
 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 22-30 22 22-30، 14(1)، 1398 دوفصلنامه روانشناسی معاصر

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.22 

……..………………………………………………………………………………………………………………………
 

 تورج سپهوند: نویسنده مسئول *

 یتیو علوم ترب یشناسروانگروه  ،یانساندانشکده علوم ،دانشگاه اراکاراک،  نشانی:

 +(98) 086-32777401 تلفن:

 tooraj81@yahoo.comپست الکترونیک: 
 7/3/1398پذیرش:  3/10/1397دریافت: 

 یکار طیمح تیشده و معنوادراک یسازمان تیحما یبر مبنا یدواریام نییتب

Explaining  the Hope Based  on  the Perceived  

Organizational Support and Workplace Spirituality 

 *Tooraj Sepahvand1  *1تورج سپهوند

 Assistant Professor, Department of psychology and educational .1 ک، اراکدانشگاه ارا ،یانساندانشکده علوم ،یتیو علوم ترب یشناسروانگروه  ،اریاستاد -1
sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak 

 

 

 چکیده
 یسازمان تیحما یکارکنان بر مبنا یدواریام نییهدف پژوهش حاضر تب

 بود. یکار طیمح تیشده و معنوادراک
 نیانجام شد. به ا ینیبشیپ یو مطالعه یش بر اساس طرح همبستگپژوه

وهیبه ش یاستان مرکز یروین عینفر از کارکنان شرکت توز 396منظور، تعداد 
 یهاانتخاب شدند. داده یاستخدام تیبرحسب وضع یاطبقه یتصادف ی

 یسازمان تیحما در،یاشنا یدواریام یهابا استفاده از پرسشنامه ازیموردن
 یهمبستگ بیو با استفاده از ضر یگردآور یکار طیشده و معنویت محادراک

 قرار گرفت. لیوتحلهیزمان مورد تجزهم یچندگانه ونیو رگرس رسونیپ
با  یکار طیمح تیشده و معنوادراک یسازمان تینشان داد که حما جینتا
 دارد یو معنادار میمستق یآن رابطه یهاکارکنان و مؤلفه یدواریام

 یکار طیمح تیمعنو حال،نی(. بااP<001/0و  53/0تا  28/0 ی)همبستگ
کارکنان  ریکل، تفکر عامل و تفکر مس یدواریام ینیبشیرا در پ یسهم اصل

و  508/0، 528/0 یبتا بیبا ضر بیداشت )به ترت P<001/0در سطح 
461/0.) 
ه الزم کارکنان بوده ک یدواریام نییمهم در تب یریمتغ یکار طیمح تیمعنو

 .ردیقرار گ یاژهیها مورد توجه وسازمان رانیاست توسط مد

 ها:کلیدواژه
 کارکنان ،یکار طیمح تیشده، معنوادراک یسازمان تیحما ،یدواریام

 Abstract 

The purpose of the present research was explaining the hope in 

employees based on the perceived organizational support and 

workplace spirituality. The research was carried out in the form of 

correlational design and predictive study. For this purpose, 396 

employees of Markazi Province Electeric Distribution Company 

working in 2015, were selected by stratified random sampling based 

on their job conditions and were examined as the sample. The 

required data, were collected by Snyder Hope Scale, Survey of 

Perceived Organizational Support and Workplace Spirituality Scale, 

and were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple 

simultaneous regressions. 

The results indicated that there was direct and significant relationship 

between perceived organizational support and workplace spirituality 

with hope and its components in employees (r=0/28 to 0/53, 

p<0/001). However, workplace spirituality had the main contribution 

in predicting total hope, agency thinking and pathway thinking in 

employees in level of p<0/001 (Respectively with Beta=0/528, 0/508 

and 0/461).Workplace spirituality was the important variable in 

explaining the hope of employees and it is necessary to pay it special 

attention by the managers of the organizations. 

Keywords: 

Hope, perceived organizational support, workplace spirituality, 

employees 

 

 مقدمه

آن در  و کاربرد 1رویکرد روانشناسی مثبت اهمیت بر امروزه
(. یکی از 2007 لوتانز، و وسفیشود )بسیاری می دیتأکمحیط کاری 

که نقش مهمی در فهم  است 2های روانشناسی مثبت، امیدواریسازه
 یهساز کی ینیبخوش مانند یدواریام رفتار کارکنان دارد. بینیپیشو 
 لر،یم کالپا، وبر، فاولر، ؛2013 خازون، ن،یباول آالرکون،) گراستندهیآ

                                                                 
1. Positive Psychology 

2. Hope 

 توجه و دکنندهیتهد و ناسالم اطالعات به کمتر توجه با که (2017
 .(2018 ولز، و نسیکرا کلبرر،) است همراه مثبت اطالعات به شتریب
به این احساس که رویدادها به بهترین امیدواری ر اصطالح عامیانه، د

اما از ؛ (2013 همکاران، و چاردیردارد ) نتیجه خواهد رسید، اشاره
یک حالت شناختی و انگیزشی که افراد را قادر  عنوانبهعلمی،  دیدگاه

از طریق رفتار  اکند اهداف واقعی قابل حصول خود رمی
 عنوانبه طورنیهمو  (1)عاملیت تنظیم کنند 3دهی شدهخودجهت

                                                                 
3. Self-directed behavior 
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رسیدن به اهداف  در هاتوسط آن های جایگزینایجاد راه توانایی
شوند ، در زمانی که این اهداف با موانعی مواجه میخود موردنظر
 عنوانبهگردد. مطابق این دیدگاه، امیدواری می ( تعریف2)مسیرها

شود که مبتنی بر حس موفقیت انگیزشی مثبتی تعریف می حالت
برآمده از تعامل عاملیت )انرژی متمرکز بر اهداف( و مسیرها 

(. 1991 همکاران، و دریاسنا)است ریزی دستیابی به اهداف( )طرح
دستیابی  ، تصمیم برای شناسایی و"3قدرت اراده"ی عاملیت یا همؤلف

قدرت "یا  4ی تفکر مسیرمؤلف کهیدرحالانگیزاند، به اهداف را برمی
در  احتماالًی مسیرهایی که جابه، ایجاد مسیرهای دیگر "5مسیر

را  شوندفرآیند تعقیب این اهداف با موانع و مشکالتی مواجه می
 شامل یدواریام ن،یبنابرا (.2013 همکاران، و چاردیرانگیزاند )برمی

 به دنیرس یبرا خاص یراهکارها جادیا اهداف، واضح یبندمفهوم
 نیا از استفاده یبرا زهیانگ حفظ و جادیا و( ریمس تفکر) اهداف نیا

 (.2017 گاالگر، و مارکوس) است( تیعامل تفکر) راهکارها

قیقات، اهمیت امیدواری در محل کار و های اخیر، تحدر دهه
 وگووی)اثرات مثبتی که بر عملکرد کارکنان دارد را برجسته کرده است 

(. 2002 جنسن، و لوتانز ؛2009 ،پنز و ی، کوپردوگلب ؛2014 آمازو، و
این تحقیقات نشان داده است که کارکنان امیدوارتر نسبت به 
همتایانشان که کمتر امیدوارند، برای موفقیت و شکست آمادگی 

 در،یاسناکنند )های مختلفی تفسیر میرا به شیوه هاآنبیشتری دارند و 
های کیفی حلنیز راه(. مدیران اجرایی دارای امیدواریِ بیشتر 2002

که توانایی غلبه  دهندبیشتر و بهتری را برای مشکالت کاری ارائه می
 رون،یب و ترسونیپدهد )بر موانع موجود در سازمان را افزایش می

های با منابع انسانی امیدوارتر نیز دارای . عالوه بر این، شرکت(2008
باالتر و سطوح باالتر رضایت و تعهد  6ر، نرخ نگهداریسودآوری بیشت

 طیبا توجه به مح ن،یبنابرا (.2002 همکاران، و آدامزکارکنان هستند )
 زمانبا آن مواجه هستند،  یکه کارکنان امروز ییایپوبسیار  یکار

 همکاران، و چاردیر) استفرا رسیده   آن تیتقو و یدواریامبه  توجه
. نکته مهم این است که امیدواری به علت اینکه یاد گرفته (2013

، 8( است تا یک صفت ثابترییتغقابل) 7گونهشود و بیشتر حالتمی
، از باارزش کارکنان حفظ و کاری عملکرد بهبودمنظور به تواندمی

 تقویت توسعه بیشتر، و آموزش طریق شناسایی متغیرهای مرتبط و
 (.2013 ک،یملشود )

                                                                                             

1. Agency 

2. Pathways 

3. Willpower 

4. Pathways thinking 

5. Waypower 

6. Retention rates 

7. Statelike 

8. Stable trait 

ی ی ابعاد سرمایهیکی از متغیرهایی که اثرات مثبتی بر همه
شده است امیدواری دارد، حمایت سازمانی ادراک ازجملهشناختی روان

کند میمایت سازمانی عنوان ی ح(. نظریه2014 همکاران، و ییهو)
 عمومی هایمشارکت که کارکنان در مورد میزانی که سازمان برای

 کند، یکمیها توجه ها ارزش قائل است و به بهزیستی و رفاه آنآن
 سازمانی حمایت عنوانبهدهند. این باور کلی میرا شکل  کلی باور

 و سیکورتس ؛1986 همکاران، و زنبرگریاشود )میتعریف  شدهادراک
 ازجمله (. تحقیقات نشان داده است که انواع حمایت2017 همکاران،

های مختلفی معناداری با امیدواری در گروه یحمایت اجتماعی رابطه
، لو( و حتی بیماران )2016 ،یجمالیبن و ینیتجدمانند دانشجویان )

های کاری نیز ( نشان داده است. در محیط2014 ،ژنگ و کویین
مطالعات نشان داده است که با فراهم کردن مراقبت، حمایت و ارزش 

واند تقویت شود تمی هاآنبیشتر برای مشارکت کارکنان، امیدواری 
اند که اگر (. این مطالعات نشان داده2015 کوال،یسار و هاگیس)

است،  کنندهتیحماکارکنان احساس کنند سازمان در ارتباط با کارشان 
آن  به رسیدن برای مختلفی اقدامات اهداف واضحی تنظیم و هاآن

شغلی خود سرشار از امید خواهند  انجام خواهند داد، برای دورنمای
شد، رخدادهای محیط کاری را به شیوه مثبتی تبیین خواهند کرد و 

توانند کار را بسیار خوب به اتمام رسانند باور پیدا خواهند کرد که می
 (.2014 همکاران، و ییهو)

از رشد سازمانی بخشی  عنوانبهبنابراین، الهام بخشیدن امیدواری 
مهم تبدیل شده است. در این راستا، از طرفی، فرهنگی  یامسئلهبه 

کارکنان سازمان برای تعیین و دستیابی به اهداف را  یکه قدرت اراده
 جنسن، و لوتانز)رسد کند الزم به نظر میارج نهاده و حمایت می

رهبری  یهپاداش و شیو یهانظامهبردها، از طرف دیگر، را و (2002
کند درگیرانه و متعهدانه، که مدیران و همکارانشان را ترغیب می

مسیرهایی را برای دستیابی به اهداف سازمانی ایجاد کنند نیز 
(. چنین 2002 همکاران، و آدامزد )نکنامیدواری باالیی ایجاد می

نین باید اعتماد و مهارت منابع انسانی را در همه سطوح فرهنگی همچ
سازی مسیرهای جایگزین در حمایت کند و آن را برای تحول و پیاده

 جنسن، و لوتانز)تقویت نماید  موردنظردستیابی به راهبردها و اهداف 
2002). 

معنویت محیط ان، از دیگر متغیرهای مرتبط با امیدواری کارکن
. معنویت محیط کاری یک حس تعالی از طریق کار است است 9کاری

، ژاپلوسکی و منیلیم(. محققان )2003 کز،یویجورک و اکالونیگ)
( سه بعد معنویت محیط کاری را شناسایی کردند که 2003فرگوسن، 
)در سطح  1)در سطح فردی(، احساس همبستگی 10بامعناشامل کار 

                                                                 
9 Workplace spirituality 

10. Meaningful work 
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)در سطح سازمانی( است.  2های سازمانارزشگروهی( و هماهنگی با 
ایجاد  ازجمله شماریبی معنویت محیط کاری به علت فواید سازه

 ا به عبارتی،ی (2017 همکاران، و راجاپان)ظرفیت شخصی و سازمانی 
 عملکردهای بر اثرگذاری قابلیت و شناختیروان هایسازه بر ریتأث

ها و سازمانموردتوجه  اخیر هایسال ای درفزاینده طوربه سازمانی،
 عنوان( و به2012 ،یناد و یقهرماناست ) گرفته قرار محققان

 مدرن یانسان منابع به مربوط یهزمررو هایچالش حل یبرا یمفهوم
افراد دیده  یماریب و سالمتو حتی مسائل مربوط به  (2017 جارج،)

 .(2017 ک،یجاکولجو) شده است

حمایت اجتماعی و  یه، از طرفی در تقویت شبکمعنویت
 و اونوها از نقل به ؛2007 وارد،یها و وتیالد )دسترسی به آن نقش دار

 و اونوها)بخش امید و معنا در زندگی الهام( و از طرف دیگر 2016 بادا،
در زمان استرس است  ینیبخوش، امید و ژهیوبه (2016 بادا،

(. به همین دلیل، روابط مذهب/معنویت با 2006 دنک، و یاروچیس)
، مثبت و شدهانجام یمطالعه 40از  %73میزان امیدواری در حدود 

ای، یک اینکه در هیچ مطالعه ترمهممعنادار گزارش شده است. 
بنابراین، وجود ؛ (2012 نگ،یکوئمنفی گزارش نشده است ) یرابطه

شود داده می 3معنویت یکی از عللی است که به امیدواری اسناد
در مورد کارکنان از  ژهیوبه مسئله. این (2009 همکاران، و یدوگلب)

اهمیت باالیی برخوردار است و تحقیقات نیز بیانگر آن است. این قبیل 
دهند که خدمات بهداشتی، نشان می دهندگانهارائمطالعات در 

 همکاران، و یدوگلبکند )را تقویت می هاآنمعنویت، امیدواری 
های یک مطالعه در مورد پرستاران بهداشت (. برای مثال، یافته2009

را که بخش  هاآنعمومی روستایی نشان داد که معنویت، امیدواری 
(. 2001 گ،یکولدهد )می از کارشان است، رشد و پرورش میمه

های یک مطالعه همچنین، اهمیت معنویت در رشد امیدواری، در یافته
)پرستاران،  4دهندهنیتسک بهداشتی هایمراقبت یدهندهارائه 113با 

ده است ( گزارش ش5کنندگانکمکمددکاران اجتماعی، پزشکان و 
 با معنویت ی(. در پژوهشی دیگر نیز رابطه2007 ت،یرا و یدوگلب)

شیراز  دولتی یهامارستانیبکارکنان  در آینده به امید و روان سالمت
محیط  بنابراین، معنویت؛ (2012 ،یناد و یقهرمان)برجسته شده است 

کند که به تداوم یکی از عوامل ضروری عمل می عنوانبهکاری 
( با امیدواری بیشتر و 2017 همکاران، و راجاپانشغلی کارکنان )

 شود.سودمندی بیشتر برای خود و سازمان منجر می جهیدرنت

کارکنان و متغیری مهم برای  با توجه به اینکه میزان امیدواری

                                                                                             

1. Sense of community 

2. Alignment with organization values 

3. Attribute 

4. Palliative healthcare providers 

5. Aides 

یم ،یکار یهاطیمحدر آن مرتبط با  متغیرهای، شناخت هاستسازمان
بهبود جهت  یدرست و منطق ماتیتواند مسئوالن را جهت اتخاذ تصم

شخصی، شغلی و مثبت  یامدهایپ شیافزا جهیکارکنان و درنتامیدواری 
انجام تحقیقات مختلف در ارتباط با  وجود با دهد. یاری یسازمان

عنوان یک متغیر پیامد حاصل به ژهیوبهدواری کارکنان، به این متغیر امی
حمایت سازمانی و معنویت محیط کاری توجه اندکی  زمانهماز نقش 

بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین امیدواری کارکنان ؛ شده است
 بوده است. یکار طیمح تیمعنو و شدهادراک یسازمان تیحما یبر مبنا

 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار یهجامع

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و 
 یهآماری پژوهش، شامل کلی یه. جامعاست بینیبینیپیشپیش

برق استان نیروی  عیشرکت توزمشغول به خدمت در کارکنان 
که مشکل جدی با  نفر 396تعداد  این کارکنان،میان  از ی بود.مرکز
 یهحوز نمسئوال و هاآزمودنیخود گزارش یمبنا بر)ن نداشتند سازما

روانو بیماری جسمی یا  (مذکور شرکت یانسان یروین معاونت
 مورد در هاآن گزارش یمبنا بر) یاشدهشناختهشناختی جدی و 

ی در زمینه هاآن سالمت به مربوط اطالعات افتیدر و سالمتشان
 ( نداشتند، بهمدتیطوالن یالجاستع یهایمرخص ای شدن یبستر

 یعهها در جامو رعایت نسبت آزمودنی ایطبقه تصادفی یوهشی
 دانه و روین نیتأم ،یرسم) هاآناستخدامی  وضعیت برحسبمذکور 

اجرا  هاآندر مورد  موردنظرهای انتخاب و پرسشنامه ی(حجم و یمزد
نیروی  عیت توزشرکن برای اجرای این پژوهش ابتدا با مسئوال د.گردی

ی هماهنگی الزم به عمل آمد. پس از انتخاب نمونه برق استان مرکز
مشارکتتوضیحات الزم به  یهها و ارائپرسشنامهو آماده شدن 

 نیبداجرا گردید.  هاآندر مورد  موردنظرهای پرسشنامهکنندگان، 
گی های الزم گردآوری و با استفاده از آزمون همبستداده، بیترت

مورد  زمانهمپیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 
 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز

 پژوهش ابزار

 6نایدرسواری امیدا مقیاس

 توسط اسنایدر و همکاران که عبارت است 12دارای  این مقیاس
 سال 15 ینسن و برای (1991 همکاران، و دریاسنااست ) شده ساخته

 11و  7، 5، 3سؤاالت  شود.خودسنجی اجرا می صورتبهباال به 

 به مربوط 8و  6، 4، 1اند. سؤاالت انحرافی و شوندگذاری نمینمره

                                                                 
6. Snyder hope scale 
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مقیاس مربوط به خرده 12و  10، 9، 2سؤاالت  و مسیر مقیاسخرده
 فرد مداریهدف یهکنندنییتع تفکر عامل یهمؤلف. است عاملیت

 به رسیدن برای شدهیزیربرنامه هایراه مسیر تفکر یهفمؤل و است
گذاری برای این مقیاس نمره یشیوهچندین  .ردیگیبرم در را اهداف

 ماده در این پژوهش، هر مورداستفاده یهگزارش شده است. در نسخ
 مخالفم کامالًاز  ایدامنه شود کهمی گیریاندازه ایدرجه 6 مقیاس با
 ،امید یهنمر. گیردبرمی در 6تا  1گذاری نمرهرا با  موافقم کامالً ات

 درونی ثبات امیدواری است. مقیاس مقیاس خرده دو این جمع حاصل
نشان داده است. اسنایدر و همکاران  78/0تا  74/0قابل قبولی را از 

مقیاس عاملیت و خرده مقیاس مسیر را از پایایی کل مقیاس، خرده
اند گزارش کرده 74/0و  81/0، 85/0ش بازآزمایی به ترتیب طریق رو

 با مقیاس این اعتبار (. در ایران نیز ضریب2002 همکاران، و دریاسنا)
به  81/0و از طریق بازآزمایی  86/0آلفای کرونباخ  فرمول از استفاده

هم  1یدییتأحلیل عامل ت از استفاده با روایی سازه دست آمد. بررسی
 و عامل تفکر شامل یدوعامل ساختاری دارای مقیاس که داد نشان

 (.2011 ،ی، خداپناهی و حیدریکرمان) است مسیرها

 2شدهادراکسنجه حمایت سازمانی 

ارزش قائل  ،ای که کارکناناندازهاین پرسشنامه برای سنجش 
 هاآنو نگرانی در مورد بهزیستی  هاآنهای تالشای شدن سازمان بر

(. 1986 همکاران، و زنبرگریاکنند، ساخته شده است )میرا درک 
کارکنان  یهشدادراک تیحما زانیمنیز  آنلی سؤاهشت فرمهمچنین 

این  سؤاالت. کندیم رییگاندازهرا  سرپرستان از سوی سازمان و
تا  1مخالف= کامالًای از درجه 7ی کرتیل اسیمق کیاز روی  مقیاس
 صورتبهآن  7و  6 سؤاالتشود که یپاسخ داده م 7موافقم= کامالً

 یهنمر سؤاالت این نمرات مجموع شوند. ازگذاری میمعکوس نمره
روش آلفای پایایی درونی آن را به  آید. محققانمی دستبه کل

 ،الماسترو-، فاسولو و دیویسزنبرگریااند )گزارش کرده 97/0کرونباخ 
 .اندکرده گزارش 90/0 کرونباخ آن را آلفای در پژوهش دیگر (.1990

واریانس  %48نیز یک عامل واحد را برای  3های اصلیتحلیل مؤلفه
 و یارشد (. در ایران نیز1997، همکاران و زنبرگریاکل آشکار نمود )

 اند.را برای آن گزارش کرده 80/0پایایی  (2013) یاویح

 4کاری محیط مقیاس معنویت

 از اقتباس و استفاده گویه است که با 20دارای  نامهرسشاین پ
، همکاران و میلیمن) میلیمن کاری محیط معنویت یهامپرسشن

                                                                 
1. Confirmatory factor analysis 

2. Survey of Perceived Organizational Support 

3. principal-components analysis 

4. Workplace Spirituality Scale 

 احساس کار معنادار، بعد شامل سه ت وطراحی شده اس( 2003
این  سؤاالتسازمان است.  هایارزش اب هماهنگی و همبستگی
 1مخالفم= کامالًای از درجه 5ی کرتیل اسیمق کیاز روی  پرسشنامه

شود. محققان آلفای کرونباخ آن را یپاسخ داده م 5موافقم= امالًکتا 
اند و روایی خوب آن را از طریق تحلیل گزارش کرده 94/0تا  88/0

(. در ایران نیز 2003 همکاران، و میلیمنگزارش کردند ) یدییتأعاملی 
( 2015نامداری پژمان،  و ی، کریمیانعبداله) 95/0آلفای کرونباخ آن 

 ( گزارش شده است.2012، همکاران و یهیفق) 87/0و 

 اهیافته

های آمار توصیفی و با استفاده از روش آمدهدستبههای داده
ان داد که های توصیفی نشاستنباطی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل

سال )انحراف  45/34گروه نمونه این پژوهش دارای میانگین سنی 
( 79/1سال )انحراف معیار  56/10( و میانگین سابقه شغلی 02/7معیار 

( 1های توصیفی متغیرهای پژوهش نیز در جدول )بود. شاخص
 .گزارش شده است

 پژوهش هایریمتغ میانگین و انحراف استاندارد .1 جدول

 M SD متغیر

 33/6 32/46 یدواری کلام
 30/3 98/19 تفکر عامل
 61/3 34/26 تفکر مسیر

 14/10 45/31 شدهادراک یسازمان تیحما
 84/13 48/71 کار طیدر مح تیمعنو

شود میانگین و انحراف ( مشاهده می1گونه که در جدول )همان
انی سازم شدهادراک استاندارد امیدواری، تفکر عامل، تفکر مسیر، حمایت

کارکنان گزارش شده است. در ادامه همبستگی  کاری محیط و معنویت
 .است آمده (2) جدول در همبستگی ماتریس صورتبهبین متغیرها 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2 جدول

 5 4 3 2 1 متغیر

     1 کل امیدواری -1
    1 91/0* تفکر عامل -2
   1 68/0* 92/0* تفکر مسیر -3

  1 28/0* 37/0* 35/0* شدهادراک یسازمان تیحما -4
 1 67/0* 44/0* 53/0* 53/0* کار محیط در معنویت -5

 تیحماشود متغیرهای می( مشاهده 2در جدول ) آنچهبر اساس 
و معنویت محیط کاری همبستگی مثبت و  شدهادراک یسازمان

 های آن داشتند.معناداری با امیدواری کارکنان و مؤلفه

 معنویت وشده ادراک یسازمان تیحمامتغیرهای  مسه تعیین برای
 رگرسیون تحلیل روش از امیدواری کارکنان تبیین کاری در محیط
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ی شد. قبل از اجرای رگرسیون چندگانه استفاده زمانهم یچندگانه
های مربوط به آن بررسی گردید. ازجمله اینکه فرضپیش، زمانهم

نرمال بودن توزیع متغیرها را در اسمیرنوف شرط  -کولموگروف  آزمون
خطی در متغیرها، با همنشان داد. در ارتباط با وجود  P<01/0سطح 

ها آن تحمل بین، شاخصپیشوجود همبستگی معنادار بین متغیرهای 
کمتر نیست،  1/0بود و با توجه به اینکه این مقدار از  549/0برابر با 

ی متغیرها وجود نداشت. عالوه بر خطنگرانی خاصی در مورد احتمال هم
واتسون نیز مقدار  -این، استقالل خطاها با استفاده از آزمون دوربین

فرض پیشقرار دارد و این  5/2تا  5/1ی را نشان داد که در دامنه 78/1
ها و امکان فرضپیشنیز برقرار بود. بر این اساس، با توجه به وجود این 

( خالصه مدل و نتایج رگرسیون مربوط 3دول )استفاده از رگرسیون، ج
 دهد.میبه آن را نشان 

 یسازمان تیحماشود ( مشاهده می3که در جدول ) طورهمان
درصد از واریانس امیدواری  28کاری  محیط معنویت وشده ادراک

(. بررسی ضرایب P<001/0و  F=68/74بینی کردند )پیشکارکنان را 
 528/0کاری با ضریب بتای  محیط ه معنویترگرسیون هم نشان داد ک

کارکنان داردو این در حالی است  بینی امیدواریپیشسهم معناداری در 
 ندارد. آن بینیپیش در معناداری سهمشده ادراک یسازمان تیحماکه 

 معنویت و شدهادراک یسازمان تیحماهای رگرسیون فرضپیش
نیز  به امیدواری کارکنانتفکر عامل مربوط  تبیین کاری در محیط

که عالوه بر برقراری شرط نرمال بودن توزیع متغیرها  بررسی شد
و نبود هم P<01/0اسمیرنوف در سطح  -کولموگروف توسط آزمون

تحمل که در باال به  بین بر اساس شاخصخطی در متغیرهای پیش
اتسون و -آن اشاره شد، استقالل خطاها نیز با استفاده از آزمون دوربین

قرار  5/2تا  5/1را نشان داد که این مقدار نیز در دامنه  83/1مقدار 
فرض نیز برقرار بود. بر این اساس، با توجه به وجود دارد و این پیش

 یه( خالص4ها و امکان استفاده از رگرسیون، جدول )فرضاین پیش
 دهد.میمدل و نتایج رگرسیون مربوط به آن را نشان 

 یسازمان تیحماشود ( مشاهده می4که در جدول ) طورهمان
درصد از واریانس تفکر عامل  28کاری  محیط معنویت و شدهادراک

(. P<001/0و  F=33/75کردند ) بینیپیشامیدواری کارکنان را 
کاری با  محیط بررسی ضرایب رگرسیون هم نشان داد که معنویت

 تفکر عامل امیدواری نیبیپیشسهم معناداری در  508/0ضریب بتای 
 در معناداری سهم شدهادراک یسازمان تیحماکارکنان داشت، اما 

 .ردندا آن بینیپیش

 شدهادراک یسازمان تیحماهای رگرسیون فرضپیش ،تیدرنها
تفکر مسیر مربوط به امیدواری  تبیین کاری در محیط معنویت و

رمال بودن توزیع که عالوه بر برقراری شرط ن نیز بررسی شد کارکنان
و  P< 01/0اسمیرنوف در سطح  -کولموگروف متغیرها توسط آزمون

تحمل  بین بر اساس شاخصخطی در متغیرهای پیشعدم وجود هم
به آن اشاره شد، استقالل خطاها نیز با استفاده از آزمون  قبالًکه 

را نشان داد که این مقدار نیز در دامنه  11/2واتسون مقدار  -دوربین
فرض نیز برقرار بود. بر این اساس، با قرار دارد و این پیش 5/2تا  5/1

ها و امکان استفاده از رگرسیون، جدول فرضتوجه به وجود این پیش
 دهد.مدل و نتایج رگرسیون مربوط به آن را نشان می یه( خالص5)

 و شدهادراک یسازمان تیحما شود( مشاهده می5جدول ) بر اساس
درصد از واریانس تفکر مسیر امیدواری  19کاری  محیط معنویت

بررسی ضرایب  (.P<001/0و  F=20/47) کنندمیبینی پیشکارکنان را 
 461/0با ضریب بتای  کاری محیط رگرسیون هم نشان داد که معنویت

کارکنان داشت، اما  بینی تفکر مسیر امیدواریپیشسهم معناداری در 
 ندارد. آن بینیپیش در معناداری سهم دهشادراک یسازمان تیحما

 

 کاری محیط معنویت و شدهادراک یسازمان تیحماامیدواری کارکنان بر مبنای  بینیبینیپیشپیشمدل و نتایج رگرسیون  یهخالص .3 جدول

 .B SE Beta T Sig. R R2 F Sig مدل متغیر مالک

 امیدواری کل
 001/0 299/20  436/1 153/29 مقدار ثابت

 938/0 -078/0 -005/0 036/0 -003/0 شدهادراک یسازمان تیحما 001/0 68/74 28/0 53/0

 001/0 111/9 528/0 026/0 241/0 کاری محیط معنویت

 کاری محیط معنویت و شدهادراک یسازمان تیحماتفکر عامل امیدواری کارکنان بر مبنای  بینیپیشمدل و نتایج رگرسیون  یخالصه .4 جدول

 .B SE Beta T Sig. R R2 F Sig مدل غیر مالکمت

 تفکر عامل
 001/0 751/14  748/0 041/11 مقدار ثابت

 639/0 470/0 027/0 019/0 009/0 شدهادراک یسازمان تیحما 001/0 33/75 28/0 53/0

 001/0 776/8 508/0 014/0 121/0 کاری محیط معنویت
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 کاری محیط معنویت و شدهادراک یسازمان تیحماتفکر مسیر امیدواری کارکنان بر مبنای  بینیپیشمدل و نتایج رگرسیون  یهخالص .5 جدول

 .B SE Beta T Sig. R R2 F Sig مدل متغیر مالک

 تفکر مسیر
 001/0 998/20  0./863 112/18 مقدار ثابت

 591/0 -538/0 -003/0 026/0 -012/0 شدهادراک یسازمان تیحما 001/0 20/47 19/0 44/0

 001/0 552/7 461/0 016/0 120/0 کاری محیط معنویت

 

 بحث

 یسازمان تیحما اصلی پژوهش حاضر این بود که یهفرضی
امیدواری  بینیپیشتوانایی  ،و معنویت محیط کاری شدهادراک

داد که این دو متغیر ارتباط  نشان پژوهش هایکارکنان را دارند. یافته
های عاملیت و مسیر آن دارند. امیدواری کارکنان و مؤلفه معناداری با

نشان داد که معنویت  زمانهم یه، تحلیل رگرسیون چندگانحالنیباا
 بینیپیشتوانایی  شدهادراک یسازمان تیحمانه  محیط کاری و

مهم این  یبنابراین یافته؛ های آن را دارندامیدواری کارکنان و مؤلفه
بین اصلی امیدواری عنویت محیط کاری پیشپژوهش این بود که م

 های آن است.کارکنان و مؤلفه

 همکاران، و یدوگلب) یمختلفنتایج این پژوهش با مطالعات 
 ،یناد و یقهرمان ؛2001 گ،یکول ؛2007 ت،یوا و یدوگلب ؛2009
دانند همخوان که معنویت را عامل مهم مرتبط با امیدواری می (2012

است. بر این اساس، معنویت محیط کاری عاملی است که منجر به 
یدواری و ( همراه با ام2017راجاپان و همکاران، تداوم در کار )

 شود.سودمندی بیشتری در کار می

های مختلفی در مورد چنین ارتباطی وجود دارد. به نظر تبیین
 و راجاپان)رسد معنویت محیط کاری ظرفیت شخصی و سازمانی می

 و شناختیروان های مختلفسازه بر برد ورا باال می (2017 همکاران،
ازجمله امیدواری در  (2012 ،یناد و یقهرمانسازمانی ) ایعملکرده

، توانایی تبیین امیدواری توسط مسئلهگذارد و همین کارکنان اثر می
ی در نیبخوشکند. این متغیر، با ایجاد معنویت محیط کاری را تقویت می

(، 2006 دنک، و یاروچیسهایی )زمان استرس و کاهش چنین استرس
شود. به عبارتی، باعث می (2016 بادا، و اونوها)امید و معنا را در زندگی 

های ی و کاهش هیجاننیبخوشمعنویت محیط کاری با ایجاد آرامش، 
نگیزد. همچنین، معنویت امنفی، امیدواری را در وجود کارکنان برمی

شود افراد اهداف معنادار در زندگی انتخاب کنند. در این صورت باعث می
ها را با عالقه هم انجام میهای خود، آنافراد ضمن شناختن فعالیت

 ریبه اهداف درگ یابیدست ایها تیفعال نیا در شتریهرچه افراد بدهند. 
خواهند  شترییب ینیبخوش و انتظارات مثبت احساس کارآمدی و د،شون

ی دواریام ی،نیبخوشی این خودکارآمدی و هواسطبه تیدرنهاکه  داشت
 د.کرخواهند تجربه  شترییب و سالمت

های مربوط به چنین ارتباطی، عالوه بر این، در تکمیل تبیین

گیری مبتنی بر باورها، توان گفت که افراد به یک سیستم جهتمی
ی طورکلبههستند. برای بسیاری از مردم مذهب و اعمال و روابط متکی 

گیری کلی هستند. این سیستم هایی از این جهتمعنویت بخش
های دشوار و ای برای مقابله با موقعیتعنوان وسیلهگیری بهجهت

کند. از طریق این فرآیند مقابله، افراد حس معنا در زا عمل میاسترس
( و امیدواری 2000 همکاران، و پارگامنتکنند )زندگی را حفظ می

بیشتری را در زندگی و پیگیری اهداف شخصی و سازمانی خود تجربه 
ی هانظامکنند. به تعبیری، شاید این نتایج پیامدهای انسجام می

 یزیعزکشند )معنوی/مذهبی است که جهان را نظم یافته به تصور می
های با ( و امیدواری را در وجود افرادی که در محیط2016 همکاران، و

 کند.معنویت کاری باال مشغول به کار هستند تقویت می

 شدهادراک یسازمان تیحمادر خصوص ارتباط  آمدهدستبهنتایج 
است. این نتایج که  زتریبرانگبحثبا امیدواری کارکنان مقداری 

های آن مرتبط است با با امیدواری و مؤلفه شدهادراک ینسازما تیحما
 و هاگیس ؛2016 ،یجمالیبن و ینیتجدهای مختلفی )پژوهش

( 2014 همکاران، و ییهو و ؛2014 همکاران، و لو ؛2015 کوال،یسار
امیدواری کارکنان و  بینیپیش، سهم آن در حالنیبااهمخوان است. 

به  بینیپیشهای مربوط به آن معنادار نبود و سهم اصلی این مؤلفه
هایی ، چنین یافتهجهیدرنتمعنویت محیط کاری اختصاص یافته بود. 

در کنار معنویت  شدهادراک یسازمان تیحمانیازمند بررسی نقش 
 محیط کاری در تبیین امیدواری است.

عنوان یک عامل به شدهحمایت ادراکپُرواضح است که 
زای زندگی استرسمؤثر در مقابله و سازگاری با شرایط  یکنندهلیتعد

دهد. این مینفس عزت احساس تعلق وو به افراد  است شدهشناخته
اهش هیجانات منفی ازجمله و ک افراد سالمتی درتواند میوضعیت 

. به عبارتی، مطابق با نتایج پژوهش سودمند باشد غمگینی و ناامیدی
شده سازمانی، خُلق مثبت (، حمایت ادراک2002) زنبرگریآ و رودز

، در راستای تقویت خُلق مثبت و جهیدرنتدهد. کارکنان را افزایش می
شود. بر ها نیز تقویت مینفی کارکنان، امیدواری آنکاهش احساسات م

، به از سوی سازمان و مدیرانکسب حمایت این اساس است که 
ها همچون خُلق مثبت و ات مثبت آنکند تا احساسکمک میکارکنان 

بتوانند  ی خودهاقابلیتها و توانایی گسترش و باامیدواری افزایش یافته 
 ی دنبال کنند.خوببهبا امیدواری باال  اهداف شخصی و سازمانی را
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 طرز مناسبی بههایی که از کارکنان خود رسد سازمانبه نظر می
ی در تقویت امیدواری های خاصها و شیوهکنند، روشحمایت می

پاداش و تقویت و نیز  یهانظامراهبردها،  هاآندارند. کارکنان خود 
ان و همکارانشان را به گیرند که مدیررهبری را به کار می یشیوه

مسیرهایی برای دستیابی به اهداف  یایجاد و رشد فعاالنه و متعهدانه
(. همچنین، این 2002 همکاران، و آدامزکنند )خود ترغیب می

کارکنان برای دستیابی به اهداف خود را  یها قدرت ارادهسازمان
اعتماد و  هاآندهند. بعالوه، ایت قرار میارزشمند دانسته و مورد حم

کنند و آن را برای تحول و مهارت افراد را در هر سطحی حمایت می
سازی مسیرهای جایگزین در دستیابی به راهبردها و اهداف پیاده

. بدین ترتیب، (2002 جنسن، و لوتانز)سازند توانمند می موردنظر
 تیدرنهاها های عاملیت و مسیر امیدواری توسط سازمانت مؤلفهتقوی

امیدواری  یطورکلبهمنجر به تقویت میزان امیدواری کارکنان و 
حمایت کارکنان توسط  باوجود، جهیدرنتشود. سازمان می یمجموعه

 و سازمان، این کارکنان اهداف روشن و مشخصی تنظیم خواهند کرد
 برای مختلفی مای شغلی خود، اقداماتسرشار از امید برای دورن

 (.2014 همکاران، و ییهو)خود انجام خواهند داد  اهداف به رسیدن

 باوجود شدهادراک یسازمان تیحمارغم آنچه گفته شد، علی
های آن )که در همه همبستگی مثبت و معنادار با امیدواری و مؤلفه

گی معنویت محیط کاری با امیدواری و موارد کمتر از همبست
های آن بود(، سهم معناداری در تبیین این متغیر نداشت. در مؤلفه

اند که توان گفت اگرچه محققان نشان دادهای میتبیین چنین نتیجه
یک میانجی  یطورکلبهانواع حمایت مانند حمایت اجتماعی 

(، اما ممکن 2010 ن،یحس و خانهای مثبت روانشناسی است )توانایی
است نسبت به بعضی از متغیرها همچون معنویت محیط کاری نقش 

های آن داشته باشد. شاید یکی از دالیل کمتری در امیدواری و مؤلفه
و معنویت  شدهادراک یسازمان تیحماهمپوشانی احتمالی  مسئلهاین 

همبستگی در سطح گروهی  یوجود مؤلفه احتماالًمحیط کاری باشد. 
که مربوط به معنویت محیط کاری است و ممکن است به درجاتی با 

 دیتائتواند همپوشانی داشته باشد، می شدهادراک یسازمان تیحما
چنین تبیینی باشد. به عبارتی، با توجه به همبستگی  یکننده
 و معنویت محیط شدهادراک یسازمان تیحماکه بین  یامالحظهقابل

اثر خود را بر  شدهادراک یسازمان تیحماکاری وجود دارد، شاید 
گذارد و آنگاه معنویت محیط کاری سهم معنویت محیط کاری می

 دهد.تری را در امیدواری کارکنان نشان میبرجسته معنادار و

های پژوهش حاضر این بود که متغیر امیدواری یکی از محدودیت
سوابق پژوهشی بسیار اندکی بود و بیشتر در نقش متغیر وابسته، دارای 

های مربوط به آن به صورتی انجام شده بود که امیدواری پژوهش

عنوان یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین، به
و معنویت محیط کاری  شدهادراک یسازمان تیحماارتباط متغیرهای 
ی مقایسه مسئلهاین که  ی قرار گرفته بودموردبررسبا آن بسیار کم 

کرد. همچنین، ها را اندکی با دشواری روبرو مینتایج و تبیین یافته
پرسشنامه و دشواری امکان  به اطالعات آوریجمع ابزار بودن محدود

ها و ابزارهای گردآوری اطالعات مانند مصاحبه، استفاده از سایر روش
گویی در پاسخ ی کمترهای دارای انگیزهبخصوص در مورد آزمودنی

بنابراین، ؛ های دیگر این پژوهش بودها، از محدودیتبه پرسشنامه
قرار  مدنظرها های بعدی این محدودیتشود در پژوهشمیپیشنهاد 

ای با توجه به های مقایسهشود پژوهشگیرند. همچنین پیشنهاد می
ر مورد های تجربی دشناختی و شغلی و نیز پژوهشمتغیرهای جمعیت

نقش هر یک از متغیرهای پژوهش در امیدواری کارکنان انجام شود. 
ها پیشنهاد کاربردی این پژوهش نیز این است که مدیران سازمان

 ژهیوبهای به معنویت محیط کاری و حمایت سازمانی، توجه ویژه
معنویت محیط کاری در جهت تقویت امیدواری کارکنان داشته باشند. 

 با تواندو می است رییتغقابلشود و واری یاد گرفته میامید ازآنجاکه
(، الزم است 2013ملیک، )شود  تقویت توسعه بیشتر، و آموزش
سازی و اثربخشی الزم را برای تقویت های غنیها و آموزشبرنامه

 ژهیوبهو  شدهادراک یسازمان تیحمابر تقویت  دیتأکامیدواری، با 
 های خود قرار دهند.ویت برنامهمعنویت محیط کاری در اول

 اخالقی مالحظات

 پژوهش اخالق اصول از پیروی

 ازلحاظها برای رعایت اصول اخالقی در این پژوهش، به آزمودنی
و ضمن بیان هدف کلی  شد داده نانیاطم اطالعات ماندن محرمانه

ها برای مشارکت آزادانه در پژوهش پژوهش، همکاری و رضایت آن
 جلب شد.

 مالی امیح

، با جانبنیاعنوان بخشی از طرح پژوهشی به پژوهش نیا
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و همکاری و  یمال تیحما

 .است شده انجام مشارکت دانشگاه اراک

 تشکر وقدردانی

 معاونت پژوهشی و یمرکز استان برق یروین عیتوز شرکت از
 اهم نمودند وکه شرایط انجام این پژوهش را فر اراک دانشگاه

نمودند  یاری این مهم انجام در را محقق که یکسان یتمام
 .سپاسگزارم

 



 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 22-30 29 22-30، 14(1)، 1398 دوفصلنامه روانشناسی معاصر

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.22 

 
 یکار طیمح تیشده و معنوادراک یسازمان تیحما یبر مبنا یدواریام نییتب، سپهوند تورج

References 

Abdollahi, B., Karimian. H. & Namdari Pejman, M. (2015). 
Relationship between Organizational Commitment and 
Spirituality in the Workplace with Ethical Behavior of 
Employees. Ethics in science and Technology, 9(4), 51-60. 

Adams, V. H., Snyder, C. R., Rand, K. L., King, E. A., Sigmon, D. R., 
& Pulvers, K. M. (2002). Hope in the workplace. In R. 
Giacolone & C. Jurkiewicz (Eds.), Workplace spirituality and 
organizational performance. New York: Sharp. 

Alarcon, G., Bowling, N., & Khazon, S. (2013). Great 
expectations: A meta-analytic examination of optimism and 
hope. Personality and Individual Differences, 54(7), 821-
827. [DOI:10.1016/j.paid.2012.12.004] 

Arshadi, N., & Hayavi, G. (2013). The Effect of Perceived 
Organizational Support on Affective Commitment and Job 
Performance: Mediating role of OBSE. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 84, 739 - 743. [DOI:10.1016/j.sbspro. 
2013.06.637] 

Azizi, M., Azizi, A., Abedi, A., Kajbaf, M. B., & Fallahzadeh, R. A. 
(2016). The Effect of Spiritual Therapy on Hope of Life in 
Female Students Who Referred to Isfahan University 
Counseling Center. Psychology, 7, 126-131. [DOI:10.4236/ 
psych.2016.71015] 

Ciarrocchi, J. W. & Deneke, E. (2006). Hope, optimism, 
pessimism and spirituality as predictors of well-being 
controlling for personslity. Research in the Social Scientific 
Study of Religion, 16, 161-183. 

Duggleby W. & Wright K. (2007) The hope of professional 
caregivers caring for persons at the end of life. Journal of 
Hospice and Palliative Nursing, 9(1), 42-49. [DOI:10.1097/ 
00129191-200701000-00009] 

Duggleby, W., Cooper, D., & Penz, K. (2009). Hope, self-efficacy, 
spiritual well-being and job satisfaction. Journal of 
Advanced Nursing, 65, 2376-2385. [DOI:10.1111/j.1365-
2648.2009.05094.x] [PMid:19737323] 

Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). 
Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, 
and Job Satisfaction . Journal of Applied Psychology, 82(5), 
812-820. [DOI:10.1037/0021-9010.82.5.812] [PMid:93376 
10] 

Eisenberger, R., Fasolo, P. & Davis-LaMastro, V. (1990). 
Perceived rganizational Support and Employee Diligence, 
Commitment, and Innovation. Journal of Applied 
Psychology, 75(1), 51-59. [DOI:10.1037/0021-9010.75.1.51] 

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. 
(1986). Perceived organizational support. Journal of 
Applied Psychology, 71(3), 500-507. [DOI:10.1037/0021-
9010.71.3.500] 

Faghihi, A., Zare Matin, H., Jandaghi, G., & Musavi, S. (2012). 
The Relationship between Workplace Spirituality and 
Employees' Empowerment. Management and 
Achievement, 50, 97-112. 

Fowler, D., Weber, E., Klappa, S., & Miller, S. (2017). Replicating 
future orientation: Investigating the constructs of hope and 
optimism and their subscales through replication and 
expansion. Personality and Individual Differences, 116(1), 
22-28. [DOI:10.1016/j.paid.2017.04.010] 

Garg, N. (2017). Workplace spirituality and employee well-
being: An empirical exploration. Journal of Human Values, 
23(2), 1-19. [DOI:10.1177/0971685816689741] 

Ghahremani, N., & Nadi, M. A. (2012). Relationship between 
Religious / Spiritual Components, Mental Health and Hope 
for the Future in Hospital Staff of Shiraz Public Hospitals. 
Iran Journal of Nursing, 79, 1-11. 

Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2003). Right from wrong: 
The influence of spirituality on perceptions of unethical 
business activities. Journal of Business Ethics, 46, 85-97. 
[DOI:10.1023/A:1024767511458] 

Hui, Q. S., Cao, X. S. Lou, L. & He, H. (2014). Empirical Research 
on the Influence of Organizational Support on Psychological 
Capital. American Journal of Industrial and Business 
Management, 4, 182-189. [DOI:10.4236/ajibm.2014.44025] 

Jakovljevic, M. (2017). Resilience, psychiatry, and religion from 
public and global mental health perspective: Dialogue and 
cooperation in the search for humanistic self, 
compassionate society and empathic civilization. 
Psychiatria Danubina, 29(3), 238-244. [DOI:10.24869/psyd. 
2017.238] [PMid:28949304] 

Kelberer, L. J. A., Kraines, M. A., & Wells, T. T. (2018). Optimism, 
hope, and attention for emotional stimuli. Personality and 
Individual Differences, 124, 84-90. [DOI:10.1016/j.paid. 
2017.12.003] 

Kermani, Z., Khodapanahi. M. K., Heidari, M. (2011). 
Psychometric properties ofthe hoping Snyder's scaleJournal 
of Applied Psychology, 19, 7-23. 

Khan A. & Husain A. (2010). Social support as a moderator of 
positive psychological strengths and subjective well-being. 
Psychological Reports, 2010, 106(2), 534-538. [DOI:10. 
2466/pr0.106.2.534-538] [PMid:20524555] 

Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The 
Research and Clinical Implications. International Scholarly 
Research Network (ISRN) Psychiatry, Article ID 278730, 1-
33. [DOI:10.5402/2012/278730] [PMid:23762764] [PMCid: 
PMC3671693] 

Kulig, J. C. (2001). Hope at the community level according to 
rural-based public health nurses. Online Journal of Rural 
Nursing and Health Care, 2(2), 1-19. [DOI:10.14574/ojrnhc. 
v2i2.466] 

Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., 
Stewart, K. A. & Adis, C. S. (2017). Perceived Organizational 
Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational 
Support Theory. Journal of Management, 43(6), 1854-1884. 
[DOI:10.1177/0149206315575554] 

Luo, B. J., Qin, H. Y. & Zheng, M. C. (2014). Correlation between 
social relational quality and hope among patients with 
permanent colostomies. International Journal of Nursing 
Sciences, 1, 405-409. [DOI:10.1016/j.ijnss.2014.10.007] 

Luthans, F. & Jensen, S. M. (2002). Hope: A New Positive 
Strength for Human Resource Development. Human 
Resource Development Review, 1(3), 304-322. [DOI:10. 
1177/1534484302013003] 

Malik, A. (2013). Efficacy, hope, optimism and resilience at 
workplace- positive organizational behavior. International 
Journal of Scientific and Research Publications, 3(10), 1-4. 



 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 22-30 30 22-30، 14(1)، 1398 دوفصلنامه روانشناسی معاصر

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.22 

 یکار طیمح تیشده و معنوادراک یسازمان تیحما یبر مبنا یدواریام نییتب، سپهوند تورج

Marques, S. C., & Gallagher, M. W. (2017). Age differences and 
short-term stability in hope: Results from a sample aged 15 
to 80. Journal of Applied Developmental Psychology, 53, 
120-126. [DOI:10.1016/j.appdev.2017.10.002] 

Milliman, J., Czaplewski, A.J., & Ferguson, J. (2003). Workplace 
spirituality and employee work attitudes: An exploratory 
empirical assessment. Journal of Organizational Change 
Management, 16(4), 426-447. [DOI:10.1108/09534810310 
484172] 

Onuoha, U. C. & Bada, O. V. (2016). Spirituality, Self efficacy, 
Age, and Gender as predictors of Psychological Wellbeing 
among Flood Survivors in Nigeria. IOSR Journal of 
Humanities And Social Science,21, (10), 43-49. [DOI:10. 
9790/0837-2110044753] 

Pargament, K. I., Koenig, H. G. et al. (2000). The Many Methods 
of Religious Coping: Development and Initial Validation of 
the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, 56, 519-543. 
[DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP 
6>3.0.CO;2-1] 

Peterson, S. J., & Byron, K. (2008). Exploring the role of hope in 
job performance: Results from four studies. Journal of 
Organizational Behavior, 29, 785-803. [DOI:10.1002/job. 
492] 

Rajappan, S., Nair, R. S. Priyadarshini M., K. & Sivakumar, V. 
(2017). Exploring the effect of workplace spirituality on job 
embeddedness among higher secondary school teachers in 
Ernakulam district. Cogent Business & Management, 4, 1-9. 
[DOI:10.1080/23311975.2017.1334419] 

Reichard, R.J., Avey, J. B., Lopez, S. & Dollwet, M. (2013): Having 
the will and finding the way: A review and meta-analysis of 
hope at work. The Journal of Positive Psychology: 
Dedicated to furthering research and promoting good 
practice, 8(4), 292-304. [DOI:10.1080/17439760.2013.800 
903] 

Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational 
Support: A Review of the Literature. Journal of Applied 
Psychology, 87(4), 698-714. [DOI:10.1037/0021-9010.87.4. 
698] [PMid:12184574] 

Sihag, P. & Sarikwal, L. (2015). Effect of perceived 
organizational support on psychological capital - A study of 
IT industries in Indian framework. Electronic Journal of 
Business Ethics and Organization Studies, 20(2), 19-26. 

Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. 
Psychological Inquiry, 13, 249-275. [DOI:10.1207/S153279 
65PLI1304_01] 

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. 
M., Sigmon, S. T., et al. (1991). The will and the ways: 
Development and validation of an individual-differences 
measure of hope. Journal of Personality and Social 
Psychology, 60(4), 570-585. [DOI:10.1037/0022-3514.60.4. 
570] [PMid:2037968] 

Snyder, C. R., Shorey, H. S., Cheavens, J., Mannpulvers, K. M., 
Adams, V. H. et al. (2002). Hope and academic success in 
college. Journal of Educational Psychology, 97, 820-826. 
[DOI:10.1037/0022-0663.94.4.820] 

Tajdini, Z. & Banijamali, S. S. (2016). The Relationship between 
Perceived Social Support and Hope to Future in 
Adolescents. Jounnal of Psychology and Behavior Study, 
4(1), 1-6. 

Ugwu, F. O. & Amazue, L. O. (2014). Psychological Ownership, 
Hope, Resilience and Employee Work Engagement among 
Teachers in Selected Mission Schools. European Journal of 
Business and Management, 6(10), 98-106. 

Youssef, C. M. & Luthans, F. (2007). Positive organizational 
behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, 
and resilience. Journal of Management, 33(5), 774-800. 
[DOI:10.1177/0149206307305562]

 


