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Abstract
The purpose of this research was to investigate developmental trend of hope and its
components in employees in 20 to 60 years old. Accordingly, the research was carried out in
the form of a cross-sectional study and causal-comparative design. Therefore, from among the
employees of Markazi Province Electeric Distribution Company 250 personnell in 4 age
groups from first half of young-age to second half of middle-age were selected based on
convenience sampling, and Snyder Hope Scale was administered to them. In order to create
more age difference in groups, subjects in ages 30, 40, and 50 were eliminated from the
sample. The final sample age groups were 20 to 30 (n=54), 30 to 40 (n=52), 40 to 50 (n=49),
and 50 to 60 (n=48). The results of multivariate analysis of variance indicated that there was
significant differences in the liner composition of pathways thinking and agency thinking of
hope in studied groups. Univariate analysis of variance also indicated that there were
significant differences between groups only in pathways thinking and not in agency thinking.
The pairwise comparisons of least significant differences (LSD) also indicated that the second
half of young-age and the first half of middle-age had highest rate of pathways thinking, and
the second half of middle-age had thelowest rate. In conclusion, empowering the hope and
pathways thinking in second half of middle-age and terminal years of job period must be paid
attention to and necessary programs and education in these areas be employed.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي روند تحولي امیدواري و مؤلفههاي آن در کارکنان از  95تا  05سالگي بود .بنابراین،
پژوهش در قالب یک مطالعه مقطعي و طرح علي-مقایسهاي انجام شد .براي این منظور ،از بین کارکنان شرکت توزیع
نیروي برق استان مرکزي 905 ،نفر در  1گروه سني از نیمه اول جواني تا نیمه دوم میانسالي به صورت در دسترس انتخاب
گردید و پرسشنامه امیدواري اسنایدر در مورد آنها اجرا گردید .براي ایجاد تمایز سني بیشتر بین گروههاي مورد بررسي،
افراد 15 ،95و  05ساله از بررسي حذف گردید و در نهایت افراد بین 95تا  95سال ( 01نفر) ،بین  95تا  15سال ( 09نفر)،
بین  15تا  05سال ( 13نفر) و بین  05تا  05سال ( 11نفر) مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان
داد که تفاوت معناداري در ترکیب خطي تفکر مسیر و تفکر عاملیت امیدواري در گروههاي مورد بررسي وجود داشت.
تحلیل واریانس تکمتغیره نیز نشان داد که تنها در تفکر مسیر و نه در تفکر عاملیت بین گروهها تفاوت معنادار وجود
داشت .مقایسههاي زوجي کمترین تفاوت معنادار نیز نشان داد که نیمه دوم جواني و نیمه اول میانسالي باالترین میزان
تفکر مسیر و نیمه دوم میانسالي کمترین میزان آن را دارد .در نتیجه ،تقویت امیدواري و تفکر مسیر در نیمه دوم میانسالي
یا سالهاي پایاني دوران شغلي باید مورد توجه قرار گیرد ،و برنامهها و آموزشهاي الزم در این زمینه بهکار گرفته شود.
واژههای کلیدی :امیدواري ،تفکر مسیر ،تفکر عاملیت ،روند تحولي ،کارکنان

* نویسندۀ مسئول:

t-sepahvand@araku.ac.ir

Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially

 /95پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)71بهار 7931

مقدمه

(کلبههرر ،کههراینس و ولههز )9571 ،و ممکههن اسههت ی هک

در دهههاي اخیر ،پژوهشهاي روبههرشهدي اهمیهت

متغیر مفید براي تعیین مسیر احتمالي مداخله بهراي افهراد

امیدواري 7در محل کار و اثرات مثبهت آن بهر عملکهرد

در معرض خطرات مختلف عملکهردي (ماننهد خطهرات

کارکنان را برجسته کرده انهد (یوگهوو و آمهازو9571 ،؛

تحصیلي) و روانشناختي باشد (دیکسهون ،وورل و ملهو،

دوگلبي ،کوپر و پنز9553 ،؛ پیترسهون و بیهرون9551 ،؛

 .)9571براساس پژوهشهاي انجامشده ،امیدواري تهثثیر

آدامهههز و همکهههاران9559 ،؛ لوتهههانز و جنسهههن.)9559 ،

مستقیم معناداري بر رفتارهاي حرفه اي پیشهرونده سهط

امیههدواري ماننههد خههوشبینههي ،سههازۀ آینههدهگراسههت

بههاال دارد (هیرچههي .)9571 ،کارکناني که آثار سودمند

(آالرکون ،باولین ،خهازون9579 ،؛ فهاولر ،وبهر ،کالپها،

سازههاي مثبت (ماننههههههههد خوشبیني و امیدواري) را بر

میلر )9571 ،و از دیدگاه علمي حالهت انگیزشهي مثبتهي

سالمت خویش احساس مههيکننههد ،رضههایتمندانهتههر و

تعریف ميشود که مبتنهي بهر حهس موفقیهت برآمهده از

متعهدانه ههتهههر کار ميکنند و تا زمان بازنشستگي بهههراي

تعامل عاملیت( 9انرژي متمرکهز بهر اههداف) و مسهیرها

9

خدمت به مردم مصمم باقي مهيماننهد (قهرماني و نادي،

(طههرحریههزي دسههتیابي بههه اهههداف) اسههت (اسههنایدر و

 .)7937بهههدین ترتیهههب ،بههها توجهههه بهههه اینکهههه وضعیت

همکههاران .)7337 ،مؤلفههع عاملیههت یهها «قههدرت اراده،»1

امیدواري پیامدهاي مهمي براي افراد و جامعه دارد و در

تصهههمیم بهههراي شناسهههایي و دسهههتیابي بهههه اههههداف را

باالترین سط  ،آثار خود را در قالب پیشرفت یا رکود و

برميانگیزد؛ در حالي که مؤلفع تفکر مسهیر 0یها «قهدرت

توقف جامعه نشان ميدهد (علیزاده اقهدام ،)7937 ،الزم

مسیر ،»0ایجاد مسیرهاي جهایگزین را بهراي تعقیهب ایهن

است سازمان ها ،امیدواري را در کارکنان خهود بههطهور

اهههداف برمههيانگیههزد (ریرههارد ،اوي ،لههوپز و دالههوت،

ویژه شناسایي و تقویت کنند (واندلر ،لوپز و باریسهویل،

)9579؛ بنابراین ،امیهدواري شهامل مفههوم بنهدي واضه

 )9577و بهها بررسههي رونههد تحههول آن در کارکنههان ،بههه

اهداف ،ایجاد راهکارهاي خاص بهراي رسهیدن بهه ایهن

مقاطع شغلي با امیدواري کمتر توجه بیشتري نشان دهند.

اهههداف (تفکههر مسههیر) ،و ایجههاد و حف ه انگیههزه بههراي

براساس نظریع رشد روانهي  -اجتمهاعي اریکسهون،1

اسهههتفاده از ایهههن راهکارهههها (تفکهههر عاملیهههت) اسهههت

نخستین مرحلع رشد ،اعتماد در برابر بهياعتمهادي اسهت

(مارکوس و گاالگر .)9571 ،مطابق این دیهدگاه ،افهراد

که نیروي بنیهادي آن امیهدواري اسهت .آخهرین مرحلهع

با امیدواري باال به احتمال بیشهتري مسهیرهاي جهایگزین

رشد هم شامل انسجام در برابر ناامیدي است که نیهروي

ایجاد ميکنند و هنگام رویارویي با موانع و موقعیتهاي

بنیادي آن خرد است (فیست و فیست)7939 ،؛ بنهابراین،

چالشانگیز با تفکر عاملیت محافظت ميشوند (اسهنایدر

امیههدواري اهمیههت بههاالیي در فراینههد تحههول روانههي -

و همکاران ،7337 ،اسنایدر و همکاران.)7330 ،

اجتمههاعي افههراد دارد .پههژوهشههها نشههان مههيدهنههد

امیههدواري بهها توجههه کمتههر بههه اطالعههات ناسههالم و

بزرگسههاالنج جههوانتههر نسههبت بههه افههراد سههالمند آینههدۀ

تهدیدکننده و توجه بیشتر به اطالعات مثبت همراه است

روشههنتههر و چشههمانههداز مثبههتتههري بههراي خههود در
حههوزههههایي از زنههدگي ماننههد بازنشسههتگي پههیشبینههي

1

. hope
. agency
3
. pathways
4
. willpower
5
. pathways thinking
6
. waypower
2

ميکنند (گوتیرز و هرشي)9571 ،؛ بها ایهن حهال ،درک
مهها از مسههیرهاي تحههولي امیههدواري در طههول عمههر ،تهها
. Erikson

7
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حدودي محدود باقي مانده است (مهارکوس و گهاالگر،

ثبات امیدواري را در بزرگساالن در مقایسه بها کودکهان

 .)9571هرچنهههد مطالعهههات زیهههادي امیهههدواري را در

و نوجوانههان نشههان داد .هههاهراً ثبههات امیههدواري بهها سههن

نوجواني ،7بزرگسهالي 9و سهالمندي 9بررسهي کهردهانهد،

افزایش ميیابهد (اسهنایدر و همکهاران)7337 ،؛ هرچنهد

بیشتر این مطالعات (مثالً مارکوس ،پیز -ریبریو ،و لهوپز،

احتماالً سالمندان سطوح پایینتهر و پایهداري کمتهري از

9577؛ وال ،هوبنر ،و سولدو )9551 ،بر تفاوتهاي سني

امیدواري را گهزارش مهيدهنهد و بههطهور کلهي ،گهروه

امیهههدواري در دوران کهههودکي 1و نوجهههواني تمرکهههز

بزرگسههههاالن بیههههوه بههههین سههههن  00تهههها  15سههههالگي

کههردهانههد و مطالع هات معههدودي امیههدواري را در طههول

کمامیدوارترین افرادند (مارکوس و گاالگر.)9571 ،

دوران نوجواني و بزرگسالي مقایسه کهردهانهد (برانهک،

آنره مسهلم اسهت اینکهه شناسهایي وضهعیت تحهول

هیههل ،الپسههلي ،طالیههب ،و فیههن  .)9553 ،در یکههي از

امیدواري و میزان آن در گسترۀ شغلي کارکنان اهمیهت

مهمترین مطالعات انجهامشهده در پرتغهال مشهخص شهد

ویژه اي دارد .پژوهشگران معتقدند تمرکز بهر امیهدواري

س هطوح امیههدواري در میانسههاالن 0نسههبت بههه نوجوانههان،

و تقویت آن با توجه بهه محهیط کهاري بههطهور فزاینهدۀ

بزرگساالن جوان 0و بزرگساالن مسن 1باالتر است و بین

پویایي که کارکنان امروزي بها آن مواجههانهد ،تهوجهي

3

بهروز و مناسب است (ریرارد و همکاران .)9579 ،نکته

(سنین  10تا  01سالگي) به اوج خهود مهيرسهد .در ایهن

مهمتر این است که امیدواري به علت اینکهه یهاد گرفتهه

پههژوهش بزرگسههاالن متثهههل بههین سههنین  95تهها  01سههال

ميشود و بیشتر حالتگونه( 79تغییرپذیر) اسهت تها یهک

احتمههاالً امیههدوارترین افههراد بودنههد .همرنههین ،ثبههات

صفت ثابت ،79ميتواند بهمنظور بهبود عملکرد کهاري و

امیدواري در اواسط نوجواني 75و اوایل بزرگسهالي 77در

حف کارکنان با ارزش (ملیک ،)9579 ،با فراهمکهردن

حد متوسط ،بین  95تا  10سهالگي در بهاالترین سهط و

مراقبت ،حمایت و ارزش بیشتر براي مشارکت کارکنان

در سالمندي پایینتر از جواني بود (مارکوس و گاالگر،

تقویت شود (سیهاگ و سهاریکوال .)9570 ،ایهن مسههله

 .)9571مطالعات دیگري هم دریافتند افراد سهالمند (00

مستلزم آن است که امیدواري کارکنان و رونهد تحهولي

سال و بهاالتر) امیهدواري کمتهري نسهبت بهه گروهههاي

مؤلفه هاي مسیر و عاملیت آن در هر مقطع شغلي بررسي

جوانتر ( 15تا  01سال) تجربه ميکنند (بیلي و اسنایدر،

شود .باوجود پژوهشها و جستوجوهاي انجامشهده در

9551؛ بنزین و برگ .)9550 ،یکي دیگهر از مطالعهات،

موتورهههاي جسههتوجههوي دردسههترس ،تهها کنههون رونههد

سههطوح مشههابهي از امیههدواري را در نوجههواني ،اوایههل

تحههول امیههدواري در کارکنههان بررسههي نشههده اسههت؛

بزرگسههالي و اواسههط بزرگسههالي (برانههک و همکههاران،

درنتیجه ،تفاوت امیدواري در گروههاي سني [و مقهاطع

 )9553کشف کرد؛ با این حال ،پژوهش سهطوح بهاالتر

شغلي] کارکنان به بررسي بیشتري نیاز دارد .اهمیت ایهن

اوایل میانسالي 95( 1تها  10سهالگي) و اواخهر میانسهالي

موضههود در آن اسههت کههه دورههههاي رشههدي [و مقههاطع
1

. adolescence
. adulthood
3
. old age
4
. childhood
5
. middle adults
6
. emerging adults
7
. older adults
8
. early-middle adulthood
9
. older-middle adulthood
10
. middle adolescent
11
. early adult
2

شغلي] که در آن امیدواري کمتري وجود دارد ،ممکهن
اسههت بههراي برنامههههههاي مداخلهههاي و تقویههتکننههدۀ
امیدواري ،مناسبتر باشند و درواقع نیاز بیشتري بهه ایهن
. statelike
. stable trait

12
13
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برنامهها داشته باشند .با توجهه بهه اینکهه در ایهن دورههها

امیههدواري اس هنایدر :7اسههنایدر و همکههاران ( )7337ایههن

ممکن اسهت سهطوح امیهدواري ،کمتهر از حهد نرمهال و

مقیاس را طراحي کردند کهه داراي  79عبهارت اسهت و

انعطاف پذیر باشند ،ميتواننهد بهراي ارتقهاي امیهدواري،

به صورت خودسنجي اجرا ميشهود .سهؤاالت  1 ،0 ،9و

ایههدئال باشههند (مههارکوس و گههاالگر)9571 ،؛ بنههابراین،

 77نمرهگذاري نميشوند و انحرافياند .سهؤاالت ،1 ،7

هدف پژوهش حاضر ،بررسي روند تحهول امیهدواري و

 0و  1مربوط به خردهمقیاس مسهیر و سهؤاالت 75 ،3 ،9

مؤلفههاي مسیر و عاملیت آن در گسترۀ شغلي کارکنهان

و  79مربوط به خردهمقیاس عاملیت است .مؤلفهع تفکهر

بود.

عامل تعیینکنندۀ هدفمداري فرد است و مؤلفهع تفکهر
مسیر راههاي برنامه ریزيشده براي رسیدن به اههداف را

روش

در بر مهي گیهرد (اسهنایدر و همکهاران .)7337 ،چنهدین

روش پههژوهش ،جامعههع آمههاري و نمونههه :پههژوهش

شیوۀ نمرهگذاري براي این مقیاس گزارش شهدهانهد .در

حاضر در قالب مطالعع مقطعي و طرح علي  -مقایسههاي

نسخع استفادهشده در این پژوهش ،هر ماده بها مقیهاس 1

انجههام شههد .بههراي ایههن منظههور ،از بههین تمههامي کارکنههان

درجههاي انهدازهگیهري مههيشهود کهه دامنههاي از کههامالً

(رسهمي ،تههثمین نیههرو و دانههمههزدي و حجمههي) شههرکت

مخالفم تا کامالً موافقم را با نمهرهگهذاري  7تها  1در بهر

توزیع نیروي برق استان مرکزي کهه  7715نفهر بودنهد و

ميگیرد و نمرۀ کل هر خردهمقیاس بین  1تها  99اسهت.

در بخشهاي مختلف مدیریتي ،اداري ،فنهي و خهدماتي

نمرۀ امیدواري کل ،حاصل جمع این دو خهردهمقیهاس

این سازمان کار مهيکردنهد 905 ،نفهر ( %90در مشهالل

است که از  1تا  01است (کرماني و همکاران )7935 ،و

رسههمي %95 ،در مشههالل تههثمین نیههرو و  %90در مشههالل

نمرۀ بهاالتر امیهدواري بیشهتر را نشهان مهيدههد .مقیهاس

دانهمهزدي و حجمهي کهار مهيکردنهد؛ همرنهین از ایهن

امیدواري ثبات درونهي قابهل قبهولي را از  5/11تها 5/11

تعداد  %95مجرد و %15متثهل بودنهد) در  1گهروه سهني

نشان داده است (اسنایدر و همکاران .)7337 ،همرنهین،

شههامل نیمههع اول جههواني ،نیمههع دوم جههواني ،نیمههع اول

اسنایدر و همکهاران پایهایي کهل مقیهاس ،خهردهمقیهاس

میانسههالي و نیمههع دوم میانسههالي بهههصههورت دردسههترس

عاملیههت و خههردهمقیههاس مسههیر را بهها روش بازآزمههایي

انتخاب شدند و پرسشنامع امیدواري اسنایدر دربارۀ آنهها

بهترتیب  5/17 ،5/10و  5/11گزارش کرده اند (اسنایدر

اجرا شد .براي ایجاد تمهایز سهني بیشهتر بهین گروهههاي

و همکههاران .)9559 ،در ایههران نیههز ضههریب اعتبههار ایههن

سهني بررسههيشههده ،افهراد  15 ،95و  05سههاله از بررسههي

مقیاس با اسهتفاده از فرمهول آلفهاي کرونبها  5/10و بها

حذف شدند و درنهایت  1گروه متشکل از افراد بین 95

بازآزمایي  5/17به دست آمهد .بررسهي روایهي سهازه بها

تا  95سال ( 01نفر) ،بین  95تا  15سال ( 09نفر) ،بین 15

استفاده از تحلیل عامل تثییدي 9هم نشان داد که مقیهاس

تهها  05سههال ( 13نفههر) و بههین  05تهها  05سههال ( 11نفههر)

داراي ساختاري دو عاملي شامل تفکهر عامهل و مسهیرها

بررسههي شههدند .بههراي انتخههاب ایههن کارکنههان الزم بههود

است (کرماني و همکهاران .)7935 ،در پهژوهش حاضهر

هی گونه مشکل جدي با سازمان و نیز بیماري جسمي یا

نیز آلفاي کرونبا براي کل مقیاس و خردهمقیاسههاي

روانشناختي مهم و تثثیرگذاري نداشته باشند.
ابزار سنجش :براي گردآوري اطالعهات مهورد نیهاز

پههژوهش از ابههزار زیههر اسههتفاده شههده اسههت .مقیههاس

. Snyder Hope Scale
. confirmatory factor analysis

1
2

بررسي روند تحولي امیدواري و مؤلفههاي آن در کارکنان :یک مطالعه مقطعي از  95تا  05سالگي99/

مسیر و عاملیت بهترتیب 5/03 ،5/19 ،و  5/13بهه دسهت

آماري و نمونه) ،داده هاي مربوط بهه  959نفهر در قالهب

آمدند.

چهار گهروه بها اسهتفاده از تحلیهل واریهانس چنهدمتغیره

روش اجرا و تحلیل :پهس از مشهخصکهردن ههدف

(مانووا) تجزیه و تحلیل شدند.

پژوهش و در نظر گرفتن طرح پهژوهش مربهوط بهه آن،
بهها مسهههوالن و معاونههت نیههروي انسههاني شههرکت توزی هع

یافتهها

نیروي برق استان مرکزي ،هماهنگي الزم به عمهل آمهد

دادههههاي مربههوط بههه مشههارکتکننههدگان در چهههار

تا پرسشگران آموزشدیده در محل کار ،پرسشنامههها را

گروه کارکنان در نیمع اول جواني (میهانگین سهني 7/13

بین مشارکتکنندگان ،توزیع و با ارائع توضهیحات الزم

 ،90/15±میانگین سابقه شغلي  ،)9/13± 9/13نیمهع دوم

به آنها ،دادههاي الزم را جمعآوري کننهد .مهدت زمهان

جههواني (میههانگین سههني  ،99/35± 9/19میههانگین سههابقع

الزم براي اجراي این پرسشنامه حدود  70دقیقه بود .قبل

شغلي  ،)3/59± 9/07نیمع اول میانسهالي (میهانگین سهني

از اجراي پرسشنامه ،ضمن بیان ههدف کلهي پهژوهش و

 ،11/00± 9/19میانگین سهابقع شهغلي  )95/90± 9/31و

جلب همکاري آزمودنيهها و آزادگذاشهتن آنهها بهراي

نیمهههع دوم میانسهههالي (میهههانگین سهههني ،09/17± 9/11

مشارکت در پژوهش ،به آنهها از لحها محرمانههمانهدن

میانگین سابقع شهغلي  )99/05± 9/00بررسهي و مقایسهه

اطالعات نیز اطمینان داده شد تا حهداقل اصهول اخالقهي

شدند .بهر اسهاس ایهن ،شهاخصههاي توصهیفي (تعهداد،

اجراي پژوهش نیز در نظر گرفتهه شهوند .بهدین ترتیهب،

میانگین و انحراف استاندارد) گروههاي بررسيشهده در

دادههههاي الزم ،گههردآوري و درنهایههت پههس از حههذف

متغیرهاي امیدواري و مؤلفههاي تفکهر مسهیر و عاملیهت

پرسشنامههاي مربوط به افهراد  15 ،95و  05سهاله کهه بها

در جدول  7ارائه شدهاند.

هدف ایجاد تمایز بیشتر بین گروههها انجهام شهده بودنهد
(مطابق توضی مربوط به بخهش روش پهژوهش ،جامعهع
جدول  .1شاخصهای توصیفی امیدواری و مؤلفههای مسیر و عاملیت
متغیر
تفکر مسیر
گروه

تفکر عاملیت

امیدواری کل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نیمع اول جواني

01

90/59

9/71

73/15

9/00

11/17

0/90

نیمع دوم جواني

09

91/91

9/10

95/35

9/15

11/91

1/17

نیمع اول میانسالي

13

90/11

9/07

95/79

9/19

11/55

0/01

نیمع دوم میانسالي

11

99/05

9/91

73/97

9/51

19/17

0/71

با توجه به جهدول  ،7میهانگین و انحهراف اسهتاندارد

عاملیت امیدواري) در مقیاس فاصلهاي مقایسه شهدهانهد،

نمرۀ کل امیدواري و مؤلفه ههاي آن بهه تفکیهک گهروه

از روش تحلیههل واریههانس چنههدمتغیره (مههانووا) 7بههراي

سني کارکنهان در جهدول  7ارائهه شهده اسهت .در ادامهه

بررسههي تفههاوت گروهههها از لحهها ترکیههب خطههي ایههن

تفاوت گروههاي بررسي شده در مؤلفهه ههاي امیهدواري

متغیرههها اسههتفاده شههد .بررسههي مفروضههههههاي تحلیههل

آنان بررسي شده است .با توجهه بهه اینکهه چههار گهروه

واریهههانس چنهههدمتغیره نشهههان داد بهههین مهههاتریسههههاي

مسههتقل از لحهها دو متغیههر وابسههته (مؤلفههههههاي مسههیر و

). Maltivariate Analysis of Variance ( MANOVA

1
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کواریانس دو گروه ،تفاوت معنهي داري وجهود نداشهت

وابسته در چهار گروه بررسيشهده بهود (= 5/159المبهدا

(= 70/91ام بههاکس و  )p= 5/511و مفروضههه برابههري

ویلکههز p= 5/555 ،F930،0= 1/000 ،و  = 5/751مجههذور

ماتریس هاي کواریهانس دو گهروه برقهرار بهود .آزمهون

اتاي تفکیکي)؛ بنابراین ،در ادامه بهراي بررسهي تفهاوت

کرویت بارتلت نیز نشهان داد همبسهتگي معنهاداري بهین

گروههاي بررسيشده در هر یهک از متغیرههاي وابسهته،

متغیرهاي وابسته وجود داشهت ( Approx. χ2= 09/03و

از آزمونهاي تکمتغیري تحلیل واریانس اسهتفاده شهد.

 )p= 5/555و مفروضه همبستگي بهین متغیرههاي وابسهته

نتایج این آزمونها در جهدول  9ارائهه شهدهانهد .قبهل از

نیز برقرار بهود؛ بنهابراین ،حهداقل پهیشفهرضههاي الزم

اجهههراي ایهههن آزمهههونهههها ،آزمهههون لهههوین نشهههان داد

براي اجراي تحلیل واریانس چندمتغیره وجهود داشهت و

واریههانسهههاي خطههاي مؤلفههههههاي مسههیر و عاملیههت

این آزمون براي بررسي تفاوت گروهههاي بررسهيشهده

امیهههدواري در سهههط  p> 5/57برابهههر بهههود؛ بنهههابراین،

در مؤلفههاي امیدواري اجرا شد.

پیششرط اجراي آزمونهاي تکمتغیره نیز برقرار بود.

نتایج حاصل از اجراي تحلیهل واریهانس چنهدمتغیره
نشاندهندۀ تفاوت معناداري در ترکیب خطي متغیرههاي
جدول  .0نتایج تحلیل واریانس تکمتغیره تفاوت گروههای بررسیشده در هر یک از
مؤلفههای تفکر مسیر و عاملیت امیدواری
متغیر

مجذور ایتای تفکیکی

مجموع مجذورها

درجۀ آزادی

میانگین مجذورها

تفکر مسیر

103/011

9

700/070

F
70/950

p
5/555

5/710

تفکر عاملیت

01/110

9

99/019

9/913

5/515

5/590

نتههایج تحلیههل واریههانس تههکمتغیههره در جههدول 9

تفاوت زوجي گروهها با یکدیگر در تفکر مسهیر ،نتهایج

نشاندهندۀ تفاوت معنادار بین میانگین گروهها در تفکهر

آزمونهاي تعقیبي مقایسههاي زوجي مربوط به کمترین

مسیر است؛ اما در تفکر عاملیهت تفهاوت معنهاداري بهین

تفاوت معنادار نیز در جدول  9ارائه شدهاند.

آنههها وجههود نداشههت؛ بنههابراین ،در ادامههه بههراي بررسههي
جدول  .3نتایج آزمون مقایسههای زوجی برای بررسی تفاوت گروهها در تفکر مسیر
متغیر
وابسته

تفکر مسیر

میانگین

خطای

سطح

تفاوت )(I-J

استاندارد

معناداری

5/099

5/555
5/551

گروه )(I

گروه )(J

نیمع اول جواني

نیمع دوم جواني

-9/911

نیمع اول جواني

نیمع اول میانسالي

-7/103

5/099

نیمع اول جواني

نیمع دوم میانسالي

7/073

5/090

5/571

نیمع دوم جواني

نیمع اول میانسالي

5/111

5/093

5/110

نیمع دوم جواني

نیمع دوم میانسالي

9/100

5/019

5/555

نیمع اول میانسالي

نیمع دوم میانسالي

9/911

5/009

5/555

با توجه به تفاوت میانگینهاي مشاهدهشده در

در مقایسه با نیمع دوم جواني و نیمع اول میانسالي بهطور

جدول  9که از تفاوت میانگین هر زوج گروه مدنظر (I-

معناداري پایینتر است؛ اما در مقایسه با نیمع دوم

 )Jحاصل مي شود ،میزان تفکر مسیر در نیمع اول جواني

میانسالي بهطور معناداري باالتر است .نیمع دوم جواني و

بررسي روند تحولي امیدواري و مؤلفههاي آن در کارکنان :یک مطالعه مقطعي از  95تا  05سالگي90/

نیمع اول میانسالي نیز بدون داشتن تفاوت معنادار با

دارد .براي درک بهتر این نتایج ،شکل  7نیز این

یکدیگر نسبت به نیمع دوم میانسالي بهطور معناداري

تفاوتها را بهصورت نمودارهاي مقایسهپذیر نشان

داراي تفکر مسیر باالترياند؛ بنابراین به نظر ميرسد

ميدهد.

نیمع دوم جواني و نیمع اول میانسالي باالترین میزان
تفکر مسیر و نیمع دوم میانسالي کمترین میزان آن را
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

تفکر عاملیت
تفکر مسیر
امیدواری کل
نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول
میانسالی میانسالی جوانی

جوانی

شکل  .1تفاوت امیدواری و مؤلفههای مسیر و عاملیت آن در گروههای سنی کارکنان

با توجه به شکل  ،7تفکر عاملیت در بین گروههاي

پژوهش هاي مختلفي میهزان امیهدواري را در مقهاطع

بررسيشده تفاوت چنداني نشان نميدهد؛ اما تفکر

مختلف سني بررسي کردهاند؛ اما کمتر به بررسهي رونهد

مسیر و امیدواري کل در نیمع اول جواني به سمت نیمع

تحهولي مؤلفههههاي مربهوط بهه آن در ایهن مقهاطع سهني

دوم جواني و نیمع اول میانسالي افزایش ميیابد ،سپس

پرداختهاند .به ویژه ایهن پهژوهشهها تحهول امیهدواري و

در نیمع دوم میانسالي مقداري رو به کاهش ميگذارد.

مؤلفههاي تفکر مسیر و عاملیهت آن را در مقهاطع شهغلي
کارکنان یا دورهههاي سهني آنهها بررسهي نکهردهانهد .بها

بحث

وجود ایهن ،نتهایج پهژوهش حاضهر بها نتهایج بیشهتر ایهن

هههدف پههژوهش حاضههر ،بررسههي رونههد تحههولي

پژوهش ها همخواني دارند؛ براي مثال ،پژوهش گهوتیرز

امیدواري و مؤلفههاي مسهیر و عاملیهت آن در کارکنهان

و هرشي ( )9571نشان داد بزرگساالن جوانتر نسبت بهه

بههود کههه بهها مطالعههع مقطعههي ،تفکههر مسههیر و عاملیههت

افراد مسن آینهدهاي روشهنتهري بهراي خهود پهیشبینهي

امیههدواري کارکنههان در نیمههع اول جههواني ،نیمههع دوم

ميکنند که با نتایج این پژوهش همخوان است .پژوهش

جواني ،نیمع اول میانسالي و نیمهع دوم میانسهالي بررسهي

مهههارکوس و گهههاالگر ( )9571نیهههز نشهههان داد سههطوح

شد .نتایج پژوهش نشان دادند ترکیب خطي تفکر مسهیر

امیدواري بین اوایل میانسالي (سنین  10-95سهالگي) تها

و عاملیت در گروههاي بررسيشده متفاوت بوده اسهت؛

اواخههر میانسههالي (سههنین  01-10سههالگي) بههه اوج خههود

اما تنها در تفکر مسیر و نه تفکر عاملیت بین آنها تفهاوت

مههيرسههد و ثبههات امیههدواري در  95تهها  10سههالگي در

معنادار وجود داشت؛ به گونهاي که نیمهع دوم جهواني و

باالترین سط است که با نتایج پژوهش حاضر همخوان

نیمع اول میانسالي بهاالترین میهزان و نیمهع دوم میانسهالي

است .پژوهشهاي دیگري (برانک و همکهاران9553 ،؛

کمترین میزان تفکر مسیر و امیدواري را نشان داد.

اسنایدر و همکاران )7337 ،نیز که سهطوح بهاالتر ثبهات
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امیههدواري در بزرگسههاالن را گههزارش کردنههد و نشههان

بهطور کلي ،در بزرگسالي تغییرات محیطي موجهود

دادند ثبات امیدواري بجز در مرحلع پیري معموالً با سهن

بهطور فزایندهاي در کنترل فردي قرار ميگیهرد و حهس

افزایش ميیابد ،نتیجع پژوهش حاضر را تثیید مهيکننهد.

پایدارتري از توانایي درکشده در دسهتیابي بهه اههداف

بدین ترتیب ،نتایج پهژوهش حاضهر هماهنهب بها نتهایج

مههدنظر و ایجههاد انگیههزه ازطریههق تفکههر عاملیههت بههراي

کلي سایر پژوهشها نشان ميدهند بهین سهنین  95تها 05

استفاده از این مسیرها (اسنایدر )9559 ،تشکیل ميشهود.

سههالگي (نیمههع دوم جههواني و نیمههع اول میانسههالي) اوج

بههه عبههارتي ،در طههول دوران بزرگسههالي ،افههراد بهههطههور

امیدواري و تفکر مسیر در کارکنان مشاهده ميشود کهه

روزافزونههي شههرایط قههدرت و موقعیههت را در اختیههار

حتي از دهع اول جواني نیهز بیشهتر اسهت؛ بها ایهن حهال،

مههيگیرنههد و در میان هع زنههدگي 7اوجهههایي از پیشههرفت،

میزان امیدواري و تفکهر مسهیر در نیمهع دوم میانسهالي و

تسلط و کنترل بر خود و محیط را تجربه ميکنند (بهراي

سههالهههاي مشههرف بههه بازنشسههتگي و سههالمندي کههاهش

مثال ،اریکسون7301 ،؛ به نقهل از مهارکوس و گهاالگر،

مههيیابههد .ایههن نتههایج بههه صههورتهههاي مختلفههي تبیههین

 .)9571شاید در پایان دوران شهغلي و نزدیهکشهدن بهه

ميشوند .یکي از تبیهینههاي ممکهن بها توجهه بهه میهزان

زمان بازنشستگي ،چنین موقعیتهایي کاهش ميیابند یها

بازخورد مربهوط بهه تجهارب دوران شهغلي امکهانپهذیر

حتههي تفکههر مربههوط بههه احتمههال از دسههت دادن ایههن

اسههت .پژوهشههگران معتقدنههد خههوشبینههي و امیههدواري

موقعیههتههها ،امیههدواري کارکنههان را در چنههین مقطعههي

بزرگساالن جوان را ميتوان با این واقعیت برجسته کهرد

کاهش ميدهد.

کههه آنههها هنههوز در معههرض گسههترهاي از موفقیههتههها و

در بسههیاري از کشههورها سههن قههانوني بازنشسههتگي

ناکاميهاي احتمالي در بیشهتر سهالههاي کهاريانهد کهه

همزمان با سني است که سطوح پایین امیهد در آن یافهت

نسبت به افراد سالمند و بازنشسته ،هنوز بازخورد چنداني

شده اسهت .درواقهع افهراد در انتههاي میانسهالي و شهرود

دربارۀ این تجارب و کیفیت زندگي قبل از بازنشسهتگي

دوران پیههري معمههوالً امیههدواري کمتههري را گههزارش

دریافت نکرده و درنتیجه ،خوشبیني خهود را تها حهدي

ميکنند .برخي نظریهپردازان فرض کردهانهد در مرحلهع

حفه کههردهانههد (گههوتیرز و هرشههي  .)9571بههه عبههارت

آخر زندگي ،افراد «نقش بينقشهي» را تجربهه مهيکننهد

دیگههر ،شههاید در نیمههع دوم میانسههالي و انتهههاي دوران

(وروف و وروف7315 ،؛ به نقل از مارکوس و گاالگر،

شغلي ،بازخورد کلي مربوط بهه ناکهاميهها و مشهکالت

 .)9571این مرحلع زندگي ممکهن اسهت نخسهتین بهاري

شغلي قبلهي و دشهواري دسهتیهافتن بهه بع هي اههداف

باشد که یک فرد با نقشي ازقبیل کارمند ،مادر ،دانشهجو

شغلي ،که زمان زیهادي نیهز بهراي محقهق شهدن آنهها تها

یا همسر مشخص نميشود و این نقش بهينقشهي ممکهن

شرود بازنشستگي باقي نمانهده اسهت ،میهزان امیهدواري

است به سطوح پایینتر امید کمک کند .واقعیت امر این

کارکنان و بهویژه تفکر مسیر آنها را کهاهش داده باشهد.

اسهههت کهههه وقهههود شهههرایطي ماننهههد درک احتمهههال

به عبارت دقیق تر ،ممکن است نتیجهبخش نبهودن تفکهر

قریبالوقود بودن نقش بينقشي یا رخداد واقعي شرایط

مسیر کارکنهان بهراي اههداف شهغلي و سهازماني سهالیان

نامناسب جسمي ،مالي و اجتماعي در نیمع دوم میانسهالي

قبلي ،درنهایتْ امیدواري و تفکر مسیر آنها را در اواخهر

نیز ممکن اسهت امیهدواري آنهها را ماننهد افهراد سهالمند

دوران شغلي کاهش دهد.

کاهش دهد.
. midlife
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تبیههین دیگههر بههر مبنههاي وضههعیت شههناختي افههراد

کارکنههان دورۀ دوم میانسههالي وارد بحههران مربههوط بههه

امکان پذیر است .همانطور کهه افهزایش رشهد شهناختي

مرحلع انسجام در برابر ناامیهدي شهده باشهند و بحهران را

دوران کههودکي و بعههد از آن ،افههراد را قههادر مههيسههازد

همراه با ناامیدي سپري کننهد ،احتمهاالً ایهن دوره شهغلي

بهرهمندي بیشتري از امیهدواري داشهته باشهند (اسهنایدر،

با ناامیدي بیشتري همراه خواهد شد.

 ،)9559کاهش احتمالي رشد فرایندهاي شناختي اواخهر

بدین ترتیب ،آگاهي از تفاوت امیهدواري کارکنهان

میانسالي و ابتداي دوران پیري ممکن است بر امیهدواري

گروهههاي سههني و مقههاطع شهغلي مختلههف ،تلویحههات و

(که شامل تفکر مسیر و تفکر عاملیهت اسهت) نیهز تهثثیر

نتایجي براي درک درست زمانبندي مداخالت مربهوط

بگذارد .این تبیین احتماالً ميتواند ایهن مسههله را توجیهه

بههه تقویههت امیههدواري دارد .بههر مبنههاي نتههایج پههژوهش

کند کهه چهرا در پهژوهش حاضهر تفهاوت چنهداني بهین

حاضههر ،کارکنههان داراي سههنین مربههوط بههه نیمههع دوم

کارکنههان گروههههاي سههني مختلههف در تفکههر عاملیههت

میانسالي به تقویت امیدواري بیشتري نیاز دارند؛ هرچنهد

وجود نداشت ،اما در تفکر مسیر متفاوت بودند .بهه نظهر

کارکنان داراي سنین نیمع اول جهواني نیهز تها حهدي بهه

مي رسد افهراد در تمهام دوران شهغلي انگیهزه و عاملیهت

چنین تقویتي نیاز دارند .ممکن است این وضهعیت فقهط

الزم براي برآوردهکردن اهداف شغلي را داشهته باشهند؛

در افههراد شههالل چنههین باشههد .بههه عبههارتي ،شههرایط و

اما هاهراً در انتهاي دوران شغلي یعني نیمع دوم میانسالي

دشواريهاي پایان دوران شهغلي و نزدیهکشهدن دوران

و ورود به سالمندي عمدتاً به تفکرات مسیر قبلهي پایبنهد

بازنشستگي باعث شود تعدادي از افراد چنین فکر کننهد

مههيماننههد و تفکههرات مسههیر جدیههد کمتههري را بههه کههار

که به پایان دوران شغلي خود نزدیک شدهاند و درنتیجه

مهههيگیرنهههد .ایهههن مسههههله ،ههههم مهههيتوانهههد بهههه دلیهههل

انگیزه (عاملیت) و برنامع فکري (تفکر مسیر) چنداني در

انعطهافپهذیري کمتههر در هرفیهتهههاي شهناختي اواخههر

شغل خود نداشته باشند و درنهایت امیهدواري آنهها کهم

میانسالي و ورود به سالمندي باشد و هم اینکهه بهه علهت

شود .با وجود این ،چنین تبییني بهتر است با مقایسع افراد

ناکامي در نتیجه بخش بودن تفکرات مسهیري باشهد کهه

شالل و لیرشالل بهصورت مطمهنتري بیان شود.

قههبالً اسههتفاده شههده اسههت و درنهایههت ،چنههین وضههعیتي

پژوهش حاضر نیز مانند هر پهژوهش دیگهري داراي

امیههدواري و تفکههر مسههیر اواخههر میانسههالي را کههاهش

محدودیتهایي بود .یکهي از محهدودیتههاي پهژوهش

مههيدهههد .همرنههین ،بهها توجههه بههه اینکههه براسههاس نظریههع

حاضر این بود کهه انجهام مطالعهع آن بههصهورت طهولي

اریکسون ،بحران رواني  -اجتمهاعي در آخهرین مرحلهع

دشوار بود .همرنین ،با توجه به اینکه فقط یک شهرکت

رشد ( 00-05سالگي تا پایان زندگي) انسهجام در برابهر

خاص استاني بررسي شد و نمونه از تعهداد و تنهود زیهاد

ناامیههدي اسههت (فیسههت و فیسههت 7939/ 9559 ،ترجمههع

برخههوردار نبههود ،امکههان برررسههي آن براسههاس همههع

سیدمحمدي) و این مرحلهه دورۀ کهولهت ،افسهردگي و

ردههاي شغلي ،یا مقایسع مدیران و کارکنان و شاللین و

ناامیدي است ،ممکهن اسهت تعهدادي از کارکنهاني کهه

لیرشاللین وجود نداشت .همرنهین ،محهدودبودن ابهزار

وارد ایهن مرحلههه شههدهانههد یهها در حههال ورود بههه آنانههد،

جمههعآوري اطالعههات بههه پرسشههنامه و دشههواري امکههان

ناامیههدي را بخشههي از فراینههد رشههد خههود نشههان دهنههد و

استفاده از سایر روشها و ابزارهاي گردآوري اطالعات

درنتیجه ،ناامیدي در نیمع دوم میانسالي را بیشهتر از سهایر

مانند مصاحبه ،بهخصوص دربهارۀ آزمهودنيههاي داراي

مقاطع شهغلي برجسهته کننهد .بهه عبهارت دقیهقتهر ،اگهر

انگیههزۀ کمتههر در پاسههخگههویي بههه پرسشههنامهههها ،از
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 پیشهنهاد، بنابراین.محدودیتهاي دیگر این پژوهش بود
ميشود در پژوهشهاي بعدي این محدودیتهها مهدنظر
قرار گیرند و بهه ویهژه رونهد تحهول امیهدواري بها انجهام
مطالعات طولي دقیق دربهارۀ کارکنهان و سهایر گروههها
انجههام شههود و مقایسههههههایي بههین مههدیران و کارکنههان و
 پیشههنهاد، همرنههین.شههاللین و لیرشههاللین انجههام شههود
ميشود متخصصان برنامهها و آموزشهاي الزم را بهراي
تقویههت امیههدواري کارکنههان بهههخصههوص در نیمههع دوم
میانسالي و انتهاي دوران شهغلي در اولویهت برنامههههاي
 طراحي و کاربرد این برنامهها بها ههدف.خود قرار دهند
تقویههت امیههدواري در مقههاطع شههغلي حسههاس و داراي
 پیشنهاد کهاربردي نتیجهع ایهن پهژوهش،امیدواري پایین
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