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و  آموزان دوره متوسطه شهر بناب ميزان اميد در بين دانشبررسی 

 راههاي ارتقاء آن 

 
 ياديص  صلب  اليل

 ی درسی  زی ر برنامه ی دکترا ی دانشجو - 1 

 فاطمه محمدزاده
 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی  -  1

 

 
 چکيده 

ن دوره متوسطه شهر بناب آموزابررسی ميزان اميد و راههای ارتقاء آن در بين دانش به حاضر تحقيق

شود. اين تحقيق به روش اعی محسوب میـاجتم عهـتوس ایـپارامتره از يكی اميد به زندگی بعنوان پردازد.می

آموزان دوره متوسطه شهر بناب است که توصيفی از نوع پيمايش صورت گرفته است و جامعه آماری آن کليه دانش

ها به شيوه آموز بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که نمونهر دانشنف 350گيری کوکران براساس فرمول نمونه 

ها با استفاده از دو پرسشنامه گردآوری ای متناسب با حجم نمونه انتخاب گرديدند. دادهگيری تصادفی طبقهنمونه 

ری متغيرهای مستقل گيگيری ميزان اميد از پرسشنامه استاندارد اسنايدر استفاده شد. برای اندازهشد: برای اندازه

ای در قالب طيف ليكرت طراحی ساخته های مطالعه شده پرسشنامه محقق نيز با استفاده از نظريات و پيشينه 

گرديد. اعتبار ابزارها با استفاده از اعتبار صوری و پايايی آنها نيز با آلفای کرونباخ سنجيده شد و مشخص گرديد که 

استفاده شد. نتايج  20نسخه  spssهای بدست آمده از نرم افزار آماری تحليل دادهابزارها معتبر و پايا هستند. برای 

نشان داد که ميزان اميد با متغيرهای مقبوليت اجتماعی، عدالت اجتماعی، پايبندی به اعتقادات دينی دارای 

يد براساس باشد. ميزان امباشد ولی با متغير محروميت نسبی دارای همبستگی منفی میهمبستگی مثبت می

آموزان دختر اميدوار بودند. آموزان پسر بيشتر از دانشدار بدست آمد و دانشآموزان نيز معنیجنسيت دانش

آموزان پايگاه اقتصادی اجتماعی باال نيز بيشتر از دو گروه ديگر به زندگی و آينده اميد داشتند. در همچنين دانش

درصد از تغييرات متغير مالک يعنی اميد توسط متغيرهای  26نهايت تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که 

 بين قابل تبيين است. پيش

اجتماعی، و پايگاه اقتصادی واژگان کليدی: اميد، پايبندی به اعتقادات دينی، مقبوليت اجتماعی، عدالت 

 ت نسبی.محرومي

 



 2 

 مقدمه
و به دليل تأثيرات  رودیمبه شمار  ی فطری و نيازهای روانی انسانهاخواسته نيتری ضروراميد يكی از 

 که یبه طوربه خود مشغول کرده است ا عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مديدی است ذهن آدميان ر
رسد اميد از ی با اميد به زندگی باال هستند، زيرا به نظر میامروزه بسياری از ملل به نوعی درصدد ايجاد يک جامعه

کند و از سوی ديگر به دليل ويژگی مسری بودن آن رای زندگی بهتر و بازدهی بيشتر آماده میها را بيک سو انسان
کند. از اين رو مادامی که شهروندان اميد به زندگی داشته باشند، همواره های فرد را با محيط گسترده میبستگیوا

 (.1379ورزند)مظفر، در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بيشتری می
بهداشـت قـرار  متخصصـانی روانشناسان، جامعه شناسان و عالقهی اخير مورد هاسالطول ر هوم اميد دمف

که جامعه شناسی و روانشناسی قـرن بيسـتم بيشـتر بـر عوامـل منفـی )مثـل  دهدیمطالعات نشان م گرفته است.
کز يافته است تا بـر هيجانـات ی اجتماعی( و هيجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب تمرهاینابهنجارو  هابيآس

ه عبـارت ديگـر تعريـف و منظـور سـالمت فـردی و اجتمـاعی ـب  مثبتی مانند اميد و نشاط و شادکامی افراد جامعه.
بـه بعـد  1980ی دههی روانی و اجتماعی بوده است. در حاليكه از هایماريبمترادف با فقدان مشكالت در جامعه و 
روانشناسـی سـالمت و جامعـه شناسـی ا اری پديد آمده است و متون مرتبط بدر تعريف سالمت تغيير و تحول بسي

بدين ترتيب در تعريـف سـازمان  .شودینمی منفی و رفع آثار منفی در افراد انسانی و جامعه محدود هاجنبهتنها به 
به لحاظ  که شودیمتأکيد شده است و فردی واجد سالمت شناخته ن ی مثبت آجنبهبهداشت جهانی به سالمت از 

به بعد در نگاه سازمان ملـل بـرای تعيـين  2000از سال  .وانی و اجتماعی از شرايط معينی برخوردار باشد، رزيستی
خشنودی و رضامندی افراد جامعه نيز بـه عنـوان  ميد به زندگی، شادکامی،ای کشورها متغيرهای افتگيتوسعهسطح 

رت کـه اگـر مـردم يـک جامعـه احسـاس اميـد، شـادکامی،  ه ايـن صـو ب   محاسبات شده است. يک متغير کليدی وارد 
ز  آن جامعـه را توسـعه يافتـه قلمـداد نمـود. بنـابراين اميـد بـه زنـدگی يكـی ا  توان ی نم خشنودی و رضامندی نكنند، 

تحرک، تـالش  أ  ی مهم بهداشت روانی در جامعه است که به همراه نگرش مثبت و اميدوارانه به آينده سرمنش ها شاخص 
، در چارچوب علمی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت  1960ای است و از اواخر سال  ست. اميد، مبحث پيچيده پويايی ا و 

دانند که براسـاس مقابـل  ( اميد را به عنوان حالت انگيزشی مثبتی می 1994) 1اسنايدر و همكاران  . ( 1389)هزارجريبی، 
 کند.  ن به هدف( عمل می ريزی رسيد گرايی( و مسير)برنامه حس موفقيت، عامل فعال)انرژی هدف 

شناسی مثبت و سـاير علـوم مـرتبط نشـان داده اسـت، افـرادی کـه هيجانـات مثبـت و ها در روانپژوهش
تری خواهند داشت. همچنين، افراد اميدوار و شادمان روابـط بينی بيشتری را تجربه کرده باشند، عمر طوالنیخوش

، 3ی و همكـارانا؛ گيلـت 2009، 2تگان خـود دارد)فردريكسـونتر با دوستان، همسر، همسـايگان و بـس اجتماعی قوی
 (. 2008، 5؛ فولر کرستيكز2001، 4؛ دانر و همكاران2004

  يـادگيری  اولـين  . ( 1990 زيمرمن، ) شـود  داده  ياد  و  شود  آموخته  تواند  می  اميدواری  که  است  معتقد  6زيمرمن 
  همچنين  و  زندگی  از  زيباتر  و  بهتر  درک  به  منجر  ادگيری ي  صعودی  روند  اين  بتدريج  و  شود  می  شروع  مدرسه  از  رسمی 
آمـوزان در بعـد  . نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد و تكامل همه ابعاد وجودی دانش شود  زندگی  به  بخشيدن  بهبود 

شود. چنانچه يک بعد از اين ابعاد دچار صدمه شود و يا مورد غفلـت و  جسمانی، شناختی، عاطفی، اخالقی و معنوی می 
های کامل دست نخواهد يافت. و اين وظيفه مسـوولين تعلـيم و  ها و شايستگی آموز به توانايی ی قرار گيرد، دانش فراموش 

شـاد زيسـتن بـرای افـراد بـه    تربيت است که شرايطی را فراهم آورند تا تمام نيازهای تربيتی دانش آموزان تامين شود. 
ت از آنـان اهميـت دارد، زيـرا سـالمت روحـی و روانـی و  همان اندازه مهم است که تغديه خوب، محبت کردن و حفاظ 

گفتن از شادی قدری مشكل  فيزيكی و جسمانی فرد بدين شيوه تامين می شود. در جامعه و مدرسه فاقد شادی، سخن 
های مختلف روانـی از قبيـل  خواهد بود. يكی از مشكالت هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتيجه افزايش بيماری 

 
1-Snyder  
2-Fredrichson  
3-Giltay  
4-Diener  
5-Fowler Christakis  
6-Zimmerman  



 3 

آمـوزان خصوصـاد در دوران  کنـد و در پرتـو آن دانـش و افسردگی است. با شادی و نشاط زندگی معنا پيدا می  اضطراب 
های ترقی را چاالکانـه بیيماينـد. جامعـه زنـده و پويـا  های سلوک و پله توانند خود را ساخته و قله نوجوانی و جوانی می 

  خطـر  بـا  بزرگسالی  و  جوانی  دوران  به  نوجوانی  دوران  از  گذار  آفرين در آن فراوان باشد. ای است که عناصر شادی جامعه 
  و  نيسـت  ای  سـاده  کـار  هسـتند  زنـدگی  کار  مشغول  آن  در  که  دورانی  به  نوجوانی  و  مدرسه  دوران  از  گذر . است  همراه 

  بيننـد    ی م   چگونه   زندگی   و   کار   دنيای   به   مدرسه   دوران   از   را   خود   انتقال   نوجوانان  اين . دارد  پی  در  بسياری  ناهمواريهای 
توجـه بـه مطالـب و    بـا .  کند   می   ايفا  اساسی  نقش  نوجوانان  موفقيت  و  تقويت  در  آينده  به  اميد  که  است  اين  بر  عقيده  و 

مرور اجمالی ادبيات مربوط به متغيرهای مرتبط بـا اميـد در ايـن مطالعـه، ميـزان اميـد و عوامـل مـرتبط بـا آن را در  
  گرفته است. رد بررسی قرار آموزان مقطع متوسطه شهرستان بناب مو دانش 

 آموزان دوره متوسطه و راههای ارتقاء آنتعيين ميزان اميد در بين دانش: ف تحقيقهد
 چارچوب نظري

شناسی، به ی اخير به عنوان يک مفهوم رواناميد در مفهوم کلی، يک انتظار خوب برای آينده است. در دهه
 (.  393: 1،2006)وال ی اميد با رفاه روانی تبديل شده استبطهموضوع جذابی برای محققين عالقمند به دريافت را

  ی نظريه   س سا ا ر ـ ـبــ .  د ـ ـنــ ا   ه ـ خـتــ دا ر   پ   مثبت   شناسی روان    ان عنو   با   نوين ای  شته ر   به   ن شناسا روان   خير ا   ی ها   ل سا در  
  نهـا آ .  ست ا   ه شد   تبديل   ن ما در   علم   به   ده گستر ای  ه ـ گون   ه ـ ب   گذشته   ل سا   60طی   شناسی روان   ( 2000) يكزنتميهالی و ز   سليگمن 

  د ـ بيايـن   ر ا ـ کـن   دگی ـ ن ز   ی ـ منف   ی ها اد د ـ خ ر   با   چگونه   که   ع موضو   ين ا   به   بايد   ا ـ تنه   ه ـ ن   ن شناسا روان    که   میکنند   د پيشنها   چنين 
ــد ز میسا   شمند را ارز   ندگی ز   که   چيزهايی آن    فهم   به   بايد   بلكه   ند داز بیر ،  د ـ کنـنــ   ن ا ـ ـمــ را در   نهـــا و آ    . د ـ کنـنــ   کمک   ز ـ نـيــ   ـن
  به   متوسطی   ان ز ـ مـي   ه ـ ـب   ط ـ فـق   دی ا ـ ـم ی  يا ـ ـش ا   ه ـ ـب   تيابی ـ ـس د   دی، ا ـ ـم   مع ا جو در    حتی   که   ست ا   ور با   ين ا   بر (  2000) ر ـ ين د 
و    ازم لو   توليد روی    ملـی   ی شاخصها   ه ـ ـک   ه ـ گوـن   ن ا ـ هـم    میکند   يه ـ توـص   ر ـ ين . د ت ـ س ا   ط و ـ مرب   دگی ـ ن در ز   دی ا ـ ش   س سا ـ ح ا 

ــد می   نظر آن را در    ها ر کشو   ان هبر و ر   ند دار   تمرکز ( ی ـ ملــ   الص ـ خــ   د ـ توليــ   ل ـ مثــ ) ت خدما    ت شد و    اوم تد   چگونگی   بايد   ، گيرن
هـای  شاخص   گر . ا   د شو داده    ن نشا و    ی گير   ازه ند ا   بايد   نيز   ندگی ز   ن گوناگو   ی موقعيتها در    اد ر ـ ـف ا   دی ا ـ ش و    دی شنو ـ خ   س حسا ا 

 داد.  ار قر  وت ضا ـ ق  رد و ـ م ، د ـ هن د ی ـ م   ار قر  تأثير   تحت را   دی شا   که  عاملهايی  ان میتو  باشد   س ستر در د   نيز  سالمتی  ملی 
 نشناسـی،  روا  مفهوم  يک  به عنوان  اميد  اخير  ی است. در دهه  آينده  برای  خوب  انتظار  يک  روزانه اش،  مفهوم  در  اميد 

ی  رفـاه  با  اميد  ی رابطه  دريافت  به  عالقمند  محققان  جذابی برای  موضوع  به   . ( 393-406:  2006)وال، اسـت  تبـديل شـده  رواـن
 ی مشخصـه  يـک  عنـوان  به  اميد را  که  کسی  ست؛ ا  شده  مطرح  اسنايدر  ی به وسيله  اميد،  ی استادانه درباره  های  نظريه  از  يكی 

اره  شـخص  مثبت يـک  باورهای  شامل  شناختی،  ساختار  ايی  ی درـب رای  اش تواـن ه  اهـداف  دادن  انجـام  ـب  تصـوير  شخصـی، ـب

 . ( 249-257: 2002)اسنايدر، درآورد 
ه عنـوان يـک  های اخيـر، روان ( در سـال 2000به اعتقـاد اسـنايدر و همكـارانش)  ه سـازه اميـد ـب نقطـه  شناسـان ـب

تواند به پرورش و ايجاد سالمتی روانی کمـک زيـادی بنمايـد. اميـد دارای  شناختی نگريسته و معتقدندد که اين سازه می روان 
د پيش باشـد کـه مولفـه عـاطفی آن می و عاطفی می   دو مولفه شناختی )انتظار روی دادن وقايعی در آينده(  بينـی کننـده  تواـن

 ر نتيجه افزايش سالمت روانی باشد.  وقوع رويدادهای مثبت در آينده و د 
اما فـرد نااميـد  .بشری همراه است. فرد اميدوار فعال، پويا، سرزنده، شاداب و با نشاط است اميد با آغاز زندگی 

توان به اين نكته تاکيد کرد که اميد نتايج و تـاثيرات مهمـی بـر رفتـار و نشاط، دلمرده، افسرده. پس میروح، بیبی
آيد اصطالح اميد تعريف شود تا به طور دقيق منظور ما دارد. قبل از هر توضيحی الزم می گی افرادکنش و حتی زند

د. استوتلند اميد را خالصه و ترکيبی از انتظار رسيدن بـه هـدف و ميـزان آن را بـه داز اين واژه مشخص و معين گر
فت: اميد انتظاری است بيشتر از حـد صـفر توان گعنوان احتمال دستيابی به هدف در نظر گرفته است. بنابراين می

 (.1390گالسر،در نائل شدن به يک هدف مشخص)
ارائه گرديد. آواز ترکيب انتظار رسيدن به هدف و عوامل موثر بـر آن  2تووری اميد اولين بار توسط استوتلند

ه عوامـل شـناختی تاکيـد هفت قضيه استخراج نمود. بعضی از اين گزاره ها مربوط به فرآيند انگيزشی و بعضی نيز ب
به تاثير اميد رسيدن به هدف و اهميت آن بر انگيزشهای يک فـرد تـاثير دارد. اسـتوتلند ايـن  1دارند. قضيه شماره 
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انگيزه يک فرد در دسترسی به يک هدف مثبت احتمال دستيابی به آن هـدف  قضيه را بدين گونه معرفی می نمايد:
از هدف آن چيزی است که فرد آن را به عنـوان يـک آرمـان و يـا يـک امـر و منظور  اشدبو اهميت اکتساب آن می

مطلوبی برای خويش تصور کرده باشد و منظور از انگيزه نيز ميزان تمايل فرد که عامـل محرکـه بـرای عمـل اسـت 
ه و استوتلند به تاثير مثبت احتمال دسترسی به هدف و اهميت آن بر فـرد تاکيـد نمـود 2در قضيه شماره  باشد.می

نمايد: هر چه احتمال دسترسی به هدف و اهميت آن هدف بيشتر باشد تـاثير مثبـت آن بـر آن را چنين تعريف می
تـاثيرات  را ايـن گونـه مشـخص مـی سـازد: «منظور از خويشتن از تاثيرات مثبت»استوتلند . فرد بيشتر خواهد بود

لذت، رضايتمندی، خوشی و شور و نشاط مـی  مثبتی که در اين قضيه به آن اشاره شده است شامل چيزهايی چون
 . (171: منبع شود)همان

 پيشينه تحقيق
 برای. است بوده آمريكايی نوجوانان مورد در تحقيقات در مناسبی اسنايدر چارچوب نظر از اميد مفهوم اخيرا

 به محققان است رفتهگ انجام 2010 سال در اسنايدر اميد تووريكی پشتوانه با نوجوانان بين در که تحقيقی در مثال
 شـده شناخته ای انگيزه و شناختی مفهومی اميد. شودمی محسوب آينده برای انرژی اميد که اند رسيده نتيجه اين

 بـين کـه تحقيقـی در(. 2010 ،1همكاران و لوپز) شود می نوجوانان در معنی با اهداف آمدن بوجود باعث که است
 مثبتـی و دارمعنی و مستقيم رابطه اميد که است شده گيری نتيجه است گرفته انجام 12 تا 5 پايه از نفر 240000

 بـنفس اعتماد خوداثربخشی، و اميد بين قوی رابطه بررسی اين در همچنين. دارد کاميابی و پيشرفت هایشاخص با
 بـا ارتباط)انـديافته پـرورش و زنـدگی آن در جوانـان که بستری و متغيرها اين بين البته. است شده ادي بهزيستی و

 (.همان منبع)دارد وجود رابطه نيز( اجتماع و مدرسه والدين،
 و زنـدگی از زيبـاتر و بهتـر درک به منجر اين شود، که آموخته تواند می اميدواری که است معتقد زيمرمن

 ايجـاد بـرای پتانسـيلی زنـدگی دوم دهه که است شده ثابت وضوح به. شودمی زندگی به بخشيدن بهبود همچنين
 3کوته( 1959) 2اريكسون نظر مطابق. است نوجوانان در شناختی و هيجانی و روانشناختی فيزيكی، تغييراتی و اميد

 باعـث تشـخيص ايـن بـه رسيدن اينكه و است خودشان در تغييرات اين تشخيص نوجوانان اصلی وظيفه ،(2009)
 نوجوانان در شناختی های پيشرفت. کند مادهآ آينده در جديد نقش با انطباق  برای را خود جوان فرد که شد خواهد
 (.2004 ،4نورمی)باشند داشته خود آينده برای مناسبتری های نقش تا شد خواهد باعث

 شخصـيتی ويژگـی ميـان اسـت يافتـه انجـام 2007 سـال در 5فونـدر و واگـرمن توسـط که ای مطالعه در
 .است آمده بدست ارید معنی و مثبت رابطه تحصيلی عملكرد و زندگی به اميد سرسختی،

 ؛2006 ،6رودريگـز)دارد وجـود مثبتی رابطه زندگی از رضايت و اميدواری بين که است داده نشان تحقيقات
 خـود از آينـده برای نيز بيشتری اميدواری دارند زندگی از بيشتری رضايت کسانی که و( 2009 همكاران و 7برونک
 تبيـين پـايين اميـد توسـط افسـردگی واريـانس درصـد 27 کـه است شده مشخص اين تحقيق در. دهندمی نشان
 زنـدگی افـراد کـه شـود مـی باعـث و شـده افـراد در افسردگی کاهش باعث اميد آموزش يعنی. بالعكس و شودمی

 .  باشند داشته شادتری
در پژوهشی با سالمندان روسـتايی تهيدسـت نژادهـای مختلـف نشـان داد کـه افـراد آداب  (1982) 8روزن
توجه به اينكه اين کار در سطح وسـيع بـا  (. با1982)روزن،دانندازگاری با مشكالت روزمره موثر میر سمذهبی را د

در نظر گرفتن نژادهای مختلف انجام شده است می تواند حاوی اطالعات مهمی باشد اما بايستی توجه داشت که در 
اقتصادی و اجتماعی که در سازگاری فرد  اين تحقيق تنها به متغير آداب مذهبی توجه شده است و ديگر متغيرهای

 می تواند دخيل باشد مدنظر قرار نگرفته است.
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 داده نشـان پژوهشها داده، نشان بزرگساالن جمعيت در را اميد اهميت گذشته دهة طول در مطالعه چندين
 کمتـری اميد که نیکسا به نسبت بيشتری نفس به اعتماد و نفس عزت مثبت، تفكرات از باالتر اميد دارای افراد که

 شـكل بـه را خودشـان کننـدمی گـزارش بيشتری انرژی با را احساسات باال اميد سطح با افراد. دارند برخورد دارند،
 قابـل سـالمتی مزايـای از اصـوال بـاال اميد سطح دارای افراد(. 1997، همكاران و 1کری)کنندمی معرفی تری مثبت

 در شـرکت بـه بيشـتری عالقه دارند بااليی اميد که افرادی است شده رشگزا مثال برای. هستند مند بهره اطمينان
 مختلـف هـای بيمـاری و هاصـدمه از يـافتن بهبـود حـال در که افرادی در همچنين اميد. دارند جسمانی تمرينات
 دو البـا اميـد بـا افراد يعنی داندمی مرتبط اميد با را درد تحمل پژوهشها همچنين. است شده شناخته موثر هستند

 چنـدين و دارد ارتبـاط نيـز تحصـيلی پيشـرفت با اميد اند کرده تحمل را درد خود اميد کم همتاهای از بيش برابر
 بـه نسـبت بـاالتری نمـرات مجموع در دارند بااليی اميد که دانشگاه دانشجويان. است داده نشان را امر اين مطالعه
 (.2،2001و ديسمون چانگ)اند کرده کسب دانشجويان ساير

 کـل معـدل کننـده بينیپيش دانشگاه دانشجويان در اميد باالی سطوح که دهدمی گزارش (2002اسنايدر)
 که داد نشان وی همچنين است. بوده شدن مشروط برای کمتر و احتمال التحصيلیفارغ برای باالتری شانس باالتر،

 راهبردهـای و دارند بهتری سازگاری مهارت فتندگر اميد مقياس در باالتر امتياز که ليسانس دوره از بعد دانشجويان
 دانشـگاه هـم مدرسـه کالسهای در هم افراد عملكرد طول در کنند می انتخاب تحصيالت های دوره برای را بهتری
 بـوده مـرتبط ورزشـكاران برتر عملكرد با باال اميد بود، دانشجويان ورزشی پيشرفت از مهمی کنندة بينی پيش اميد
 بينی خوش و مثبت هيجانات که افرادی است، داده نشان مرتبط علوم ساير و مثبت روانشناسی در هاپژوهش .است

 اجتمـاعی روابـط شـادمان و اميدوار افراد همچنين. داشت خواهند تری طوالنی عمر باشند، کرده تجربه را بيشتری
 ( .3،2004همكاران و یگيلتا)دارند تری قوی

دگی   از   رضـايت   پول   »آيا   اينكه   عنوان   تحت   ای   مقاله   در   4بيسواس   و   دينر  ه   دهـد « می   کـاهش   را   افـراد   زـن   بررسـی   ـب
روت   بين   بااليی   همبستگی (  1  که   اند   کرده   گيری   نتيجه   چنين   و   اند پرداخته   زندگی   از   رضايت   و   پول   رابطه    رضـايت   و   ملتهـا   ـث

اال   اقتصـادی   رشـد (  3.  دارد   وجـود   ا ملته   درون   ذهنی   بهزيستی   و   درآمد   بين   پايينی   همبستگی (  2.  دارد   وجود   افراد   زندگی   از    ـب
ه   اين   در .  است   نشده   افراد   زندگی   از   رضايت   افزايش   به   منجر   يافته   توسعه   کشورهای   در  ه   وی   مقاـل   در   اطالعـاتی   آوری   جمـع   ـب

  کـه   شـود   می   يادآور   مقاله   اين   در .  است   شده   داده   نشان   ( 1-2)   جدول   در   که   است   پرداخته   زندگی   از   رضايت   و   درآمد   با   ارتباط 
  بررسـی   (. ايـن 2001دارد)دينرو بيسـواس،   وجود   افراد   زندگی   از   رضايت   و   درآمد   بين   بااليی   همبستگی   توسعه   حال   در   ملل   در 

وده   محدود   بررسی   مورد   متغيرهای   اما   است   شده   انجام   مختلف   ملل   بين   وسيع   سطح   در   شود   می   مشاهده   همچنانكه    تنهـا   و   ـب
 . اند داشته  ذول مب   توجه  افراد  زندگی   از  رضايت   بر  درآمد  تاثير   به 

متغيرهای مستقل در نظـر گرفتـه عنوان ه برای انتخاب متغير مشارکت اجتماعی و سن که در اين تحقيق ب
اند از اين نظريه استفاده شده است. اينگلهارت رضايت از زندگی را با نگرشهای همبسته آن )مثل اعتماد(، مورد شده

همچنـين  .تصادی رابطه داردخوشبختی با سطوح باالی توسعه اق بررسی قرار داد و در يافت که رضايت از زندگی و
 .(1373سازند)اينگلهارت،میای از نگرشها همبسته است که تواما فرهنگ مدنی را رضايت از زندگی با مجموعه

نمـره . که رضـايت از زنـدگی بـاالتری دارنـددر تحقيقی که انجام داد دريافت که افرادی  (1989) 5اولسون
داری بـين رضـايت از نند. به عبارت ديگر همبسـتگی معنـاکا از نظر  سالمت  روانی و جسمی دريافت میباالتری ر

 زندگی و سالمت روانی و جسمی وجود دارد.

دگی در اجتمـاع عامـل اقتصـاد را    ( 1993در مطالعات خود در سال)   6براون  در مورد عوامل موثر بر رضايت فـرد از زـن
عنـوان مصـرف کننـده در يـک زمينـه  بايسـت در درجـه اول ب وی شهروندان يک جامعه را می   های اساس يافته ر مهم دانسته ب 
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اال از  اقتصادی بزرگتر و در درجه دوم در يک محله خاص در نظـر گرفـت. طبـق يافتـه _ اجتماعی  های او احسـاس رضـايت ـب
 (. 1378به نقل از گودرزی، زندگی با سطح بااليی از زندگی همراه است) 

( نشـان داد کـه دختـران بـا اميـد بـاال در اردوی 1999، 2و ساندستدت 1سط )براون، کوریمطالعه ديگر تو
ورزشی تابستانی بيشتر مايل به داشتن اهداف خاص مرتبط با پيشرفت ورزشی بودند. مطالعه مشابهی گزارش کـرد 

حد مهـم بـه پژوهشـگران که دختران با سطح اميدواری باالتر درباره تسليم شدن افكار کمتری دارند. مطالعات اين 
ی اميد موضوعی ارزشمند وابسته به زمان است که بايد برای درک بهتـر اند که سازهدليلی برای اين باور ايجاد کرده

 (.2006، 3والبه نقل از آن تالش کرد)
 معلمـان بـين در شـغلی رضـايت بـا شادکامی و اميدواری بين رابطه بررسی به ایمقاله در( 1390) عليیور

 و مثبـت رابطـه هـم بـا آنكـه بـر عـالوه شادکامی و اميدواری متغير دو هر که داد نشان وی تحقيق نتايج. اختپرد
 دارنـد بيشتری شادکامی و اميدواری که معلمانی که بطوری دارند رابطه شغلی رضايت مولفه با دو هر دارند معنادار

 .دارند هم باالتری شغلی رضايت نمره
ی   سـالمتی   و   نشـاط   شادی،   با   مذهبی   اعتقادات   ارتباط   عنوان   با   بررسی   در  ( 1390)   مدی مح توکلی   و   پوربنی   اکبر    رواـن

  اجـرای   و   اداری   های دسـتگاه   در   مـذهبی   باورهـای   تقويت   برای   راهكارهايی   لزوم   که   گيرند می   نتيجه   قم   دانشگاه   زن   کارمندان 
 .  ود ش می   احساس  خوبی   به   موضوع   اين  برای   پيش   از   بيش  بهتر،  بسترسازی   و   کشور 

 حمايـت و اميـدواری اجتمـاعی، اضـطراب رابطـه بررسـی بـه پژوهشـی در( 1389) الدين شرف و عسگری
 داد نشـان پـژوهش اين. پرداختند خوزستان تكميلی تحصيالت دانشجويان در ذهنی بهزيستی احساس با اجتماعی

 نشان ها يافته همچنين. رددا وجود داری معنی و مثبت رابطه ذهنی بهزيستی احساس و اجتماعی اضطراب بين که
 تحليـل. دارد وجـود دارمعنـی چندگانـه رابطـه ذهنی بهزيستی احساس و اميدواری اجتماعی، اضطراب بين که داد

 ولـی باشـندمی بهزيسـتی ذهنـی احسـاس کننده بينی پيش اجتماعی حمايت و اميدواری که داد نشان رگرسيون
 .کند نمی ايفا نقشی بهزيستی نیذه احساس کنندگی بينی پيش در اجتماعی اضطراب

 در اسـالم منظـر از زنـدگی معنای های مولفه بررسی عنوان با تحقيقی در( 1389) چاری حسين و اسدپور
 زنـدگی، معنـای های مولفه به توجه ميزان که اند رسيده نتيجه اين به متوسطه دوره زندگی و دين درسی کتابهای

 دوم کتـاب و( يـک از تـر پـايين درگيـری ضـريب) متوسـط از تـر ينپـاي حـدی در دبيرستان سوم و اول کتب در
 . بود( يک از باالتر درگيری ضريب) متوسط از باالتر حد در دبيرستان

ارشد خود به بررسی نقش اميـد در رابطـه بـين حمايـت اجتمـاعی نامه کارشناسی( در پايان1388کرمانی)
نفـر از دانشـجويان مقطـع  371در ايـن پـژوهش ختـه اسـت. ادراک شده و معنا در زندگی  با افكار خودکشی پردا

روش بـا اسـتفاده از  مشغول بـه تحصـيل بودنـد 1388-87کارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی که در سال تحصيلی 
. ابزار پژوهش عبارت بود از: ، به عنوان گروه نمونه انتخاب شده بودندنمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای

و  4حمايـت اجتمـاعی ادراک شـده زيمـت چنـد بعـدی (، مقيـاس1991)و همكـاران نايدرـس اميد ا ويژگی مقياس
و  (1390)بـه نقـل از کرمـانی و همكـاران،(1969)5(، تست هدف در زنـدگی کرونبـاخ و ماهوليـک1988همكاران)

نـوع  روش تحقيـق از ( که توسط گروه نمونـه تكميـل شـدند.1384فر و همكاران)مقياس افكار خودکشی محمدی
تحليل مسير مورد تجزيه و تحليـل  و های بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پيرسونداده همبستگی بود و

بـين اميـد، حمايـت اجتمـاعی  معنادار پژوهش را مبنی بر رابطه منفی ه هایفرضي ،قرار گرفتند. نتايج بدست آمده
ثبت معنادار بين حمايت اجتماعی ادراک شـده و معنـا در و رابطه م ادراک شده و معنا در زندگی با افكار خودکشی

همچنين اثرات مستقيم و غير مستقيم اميـد در رابطـه بـين حمايـت اجتمـاعی  زندگی با اميد مورد تأييد قرار داد.
مورد بررسی قـرار گرفتنـد. رابطـه مسـتقيم حمايـت اجتمـاعی  نيز ادراک شده و معنا در زندگی با افكار خودکشی

و معنا در زندگی با افكار خودکشی بزرگتر از رابطه غير مستقيم آنها از طريق اميد بـا افكـار خودکشـی  ادراک شده
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اميد در رابطه بين حمايت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی با افكار خودکشـی  تحقيق نشان داد کهنتايج  بود.
 نقش ميانجی دارد.

  زنـان   در   روان   سـالمت   و   زنـدگی   از   رضـايت   اميد،   زندگی،   اداری معن   عنوان   با   تحقيقی   در (  1387) نصيری   و   جوکار 
  افسـردگی   بـا   و   مثبـت   همبسـتگی   زنـدگی،  از  رضـايت  شـادی،  اميـد،  بـا  زندگی  معناداری  بين  که  اند نموده  گيری  نتيجه 

  نقـش   داری معنـی   بيـانگر   همزمـان   متـوالی   روش   بـه   چندگانـه   رگرسـيون   نتايج .  دارد   وجود  معناداری  و  منفی  همبستگی 
  توانـد می   زنـدگی   معنـاداری .  بـود   روان   سـالمت   های شـاخص   و   زندگی   از   رضايت   داری   معنی   بين   رابطه   در   اميد   ای سطه وا 

  اميـد   بـا   تعامـل   در   و   غيرمسـتقيم   ای گونـه   بـه   زنـدگی   داری معنـی ی  بعبارت .  باشد   زندگی   از   رضايت   و   شادی   افزايش   سبب 
 .  گردد  دگی افسر  کاهش   و  زندگی   از  رضايت  شادی،  افزايش   سبب  تواند می 

 دبيـران مقطـع در زنـدگی بـه اميـد و روان سـالمت بين علی رابطه بررسی به پژوهشی در (1386بويری)

 مستقيم یاميد رابطه و روان سالمت بين که بود آن از حاکی پژوهش، نتايج که پرداخت ايذه شهرستان راهنمايی

 دارد.  وجود معناداری و
  دانشـگاه   دانشـجويان   تحصـيلی   انگيـزه   کاهش   در   موثر   عوامل   بررسی   عنوان   با   ای   مقاله   در (  1386)   همكاران   و   مولوی 

ه   اميـد   متغير   پنج   ترتيب   به   مطالعه   مورد   متغير   11  مجموع   از   که   آوردند   بدست   اردبيل،   پزشكی   علوم  ا )   آينـده   ـب   90  ضـريب  ـب
ا )   خـانواده   د درآـم   ميزان   و (  40)   تاهل   وضعيت   ، ( 11)   آموزشی   عوامل   کيفيت   ، ( 0/ 12) نفس   عزت   ميزان   ، ( درصد  (  70  ضـريب   ـب

  فـوت   تحصـيالت،   ميـزان   جنسيت،   متغير   شش   حاليكه   در .  نمايند   تبيين   را   دانشجويان   تحصيلی   انگيزه   کاهش   علل   توانند   می 
اثير   خـودتنظيمی،   يـادگيری   ميـزان   و   روانی  -جسمی   سالمت   خانواده،   عاطفی   جو   والدين،    تحصـيلی   انگيـزه   در   داری معنـی   ـت

  عوامـل   کيفيـت   نفـس،   عـزت   آينده،   به   اميد   متغيرهای   ميزان   بودن   پايين   که   نمودند   گيری   نتيجه   ت نهاي   در .  ندارد   دانشجويان 
 .  آيد می  شمار   به  تحصيلی  انگيزه  کاهش  عمده  عوامل   از  دانشجويان  تاهل   و  خانواده  درآمد  آموزشی، 

متوسـطه بررسی ميـزان اميـد بـه آينـده دانـش امـوزان دوره ( در پژوهش خود به 1386و همكاران) اقليما
چهـار مولفـه گيری ميـزان اميـد بـه آينـده اند، بـرای انـدازهپرداخته 85-86شهرستان نجف اباد در سال تحصيلی 

تحقيـق بـه روش  .رضايت از زندگی و انتظارات مثبت در نظر گرفته شد ،پذيرش از طرف ديگران ،خودپنداره مثبت
نفر به شيوه نمونه گيـری  5653ر از تعداد جامعه آماری نف 563ای به تعداد توصيفی از نوع پيمايشی با حجم نمونه

 .  انجام گرديد %95پرسشنامه استاندارد با ضريب پايايی  3ای و با به کارگيری تصادفی خوشه
. در پرداخت به سنجش ميزان اميدواری جوانان شهر اهواز به آينده( 1386د)نژاآهن کوبدر پژوهشی ديگر 

سال شهر اهواز با روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای انتخـاب  18 -29جوانان  نفر از 800اين تحقيق تعداد 
ساخته شده است و در ايران برای سنجش اميد  1988د. ابزار تحقيق، آزمون سنجش اميد ميلر بود که در سال شدن

مه های تحقيق که بـه بر روی بيماران بستری در بيمارستانها مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تكميل پرسشنا
مورد تجزيه  spss صورت مراجعه حضوری به جوانان در درب منازل انجام شد، داده ها به وسيله رايانه و با نرم افزار

 بـا 55/150نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين اميدواری فـردی جوانـان شـهر اهـواز  د.و تحليل قرار گرفتن
بـا انحـراف  46/164 کـه ميـانگين -( 1988ر مقايسه بـا نتـايج ميلـر و پـاورز )باشد که دمی 35/20 انحراف معيار

ر مقايسه جوانان دختر با پسر نيز دهد. دتری را نشان میاميدواری به مراتب پايين –را ارايه داده است 65/17 معيار
 -ميزان اميدواری جوانان دختر باالتر از جوانان پسر بود. همچنين با افـزايش سـطح تحصـيالت و طبقـه اجتمـاعی 

اقتصادی ميزان اميدواری باالتر بوده و ميان ميزان اميدواری جوانـان از نظـر وضـع تاهـل و قوميـت تفـاوتی وجـود 
 شت.  ندا

 آزاد اسالمی دانشگاه دانشجويان در را روانشناختی های سرسختی و زندگی به اميد رابطه (1385حسينی)

 سرسـختی زنـدگی و بـه اميـد بـين کـه بـود امـر اين از حاکی پژوهش اين از حاصل داد. نتايج قرار بررسی مورد

 داشت. وجود معناداری مثبت رابطه روانشناختی
 در کليـه پيونـد گيرنـده مـددجويان در نفـس عـزت و يدام ارتباط تعيين برای( 1384) غفاری و پورغزنين

 در کـه داد نشـان وی تحقيـق نتـايج و زدند پيمايشی تحقيق به دست مشهد رضا امام بيمارستان کليه پيوند بخش
 بين همچنين ،(r= 0/4) داشت وجود رابطه اميد و نفس عزت ميزان بين و بود پايين اميد سطح واحدها درصد 45

 بـر داریمعنی تاثير متغيرها ساير ولی شد ديده مثبت و دار معنی ارتباط آينده به اميد ميزان با نیدي تكاليف انجام
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 بـا کـه بودنـد برخـوردار پايينی اميدواری ميزان از کليه کنندگان دريافت که داد نشان هايافته. نداشتند اميد ميزان
 در اميد سطح ارتقای باعث توان می بيماران برای اميد اهميت توضيح و دينی اعتقادات تقويت و نفس عزت افزايش

 .شد آنان
 آمـوزان دختـر دانـش اضطراب کاهش بر گروهی درمانی واقعيت شيوه تأثير بررسی ( به1383سدرپوشان)

اسـت.  مـثثر اضـطراب کـاهش بـر روش ايـن کـه داد نشـان پـژوهش وی نتـايج کـه پرداخـت متوسـطه مقطـع
 شـادکامی افزايش گروهی بر شيوه به درمانی واقعيت روش تأثير بررسی به پژوهشی در (،1388آبادی)عباسخالقی

 افـزايش بـر روش ايـن بـود کـه آن از حـاکی پـژوهش نتـايج که پرداخت متوسطه مقطع دختران روان سالمت و

 است.  مثثر روان سالمت و شادکامی
  هاي تحقيقفرضيه

 ان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.آموزبين احساس محروميت نسبی و ميزان اميد در دانش -1
 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.بين احساس مقبوليت اجتماعی و ميزان اميد در دانش -2
 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.بين احساس عدالت اجتماعی و ميزان اميد در دانش -3
 موزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.آبين پايبندی به اعتقادات دينی و ميزان اميد در دانش -4
 آموزان دوره متوسطه براساس پايگاه اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت است.اميد در دانش -5
 آموزان دوره متوسطه براساس جنسيت آنها متفاوت است.اميد در دانش -6

 روش و تكنيک تحقيق 
ن تحقيق به روش کمی انجام شده است به لحاظ که اي جائی از آن اين تحقيق مبتنی بر رويكرد کمی است.

 منطقی هم از تكنيک پيمايشی استفاده شده است. 
 و شيوه نمونه گيری  نمونه آماری، حجم جامعه

آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب که در نيمسال اول سال جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کليه دانش
که تعداد آنها طبق آمار گزارش شده از آمـوزش و پـرورش بنـاب  باشندمشغول به تحصيل می 1390-91تحصيلی 

نمونـه  و حجـم شد تفادهدر اين تحقيق برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران اس نفر برآورده شده است. 3980
 ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند.  گيری تصادفی طبقهها با روش نمونهنمونه نفر به دست آمد. 350

 هاگردآوري داده  شيوه
های فصل در اين تحقيق برای گردآوری مطالب فصل اول و دوم از کتاب و مقاله و برای گردآوری داده

 چهارم از ابزار پرسشنامه با استفاده از طيف ليكرت انجام شده است. 
 هاابزار گردآوري داده

بـرای متغيرهـای  .اسـتفاده شـد نايدراـس آموزان از پرسشنامه در تحقيق حاضر برای سنجش اميد در دانش
 ساخته استفاده شد.بين نيز از پرسشنامه محققپيش

 ابزار سنجش 2پایاییو   1روایی
نايدر و  ـس کنند)ا زيادی از پايايی و اعتبار اين پرسشنامه به عنوان مقياس اندازه گيری اميدواری حمايـت می   تحقيقات

از آزمـون    -پايايی آزمون    ت و اس   0/ 84  تا   0/ 74  ( همسانی درونی کل آزمون 2002لوپز،  ا    8هـای بيشـتر از  در دوره   و   % 80ـب ـت
و زيـر مقيـاس    0/ 76تا    0/ 71(. همسانی درونی زير مقياس عاملی  2007نايدر و لوپز  س از اين ميزان نيز باالتر است )ا   هفته   10

  بار همزمان پرسشـنامه اميـد و به عالوه داده های زيادی در مورد اعت   (. 2001، 3ديزيمون   )چنگ و است   0/ 08تا    0/ 63راهبردی  
ه    بينی، های خـوش با پرسشـنامه اين پرسشنامه    ، برای مثال د.  بينی کند وجود دار تواند پيش مواردی که می  انتظـار دسـتيابی ـب

ا  تگی اين پرسشنامه با پرسشـنامه نا همبس   دارد.   60/ 0تا    50/ 0هدف و عزت نفس همبستگی   ر ـب ک براـب ا  ـب   و   0/ 51اميـدی ـب
 (. 1994 )اسنايدر،   که نشان دهنده اعتبار اين پرسشنامه است   است  0/ 42  با  گی بک برابر پرسشنامه افسرد 

 
1 Reliability  
2 Validity 
3-Change & Disimone  
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در  در زمينه اعتباريابی و روايی وسيله گردآوری داده های اوليه تحقيـق بـه شـرح زيـر عمـل شـده اسـت:
آلفـای کرونبـاخ  آن از پايايیاستفاده شده است. برای بدست آوردن  2اعتبار مالک و 1پژوهش حاضر از اعتبار صوری
 دهد.  های مورد نظر را نشان می( مقدار پايايی گويه1-3جدول)استفاده به عمل آمده است. 

 های مورد مطالعه پرسشنامه ( پايايی گويه1-3جدول) 
 هاتعداد گويه مقدار پايايی محاسبه شده متغيرها

 12 8409/0 ميزان اميد 
 15 7402/0 پايبندی به اعتقادات دينی

 9 759/0 وليت اجتماعیمقب
 13 8502/0 عدالت اجتماعی
 11 781/0 محروميت نسبی

 

 آموزان اميد در دانشنحوة سنجش ميزان 

در قالب طيف ليكرت سنجيده شد. که طبق رابطة زير ميزان   گويه 12از طريق  آموزانميزان اميد در دانش

 در نوسان است.  100بين دامنه صفر تا  اميد

100× 
 گانه 12نمرات سثاالت جمع  -12

 اميد= 
12-72 

 هاي تحليل آماريروش
هـای آمـار توصـيفی ماننـد هـا از روشگيری دادهها با توجه به مقياس انـدازهبه منظور تجزيه و تحليل داده

مـون از آز  1-4های های آمار استنباطی استفاده شد برای آزمون فرضيهميانگين، انحراف معيار و واريانس و از روش
و  6های از آزمون تحليل واريانس يكطرفه و برای فرضيه  8و  5های ضريب همبستگی پيرسون، برای آزمون فرضيه

از  آمـوزان دوره متوسـطه شـهر بنـاباميـد در دانشدر نهايت برای تبيين ميـزان استفاده شد.  t-testاز آزمون  7
 رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است.  

 آموزان مورد مطالعه توزیع پراكندگی ميزان اميد در بين دانش
آموزان مورد مطالعه برابر شود که متوسط ميزان اميد در بين دانشمالحظه می براساس اطالعات نمودار)(

باشد و ضريب کجی نيز برابر می 100و حداکثر  67/16محاسبه گرديده که حداقل ميزان اميد  77/69 04/12±
پاسخگويان ميزان اميد  %25هاست. بطوريكه در بودن توزيع داده است که بيانگر منفی sk= -551/0)چولگی( 
بوده است، که  66/76نيز بيش از  %25و در  70 -66/76بين  %25، در 33/63 -70بين  %25، در 33/63کمتر از 

 باشد. می باالتر از حد متوسطتوان گفت ميزان اميد در بين پاسخگويان در مجموع می
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1 Face validity 
2 Criterion validity 
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 آموزان مورد مطالعه (توزيع پراکندگی ميزان اميد در بين دانش5-4نمودار)         

 

  متغيرهای متتقل تحقيق( توزيع پراکندگی ميزان 6-4جدول)

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 
 استاندارد

 حداکثر حداقل ضريب کجی

 100 0 -071/0 44/12 70/48 350 محروميت نسبی

 100 89/8 -099/0 96/14 98/64 350 يت اجتماعیمقبول

 100 77/10 -12/0 93/20 00/57 350 عدالت اجتماعی

 100 20 -613/1 91/12 57/80 350 اعتقادات دينی

 
 نتایج تحقيق    

آمـوزان دوره متوسـطه : بين ميزان احساس محروميت نسـبی و ميـزان اميـد در دانش1در رابطه با فرضيه 
 ارد.همبستگی وجود د

و مقدار   0/ 05و زير   =0sig/ 022داری آزمون طبق آزمون ضريب همبستگی پيرسون انجام گرفته، سطح معنی 
123 /0- r =  شود كه مالحظه می همچنان داری وجود دارد. باشد و بين دو متغير رابطه معكوس و خيلی ضعيف معنی می  

  احساس   افزايش   با   که   ترتيب دين ــ ب   ، دارد   ود ـ وج   وس ـ معك   و   ی ــ منف   اط ــ ميزان اميد ارتب   و   نسبی   ت ـ محرومي   ساس ـ اح   ين ـ ب 
 میيابد.    کاهش   افراد   بين   ميزان اميد به زندگی در   ، محروميت 

آموزان دوره متوسطه همبستگی : بين ميزان احساس مقبوليت اجتماعی و ميزان اميد در دانش2در رابطه با فرضيه 
 وجود دارد.

و مقدار   0/ 05و زير   =0sig/ 000داری آزمون رفته، سطح معنی طبق آزمون ضريب همبستگی پيرسون انجام گ 
288 /0r =   نتايج نشان داد که بين مقبوليت اجتماعی  دار وجود دارد. باشد و بين دو متغير رابطه مستقيم و ضعيف معنی می

  اهداف   يدن به ـ رس   در   ه ـ جامع   يک   افراد   چقدر   هر   توان گفت که و ميزان اميد رابطه مثبت وجود دارد. در تبيين اين يافته می 
  براساس  و همچنين  شد  خواهد  اميد  افزايش  سبب  امر  اين  و  رفته  باال  ی آنان ـ ذهن  ايت ـ رض  ، باشند  موفق  خود  انتظار  مورد 

  به  تأثير  همكاران  ، و نزديكان  دوستان  ، خانواده  اعضای  سوی  از  ويژه  به  افراد  مورد  قضاوت در  نوع  ، اجتماعی  قضاوت  تووری 
  بيگانگی،  احساس  امكان  ، جامعه  راد در ـ اف  ت ـ مقبولي  و  تأييد  عدم  صورت  در  و  داشت  افراد خواهد  ندگی اميد به ز  در  سزايی 

 کند.  ها را تاييد می اين نظريه ، که يافته های تحقيق حاضر  يافت   خواهد   افزايش   راد جامعه ـ اف   ين ـ ب   و نااميدی در   انزوا 
آموزان دوره متوسطه همبستگی وجود ميد در دانش: بين ميزان عدالت اجتماعی و ميزان ا3در رابطه با فرضيه 

 دارد.
و  05/0و زير   =000/0sigداری آزمون طبق آزمون ضريب همبستگی پيرسون انجام گرفته، سطح معنی

 میدانيم که همانطوریدار وجود دارد. باشد و بين دو متغير رابطه مستقيم و ضعيف معنیمی = 256/0rمقدار 
  « برابری » اس تووریـبراس. ستيمـه باانگيزه افراد و شاد نيازمند پرتحرک و ه خالق ـجامع کـي تنـداش رایـب
  خود  از ای خاصـرفتاره یـدرون و بيرونی محرکهای مقابل در و عاطفی یـعقالي ودیـموج وانـعن هـب سانـان

 بيشتری  گيزهد انـباش داشته …و تسهيالت ،امكانات ،پاداش مقابل ری درـبراب احساس که زمانی و میدهد بروز
اميد  آن احساس عـتب به و میدهد بيرونی محرکهای به نسبت و فعاالنه تـمثب پاسخ و داشته فعاليت ادامه برای

فشان نيز نشان داده است که عدالت نتايج تحقيق هزارجريبی و آستين ،اد میشودـايج فرد به زندگی و آينده در
و ها های تحقيق حاضر اين نظريهيافته گذارد. بنابرايناثير میاجتماعی بر ميزان  اميد و نشاط اجتماعی افراد ت

 کند.را تاييد میها پيشينه 
آموزان دوره متوسطه همبستگی : بين ميزان پايبندی به اعتقادات دينی و ميزان اميد در دانش4در رابطه با فرضيه 

 وجود دارد.
و  05/0و زير   = 000/0sigری آزمون داطبق آزمون ضريب همبستگی پيرسون انجام گرفته، سطح معنی

در تبيين اين يافته دار وجود دارد. باشد و بين دو متغير رابطه مستقيم و متوسط معنیمی = 346/0rمقدار 
 پرهيز  همچنين. دارند تاکيد عفو و همدلی خوشبينی، اميد، بر مذهبدين و  هایجنبه از بسياری توان گفت کهمی
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 آمدن پديد به منجر تاکيدات اين که است شده سفارش پيوسته مذاهب در اجتماعی ضد رفتارهای و تجاوز از
 در شادکامی و اميدواری و دين مـورد در تحقيـق ادبيـات مـرور. شود می اديان پيروان در مثبت ارزش احساس
 اذعـان تحقيقـات ايـن بيشتر در دهدمی نشان را  اميد و دين بيـن مثبـت همبستگی نشـانـگر نيز غـربـی جـوامـع

  عنوان  با ایمقاله در ويلسون. اسـت بـوده صـادق بيشتـر سـالخـورده افـراد مـورد در نتـايـج ايـن که اسـت شـده
 بر  مقاله آن در و پردازدمی افراد شادکامی و اميد بر موثر عوامل بررسی به «شادمانی شده پذيرفته های همبسته»

نتايج  .باشدمیدين  متغير گذارد می تاثير فرد شادمانی بر که متغيرهايی از یيك دارد می بيان هايش يافته طبق
 روانی سالمتی و نشاط شادی، بان داد که بين اعتقادات دينی انيز نش (1390)محمدی توکلی و پوربنی اکبرتحقيق 

 کند. يد میپيشين را تاي ها و يافته هایه نظري ، که نتايج تحقيق حاضررابطه وجود دارد زن کارمندان
 

 آموزان دوره متوسطه متفاوت است. ميزان اميد براساس پايگاه اقتصادی و اجتماعی دانش :5در رابطه با فرضيه 
آمـوزان ميزان اميد براساس پايگاه اقتصـادی و اجتمـاعی دانش آزمون تحليل واريانس يكطرفه نشان داد که

در باشـد. از پايگاه اقتصادی اجتمـاعی پـايين هسـتند، کمتـر میآموزانی که باشد. ميزان اميد در دانشدار میمعنی
توان گفت، افرادی که دارای خاستگاه خانوادگی)پايگاه( باالتری هستند در مقايسـه بـا دو گـروه تبيين اين يافته می

فرهنگـی و  مندی بيشـتر از سـرمايه مـادی،ديگر از ميزان اميد به زندگی باالتری برخوردارند. اين افراد بخاطر بهره
اجتماعی با سهولت بيشتر با انواعی از شبكه های اجتماعی ارتباط برقرار می کنند و اميد و انگيزه بيشـتری نسـبت 

آيند. بنابراين به اداکه زندگی دارند. اعضا اين رده اجتماعی برای برخی از مردم يک الگو يا مرجع مهم به حساب می
ل اجتماعی از منابع بيشتری جهت نفوذ و تاثيرگذاری بر ديگـران هسـتند و در اعضا دارای پايگاه باال در ميدان تعام

 نتيجه زندگی شادتری دارند.  
 آموزان دوره متوسطه ميزان اميد براساس جنسيت دانشمقايسه  :6در رابطه با فرضيه 

تفـاوت آمـوزان دختـر و پسـر مدر دانش اميدميزان نشان داد که  T-Testآزمون تفاوت ميانگين مستقل 
 ايـن موجـب توانـد مـی مختلفـی باشند. داليلآموزان دختر اميدوارتر میآموزان پسر نسبت به دانشبوده و دانش

 از بـودن برخـوردار منـزل، از خـارج در پسـران بيشـتر مشارکت که رسد می نظر به چنين. اختالف و تفاوت شود
 بـه اميدوای گروه اين که باشد داليلی از تواندیم همه بودن ثمر مثمر احساس دختران، به نسبت بيشتری امكانات
 وجـود همبستگی جنس و آينده به اميدوای بين اينكه بر مبنی ويلسون تحقيقات با يافته اين. دارند باالتری آينده
 . دارد مطابقت دارد

 آموزان مدل رگرسيونی ميزان اميد در دانش
دهد که ک يعنی تعهميزان اميد به رندگی نشان مینتايج تحليل رگرسيونی عوامل تعيين کننده متغير مال

بين، متغيرهای پايبندی به اعتقادات دينی، پايگاه اقتصادی و اجتماعی و مقبوليت اجتماعی از ميان متغيرهای پيش
کنند. همچنين متغير پايبندی به اعتقادات دينی بيشترين تأثير درصد واريانس متغير مالک را تبيين می 26حدود 
است که مجذور آن يعنی ضريب  51/0ی متغير ميزان اميد دارد. همچنين ضريب نهايی رگرسيونی چندگانه را رو

= 261/0همچنين ضريب تبيين تصحيح شده برابر  2R= 267/0تبيين 
2R  است 

 های تحقيقپيشنهاد
آموزان پسر کمتر است است، دانش آموزان دختر نسبت بهنتايج تحقيق نشان داد که ميزان اميد در دانش

ها و مسووالن تربيتی و آموزشی با توجه بيشتری به استقالل رأی، شايستگی و اعتماد شود خانوادهلذا پيشنهاد می
 های اجتماعی آينده آماده سازند.به نفس دختران از بيگانگی اجتماعی آنان کاسته و آنان را برای قبول مسووليت 

دار بدست آمد، لذا از مربيان و مديران ين عدالت اجتماعی و ميزان اميد رابطه معنیبا توجه به اينكه ب
شود که نسبت به توزيع منابع و امكانات آموزشی دقت کافی را بعمل آورند و از شدت تمايز آموزشی تقاضا می

ساز تعارض در بين ينهآموزان بكاهند، چرا که اين فاصله اجتماعی ممكن است به تدريج زماجتماعی در بين دانش
 بدبينی و نااميدی نسبت به جامعه گردد.  منجر به آموزان و در نهايت دانش

ها و مشكالت را نبينند و به دنبال زيبايی ها و نكات دانش اموزان به اينكه فقط کاستی ايجاد تفكر مثبت در
 مثبت در زندگی روزمره و در مدرسه نيز باشند.
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 هاي تحقيقمحدودیت
هايی را ايجاد کرده بودند که با تالش و جديت، اضر؛ عواملی چند محدوديتآيند انجام پژوهش حدر فر

 عليرغم اين محدوديتها، کار تحقيقی به انجام رسيد از جمله اين عوامل: 
 مديران مدرسه  ـ عدم همكاری الزم از سوی 1
 ـ فقدان منابع اطالعاتی الزم به دليل بكر بودن موضوع تحقيق. 2
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Abstract 

The present study ways of improving it and expectancy among high school 

students therefore explored. Life expectancy is regarded as one of the parameters of 

social development. The research method was descriptive. It is all the population of 

high school students Cochran formula sample of 350 students were selected as 

sample. The subjects were selected by random sampling stratified sampling. Data 

were collected using two questionnaires: Snyder standardized questionnaire was used 

to measure hope. To measure the independent variables were studied using the theory 

and background of constructed questionnaire was designed in a Likert format. Tools 

validity face validity and reliability using Cronbach's alpha were measured and 

marked them with the tools that are reliable and valid. Data analysis was performed 

using the statistical software SPSS version 20. The results showed that the variable 

acceptability of hope, justice, adherence to religious beliefs, but the correlation is 

negative correlation between the variables of relative deprivation. There were 

significant gender-based expectancy students and male students than female students 

had hoped. Student’s high socioeconomic to live and have hope for the future than 

other groups. Finally, multiple regression analysis showed that 26% of the criterion 

variables Predictor variables can be explained by hope. 

 

Key words: hope, faith, religious beliefs, social acceptance, social justice, 

relative deprivation, socioeconomic status, students. 

 


