
  
  
  
  
   

  
  
  
  

بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین 

 شهروندان تهرانی

  **پویا طوافی،    *رضا صفري شالی
  19/3/1397:  تاریخ پذیرش   1396/ 25/11: تاریخ دریافت

  
  چکیده

. رفـاه اجتمـاعی اسـت      هاي کیفیت زندگی و     امید به آینده یکی از شاخص     
 آینده و عوامـل مـؤثر بـر آن در    باهدف تعیین میزان امید به    پژوهش حاضر 

پـژوهش بـه روش پیمایـشی و بـا        . شده است    بین شهروندان تهرانی انجام   
جامعـه آمـاري شـامل      . اسـت  استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمـده       

 نفـر  610حجم نمونه . ساکن در شهر تهران است  سال18باالي   شهروندان
 اي و اي چندمرحلـه    خوشـه  گیـري مطبـق و      و افراد نمونه بـه شـیوه نمونـه        

 درصـد  3/54دهد که  نتایج توصیفی نشان می  . اند  شده  تصادفی ساده انتخاب  
برخوردارنـد و مـابقی از امیـد         شهروندان تهرانی از امید به آینده بـاالیی        از

دهـد    یمنتایج آزمون همبستگی نشان      .نسبی و یا حداقلی برخوردار هستند     

                                                
    reza_safaryshali@yahoo.com  ).نویسنده مسئول( .زمیشناسی دانشگاه خوار استادیار گروه جامعه *

  gmail.comtavafi8997@         . شناسی دانشگاه چمران اهواز  دانشجوي دکتري جامعه**
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نتـایج   . آینـده رابطـه معنـاداري دارنـد        که همه متغیرهاي مستقل با امید بـه       
رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهاي مستقل، متغیرهاي نـشاط           

، احساس محرومیـت و احـساس عـدالت         415/0اجتماعی با ضریب بتاي     
تـرین سـهم را در تبیـین متغیـر       بـیش 17/0اجتماعی هرکدام با مقدار بتاي      

بینی میزان امید     همچنین معادله پیش  . ندا  داشته) امید به آینده   (وابسته تحقیق 
 درصـد از واریـانس متغیـر وابـسته را تبیـین کنـد،       8/34توانـد   به آینده می  

سـوم از میـزان       باالي یـک   تواند   می یادشدهدیگر متغیرهاي مستقل      عبارت  به
  .امید به آینده را در بین مردم شهر تهران تحت تأثیر قرار دهند

، »ارضـاء نیازهـا   «،  »)شـادکامی  (نـشاط «،  »آیندهامید به   « :هاي کلیدي   واژه
  .»احساس محرومیت«و » احساس عدالت«، »احساس مقبولیت«

  
  بررسی مسئله پژوهش

 طـور  بـه . یک حالت روحی و روانی و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیـت اسـت       امید
، در واقـع .  امید به نفع یا تـرس از زیـان اسـت   ،طبیعی، انگیزه بشر در کارهاي اختیاري    

هـا و     نیروي اجرایی براي حرکت بوده، عامـل مـستقیم تـالش           منزله  به  که خوف و رجا  
 ).1389ی و صفري شالی، بیهزارجر (رفتارهاي انسانی است

، در چـارچوب علمـی مـورد        1960اي است که اواخـر سـال           امید مبحث پیچیده  
، ایـن بحـث وارد   شناسی سالمت شدن روان تدریج با مطرح بررسی قرارگرفته است و به    

 سـال مـورد عالقـه    هـا  دهمفهـوم امیـد در طـول    . پـردازي شـد   دوره جدیـدي ازنظریـه  
 موفـق  درمـانی  عنوان کلیـد روان    امید به . روانپزشکان و متخصصان بهداشت بوده است     

تا  ).1984 فرانکل، (استدرمانی را تشکیل داده       و اساس نوعی از روان    ) 1968 فرانک،(
سه دهه  -چندان به عرصه علوم اجتماعی راه نیافته است و تنها دو مفهوم امید که جایی

 امیـدواري بـه     .انـد   است که برخی محققان علوم اجتماعی در جهان به امید توجه کرده           

                                                
1. Hope   
2. Psychotherapy   
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در دهه اخیر مورد توجه  آینده و نقطه مقابل آن یعنی ناامیدي، از مباحث مهمی است که
جامعه شناسان به پیامـدهاي     . ار دارد روان شناسان و علماي سیاست قر      جامعه شناسان، 

جمعی و روان شناسان به پیامدهاي فردي و دانشمندان علم سیاست به آثار سیاسی این       
امید عبارت است از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است و یـا    .پردازند یمپدیده  

 کـه بـه وقـوع    دخواه یم ارزیابی مثبت از آنچه را که فرد متمایل است و        گرید  عبارت  به
  .)1374 نقل از صفدري، به Questanzoo& Shaw, 1985: 170 (بپیوندد

 یکـی از  منشأ هر پویایی و پیشرفتی در زندگی انسان، امید است؛ و امید به آینـده      
تواند در راه تحقق اهداف فردي و  هاست، چراکه انسان ناامید نمی نیازهاي اساسی انسان

مـسئله امیـد و عوامـل و        ). 8: 1391محققیان و پـرچم،      (خصوصاً اجتماعی گام بردارد   
 و روانی فرد بسیار مهم است چـون دسـتیابی بـه          پیامدهاي آن براي سالمت اجتماعی    

 افراد چگونه آینده این کهپیوندد، بنابراین  ها و آرزوها در آینده به وقوع می اهداف، نقشه
 د در طـول زنـدگی اسـت   بینند عامل مهمی در انگیـزه، تحـرك و رشـد فـر            خود را می  

 ).3: 1385زاده،  فاضل(

ی اکثر رفتارهاي انسانی معطوف به آینده است و حتی اگر گذشته در نظر         طورکل  به
نگرش به آینده و امید به آن، با مفاهیم . افتد یمانسان باشد، باز هم عمل او در آینده اتفاق 

ی بیهزارجر (داردتنگاتنگ   رابطه...نشاط و شور و تالش، احساس امنیت، ارضاي نیاز و
از سوي دیگر، عدم امید به آینده شاخـصی از رکـود و توقـف       ).1389و صفري شالی،    

ـ انگي ا  جامعهچنین  . شود یمجامعه و سرخوردگی و انفعال آن محسوب          الزم بـراي  زهی
ي مختلف روانی و اجتماعی آن گسترش ها يناهنجارپیشرفت را از دست خواهد داد و  

 باشند، میزان دوارتریامر چه افراد جامعه نسبت به زندگی و جامعه خود ه. خواهد یافت
 در ساختن جامعه بیشتر خواهد بود و در مقابل به میزانی که افراد نسبت به ها آنمشارکت 

 باشند، میزان مشارکت کمتري در ساختن جامعه     دیناامزندگی، نظام اجتماعی و سیاسی      

                                                
1. hope for the Futur  
2. Social Health 
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ارجمند نیا،  (در تخریب جامعه و زندگی خواهند بودخواهند داشت و همین افراد نیرویی 
  ).8: 1395 نژاد و صباغ، خان ریام؛ به نقل از 1391

 سـاالنه  افـزایش  هماننـد  سـاختاري  تحوالت با شدن مواجه لحاظ به ایران جامعه

 جامعه به سنتی جامعه از گذر همچنین و سیاسی و اجتماعی اقتصادي، مسائل جمعیت،

 در مختلفـی  يهـا  دهیـ پد بـروز  شاهد فنّاوري دنیاي عرصه به رودو آستانه در و مدرن

موضوع امید به آینـده   این که است اجتماعی يها بیآس و امنیت حوزه عدالت، نشاط،
امید به آینده، اگرچه  .است داده قرار تأثیر تحت گذشته از بیشتر ایران جامعه افراد را در

ا عوامل اجتماعی نقش بـسیار مـؤثري در     تا حد زیادي بستگی به شرایط فردي دارد، ام        
توانـد فـرد را    سو موجد شرایطی است که مـی  جامعه از یک. افزایش یا کاهش آن دارند    

ساز تحقـق    ي تحقق اهداف و آرزوهاي شخصی سوق دهد و از سوي دیگر زمینه            سو  به
تواند به کنش متقابل و ارتباط بـا همنوعـانی کـه باعـث ایجـاد       فضایی است که فرد می    

. شوند، مبـادرت ورزد    میرامش، امنیت و اطمینان خاطر وي براي یک زندگی مناسب           آ
جمله عواملی اساسی است که  احساس امنیت ناشی از ارضاء نیازها و تحقق اهداف، از      

  .دهد امید به آینده را در بین افراد جامعه گسترش می
 معاجو که ستا مسائلیترین   از مهمیکی واريمید و اهیند آبه میداطورکلی  به

 در جامعه ایران رسد ی منظر به که طوري به ،تندـهس هـجامو آن با وزهمر ايبشر
 و شهرنشینی شد اجتماعی و رندگی زنشد صنعتی با شهر تهران خصوص کالن به
 ،دهند ی ماررـق تأثیر تحت را امید به آینده شهروندان مسائل متعددي تـجمعی یشافزا

بررسی این مهم در شرایط کنونی جامعه ایران با توجه  در این خصوص به توان یمکه 
  جوانزمانی که امید به آینده در ارتباط با قشر. به افزایش قشر جوان در کشور پرداخت

 چرا که یکی شود ی اهمیت آن دوچندان م،شود یسازان جامعه مطرح م عنوان آینده که به
ر اوج سازندگی، شکوفایی، تحرك ، جوانان هستند که ديا از امکانات و منابع هر جامعه

 سرمایه انسانی نیترین و ارزشمندتر ترین و مهم و پویایی قرار دارند، جوانان بزرگ
                                                

1. social harm  
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. کند ی که این سرمایه انسانی نقشی محوري در توسعه پایدار کشور ایفا م،کشور هستند
 دهنیآ ،اند بانیجوانانی که در زندگی با مشکالت روحی، روانی و تربیتی سر در گر

 و به اوهام و تخیالت روي دنکن ی موجود فرار ميها تیروشنی در پیش ندارد، از واقع
که جوانانی که در عرصه اجتماع هستند که از روحیه و امید باالیی  طوري به. آورند یم

 و ازنظر علمی و دهند ی امید زیاد را وسیله ترقی و پیشرفت خود قرار م وبرخوردارند
  ور ها شعله در مقابل کسانی که همواره روحیه ناامیدي در آن. کنند یشغلی پیشرفت م

، کنند ی همواره پیشرفت نماین که عالوه بر ،نندیب یچیز را سیاه و تیره م است و همه
صورت   بدین جوانان شرایط کنونی شهروندان و.بلکه دچار پسرفت دائمی نیز هستند

ها پاسخ دهد که شامل   به آنتواند یم که جامعه نهستند داراي نیازهاي فراوانی است که
 فشار  و)اشتغال (يکاری، ب)ازدواج (یوضعیت بد اقتصادي، عدم تأمین نیازهاي زندگ

 که اعضاي آن دید روشنی به آینده يا  جامعه،شود یها م روانی باعث ناامید شدن آن
رکود و د هیچ پویایی خاصی نداشته و نخود نداشته و امیدي به موفقیت در آینده ندار

هاي طوالنی برآورده  دوره .ردیگ یرا در برمجامعه سکون تمام ابعاد زندگی اجتماعی آن 
 فرایند  باشود که اي می هاي بدبینانه  آرزوها و انتظارات موجب ظهور نگرشنشدن
اي،  گسترش چنین روحیه بدبینانه. »شود  از نسلی به نسل دیگر منتقل میپذیري جامعه

رو، جلب مشارکت فعال مردم در  ازاین. زند  دامن میعال اجتماعیهرچه بیشتر به انف
ها و وقوف دقیق  حیات اجتماعی و پیشبرد استراتژي توسعه مستلزم این دست پژوهش

 .هاست هاي امید به آینده و احساس نشاط شهروندان و تالش براي افزایش آن بر زمینه
شهروندان خصوصاً جوانان، این با توجه به اهمیت و نقش امید به آینده در زندگی 

پژوهش در نظر دارد این موضوع را معلوم نماید که شهروندان تهرانی و جوانان ازنظر 
تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت تا چه حد امیدوارند؟ ) شناختی روان (يفرد

  :ذیل است

                                                
1. socialization  
2. social passivity  
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میزان برخورداري شهروندان خصوصاً جوانان در شهر تهران از شاخص امیـد           -1
 ه آینده چقدر است؟ب

 چه عواملی بر میزان امید به آینده شهروندان تهرانی تأثیر دارد؟  -2

 

  بررسی پیشینه تجربی تحقیق
شناسی و نقـش و اهمیـت    امید به آینده به حوزه روان   پیرامون موضوع  ها  پژوهشر  بیشت
آنکـه بـه بررسـی شـرایط و         حـال . در میزان امید به آینده محدود بودنـد       ) مذهب (دین

بنـابراین در ایـن   . شـده اسـت    ي اجتماعی مؤثر بر امید به آینده کمتـر پرداختـه     ها  نهیزم
  .شود یمبا موضوع تحقیق پرداخته  ي مرتبط و نزدیکها پژوهشقسمت به 

ي با عنوان بررسـی رابطـه میـان بیگـانگی     ا مقالهدر ) 1395 (صباغامیر خان نژاد و   
امیـد بـه آینـده دانـشجویان دانـشگاه آزاد           اجتماعی، فقر اقتصادي و اعتقادات دینی بـا         

 که ارتبـاط منفـی میـان بیگـانگی اجتمـاعی و فقـر            اند  دهیرسبه این نتایج     اسالمی مرند 
در مـورد اعتقـادات دینـی، ارتبـاط     . شـده اسـت   اقتصادي با میزان امید به آینده مشاهده     

  .شده است داري بین دو متغیر مشاهده مستقیم و معنی
داري و امید به آینـده در   ي را با عنوان رابطه دین    ا  مقاله،  )1395 (يجعفرافشانی و   

حاکی از آن است که بـین       تحقیق  یافته  . اند  رساندهبین دانشجویان دانشگاه یزد به انجام       
  .داري و امید به آینده دانشجویان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد دین

ــان) 1395 (زادهداداش  ــه کارشناســی ارشــد   در پای ــوان بررســی  نام ــا عن خــود ب
ي شاهد و ایثـارگر و  ها خانوادهشناختی امید به آینده و احساس شادکامی در بین          جامعه

 سرمایه مستقل متغیرهاي بین که همبستگی عوامل مرتبط با آن به این نتایج رسیده است
 آوري تاب معنوي، هوش زندگی، از رضایت فرهنگی، سرمایه اقتصادي، سرمایه اجتماعی،

تفـسیر  . است بوده مستقیم و معنادار شادکامی احساس و آینده به امید با امنیت ساساح و
تقریبـاً  ، شـده  وارد مدل مستقل گام نشان داده است که متغیرهاي به نتایج رگرسیونی گام
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 احـساس  میـزان  تغییـرات  نیـز از   درصد59امید به آینده و  میزان  درصد از تغییرات50
 .دان کردهشادکامی را تبیین 

ي با عنوان سهم امید به آینـده معلمـان زن    ا  مقاله، در   )1393 (میرزاییان و همکاران  
. انـد  پرداختـه بینی شادکامی دانش آموزان دختر به بررسی ارتباط میان دو متغیر             در پیش 

نتایج نشان داده است که بین امید به آینده معلمان زن و میزان شادکامی دانـش آمـوزان              
  .ارددختر رابطه وجود د

در پژوهشی با عنوان بررسی میـزان امیـد بـه آینـده، در بـین      ) 1391 (علیزاده اقدم 
 دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن به بررسی این مهم در بین دانـشجویان دانـشگاه تبریـز                

نتایج رگرسیونی نیز حاکی از آن است که میزان امید به آینده دانشجویان         . پرداخته است 
ایـن  . شـود  یمـ  سـرمایه فرهنگـی متـأثر         و سجام، اعتماد اجتماعی  داري، ان   از میزان دین  

  .کنند یم درصد از واریانس متغیر امید به آینده را تبیین 28 روي هم رهایمتغ
شناختی امید به آینـده، باهـدف         پژوهشی را با عنوان تبیین جامعه     ) 1389 (یعبداله

 دوره متوسـطه انجـام داده   در بین دانش آموزان دختر و پسر     بررسی میزان امید به آینده    
داري و پایگـاه    تحقیـق، میـزان دیـن   يرهـا ینتایج حاکی از آن است کـه بـین متغ   . است

 . سهم را در تبیین میزان امید به آینده دارندنیتر شی ب،اقتصادي و اجتماعی خانواده

 مثبـت در بـین      زیانگ  نشاطبررسی عوامل   «پژوهشی با عنوان    ) 1388 (صفري شالی 
، بـراي مـدیریت آمـوزش و       » ارائه فرهنگ نشاط و امیـد در بـین جوانـان           جوانان قم و  

 کننـده   نتایج حاکی از این است که عوامل تبیین       . پژوهش استانداري قم انجام داده است     
امیـد بـه   «متغیـر  : اند از نشاط اجتماعی بر طبق مدل رگرسیونی عبارت      ) یا تأثیرگذار بر  (

، »پایبنـدي دینـی  «، » عـدالت در جامعـه    احـساس «،  »ارضـاي نیازهـاي عـاطفی     «،  »آینده
) یعنی بـاالتر از نـصف    (51/0حدود  یادشده  که مجموعه متغیرهاي    » احساس مقبولیت «

 .کنند مطالعه تبیین می از واریانس متغیر نشاط را در جامعه مورد

مفهـوم   یبررسـ در مقاله پژوهـشی بـا عنـوان      ) 1389 (هزارجریبی و صفري شالی   
کننده  عوامل تبیین. اند پرداخته بر آن به بررسی این مهم مؤثرل شادکامی اجتماعی و عوام
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 کـه در ابتـدا متغیـر امیـد بـه      دهد یمشادکامی اجتماعی بر طبق مدل تحلیل مسیر نشان  
 بـر متغیـر   32/0آینده وارد معادله شـده اسـت، ایـن متغیـر داراي ضـریب رگرسـیونی              

ر تأثیرگذار بر شـادکامی اجتمـاعی       ترین متغی   عنوان مهم    و به  باشد یمشادکامی اجتماعی   
با ضریب   (احساس مقبولیت اجتماعی  : اند از   متغیرهاي بعدي به ترتیب عبارت    . باشد یم

-08/0با ضریب  (، باال رفتن سن افراد)26/0با ضریب  (، ارضاي نیازهاي عاطفی)28/0
با ضـریب   (، فضاي مناسب اخالق عمومی)07/0با ضریب  (، احساس عدالت توزیعی  )

و ) 05/0با ضـریب   ( امنیت احساس،)05/0با ضریب    (، عدم احساس محرومیت   )06/0
. گـذارد  یمـ بر شادکامی تأثیر   ) 11/0با ضریب    (هاي دینی    پایبندي به ارزش   این که مهم  

 متغیـر  انسیـ وار درصـد از تغییـرات یـا     55/0 اند  توانسته یادشدهدر مجموع، متغیرهاي    
  .شادکامی اجتماعی را تبیین کنند

): نـشاط  (یشـادکام در مطالعه خود با عنوان نابرابري درآمدي و      )  ) 2014سیآلو
آیا مرتبطند، با استفاده از رگرسیون با اثرات ثابت به بررسـی ارتبـاط بـین شـادکامی و                   

ي وي سه یافته ها پژوهشبر این اساس .  کشور پرداخته است 30نابرابري درآمدي میان    
مطـابق انتظـار داراي همبـستگی کمـی؟؟؟؟؟؟؟؟ بـا      شادکامی و نابرابري درآمدي     : دارد

شـدت بـر اثـر        بـه کـه   یی هـستند    هـا  یژگیوثانیاً نواحی مختلف داراي     . یکدیگر هستند 
همچنین همبستگی بین نابرابري درآمـدي و       . نابرابري درآمدي بر نشاط تأثیرگذار است     

  .نشاط از حیث بزرگی با همبستگی بین درآمد متوسط و نشاط برابر است
ي با عنوان رابطه سالمت روان و معنویت به بررسی رابطـه   ا  مقالهدر  ) 2010 (اببن

روش پیمایـشی و  . میان سالمت روان و امید به آینده با میزان معنویـت پرداختـه اسـت      
. انـد  گرفتـه عنوان نمونه موردمطالعه قـرار    نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به304تعداد  

همچون نـشاط در زنـدگی،    (، عالئم مثبت اشخاص ها  انهنشنتایج حاکی از آن است که       
  .شود یم امید به آینده با میزان معنویت سنجیده  واحساس خوشبختی

                                                
1. Aluways   
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ي خود به ایـن  ها پژوهشنیز در   ) 2008 (کزیوکرستو فولر   ) ) 2009کسونیفردر
بینـی بیـشتري را تجربـه کـرده       ي مثبت و خـوش    ها  جانیهنتیجه رسیدند که افرادي که      

همچنـین افـراد امیـدوار و شـادمان روابـط           . ي خواهنـد داشـت    تـر  یطوالن، عمر   باشند
  .ي با دوستان، همسر، همسایگان و بستگان خود دارندتر يقواجتماعی 

 کـه امیـد بـه آینـده بـا متغیرهـاي        دهـد  یمدر مجموع مطالعه پیشینه تجربی نشان       
 یادشده متغیرهاي   شناختی، اجتماعی و اقتصادي مرتبط است و هر یک از           متفاوت روان 

  .دهند یممیزان امید به آینده را تحت تأثیر قرار 
  

  چارچوب نظري تحقیق
در نظریه امید اعتقاد بر این داشته است که امید یک احساس انفعـالی          ) ) 1991اسنایدر

نیست که فقط در لحظات تاریک زندگی اتفاق بیفتد، بلکه یک فرایند شناختی است که         
افراد امیدوار بیـشتر از افـراد ناامیـد بـراي           . کنند  هدافشان را دنبال می   وسیله آن افراد ا     به

گونـه تعریـف    امیـد را ایـن  » اسـنایدر «). Snyder, 2006: 15 (زندگی معنا قائل هـستند 
 -2. کننـد  هایـشان را تعیـین مـی     هـدف -1: امید فرایندي است که طی آن افراد     : کند  می

 انگیـزه الزم    -3. دهنـد   ها توسعه می    دفهاي خاصی را جهت رسیدن به آن ه         استراتژي
بنـابراین  . کننـد  آورند و در طول مسیر حفظ می      وجود می  ها را به    براي اجراي آن هدف   

 اند شده ها، تفکر در مورد مسیر و تفکر عامل شناخته عنوان هدف سه مؤلفه الگوي امید به  
ید مـسیرهایی بـه   شده براي تول  امید عبارت است از ظرفیت ادراك ). 20: 1386عزمی،  (

 :Snyder, 2006 (شده براي حرکت در این مسیر  سمت اهداف مطلوب و انگیزه ادراك

  .کند یم بر تحقق اهداف فردي تأکید تئوري امید). 16

                                                
1. Frederickson  
2. Fuller and Cristikeys  
3. Snyder  
4. Hope theory  
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تأثیرپذیري امید به آینده از عوامل مختلف فردي، اجتمـاعی، فرهنگـی،            در بررسی   
 متغیـر نـشاط بـه دلیـل اهمیتـی کـه          شـناختی بـه     در ابتدا با رویکرد روان    ... اقتصادي و 

 :دارد وجود اصلی دیدگاه دو شادکامی و نشاط، با ارتباط در. شود داراست، پرداخته می
 صـورت  بـه  تـوان  مـی  ها را احساس، گرایی بر اساس اصول لذت که گرایی لذت دیدگاه

 آن دیگـر  انتهـاي  در منفی هعاطف و انتها یک در مثبت هعاطف که داد نمایش پیوستاري

 حـوزة  در. ) ،1386 :26ریـو  (اسـت  مثبـت  عاطفـه  سـطح  بـاالترین  شادي. دارد قرار

 را عاطفه بتوان این که براي معتقدند شناختی پردازان نظریه شادي، شناختی هاي تئوري

 مرکـزي  موضـوعات  .باشـد  داشته آن با مشترك و مرکزي موضوعی باید نامید، هیجان

 از عبـارت  اصلی موضوع شادي، مورد در .تاس محیط با فرد تعامالت ارزیابی حاصل

امید بـه   ، که در اینجا رابطه میان نشاط و استهدف سمت به قبول قابل پیشرفت فرایند
 هدرجـ  و فراوانـی  :دارد ویژگـی  سـه  که است حالتی شادکامی. شود آینده مشخص می

 منفـی  احساسات نبود و دوره یک طول در مندي رضایت سطوح میانگین مثبت، عاطفه

 و خوشبختی متفاوت هاي مقیاس ،آرگایل دیدگاه از). 2001آرگایل،  (افسردگی همانند
 کلی عامل و دارند همبستگی باهم همگی  امیدواري ومثبت احساس و شادي رضایت،

 شامل شخصیتی، ویژگی یک شبیه خوشبختی یا شادي بنابراین کنند، می ایجاد را روشنی

 پیوند با او زمان طول در و ها موقعیت سراسر در که است هم به مربوط عناصر تعدادي

 خصلت عنوان به را ثابت پایداري و استمرار شادکامی، به زندگی از رضایت عامل زدن

  . استکرده معرفی عاملی براي افزایش امید به آینده نشاط و و شادکامی
ـ                 ت از میان نیازهاي متعدد بشري، نیازهاي اولیه و نیـاز بـه امنیـت در درجـه اهمی

به همین دلیل با اسـتفاده از نظریـه مـازلو نیـاز بـه احـساس امنیـت          .خاصی قرار دارند  
 نظریـه  .عنوان متغیري جداگانه و مؤثر بر متغیر امید به آینده مورد توجه قـرار گرفـت      به

 بر این فرض متکی است که برخی نیازهاي جهانی وجود دارنـد و افـراد انـسانی                  نیاز

                                                
1. Ruoo  
2. M. Argyle  
3. Need theory  
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 کـه نیازهـاي متفـاوت و متعـدد آنـان      کننـد  ی زمانی تجربه م احساس نشاط را تاامید و 
 او معتقد ؛پرداز نیاز دانست را شاید بتوان مشهورترین نظریه لوزماآبراهام . برآورده شود

در ایـن   . بود که نیازهاي بنیادي زیستی با کمبود نیازهاي باالتر با رشـد همـراه هـستند               
راتبـی کـه نیازهـاي نخـستین در پـایین          م  صـورت سلـسله      بـه  تـوان   یدیدگاه نیازها را م   

تنها زمانی که نیازهاي سطح پایین ارضاء شوند، مجموعـه      . بندي کرد  اند طبقه   شده  مرتب
به نظر مازلو ما درصدد دستیابی به چیزهـایی هـستیم          . کنند  یبعدي نیازها اهمیت پیدا م    

ایم انگیزه یافتن  ردهیاون را به دست ها آنپس تا زمانی که .  محتاجیمها آنکه نداریم و به  
 را داریم اما بعدازآن رفتارمان در آن زمینـه خـاص دچـار رکـود                گرفتنشانو در اختیار    

اینجاسـت کـه طلـب    . آورنـد  ینمـ اي براي رفتار مـا فـراهم    شود و آن چیزها انگیزه      یم
 بـا ارائـه پاسـخ    پـس . کند  یمدهد و رفتار ما را تحریک         یمچیزهاي جدید به ما انگیزه      

ه هر دسته از نیازها فـرد احـساس رضـایت و شـادي و در نهایـت امیـدواري        مناسب ب 
 نیازهاي انسانی 2»مراتب نیازهاي مازلو نظریه سلسله«بدین ترتیب بر اساس . خواهد کرد

نیاز بـه  .  2نیازهاي فیزیولوژیک یا جسمانی. 1: شوند  دسته به شرح زیر تقسیم می   5به  
نیازهاي مـن یـا صـیانت       .  4عی یا تعلق به دیگران    نیازهاي اجتما .  3امنیت و اطمینان  

  نیازهاي خودیابی و تحقق خویشتن.  5ذات، نیاز به احترام
 هاي مرتبط دیگر با متغیر امید به آینده، تئوري مقایـسه اجتمـاعی              جمله تئوري  از

ارزیابی از خود تا حدي به مقایسه با دیگران بـستگی         که  دارد    یماین تئوري بیان    . است
بـه اعتقـاد   .  این نکته مورد تأکید تئوري مقایسه اجتماعی و شخص فـستینگر بـود        ،رددا

 انسان نیاز به ارزیابی خود دارد که این ارزیابی ریـشه در مقایـسه بـا دیگـران        فستینگر
                                                

1. Maslow  
2. Hierarchy of Needs  
3. Physiological Needs  
4. Safety Need  
5. Social Needs  
6. Esteem or ego Needs  
7. Self Actualization Needs  
8. Social comparison theory  
9. Festinger  
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گردد که در واقع وجود رضـایت   یمداشته و در نهایت باعث بروز رضایت یا نارضایتی   
 اگرچـه . گردد یم نارضایتی باعث عدم نشاط اجتماعی  گردد و   یمباعث نشاط اجتماعی    

ی را در بروز رضایت یا نارضـایتی درونـی مـورد        توجه  قابلقضایاي فستینگر متغیرهاي    
هاي پیوندي متغیرهایی کـه در نهایـت باعـث     آید حلقه یمدهد اما به نظر       یمتأکید قرار   

اي احساس محرومیـت    ه  گردد کامل نیست به همین جهت تئوري        یمعدم امید به آینده     
تـدا  «ازنظـر  . نماینـد  یمـ ده و به درك از موضوع کمک و تا حدي این گره را گش  نسبی

آید که فردي چیزي را مشاهده کند کـه        می به وجود محرومیت نسبی زمانی    » گر  رابرت
،  پوریعرف (خودش ندارد اما دیگري دارد و آن فرد مایل است که آن چیز را داشته باشد  

 در تعریف مفهومی، محرومیت نسبی عبارت است از اختالف منفی میـان            و) 44: 1378
نظر گِر، هر چـه امکانـات پیـشرفت و          از). 54: 1377گِر،   (انتظارات مشروع و واقعیت   

 هـا  آنهایی که انسان خود را بـا        یعنی در گروه   (هاي مرجع دیگر    ارتقاء در افراد و گروه    
شـود و یـک نـوع احـساس      هـا بیـشتر مـی      سانبیشتر باشد، انتظارات ان   ) کند  مقایسه می 

هـاي مـورد    در ضمن هر چه امکان دستیابی بـه ارزش . آید عدالتی نسبی به وجود می     بی
رفیـع پـور،    (کند  محرومیت نسبی افزایش پیدا می،نظر یا ارتقاء اجتماعی کمتر باشد نیز    

1378 :45 .(  
بب بـه وجـود   بنابراین شرایط زندگی براي اقشار ضعیف به صورتی است کـه سـ            

 و سو فقر فرهنگـی   که از یک    طوري  شود، به   آمدن شرایط فرهنگی خاصی براي آنان می      
مشکالت مالی و از سوي دیگر دیـدن زنـدگی شهرنـشینان طبقـه بـاال کـه از امکانـات         

مند هستند، سبب ایجاد نارضایتی عمیق و گـسترش محرومیـت نـسبی در                امروزي بهره 
ها به مقایـسه خـود بـا        بر اساس این دیدگاه وقتی انسان      .شود  میان این اقشار جامعه می    

هـاي   کنند واکـنش  عدالتی می پردازند و در این رابطه وقتی احساس فقر و بی      دیگران می 

                                                
1. The theory of relative deprivation  
2. Teda robert ger  
3. cultural poverty  
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دهند و وقتی ایـن       انجام می ...) مانند تعویض شغل، کارشکنی و ناامنی و       (شدید عاطفی 
انجامد و تعارضـات    میاحساس به اعلی درجه خود برسد، به احساس تضاد اجتماعی         

 فاصـله بیـشتر باشـد، احـساس         یـن  هر چه ا   ).1378رفیع پور،    (شدیدي را در پی دارد    
بدین ترتیب که در اولین گـام     .شود  بیشتر می  نیز   توزیعی عدالتی  یو ب   نسبی یتمحروم

براي باال بردن میزان امید به آینده باید نشاط و احساس عدالت اجتماعی باال رود، زیـرا      
 که امید بـاالترین همبـستگی را بـا نـشاط داشـته اسـت،        دهد یمالعات گذشته نشان    مط

و از طـرف دیگـر       رو باال رفتن میزان امید به آینده، احساس نشاط را افزایش داده             ازاین
هزارجریبـی و    (کنـد  یمـ باال رفتن میزان نشاط اجتماعی خود امید به آینده را بازتولیـد             

تـوان ایـن زنجیـره روابـط علـی را بـا        یمـ آید کماکان  یم به نظر ).1389صفري شالی،   
تنهـایی و     چرا که مقایـسه بـه     .  کامل کرد  4»ارزش منزلت «و  » تئوري برابري «استفاده از   

انجامد بلکـه اگـر درنتیجـه مقایـسه بـراي فـرد چنـین            ینممستقیماً به محرومیت نسبی     
 او در مقایسه بـا دیگـران        گذاري، پاداش   یهسرماپنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان        

عادالنه و منصفانه نیست، دچار احساس محرومیت نسبی گردیده که ایـن خـود مقدمـه       
و عـدم    عـدم نـشاط   منجـر بـه     نتیجه   هاي فردي و اجتماعی است و در        بروز نارضایتی 

دیگر درك از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن روابـط،         عبارت  به. گردد  یمامیدواري به آینده    
در نظریه ارزش منزلت نیز سطوح : ساز فرایندهاي مهمی است ینهزمها    ا و هزینه  ه  پاداش

  . دهد یمها مورد توجه قرار  اندازه سطوح پاداش ها را به داده
. ها نکته مهمی در درك از عدالت در روابط است          در حقیقت منصفانه بودن پاداش    

.  نیـز قـرار گرفتـه اسـت        زآدام» تئوري برابري «ي است که مورد تأکید      ا  نکتهاین همان   
ـ قابلبنابراین نظریه، هر فرد خصوصیات و        یی چـون تجربـه، تبحـر، تحـصیالت،     هـا  تی

                                                
1. Social conflict  
2. distributive injustice  
3. Equality Theory  
4. Value of Dignity  
5. Adams  
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را با خود به محیط اجتمـاعی و یـا سـازمان و فعالیـت خـود وارد      ... هوش، استعداد و  
یی ها پاداش و در مقابل انتظار دارد محیط نیز متناسب با این خصوصیات، مزایا و کند یم

  چنانچه شخص احـساس کنـد کـه بـین ایـن دو دسـته عوامـل             . یارش قرار دهد  در اخت 
ــر در او آرامــش و رضــایت ایجــاد    ــن ام ــایگی وجــود دارد، ای ــري و همپ ــوعی براب   ن

 شـود طور منـصفانه رفتـار    دیگر بشر همیشه در پی آن است که با او به   عبارت  به. کند یم
)Mc Kar & Costa, 1999: 53 .(ري بین داده یا آنچـه فـرد وارد   در اینجا احساس براب

بـا سـتانده یـا آنچـه فـرد از جامعـه           ...) سن، نیروي کار، مهـارت و      (استجامعه کرده   
منـدي از     موجـب رضـایت   ...) شغل، تسهیالت، امکانات رفاهی و       (استدریافت کرده   

عنـوان موجـودي     بر طبق این نظریه انـسان بـه       . شود یمزندگی، نشاط و در نهایت امید       
 که دهد یمي خاصی از خود بروز رفتارهاي بیرونی ها محركو عاطفی در مقابل عقالنی 

ـ یبرفتار فرد نحت تـأثیر برخـی عوامـل     . تأثیرگذار باشد  تواند یمدر فرایند جامعه      یرون
ـ و عوامـل    ) محیط اجتماعی، رفتار سایر افراد    (  و انگیـزه فـرد، ادراك و        ازهـا ین (یدرون

 در مقابل این عوامل طوري رفتار کنـد         کند یمسعی  انسان  . ردیگ یمشکل  ) برداشت فرد 
هرگاه دست زدن به عملی براي پاسخ بـه  . ي ارضاکننده از خود نشان دهد     ها  واکنشکه  

 اما هرگاه پاسخ به این    ،شود ینمرض  اعوامل درونی و بیرونی کفایت کند، فرد دچار تع        
رانی خواهد شـد و  عوامل در عمل متفاوت و متضاد الزم باشد، فرد دچار تعارض و نگ         

   ).54 -52: 1378الوانی،  (کند ینماحساس رضایت، شادکامی و درنتیجه امیدواري 
اعتقاد به وجـود   . 1. نارضایتی تحقق یابد  تا  باید چند عامل در کنار هم قرار گیرند         

ایـن نکتـه   . عدم مشروعیت هنجارهاي توزیـع . 3ارزیابی منفی از نابرابري،  . 2نابرابري،  
ترین عنصر در عدالت توزیعی اسـت      ارزیابی از عادالنه بودن روابط که مهم      مورد تأکید   

اي که افراد از سهم خـود   به اعتقاد وي ارزیابی.  نیز قرار گرفته است   مورد تأکید جیسو  
یعنـی تطبیـق بـین     . ترین عامل در رضایت و یا نارضایتی است          ارند مهم  ها  از خواست 

                                                
1. Jasso  
2. goods  
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کننده است و اگـر اسـتنباط و    زنظر فرد عنصر تعیینا» شرایط عادالنه«و  » شرایط واقعی «
ارزیابی به درك از ناعادالنه بودن روابط بینجامد، عـدالت تـوزیعی نقـض شـده و ایـن        

عادالنه بودن روابط مبادله، ازجمله اموري اسـت کـه      . گردد  باعث خشم و نارضایتی می    
در پـی تبیـین     » رانشمولم و همکـا   «. در تئوري مبادله نیز مورد تأکید قرار گرفته است        
به اعتقاد اینان، کنشگر در مبادالت در     . ارزیابی از عدالت و اثر آن بر تداوم مبادله بودند         

 عدم تحقق ایـن خواسـت،   2»مرکووسکی«پی به حداکثر رساندن سود است و به اعتقاد      
دم عدالتی در مبادله و اختالل در روابط مبادله و در نهایت نارضایتی و عـ             ارزیابی از بی  

  .یدي را در پی داردناامو  نشاط
نگـرد کـه هـدفش     یمـ عنـوان منبـع انـرژي      به انسان به    نظریه مقبولیت اجتماعی  

 و تـداوم آن،  هـا  نگرشگونه  طرح این. استخودشکوفایی و تحقق اصول مربوط به آن     
هاي پنهان انـسان معتقـد شـده و بـه نظریـه جنـبش        ییتوانامازلو را بر آن داشت که به  

ي مثبـت  هـا   جنبـه این جنبش معتقد بود کـه بایـد بـه           . هاي نهفته در فرد پیوندد      ییتوانا
زندگی انسان باور داشت و در جهـت شـکوفایی آن اقـدام نمـود و او را بـر شـناخت                

ن نظریه نیـز  یبنابرا). 1367مازلو،  (نمودانگیزشی که بر مبناي کمبود بناشده بود هدایت       
تواند بر میزان امید به آینده افـراد     یملیت اجتماعی   توان اذعان نمود که احساس مقبو       یم

 مهم منابع از دین این کهبر  مبنی دارد وجود شناسان جامعه اجماعی بین .اثرگذار باشد

 اند کرده تالش تاریخ طول در ادیان  تمام،وبر ماکس نظر به. است زندگی به معنابخشی

 در دیـن  نقش نیز وبر شناسی دین معهیکی از ابعاد مهم جا. به معنی را رفع کنند نیاز تا

ـ  اسـتوار  شـناختی  انسان نیازي بر را مسئله این و است زندگی به بخشی معنا  :سـازد  یم
 عنـصر  دیـن  تبیـین  در وبـر مـاکس   .انسان نیازي متافیزیکی بـه جهـان معنـادار دارد   

 :1395افشانی و جعفـري،   (دهد یممورد توجه قرار  را معنا براي جستجو شناختی روان

                                                
1. Molem et al  
2. Mercoveski  
3. The theory of social acceptability  
4. Max Weber  
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، بـه  رود یمگاهی معنوي به کار  صورت تکیه  معتقد است که مذهب به   2گاربانیو). 196
ي ندهایپـسا نـوعی از    و امید به آینده بـه کند یم امید به آینده را در فرد تقویت     دلیلاین  

ي تـر   قیـ عمزندگی بامعناست که فرد با معنویت به معناي واالتر، بهزیستی و شکوفایی             
تمـام     در مجمـوع بـا توجـه بـه      ).57 -56: 1390و سـجادیان،    نـادي    (ابـد ی  یمـ دست  

داري، نـشاط اجتمـاعی،    احـساس امنیـت، دیـن    :توان گفـت کـه      می یادشدهپارامترهاي  
احساس عدالت اجتماعی، احساس مقبولیت اجتماعی، ارضاي نیاز و پایگاه اقتصادي و            

  .باشند مؤثر میبر روي متغیر امید به آینده و همچنین نشاط شهروندان  ،اجتماعی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مدل نظري تحقیق-1شکل 

                                                
1. Garaba New 

 

 ارضاء نیازها

 محرومیت  احساس
 احساس مقبولیت

  اجتماعی

 احساس امنیت
احساس تبعیض 

 )عدالتی توزیعی بی(

 /احساس نشاط 
  عدم نشاط

 امید به آینده

 
پایگاه اقتصادي 

 و اجتماعی

 پایبندي دینی
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  هاي تحقیق فرضیه
بین میزان احساس نشاط اجتماعی در بین شهروندان و میزان امیـد بـه آینـده                   -1

 .ها رابطه وجود دارد آن

هـا   بین میزان احساس محرومیت در بین شهروندان و میزان امید بـه آینـده آن             -2
 .رابطه وجود دارد

هـا   قبولیت اجتماعی در بین شهروندان و میزان امیـد بـه آینـده آن           بین میزان م    -3
 .رابطه وجود دارد

ها رابطه  بین میزان احساس امنیت در بین پاسخگویان و میزان امید به آینده آن         -4
 .وجود دارد

بین میزان پایبندي به معتقدات دینی در بین شهروندان و میزان امید بـه آینـده                -5
 .ها رابطه وجود آن

هـا رابطـه       میزان ارضاي نیازها در بین شهروندان و میزان امید به آینده آن            بین  -6
 .وجود دارد

هـا   بین احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان و میزان امید بـه آینـده آن         -7
 .رابطه وجود دارد

هـا    اجتماعی شهروندان و میزان امید بـه آینـده آن          -بین سطح پایگاه اقتصادي     -8
  .رابطه وجود دارد

  
  وش تحقیقر

 تحلیلی است و به لحاظ اجرا در این تحقیـق از  –تحقیق حاضر به لحاظ نوع، توصیفی  
هاي متفاوت استفاده  و از تکنیک پرسشنامه با مقیاس  ) پیمایشی (روش اسنادي و میدانی   

 22 سـاکن در منـاطق    سـال    18باالي  افراد  کلیه   شامل   یق تحق ین ا ي جامعه آمار  .گردید
امـا  . باشـند   نفـر مـی  000/400/5، کـه حـدود   است)  از زن و مرد    اعم ( تهران گانه شهر 
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 پهنه شمال، جنوب، مرکز، شـرق و   5و در    پراکنده   منطقه 22 در   يازآنجاکه جامعه آمار  
 یـري گ نمونـه هـاي   تلفیقـی از روش ، یـق  تحقیـن  در ا یريگ  روش نمونه  در. استغرب  

هـا و    نمونـه، حـوزه  انتخـاب منـاطق  باهـدف   (اي و مطبق صورت خوشه   اي به   چندمرحله
مـورد   )هـا  بلـوك  در داخـل  افراد نمونـه براي انتخاب  (،ی تصادفیريگ نمونه و )ها  بلوك

در توضیح باید افزود که در خصوص سنجش مفهوم امید از برخی        . استفاده قرار گرفت  
 اسـتفاده گردیـد، بـراي    1»پرسشنامه امیـدواري میلـر  «هاي مقیاس استانداردشده     از گویه 

 نشاط نیز از پرسشنامه استانداردشـده آکـسفورد و بـراي سـنجش سـایر         سنجش مفهوم 
ي اطالعـات و  آور جمع براي   و شد استفاده   ،هاي محقق ساخته    مفاهیم تحقیق از مقیاس   

  .استفاده شد) با استفاده از طیف لیکرت (یافته ها از تکنیک پرسشنامه ساخت داده
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5184000
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 نفر به دست آمد، اما با توجه به 400 حجم نمونه تحقیق حدود     ،با توجه به فرمول   

 درصد به حجم نمونه افـزوده  50واریانس و پراکندگی در مناطق مختلف تهران، حدود         
  .قرار گرفت  نفر از شهروندان تهرانی مورد مصاحبه610شد و پرسشنامه تحقیق در بین 

  
  تعاریف مفاهیم

: وب اسـت و بـر اسـاس   ي خـ ا نـده یآ تـالش بـراي   ،امید): متغیر وابسته (یندهآامید به   
، سـالمت   )کنـار آمـدن    (، حس رقابت فردي، توانایی مقابلـه      )روابط با دیگران   (پختگی
 شـود  یمـ  و معناداري زندگی، حس تا حد امکان بهترشـدن ارزیـابی      داري  هدفروانی،  

                                                
1. Miller Hope Scale 
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)Miller, 1988: 52.( روانی است که افراد را براي یشناختی تمایل امید از دیدگاه جامعه 
 همگان، تالشمند نموده و وابستگی آنان را        یدسترس   قابل يها  هداف و آرمان  رسیدن به ا  

 .آورد  سوي آینده و تحکیم هویت اجتماعی و فـردي فـراهم مـی              به استقالل، حرکت به   
 امید عبارت اسـت از تمـایلی کـه بـا انتظـار وقـوع مثبـت همـراه اسـت و یـا                         درواقع

 کـه بـه وقـوع    خواهد یممتمایل است و  را که فرد     آنچه از ارزیابی مثبت    گرید  عبارت  به
بـراي  ). 1396صـفري شـالی،      (سـازد    چیزي یا کسی که فرد را منتظر آینده می         ،بپیوندد

، امیـد حالـت خاصـی شـبیه         شـده   انجاماین مفهوم در مطالعه     ) سنجش (کردنعملیاتی  
 و یـا یـک حالـت بهبـودي و     کننـده   خوشحالبینی یک حالت و موقعیت خوب و          پیش

 سـؤال پرسـشنامه   12شـده اسـت و از     ي روانی آن در نظر گرفته  ها  شمکشکرهایی از   
شده است و بر اساس طیـف    مطالعه بومی شده میلر که با شرایط جامعه مورد  استاندارد

دیـد مثبـت داشـتن بـه        :  شامل ها  گویه.  قسمتی لیکرت، مورداستفاده قرار گرفته است      5
داري و معنـاداري زنـدگی     هدف،اد کرداحساس داشتن کسی که بتوان به او اعتم       . آینده

  ... .و
  

  ي مستقلرهایمتغ
احساسات مثبت فـرد و رضـایت خـاطر او از زنـدگی مربـوط      به  : نشاط اجتماعی 

 سـنجش و بـراي  .  همراه با احـساس برخـورداري از رفـاه   )Argyle, 2001: 5 (شود می
سفورد  شـادي آکـ     گویـه اي   29 نـشاط اجتمـاعی، از پرسـشنامه      کردن مفهـوم    عملیاتی  

  و استشده   تقسیم»اجتماعی« و »شناختی«، »احساسی«عد  که نشاط به سه بشده استفاده
احـساس خوشـحالی،    (احساسیبعد . 1: هـایی هـستند هرکدام از این ابعاد داراي مؤلفه     

  ، )اطـراف، دلگـرم بـودن بـه زنـدگی      بینی بـه وقـایع  امیدواري نسبت بـه آینـده، خوش    
س رضایت از وضـعیت کنـونی در قیاس با گذشـته و وضـعیت             احسا (بعد شناختی . 2

، )هاي مختلف زندگی ماننـد شغل، تحصیل، خانواده       ، احساس رضایت از بخش    آل ایده
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هـاي    تمایل به داشتن روابـط اجتماعی بـا دیگـران، مشارکت در فعالیت          (بعد اجتماعی 
  ).طبعی شوخاجتماعی، 

عدالت است که    از الیه تعریف سه  در عدالت توزیعی   :احساس عدالت اجتماعی  
 گستره زمینه، برقراري لحاظ به ها  فرصت و منابع به برابر دسترسی. 1 (:عبارت است از  

 مکـانیزم جبرانـی و    بـه  توجـه . 3 و ها  استحقاق و ضرورت   اصل به توجه. 2 آن دامنه و
هـدف، اقـشار    هـاي   گـروه  انـواع  بـه  توجـه  خـصوص  در دولت حمایتی چتر گسترش

). 1392صفري شـالی،     (روانی و جسمی هاي اجتماعی،   در حوزه  معلوالن و یرپذ  آسیب
هایی مانند استفاده یکـسان از امکانـات دولتـی، احـساس              با استفاده از معرف   این متغیر   

 .عملیاتی شده است... رعایت عدالت در جامعه و 

رد  فیک براي که است منزلتی و احترام، ارزشبیانگر   :احساس مقبولیت اجتماعی  
براي سنجش این مفهوم از گویه هایی  . شود   می  در نظر گرفته   جامعه و   خانواده سوياز  

بهره ... مانند میزان احترام در خانواده و جامعه، پذیرش افراد ازنظر ظاهري و پوشش و           
  .برده شده است

شرایطی که در   : شده است   گونه تعریف   نیاز در فرهنگ آکسفورد این    : ارضاي نیازها 
واقع هرگونه در . کند شیئی یا عملی که انسان فاقد آن است، ضرورت پیدا می       آن وجود   

احساس نشاط اجتماعی و نقصان جسمی و روحی و روانی است که فرد را براي جبران 
وسـیله   امکان ارضـاي نیـاز بـه    براي سنجش این مفهوم .دارد یا رفع آن به فعالیت وا می   

  .ستا  سنجیده شده... ، شغل و هایی مانند وضعیت جسمانی، تحصیالت معرف
احساس امنیت مستلزم توانایی در حفظ آنچه را که شـخص دارد             :احساس امنیت 

در ). 32 :1372لوتـانز،    (»آن در آینده اسـت    از  و حصول اطمینان از تداوم برخورداري       
مـورد سـنجش قـرار    .. احساس امنیت در ابعاد مختلف جانی، اقتصادي وتحقیق حاضر   

  .گیرد می
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ها و تمایالت نسبتاً پایدار و مثبت نـسبت           ها، احساس    مجموعه شناخت  :داري  دین
به دین که در وضعیت عادي و طبیعی، اجتماعی و روانی، در فرد وجود داشته باشـد و         

جهـان، خـود جامعـه و تـاریخ بـه      ) خداوند (هاي وي نسبت به نیروي جذاب     در کنش 
وم از گویه هایی با مـضامین میـزان    این مفه  براي سنجش و عملیاتی کردن    . ظهور برسد 

  .شده است اعتقاد، عمل و پایبندي به فرایض و شرکت در مراسم مذهبی استفاده
خواهد و انتظار دارد؛ با آنچه که بـه   اختالف بین آنچه فرد می   :احساس محرومیت 

و همچنین در مقایـسه بـا    ) تر از انتظار است     یعنی واقعیت موجود پایین    (آورد  دست می 
کند، از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد  ها مقایسه می انی که او شرایط خود را با آندیگر

شده در طی یک فرایند ذهنـی    براي سنجش این مفهوم از افراد خواسته      . تر باشد   یا پایین 
به ارزیابی و تطبیق بین شرایط خود با شرایط و وضعیتی که گروه و یا فرد مـورد نظـر                  

  . بپردازندوي از آن برخوردار است،
 درآمد خـانوار،  میزان از مرکب است تلفیقی  شاخص:پایگاه اقتصادي و اجتماعی  

متعلقـات   و   مایملـک ،  دارایـی  میزان و    شغلی  منزلت نمره با   رتبه فرد،   تحصیالت سطح
 قـشربندي  (مراتـب اجتمـاعی   سلـسله  فـرد در   کـه  است موقعیتی نشانگر   که ها  آزمودنی
محـل    تحـصیالت، درآمـد،    :هـایی ماننـد     اده از معرف   استف .است کردهاحراز  ) اجتماعی

  .این مفهوم مورد سنجش قرار گرفته استدر ... سکونت و
در پژوهش حاضر در ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه شد و با مشورت و اسـتفاده از              

البته با اسـتفاده از تحلیـل   .  ابزار تحقیق به دست آمدنظران اعتبار صوري  نظرات صاحب 
شود نتیجـه گرفـت اعتبـار     در این صورت می.  تحقیق نیز به دست آمدتبار سازه ، اع عاملی

در ضـمن بعـد از   .  وجـود دارد هـا  آنمیزان انطباق بین تعریف مفهومی با تعریف عملیـاتی     
از ضریب آلفاي کرونباخ براي به ) پري تست  (آزمون  عنوان پیش    پرسشنامه به  30تکمیل  

                                                
1. Face validity  
2. Factor analysis  
3. Construct validity  
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هـایی کـه    بدین ترتیـب گویـه  . ي تحقیق استفاده شد متغیرهادست آوردن میزان پایایی   
هـاي متناسـب دیگـري        همبستگی کمتري داشتند، حذف و اصـالح شـدند و یـا گویـه             

 شدند و درنتیجه در مجموع ضریب پایایی متغیرهاي نهـایی تحقیـق بـه            ها  آنجایگزین  
آمده بـراي   دست  بهییپایااست ضریب طور که از جدول ذیل مشخص        همان. دست آمد 

دهنده همبـستگی درونـی بـین          در حد باال است و این موضوع نشان        متغیرهار یک از    ه
 گفت که تحقیق ما   توان  یمتغیرها براي سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب م          

  .از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخورد است
  

   تحقیقآمده براي هر یک از متغیرهاي دست  میزان آلفاي کرونباخ به-1جدول 
 ضریب پایایی شاخص ضریب پایایی شاخص

 74/0 ارضاء نیازها 81/0 نشاط اجتماعی

 82/0 امید به آینده 72/0 احساس عدالت اجتماعی

 78/0 پایبندي دینی 78/0 احساس امنیت

  79/0 احساس مقبولیت اجتماعی 79/0 احساس محرومیت

  
  ها دادهتحلیل 

  تحلیل توصیفی
 درصـد   49 درصد از پاسـخگویان زن و        51دهد که     نشان می توزیع جنسی پاسخگویان    

دهد که بیشترین فراوانی مربـوط بـه      توزیع سنی پاسخگویان نشان می    . باشند  نیز مرد می  
 درصـد اسـت و در مقابـل کمتـرین درصـد      37بـا حـدود     سـال    40 تـا    30گروه سنی   

انگین سنی می.  درصد است10 سال با حدود 50پاسخگویان مربوط به گروه سنی باالي      
 از 59 حـدود  ،در ضمن به لحاظ وضعیت تأهل.  سال بوده است 36پاسخگویان حدوداً   

ازنظر منطقه محل سـکونت نتـایج نـشان    . اند  مجرد بوده 41پاسخگویان متأهل و حدود     

                                                
1. reliability  



   
  
  
  

 137...     بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن 

. اند حضور داشته) شهر ینیباال، وسط و پا (داد که در نمونه تحقیق شهروندان همه مناطق
 یالت تحـص یزانم (یرهايمتغ اجتماعی شهروندان که ترکیبی از     –سطح پایگاه اقتصادي    

میزان درآمد ماهیانـه، میـزان    ی، متراژ مسکن، نوع شغل،   منزل مسکون  یتوضع،  پاسخگو
 اجتماعی – درصد پایگاه اقتصادي 2/48شده است که   است نیز مشخص) هزینه خانوار

  .اند کردهخود را در سطح متوسط گزارش 
  

 ي مستقل تحقیقرهایمتغي آماري متغیر وابسته امید به آینده و ها شاخصفراوانی و مقدار  -2جدول 

انحراف  میانگین زیاد متوسط کم مقادیر رهایمتغ
 معیار

تعداد 
 گویه

 حداکثر حداقل

 امید به آینده 331 182 97 فراوانی
  3/54 8/29 9/15 درصد

66/42 71/6 12 12 60 

احساس  377 176 57 فراوانی
  8/61 9/28 3/9 درصد مقبولیت

93/14 61/2 4 4 20 

نشاط  249 184 177 فراوانی
  8/40 2/30 29 درصد اجتماعی

10/94 53/22 30 30 150 

احساس  183 219 208 فراوانی
  30 9/35 1/34 درصد عدالت

8/11 94/2 4 4 20 

 ارضاي نیاز 214 263 133 فراوانی
  1/35 1/43 8/21 درصد

99/18 37/4 6 6 30 

 داري دین 323 175 112 فراوانی
  53 7/28 4/18 درصد

9/14 25/3 4 4 20 

احساس  260 216 134 فراوانی
  6/42 4/35 22 درصد امنیت

32/16 69/2 5 5 25 

احساس  163 320 127 فراوانی
  7/26 5/52 8/20 درصد محرومیت

37/10 28/2 5 5 15 

اقتصادي  پایگاه 140 294 176 فراوانی
 18 6 6 13/2 81/11  23 2/48 9/28 درصد و اجتماعی
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اعـم از    (ي مـورد بررسـی    رهایمتغي آماري   ها  شاخص مقادیر توصیفی و     2جدول  
طور که هویداست  همان. دهد یمرا نشان ) ي مستقلرهایمتغمتغیر وابسته امید به آینده و   

بـه   زیـادي  حـد  در  درصد54 که است این از غیر امید به آینده حاکیمربوط به مت  نتایج
 اسـت و    66/42امید به آینـده      مفهوم میانگین این که  به توجه با. باشند  آینده امیدوار می  

 دامنـه  متوسـط  که شود   می 60  تا 12 بین شده  ساخته مفهوم نمرات توزیع تغییرات دامنه
نمونه تحقیـق    در امید به آینده   گفت که میزان   توان  می شود،   می 36 عدد نمرات تغییرات

یرهـاي نـشاط   متغیرهاي مستقل نیز باید اذعـان نمـود         متغ در مورد    .است در حد باالیی  
انـد و   شده یازها در سطح متوسط رو به باال ارزیابی   ن ارضاي    و اجتماعی، احساس امنیت  

ط بـرآورد  یرهاي احساس محرومیت و پایگاه اقتصادي و اجتماعی در سـطح متوسـ            متغ
داري در حد باال و متغیر احساس عدالت با  یرهاي احساس مقبولیت و دینمتغ و ندا شده

  .اند شده در حد متوسط رو به پایین برآورد 8/11 میانگین
  

  ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق
کمی بودن مقیـاس متغیرهـا،       (در این قسمت و با در نظر گرفتن مالحظات آماري الزم          

به کمک دسـتور همبـستگی   ) ها و خطی بودن رابطه بین متغیرها       نرمال بودن توزیع داده   
متغیرهاي مستقل تحقیق و متغیـر وابـسته امیـد بـه آینـده               پیرسون به بررسی رابطه بین    

  . زیر استقرار به نتایج آن  کهشده است، پرداخته
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   ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق-3جدول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

احساس مقبولیت 
  )1 (اجتماعی

1                  

احساس عدالت 
  )2 (اجتماعی

**216/0  1                

              1  305/0**  511/0**  )3 (ارضاء نیاز
            1  296/0**  320/0**  332/0**  )4 (داري دین

احساس محرومیت 
  )5 (اجتماعی

058/0-  **148/0-  **224/0-  051/0  1          

        1  -105/0**  335/0**  262/0**  209/0**  259/0**  )6 (تاحساس امنی
-پایگاه اقتصادي

  )7 (اجتماعی
043/0  **152/0-  042/0  **140/0-  **220/0-  007/0  1      

    1  001/0  344/0**  -189/0**  375/0**  508/0**  324/0**  399/0**  )8(نشاط اجتماعی
  1  511/0**  154/0**  245/0**  -239/0**  204/0**  368/0**  142/0**  366/0**  )9 (امید به آینده

  0,01معنادار در سطح خطاي **

  
) امید به آینده   (نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته          

حاکی از این است که همه متغیرهاي مستقل با امید بـه آینـده رابطـه معنـاداري دارنـد،         
سـایر متغیرهـاي   » محرومیـت اجتمـاعی   احساس  « متغیر   جز  بهذکر است     یانشاهمچنین  

به بیانی دیگر با افزایش احساس . مستقل با امید به آینده رابطه مستقیم و معناداري دارند
داري، احـساس امنیـت،    مقبولیت اجتماعی، احساس عدالت اجتماعی، ارضاء نیاز، دیـن       

ـ            -پایگاه اقتصادي  ه آینـده   اجتماعی و نشاط اجتماعی در بین شهروندان تهرانـی، امیـد ب
یابد، این در حالی است که با افزایش احساس محرومیت اجتماعی              نیز افزایش می   ها  آن

نتـایج  بـه  الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه         . باید   کاهش می  ها  آنشهروندان، امید به آینده     
ترین رابطه مثبت را با امیـد     قوي) r = 511/0 ( متغیر نشاط اجتماعی   ،ماتریس همبستگی 

  .ست اداشتهبه آینده 
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  مقایسه امید به آینده به تفکیک متغیرهاي جمعیت شناختی
میزان متغیر امید به آینده بر اساس وضعیت تأهل، جنسیت، سطح تحصیالت، سن             

 مقایـسه امیـد بـه       منظور  به. بررسی و آزمون قرار گرفته است      و محل سکونت نیز مورد    
شده است که نتـایج    همستقل استفاد آینده به تفکیک جنس و وضعیت تأهل از آزمون تی  

  . زیر استقرار بهآن 
  

   مقایسه میزان امید به آینده به تفکیک جنس و تأهل-4جدول 
 هاي تحلیلی آماره هاي توصیفی آماره

 جنس متغیر
 t Sig انحراف معیار میانگین

  امید به آینده 38/6 83/41 مرد
 92/6 47/43 زن )12- 60(

037/3- 002/0 

 t sig انحراف معیار ینمیانگ تأهل متغیر

  امید به آینده 50/7 53/43 مجرد
 97/5 39/42 متأهل )60 - 12(

998/1 046/0 

  
دهد که بین میزان امیـد بـه آینـده مـردان و زنـان                یممستقل نشان     نتیجه آزمون تی  

که میزان امید به آینـده   ينحو به، )0,01P<  ، 037/3 - = t (تفاوت معناداري وجود دارد
. اسـت ) 83/41با میـانگین   (بیشتر از میزان امید به آینده مردان   ) 47/43با میانگین   ( زنان

ها تفاوت  همچنین نتایج حاکی از این است که بین میزان امید به آینده مجردها و متأهل              
بـا میـانگین    (میزان امید به آینده مجردها، )0,05P<  ، 998/1 = t (معناداري وجود دارد

  .است) 39/42با میانگین  (ها مید به آینده متأهلبیشتر از ا) 53/43
 مقایسه امید به آینده به تفکیک سن، تحصیالت و مناطق محل سکونت از         منظور  به

  .شده است راهه استفاده آزمون تحلیل واریانس یک
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   مقایسه امید به آینده به تفکیک سن-5جدول 
 آزمون توکی هاي تحلیلی آماره

 متغیر
F Sig 

 سن
1 2 

   40/41 ) سال36 -50 (میانسال
  81/42 81/42 ) سال و باالتر51 (بزرگسال
  50/43  ) سال18 -35 (جوان

 001/0 613/6 امید به آینده

  698/0 215/0 داري سطح معنی
  

مؤید این مطلـب اسـت کـه بـین     ، )0,01P<  ، 613/6 = t (نتایج حاصل از آزمون
نتایج حاصل . سنین مختلف تفاوت معناداري وجود داردمیزان امید به آینده پاسخگویان 

دهد که کمتـرین میـزان امیـد بـه      ها نشان می از آزمون توکی در رابطه با مقایسه میانگین  
 و بیشترین میزان امید به آینده مربـوط بـه         )40/41با میانگین    (آینده مربوط به میانساالن   

  . است )50/43با میانگین  (جوانان
  

  یسه امید به آینده به تفکیک تحصیالت مقا-6جدول 
 هاي تحلیلی آماره

 میانگین
 متغیر

F Sig 
 تحصیالت

1 2 

   79/41 یپلمد فوقدیپلم و 
   19/42 زیر دیپلم

  21/43 21/43 لیسانس
  18/45  یسانس و باالترل فوق

 001/0 932/5 امید به آینده

  079/0 311/0 داري سطح معنی
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دهد کـه بـین میـزان     یمنیز نشان ، )0,01P<  ، 932/5 = t (ج حاصل از آزموننتای
نتـایج  . امید به آینده پاسخگویان با تحصیالت مختلـف تفـاوت معنـاداري وجـود دارد              

دهد که کمترین میزان امید به آینده مربوط به پاسخگویان بـا        ها نشان می    مقایسه میانگین 
 و بیشترین میزان امید به آینده مربـوط   )79/41نگین با میا  (یپلمد  فوقتحصیالت دیپلم و    

  . است )18/45با میانگین  (یسانس و باالترل فوقبه پاسخگویان با تحصیالت 
  

  مقایسه امید به آینده به تفکیک منطقه محل سکونت -7جدول 
 متغیر هاي تحلیلی آماره

F Sig 
 میانگین منطقه محل سکونت

  14/42 ینیپا
 261/0 365/1 امید به آینده  86/42 متوسط

  22/43 باال
  

مؤید این مطلـب اسـت کـه بـین     ، )0,05P>  ، 345/1 = t (نتایج حاصل از آزمون
میزان امید به آینده شهروندان ساکن در مناطق مختلف تهران تفـاوت معنـاداري وجـود        

مربـوط بـه   دهـد کـه کمتـرین میـزان امیـد بـه آینـده         ها نشان می مقایسه میانگین . ندارد
 و بیشترین میـزان امیـد بـه          )14/42با میانگین    (ین تهران یشهروندان ساکن در مناطق پا    

  . است )22/43با میانگین  (آینده مربوط به شهروندان ساکن در مناطق باالي تهران
  

  آزمون رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر امید به آینده
 به آینده از رگرسیون چندمتغیره اسـتفاده  منظور براي بررسی عوامل مؤثر بر امید          به

  . آورده شده استزیر نتایج آن در جدول  که.شده است 
  

  هاي تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهاي مستقل بر امید به آینده  آماره-8جدول 

 شاخص
 ضریب همبستگی

)R( 
2R 2Rشده  تعدیل F سطح معناداري 

 001/0 712/41 348/0 357/0 598/0 مقدار
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   بررسی میزان و جهت تأثیر متغیرهاي مستقل بر امید به آینده-9جدول 

  متغیر
ضرایب 

رگرسیون 
  استاندارد نشده

خطاي 
  استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 
  استانداردشده

t  
سطح 

  داري معنی

 001/0 049/6 - 708/2 318/16 عدد ثابت

 085/0 727/1 074/0 066/0 114/0 ارضاء نیاز

 001/0 482/4 177/0 102/0 456/0 حساس مقبولیتا

 001/0 587/4 171/0 085/0 389/0 احساس عدالت

 534/0 623/0 024/0 076/0 048/0 داري دین

 122/0 547/1 056/0 090/0 140/0 احساس امنیت

 029/0 192/2 -078/0 105/0 230/0 احساس محرومیت

 001/0 443/3 117/0 107/0 368/0 اجتماعی-پایگاه اقتصادي

  001/0 015/10 415/0 016/0 161/0 نشاط اجتماعی

  
) تغییـرات  ( درصد از واریـانس 8/34 مشخص شد که     9بر مبناي اطالعات جدول     

گردد و با توجه بـه مقـدار    متغیر امید به آینده توسط مجموع متغیرهاي مستقل تبیین می         
712/41= F    معنـادار   01/0ي کمتـر از     آمده که در سطح خطا      دست  و سطح معناداري به 
 قادرند تغییرات امید به آینده را تبیـین    یادشدهتوان گفت که مجموع متغیرهاي         می است
ارضـا نیـاز،    «جـز     همه متغیرهاي مـستقل بـه     که  توان گفت      می 9بر اساس جدول    . کنند
تـأثیر همـه    . باشـند   از عوامل مؤثر بـر امیـد بـه آینـده مـی            » داري و احساس امنیت     دین

بر امید بـه آینـده افزاینـده        » احساس محرومیت اجتماعی  «جز متغیر     اي مستقل به  متغیره
یابد، امـا بـا افـزایش      امید به آینده نیز افزایش میها آناست، یعنی با افزایش هر یک از        

از بـین  که الزم به ذکر است   . یابد  احساس محرومیت اجتماعی، امید به آینده کاهش می       
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. بیـشترین تـأثیر را بـر امیـد بـه آینـده دارد      » اط اجتمـاعی نـش « متغیر  ،متغیرهاي مستقل 
، نشاط اجتماعی بدان معناست که به ازاي هر       415/0همچنین گفتنی است ضریب بتاي      

 واحد افـزایش در امیـد بـه         415/0واحد افزایش در انحراف استاندارد نشاط اجتماعی،        
صورت مـستقیم   تغییر به آید و ازآنجاکه جهت این رابطه مثبت است،           آینده به وجود می   

صورت است و صرفاً میزان و جهت  تفسیر سایر عوامل نیز بدین. و از نوع افزاینده است
» نـشاط اجتمـاعی  « در بین متغیرهاي مستقل، متغیـر    این که با توجه به     .کند  اثر تغییر می  

بیشترین تأثیر را بر امید به آینده داشته است، در این قسمت به کمک رگرسـیون خطـی      
تعریـف کـرده و    ) واسط (عنوان متغیر وابسته میانی     ندگانه، متغیر نشاط اجتماعی را به     چ

تأثیر سایر متغیرهاي مستقل بر این متغیر مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل         
  .قرار زیر است از آن به
  

عنـوان متغیـر    بـه  ( بر نشاط اجتمـاعی مؤثرآزمون رگرسیون چند متغیره عوامل     
  )میانیوابسته 
منظور براي بررسی عوامل مـؤثر بـر نـشاط اجتمـاعی از رگرسـیون چنـدمتغیره              به
  .شده است  استفاده

  
  هاي تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهاي مستقل بر نشاط اجتماعی  آماره-10 جدول

 ضریب همبستگی  شاخص
)R(  

2R 2R شده تعدیل  F  سطح معناداري  

 001/0 893/51 369/0 376/0 613/0 مقدار
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   بررسی میزان و جهت تأثیر متغیرهاي مستقل بر نشاط اجتماعی-11جدول 

  متغیر
ضرایب 

رگرسیون 
  استاندارد نشده

خطاي 
  استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 
  استانداردشده

t  
سطح 

  داري معنی

 001/0 725/6 - 604/6 417/44  عدد ثابت

  001/0  010/7  284/0  160/0  120/1  ارضاء نیاز

  001/0  214/3  124/0  255/0  820/0  احساس مقبولیت

  001/0  184/4  151/0  211/0  884/0  احساس عدالت

  001/0  446/4  164/0  190/0  845/0  داري دین

  001/0  873/3  136/0  226/0  874/0  احساس امنیت

  001/0  -799/3  -132/0  262/0  -997/0  احساس محرومیت

  751/0  317/0  011/0  270/0  086/0  اجتماعی-پایگاه اقتصادي
  

) تغییـرات  ( درصـد از واریـانس  37 مشخص شد که باالبر مبناي اطالعات جدول   
 بر اساس جـدول     .گردد  متغیر نشاط اجتماعی توسط مجموع متغیرهاي مستقل تبیین می        

از عوامـل  » اجتمـاعی -پایگـاه اقتـصادي  «جز  توان گفت همه متغیرهاي مستقل به    می باال
احـساس  «جـز متغیـر    تأثیر همه متغیرهاي مـستقل بـه   . باشند  تماعی می مؤثر بر نشاط اج   

الزم بـه ذکـر اسـت از بـین         . بر نـشاط اجتمـاعی افزاینـده اسـت        » محرومیت اجتماعی 
  .بیشترین تأثیر را بر نشاط اجتماعی دارد» ارضاء نیاز«متغیرهاي مستقل متغیر 

  
 نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر امید به آینده

، »داري  دیـن «،  »احـساس عـدالت   «،  »احـساس مقبولیـت   «،  »ارضاء نیـاز  «متغیرهاي  
عنوان متغیرهاي    به» احساس محرومیت اجتماعی  «و  » نشاط اجتماعی «،  »احساس امنیت «

است که » امید به آینده«مستقل معرفی شدند و متغیر وابسته اصلی و نهایی این پژوهش        
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شود کـه بـر    تحلیل مسیر عواملی پرداخته می  در این قسمت، به بررسی نتایج حاصل از         
البته قبل از اشاره به این نتایج، باید گفـت کـه متغیرهـاي         . اند امید به آینده تأثیر گذاشته    

اثر مـستقیم و  -اثر صرفاً غیرمستقیم، ج-اثر صرفاً مستقیم، ب -الف   (مستقل به سه شیوه   
تـأثیر  ) عنوان متغیر وابـسته  به (و با ضریب تأثیر مختلف بر امید به آینده ) هم غیرمستقیم 

به بررسی سهم نسبی تأثیر هر یک از متغیرهاي مـستقل بـر            اند که در قسمت زیر       داشته
  .شده است  متغیر وابسته پرداخته

 
   نتایج حاصل از تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي تأثیرگذار بر امید به آینده-12جدول 

  متغیر مستقل
متغیر 

  ستهواب
  کل اثر  اثر غیرمستقیم  اثرمستقیم

 0,415 ---- 0,415 نشاط اجتماعی

 0,117 ---- 0,117  اجتماعی-پایگاه اقتصادي 

 0,228 )0,124 (×) 0,415 () =0,051( 0,177 احساس مقبولیت اجتماعی

 0,233 )0,151 (×) 0,415 () =0,062( 0,171 احساس عدالت اجتماعی

 -0,132 )- 0,132 (×) 0,415 () =-0,054( -0,078  محرومیت اجتماعیاحساس

 0,056 )0,136 (×) 0,415 () =0,056( ---- احساس امنیت اجتماعی

 0,068 )0,164 (×) 0,415 () =0,068( ---- داري دین

 ارضاء نیاز

امید به 
یآ

نده
 

---- )0,117= () 0,415 (×) 0,284( 0,117  
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   مدل تحلیل مسیر-2دل م

  
  گیري بحث و نتیجه
 براي اي انگاره پویایی و نشاط در جامعه و هاي نشانه ازجمله بینی خوشامیدواري و 

 انگیزه در زندگی انسان است و عدم ترین مهمامیدوار بودن . پیشرفت اجتماعی است
زواي اجتماعی گیري فرد از اجتماع، افسردگی و ان امید به آینده و کسالت، موجب کناره

همچنین ناامیدي . دن که این عوامل خود کاهش فعالیت و کارایی را به دنبال دارشود یم
افراد . شود یمعد فردي موجب از بین رفتن نیرو و اراده الزم براي نیل به اهداف در ب

ي خودباور نداشته و از آینده تصوري نامطلوب دارند و به ها ییتواناناامید نسبت به 

  دینداري
  

  ارضاء نیاز
  

  اس امنیتاحس
  

  احساس عدالت
  

  احساس مقبولیت
  

احساس محرومیت 
  اجتماعی

  

  امید به آینده
  

 نشاط اجتماعی

 

R2= 0/376 

R2= 0/357 

0,415 

- پایگاه اقتصادي
  اجتماعی

  

0,136 

0,164 

0,284 

0,124 

0,177 

0,151 

0,171 

0,132- 

0,078- 

0,117 
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در مقابل، افراد امیدوار، از خالقیت خود  .شوند یمبب سرخورده و منفعل همین س
نوبه   و این موضوع بهشوند یم مثبت در آن ریتأثاستفاده کرده و باعث پیشرفت جامعه و 

 و امیدهاي افراد را هموار خواهد کرد و انگیزه مضاعفی آرزوهاي رسیدن به ها راهخود، 
به  بدین منظور در این پژوهش. آورد یم به وجود براي برداشتن موانع پیش رونیز 

احساس مقبولیت اجتماعی،  (مطالعه و تحلیل میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن
 اجتماعی، نشاط -داري، احساس امنیت، پایگاه اقتصادي احساس عدالت، ارضا نیاز، دین

  .دپرداخته شدر بین شهروندان تهرانی  )اجتماعی و احساس محرومت
ي توصیفی پژوهش، میزان برخـورداري و سـطح امیـد بـه آینـده               ها  افتهمطابق با ی  

 است؛ که با نتایج تحقیق هزارجریبی      شده یابیارزمتوسط رو به باال     شهروندان در تهران    
مبنی بر میزان امید به آینـده کـه در حـد    ) 1394 (زادهو داداش    )1389 (و صفري شالی  

  .طابقت داردمتوسط رو به باالست تقریباً م
احساس مقبولیت اجتماعی، احساس عـدالت، ارضـا         (در بررسی رابطه بین عوامل    

 اجتماعی، نشاط اجتماعی و احـساس       -داري، احساس امنیت، پایگاه اقتصادي      نیاز، دین 
تـوان گفـت      می آمده  دست  بهیی که   ها  افتهطبق ی  ، و متغیر وابسته امید به آینده      )محرومت

ذکـر   یانشـا با امید به آینده رابطه معنـاداري دارنـد، همچنـین     که همه متغیرهاي مستقل     
سایر متغیرهاي مستقل بـا امیـد بـه     » احساس محرومیت اجتماعی  «جز متغیر     بهکه  است  

بـه بیـانی دیگـر بـا افـزایش احـساس مقبولیـت             . آینده رابطه مستقیم و معناداري دارند     
 احـساس امنیـت، پایگـاه       داري،  اجتماعی، احساس عدالت اجتماعی، ارضاء نیـاز، دیـن        

 نیـز  هـا  آناجتماعی و نشاط اجتماعی در بین شهروندان تهرانی، امید به آینده      -اقتصادي
یابد، ایـن در حـالی اسـت کـه بـا افـزایش احـساس محرومیـت اجتمـاعی                  افزایش می 

الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه نتـایج           . باید   کاهش می  ها  آنشهروندان، امید به آینده     
ترین رابطه مثبت را بـا امیـد    قوي) r = 511/0 (گی متغیر نشاط اجتماعیماتریس همبست 

نشاط بر نگـرش و ادراکـات   معتقد هستند، ) 2001 (هیلز و آرجیل . استداشتهبه آینده   
 اشارت دارد کـه مطبـوع و دلپـذیر اسـت و از تجربـه                ی است و به حالت    ی مبتن یشخص
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 ینـدي آ طبعاً چنین حالت خوش. گیرد یت مأ نشی از زندگي مثبت و خشنوديها  هیجان
 همـراه  ی منفـ  يهـا    و سـایر هیجـان     ، ناامیدي ي، اضطراب، پرخاشگر  یبا فقدان افسردگ  

. چگونگی داوري درباره نحوه گذران زندگی     :  از ستارت ا نشاط عب  بدین ترتیب . است
این نوع داوري متأثر از ادراکات شخصی فرد و تجربه احساسات و عواطف مثبت است 

گذارد و یکی از علل تأثیرگـذار در    می اثرگیري او تبیین، قضاوت و تصمیم   که بر سبک    
برقراري اصول بهداشت روانی و خوشبختی است و بر فضاي شناختی و رشـد آن اثـر             

هـاي   شادکامی یکی از ابعاد اصلی تجربه بوده و معموالً در پـی ایجـاد پاسـخ   . گذارد  می
 همچنین در رابطه بـا معنـاداري و        .رندگذا  مطلوب است که کارکرد مناسبی بر جاي می       

رابطه متغیر احساس امنیت با متغیر وابسته امید به آینده باید اذعان داشت که این نتیجه                
همچنین یافته تحقیق حاضر مبنـی      . همخوانی دارد ) 1394 (زادهبا یافته پژوهش داداش     

 يجعفـر قیـق افـشانی و   هـاي تح  داري و امید به آینده با یافته بر رابطه معنادار میان دین    
نیـز  ) 1395 (صـباغ ، امیرخـان نـژاد و   )1391 (اقـدم ، علیزاده  )1388 (یعبداله ،)1395(

  .مطابقت دارد
ي جمعیـت  رهـا یمتغي مقایسه امید به آینده بـه تفکیـک          ها  آزمونبا توجه به نتایج     

ي بین میزان امید به آینـده مـردان و زنـان تفـاوت معنـادار       شناختی باید اذعان نمود که      
و افـشانی و  ) 1395 (زادهوجود دارد، نتایج تحقیق حاضـر ناهمـسو بـا تحقیـق داداش           

. که مبنی بر عـدم رابطـه میـان جـنس و امیـد بـه آینـده هـستند         است  ) 1395 (يجعفر
مؤید این مطلب اسـت     ) توکی (همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکراهه       

ایـن  . نین مختلف تفاوت معناداري وجود دارد   که بین میزان امید به آینده پاسخگویان س       
 یعبـداله   و )1391 (اقـدم ، علیـزاده    )1395 (يجعفرنتایج همسو با تحقیقات افشانی و       

 بـین میـزان امیـد بـه آینـده مجردهـا و              tهمچنین مطابق با نتایج آزمون      . است) 1388(
است که بین نتایج تحقیق حاضر مؤید این مطلب . ها تفاوت معناداري وجود دارد  متأهل

کـه  . میزان امید به آینده پاسخگویان با تحصیالت مختلف تفاوت معناداري وجـود دارد         
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 هیعبـدال ناهمسو و با تحقیقات ) 1395 (يجعفرهاي تحقیق افشانی و  این نتایج با یافته   
 .استهمسو ) 1391 (و علیزاده اقدم) 1388(

 انـد   واردشـده توانـسته   متغیرهاي  که  یت نتایج رگرسیونی حاکی از آن است        نها در
 از تغییرات میزان امید به آینده را در بین شهروندان در شـهر تهـران تبیـین         درصد 8/34

ي نـشاط  رهـا یمتغ در مـدل رگرسـیونی، بـه ترتیـب          واردشـده یرهـاي   متغاز میان   . کنند
 و احساس مقبولیت 17/0، احساس عدالت با مقدار بتاي      415/0اجتماعی با مقدار بتاي     

 کـه افـراد   هرچقدر. اند داشتهبر امید به آینده   ي را اثرگذارترین    یشب 17/0تاي  با مقدار ب  
 بـاال  ها آنیک جامعه در رسیدن به اهداف مورد انتظار خود موفق شوند، رضایت ذهنی      

بـه نظـر   . شود یم ها آنرفته و این امر باعث افزایش نشاط و افزایش میزان امید به آینده   
 چرا که امید به آینده      ،شود یم امید به آینده افراد محسوب       اسنایدر اهداف عنصر کلیدي   

به عبارتی افرادي به آینده امید خواهند داشـت کـه           . چرخد یمحول دستیابی به اهداف     
کنند و اسـتراتژي خاصـی را جهـت رسـیدن بـه آن در نظـر                  می را تعیین    شانیها  هدف

بنـابراین  . آورنـد  یمه وجود  و همچنین انگیزه الزم براي اجراي آن اهداف را ب     رندیگ یم
اسـتفاده در ایـن پـژوهش، شـرایطی را          ي مستقل مورد  رهایمتغ استنباط کرد که     توان یم

براي دستیابی به اهداف خـود       ي الزم ها ياستراتژ که شهروندان بتوانند     سازند یمفراهم  
یت و کسب مقبول) ازهاینارضاي  ( فراهم آمدن نیازواسطه بهطراحی نمایند و همچنین  را

 شـده  نییتع انگیزه الزم جهت دستیابی به اهداف   ،رهایمتغو احساس امنیت ناشی از این       
  . خواهد شدها آن امید در ساز نهیزم که خود آورند یمرا در خود به وجود 

در مورد امید باید خاطرنشان ساخت کـه امیـد رونـدي فعـال و آمـوختنی اسـت،         
امید مانند بذري است    . به دنبال دارد  را   از اندیشیدن است که رفتارهاي خاصی        اي  شیوه

 الزم رو کند، ازایـن  شود و با رشد فرد رشد می که در ذهن نوجوانان و جوانان کاشته می 
با توجه به تعاریفی که براي امیـد آمـده،   . کننده آن توجه شود    است که به عوامل تقویت    

موانع، شـرط امیـد و   حالت انتظار و فراهم کردن مقدمات و از بین بردن   : توان گفت   می
امیدواري است؛ بنابراین، اگر مورد انتظار از امور محال و یا دور از دسـترس باشـد یـا                  
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یک یا  حالت انتظار وجود نداشته و فرد به آنچه پیش خواهد آمد یقین داشته باشد، هیچ       
را فراهم نکند، تحت عنوان امید و ) مورد انتظار (برخی از اسباب و علل به وجود آمدن      

از سویی دیگر، ازآنجاکه امید با تحرك و پویـایی همـراه اسـت،            . گیرد  میدوار قرار نمی  ا
برطرف کردن موانع و فراهم آوردن مقدمات، که از شرایط امیدواري است، نیاز به تفکر    

  .و اندیشه دارد تا به رفتاري هدفمند منتهی شود
  
 منابع
   هـا،    نظریـه : ، امید و امیدواري   )1391 (.ریمم محمودي، جانی، مهدي؛  اکبر؛ خان   ارجمندي نیا، علی

دفتـر مطالعـات فرهنگـی و    هـاي ارتقـاي در جوانـان و دانـشجویان، تهـران،         مفاهیم و روش  
  . تحقیقات و فناوري وزارت علوم،،ریزي اجتماعی برنامه

   رابطه سرمایه اجتمـاعی و امیـد بـه آینـده در بـین      )1395 (.افشانی، سید علیرضا؛ جعفري، زینب ،
  .73، شماره 25، سال فصلنامه علوم اجتماعیجویان دانشگاه یزد، دانش

   تهران، مرکز آموزش نظریه برابري، مجموعه مقاالت رفتار سازمانی، )1378. (الوانی، سید مهدي ،
  .مدیریت دولتی، چاپ اول

   بررسی رابطه بین بیگانگی اجتماعی، فقر اقتـصادي )1395. (امیر خان نژاد، امیرعلی؛ صباغ، صمد ، 
، شناسی مطالعات جامعهو اعتقادات دینی با امید به آینده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مرند، 

  .26، شماره 7سال 
   شناختی امیـد بـه آینـده و احـساس شـادکامی در بـین          ، بررسی جامعه  )1394. (داداش زاده، ناهید

، دانشکده حقوق سی ارشدنامه کارشنا پایانهاي شاهد و ایثارگر و عوامل مرتبط با آن،      خانواده
  .و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 انتشارات سروش:، تهرانآنومی یا آشفتگی اجتماعی، )1378. (رفیع پور، فرامرز . 

 - نـشر  : یحیـی سـید محمـدي، تهـران    :، ترجمـه ف انگیزش و هیجان) 1386. (ریو، جان مارشال 
  .ویرایش

  ،کارشناسی ارشـد   نامه  انیپا،  »یت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن      رضا«،  )1374. (صفدري، سلمان 
  .ی بهشتدیشه، دانشکده ادبیات، دانشگاه رشته پژوهشگري اجتماعی
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   اجتماعی در بین مردم شهر تهران      ) شادکامی. (بررسی میزان نشاط   ،)1396. (صفري شالی، رضا
  .رهنگ و ارشاد اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فو عوامل مؤثر بر آن

  ،اسالمی   انقالب از هاي بعد ، بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت)1392. (رضاصفري شالی
  .طباطبائیدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه نامه دکتري رفاه اجتماعی  پایانایران، 

   ارگروه فنـاوري  کارفرمـا کـ  بررسی نشاط و امید در بین جوانان قم،       ) 1388. (صفري شالی، رضا
  .اطالعات استان، ناظر طرح دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

   ،دوره وپـرورش  آموزشمجله رشد  شناختی امید به آینده،       ، تبیین جامعه  )1389. (مهرنازعبدالهی ،
 .2، شماره 14

  یـابی آینـده، امیـدواري، هیجـان خـواهی تکانـشی و             ، بررسی رابطه جهت   )1386. (عزمی، سعیده
دانشگاه نامه کارشناسی ارشد  پایانپرخطر در بین نوجوانان دختر و پسر شهر تهران، رفتارهاي  

  . تهرانطباطبائیعالمه 
   بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بـر             )1391. (علیزاده اقدم، محمدباقر ،

  .38، شماره شناسی کاربردي جامعه مجلهآن، 
   ،نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان  عوامل مؤثر بر امید به آینده جوانان، ،)1385. (ینازپرفاضل زاده ،

  .دانشگاه شهید بهشتی
  ،پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران؟کنند یم شورش ها انسانچرا ، )1377. (تدرابرتگار .  
 - ،بانک مرکزي: غالمعلی سرمد، تهران:، ؟؟؟؟؟؟؟؟رفتار سازمانی، ترجمه)1372. (فردلوتانز   
   ،آسـتان قـدس   :، ترجمه احمـد رضـوانی، مـشهد       انگیزش و شخصیت  ،  )1367. (اچآبراهام  مازلو 

  .رضوي، چاپ اول
    مجلـه  ، ماهیت امید، مقایسه تطبیقی بین اسالم و مسیحیت،        )1391. (محققیان، زهرا؛ پرچم، اعظم

 .1، شماره معرفت ادیان

  سهم امید به آینده معلمان در )1393. (، رمضان؛ مصلی جویباري، میترازاده حسنمیرزاییان، بهرام؛ ،
  .1، شماره و جامعهمجله زن بینی شادکامی دانش آموزان دختر،  پیش

   ،بهزیستی معنوي، شادي با، تحلیل روابط معناي معنوي )1390. (لنازیای؛ سجادیان،  محمدعلنادي 
ي در زنـدگی   هدفمنـد شـناختی، امیـد بـه آینـده و            ذهنی، رضایت از زنـدگی، شـکوفایی روان       

  .4 و 3، شماره 10، دانشکده بهداشت یزد، سال مجله طلوع بهداشتنشجویان، دا
     مـؤثر مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل     ی بررس ،)1389. (هزارجریبی، جعفر؛ صفري شالی، رضا 

  .، سال دوم3شماره  ي رفاه و توسعه اجتماعی،زیر برنامهفصلنامه علمی و پژوهشی آن،  بر
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