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در ارتباط با انزوا شاید بتوان گفت به سبب دنیای  دهد.

پرسرعت امروزی افراد مجبور به افزایش ساعات کاری و 

د هستند درگیری جسمی و ذهنی بیشتری در ارتباط با کار خو

و این در دراز مدت سبب دوری آن ها از جوامع و انزوای 

، افرادی که 23مطابق با دیدگاه اریکسون بیشتر می شود.

احساس انزوا می کنند، در مورد برقراری روابط صمیمانه 

تردید دارند و می ترسند هویت خویش را از دست بدهند. 

تفاوت ها این افراد به جای همکاری به رقابت می پردازند و 

را نمی پذیرند. شاید علت انزوای افراد شاغل را نیز در احساس 

 بی هویتی که به دنبال ترس از دست دادن شغل است، دانست.

به تبع زمانی که انزوا در طبقه ای افزایش پیدا کند اشتراکات 

انسانی،روابط اجتماعی گسترده و تعامالت بین فردی که 

متر دیده شود. این پزوهش قطب مخالف انزوا هستند باید ک

نیز با این استدالل مطابقت داشت و نتایج یکسانی را نشان داد. 

در جامعه ی ایران در حال حاضر با وجود تالش های اخیر ما 

کمتر شاهد مشاغل خالقانه هستیم. در مشاغل موجود بیشتر 

افراد در ساعات مشخصی مشغول به انجام دادن کارهای 

تند و چه بسا همین عامل سبب یکسان یکسان و یکنواختی هس

سازی، تقلید و یک شکل شدن نیروی انسانی در حال کار 

 25د بود که همانند سازی یکی از ساز وکارمعتق 24فروید باشد.

روانی است که برای سازگاری بهتر فرد به کار  26های دفاعی

صورت می گیرد  27می رود. این ساز و کار به طور ناخودآگاه

ه ی آن سعی می کند خود را جانشین شخص و شخص به وسیل

دیگر و یا کامال شبیه او سازد؛ زیرا این عمل در رشد و توسعه 

ی شخصیت انسان اهمیت زیادی دارد و مخصوصا در ساخته 

اگر بخواهیم از  نقش مهمی را ایفا می کند. 28شدن وجدان

نگاهی دیگر به همانند سازی افراطی بنگریم در حقیقت این 

از ساز و کار خای سازگاری است که فرد به وسیله  مولفه یکی

ی آن رابطه ی عمیقی را با خانواده، گروه و یا موسسه ای به 

منظور باال بردن مقام خود برقرار می کند. به عبارت دیگر 

                                                           
2 3 Erikson 
2 4 Freud 
2 5 Mechanism 
2 6 Defense Mechanisms 
2 7 Subconscious 

سعادت قدرت او از قدرت دیگران سرچشمه می گیرد )

. پیرامون مولفه خوش بینی می توان گفت فردی 29عنبرزاده(

دارای شغل است در مقایسه با فردی که این هویت و اعتبار که 

را ندارد به صرف اینکه احساس امنیت و آرامش  بیشتری دارد 

و به واسطه ی میزان درآمدی که دارد می تواند احساس 

خوش  30سلیگمنخوش بینی کرده و به آینده امیدوار باشد. 

فراد بینی را یک حالت شناختی می داند که به نحوه تفکر ا

سبک "درباره ی علت ها بر می گردد. وی این صفت را 

می نامد که فرد براساس آن امور و رویداد ها را به  "31تبیین

عللی خاصی نسبت می دهد. مطابق با این تعریف می توان 

نتیجه گرفت فرد شاغل با این تفکر که با داشتن شغل در دراز 

ود ایجاد مدت قادر به تامین نیاز های مختلف هستم در خ

حالتی از خوش بینی می نماید. در ارتباط با خرده مقیاس 

( میانگین این مولفه در میان 1اوت به خود مطابق با جدول )قض

افراد شاغل نسبت به بیکار کمتر است. می توان گفت فردی 

که دارای شغل است تا حدودی آینده ی خود را تضمین شده 

نیز تا حدی از استرس می بیند و به واسطه ی عامل خوش بینی 

( 1996) 32سیی شود طوری که الیتونگرانی فرد کاسته م

معتقد است که افکار مثبت و خوش بینانه مانند سپری در مقابل 

افسردگی عمل می کنند. در مقابل طبقه بیکار به سبب عدم 

هویت و احساس  نگرانی و تشویش نسبت به آینده خود به 

خویش گرفته و در حال طور مدام انگشت خود را به سمت 

مطابق با نظریه رشد اخالقی قضاوت نسبت به خود می باشند. 

در مرحله چهارم از سطح دوم،  33)قضاوت به خود( کلبرگ

گلبرگ رشد اخالقی را رعایت  اخالق به سبب نزدیکی به 

سرچشمه ی اقتدار یعنی، جهت پذیرفته شدن از طرف 

یانی ساده تر ، صاحبان قدرت و کسب شـأن اجتماعی یا به ب

رسد اخالقی را عاملی برای ترقی در اجتماع بیان می کند. با 

با  توجه به این نظریه، پژوهش نیز چنین نتایجی را نشان داد.

توجه به بررسی های انجام شده می توان بررسی های بیشتری 

2 8 Superego 
2 9 Anbarzade saadat 
3 0 Martin E.P.Sligman 
3 1 Explanation style 
3 2 Lightsey 
3 3 Lawrence Kohlberg 
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روی دو متغیر شفقت ورزی به خود و سرمایه های 

 روانشناختی انجام داد.

 

 نتیجه گیری -4

انزوا، همانند  در این پژوهش با توجه به آمار به دست آمده

و همین طور خرده ی و خوش بینی در افراد شاغل سازی افراط

قضاوت به خود در میان افراد  های اشتراکات انسانی و مقیاس

این پژوهش به سبب بررسی دو متغیر شفقت  است. بیکار بیشتر

شناختی نوین بوده و ابعاد تازه  ورزی به خود و سرمایه روان

 ای را در این حیطه ظاهر ساخت.

 

 تشکر و قدرانی-5

از تمامی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر تشکر و 

 قدرانی می گردد.
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Abstract 

Background and Aim: Given the increasing importance 
of the problem of unemployment in the world, it seems that 

                                                           
3 4 Responsible author 

the two variables of psychological capital and self-
compassion in the two situations of employment and 
unemployment are different. Therefore, this study was 
conducted to compare compassion and psychological 

capital in unemployed people aged 20-45 in Isfahan. 

Methods: The statistical population of this study was 
employed and unemployed people in Isfahan in year 1398. 
Using a random sampling method, 208 people were 
selected from which 108 were employed and 100 were 
unemployed. Regarding the normal distribution of data in 
the two groups of unemployed and unemployed, t-test of 
two independent groups was used to examine the 

significance of the mean difference in the data. 

Results: The results showed that there were significant 
differences in the subscales of extremes, self-esteem, 
isolation, and self-judgment from the compassion 
subscales. There was a significant difference between 

these two groups. (0.05 = p-value) 

Conclusion: The study showed that isolation and self-
judgment and extreme identification in unemployed were 
more than unemployed and optimism and self-compassion 
were higher in unemployed than in unemployed group and 
the difference in the mean of these two groups was 

significant. 

 

Keywords: Self Compassion, Psychological Capital, 
Employed, Unemployed 
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