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ـ تحقیق حاضر با هدف مطالعه امید به آینده و عوامل مرتبط بـا آن در میـان    ایـن  روش  .شـد انجـام   انجوان

در . شـد  اسـتفاده  امید به آینده ساخته محقق از پرسشنامه ي آنها دادهو براي گردآوري بود  یمایشپیتحقیق 

شـهر  هـاي   نفري دانشجویان در حال تحصیل دانشـگاه  41600جامعه آماري نفر از اعضاي  450 این تحقیق

بـا   1392-1393در سـال  ) دانشگاه سراسري، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردي(یزد 

در  راایـن افـراد   انگین امید به آینده می ،هاي تحقیق یافته .ندشد انتخاب اي گیري طبقه نمونهاستفاده از روش 

رآمـد  ددهد که بر اساس متغیرهاي جنسیت، مقطع و رشته تحصیلی،  نشان می مقیاسمتوسط باالتر از سطح 

هـاي   محـدودیت کـه   اسـت  از آن  آمـده حـاکی   نتایج بـه دسـت   .تبیین شده است اي هویت حرفه خانواده و

بـراي دانشـجویان مقـاطع     شده از سـوي جامعـه   هاي ایجاد هاي جنسیتی و سرخوردگی نابرابرياجتماعی، 

هـاي   منـدي از سـرمایه   بهـره  ،از سـوي دیگـر  . تحصیلی باالتر باعث کاهش سطح امید به زندگی شده است
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  مقدمه

باورهاي مختلفی در مورد آینده خود با مشاهده افراد می توان دریافت  ،با این حال. انسان به امید زنده است

کننده تصور  تاریک و نگران برخی نیز آینده را دانند و روشن و همراه با موفقیت میده را برخی آین. دارند

شناسی  شناسی مثبت و روان یکی از متغیرهاي بسیار مهم و پرکاربرد در روان ،امیدواري به آینده. کنند می

آثار  ،که در باالترین سطح دارد و جوامع ی براي افرادپیامدهاي مختلف ،ضعیت امید به آیندهو. سالمت است

 نوعی توانایی براي باورمندي به ،امید. دهد قف جامعه نشان میوخود را در قالب پیشرفت یا رکود و ت

با جلوگیري از انفعال اعضاي  ،امید. گذارد تاثیر میر تعامالت و روابط بین افراد ب اي بهتر است و آینده

  .دگرد پویایی فرد و جامعه میو موجب می بخشد جهت  زندگی آنانبه جامعه، 

، در چارچوب علمی در رابطه با احساسات، سازگاري و بقا مطرح شده 1960در اواخر سال امید به آینده

الم دین اس. استافزایش یافته  به مسئله امید توجهبتازگی  جامعه ما نیزدر  ).190:1391اقدم علیزاده(است

بینی  هاي نهفته در فرهنگ توحیدي و جهان برخی از ارزشچنان که  ؛داردنیز به اهمیت مسئله امید اشاره 

ملک ( مثبت اندیشیدن بودن به رحمت حق و داشتن و امیدوار  انگیزه: ست ازا اسالمی عبارت - الهی

و تا زمانی که به  استخوشبختی و سعادت  ، جویاي نشاط،انسان موجودي هدفمند ).30:1385عباسی،

ن اشاید به جرات بتو. کند نشاط و سعادت نمیاحساس خوشبختی، شادي،  ،نیابدخواهد دست  آنچه می

در ). 122:1388هزارجریبی،( خوشبختی در آینده استو در جهت شادي  یهر انسان هاي همه تالش گفت

اي مثبت  سیري را انتخاب کنند که به نتیجهسازد م ادر میامید عاملی برانگیزاننده است که افراد را ق ،واقع

  . )57:1390نادي،(کنند هدفمند عمل می ،که افراد امیدوار ن اذعان نموداتو بنابراین می. انجامد می

 ناشی از منابع گوناگون و مسیرها اي شناختی مبتنی بر احساس موفقیت اسنایدر و همکاران، امید را مجموعه

هاي  در دهه براي آینده است کهش، یک انتظار خوب ا امید در مفهوم روزانه) 259:2002اسنایدر،(.دانند می

امید با رفاه تبدیل شده   مند به دریافت رابطه ه موضوع جذابی براي محققان عالقهاخیر ب

دهد که بین باال بودن میزان امید افراد به آینده و موفقیت آنها در  شواهد نشان می). 1،392:2006وال(است

 ،سالمت جسمی و روانی بهتر هاي ورزشی و پیشرفت علمی، موفقیت :از جمله ،هاي گوناگون فعالیت

انی و اجتماعی که با انواع امید با سالمت رو ،همچنین). 256:2002اسنایدر،(رددا وجود ارتباط زیادي
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و شادکامی در امور زندگی و ها مانند پاسخ مثبت به مداخله پزشکی، سالمت ذهنی، نشاط  مقیاس

  ).1384وحیدا و کالنتري، (شود بینی می پیشبستگی مثبت دارد، گشایی هم مساله

و نقش مؤثر آن در  به خصوص جوانان اقشار مختلف جامعهبا توجه به اهمیت امید به آینده در میان 

امید  ط باتبرشناختی از عوامل م ارایه تبیینی جامعه به دنبال پژوهش حاضر دهی و پویایی جامعه، جهت

  .هاي شهر یزد است آمده از دانشجویان دانشگاه اطالعات به دست  جوانان به آینده بر پایه

  پژوهشپیشینه 

ادبیات، اخالق، فلسفه، روانشناسی  :امید، از جمله مفاهیمی است که در حوزه هاي مختلف معرفتی، از جمله

 پیرامونپیمایشی محدودي  با وجود این، مطالعات تجربی و. و جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است

  .پژوهش هاي مرتبط اشاره شده است از در ادامه به برخی. این موضوع یافت می شود

که بین  نتایج نشان داد. پرداختبه آینده امید  در پژوهشی به بررسی عوامل موثر به) 1391(علیزاده اقدم

رابطه معناداري  افرادسن، عملکرد تحصیلی، سرمایه فرهنگی و دینداري دانشجویان و میزان امید به آینده 

در بررسی امید ) 1389(هیلعبدال .با هم متفاوت است فمقاطع تحصیلی مختلدر وجود دارد و امید به آینده 

بیشترین ارتباط را با امید به آینده  ،اجتماعی -به این نتیجه رسید که پایگاه اقتصادي ،به آینده دانش آموزان

) 1387(و محمدي بهروزي .اوت استآموزان رشته هاي مختلف متف دانش و امید به آینده در میان ردآنان دا

همچنین امید به آینده . داردبین امید به آینده زنان و مردان تفاوت وجود  ندنشان داددر نتایج پژوهش خود 

به این نتیجه دست  یدر تحقیق) 1388(هزارجریبی. هاي تحصیلی مختلف با یکدیگر متفاوت است رشته

      بیشتر باشد، احساس اعتماد و در نهایت، رضایت از زندگی بیشتر که هرچه میزان امید به آینده یافت

در عین . افرادي که امید به آینده و جامعه ندارند، رضایت کمتري از زندگی دارند ،در مقابل می شود و

 .و از آن نیز تاثیر می پذیرد استینده اجتماعی تاثیرگذار امید به آینده فردي بر امید به آ ،حال

 رفاه مادي، خش بیماران مبتال به سرطان دریافت کهبمنابع امید پیرامونر پژوهشی د )1379(پورغزین

 )1389(عسگري .استگذار بر امید به آینده این بیماران مهمترین عوامل تاثیرخانواده از  حمایت اجتماعی و

بین حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی، امیدواري و بهزیستی رابطه  نشان داد در نتایج پژوهش خود

احساس بهزیستی در میان  هاي کننده جتماعی و امیدواري مهمترین تبیینمعناداري وجود دارد و حمایت ا

بین شادکامی  داد ، نشانرضایت شغلی معلمان در مورددر تحقیقی ) 1390(پور علی .افراد مورد مطالعه است
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مند از  اي که افراد بهره به گونه ؛ضایت شغلی آنان رابطه معناداري وجود داردرو امیدواري معلمان و 

در پژوهش ) 1388(گیتی قریشی .نیز برخوردارند یشترياز رضایت شغلی ب، ي باالترشادکامی و امیدوار

نتایج این  .خویش به بررسی تفاوت سطح امیدواري دانشجویان سال اول و آخر رشته روانشناسی پرداخت

 .ردتفاوت معناداري بین این دو گروه از نظر میزان امیدواري آنان به آینده وجود نداکه تحقیق نشان داد 

نقش میانجی دارد و  ،که امید بین استرس روانی و کیفیت زندگی به این نتیجه رسید )2010(1روستون

 در )2009(2برونک .اند هم برخوردار بودهاز کیفیت زندگی باالتري  ،ندرافرادي که امید به آینده باالتري دا

 داد نشان نتایج. داد قرار بررسی مورد را زندگی از رضایت و امیدواري هدف، بین رابطه اي  مطالعه

در  نیز) 2006(3شروین. دهد می افزایش را امیدواري و زندگی از رضایت زندگی، در هدف کردن مشخص

یابد و  عزت نفس و شادکامی افزایش می ،تحقیق خود به این نتیجه رسید که با افزایش امید به آینده

 تبیین سبک داد نشان تحقیقی طی )2006(4رودریگز .کند فسردگی تا حد زیادي کاهش پیدا میاضطراب و ا

 و شادي درمجموع دارند مثبت تبیین سبک که کسانی؛ دارند رابطه هم با امید و شادي زندگی، از رضایت و

 .دارد وجود مثبت رابطه زندگی از رضایت و امید بین، نتیجه در. دارند زندگی از بیشتري رضایت و امید

هاي  رشهویت یکپارچه، رضایت، شادي نگ بین ندنشان داد در نتایج تحقیق خود )2003(5و فیشرگومز 

به این نتیجه دست یافت که ) 2001(6پین کورات .ارتباط وجود داردندگی شدن ز مثبت و امید و هدفدار

 می دهدفی تفکرات مثبت جاي خود را به تفکرات من ،در واقع .شود رات منفی با افزایش سن زیادتر میتفک

  .یابد و امید به آینده کاهش می

  مبانی نظري

بلکه فرآیندي  ،امید یک هیجان انفعالی نیست که تنها در لحظات تاریک زندگی پدیدار شود ،از نظر اسنایدر

توان  میمعتقد است  وي. کنند فعاالنه اهداف خویش را فراهم می وسیله آن،ه شناختی است که افراد ب

که دسترسی  "آمیز ریزي موفقیت برنامه"و  "گیري هدفمند موفق تعیین جهت"مهم ي را به دو مفهوم امیدوار
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بسیار را که امید  ،از طرفی اسنایدر .)1387:و محمدي بهروزي(، تقسیم کردکند پذیر می به اهداف را امکان

  :سازي کرده است اي شامل دو مولفه مفهوم بینی است، به عنوان سازه نزدیک به خوش

  ؛ مطلوب به رغم موانع موجود اهدافهایی به سوي  طراحی گذرگاهتوانایی  -1

  . ها کارگزار انگیزش براي استفاده از این گذرگاه-2

موانع  وبا وجود ارزشمندي را دربرگیرد اهداف، امید هنگامی نیرومند است که تعریفطبق این 

به  جایی که ما براي رسیدن .اشدممکن بدستیابی به آنها در میان مدت  شدنی، اما برطرف انگیزبر لشاچ

هیم رسید، در این جایی که مطمئن هستیم به هدف نخوا. ضروري استهدف اطمینان داریم، امید غیر

محصول جنبی تفکر هدفمند امید و  ،هاي مثبت و منفی هیجان ،بندي طبق این مفهوم. شویم صورت ناامید می

  .)26:1388قاسمی،(ناامیدي هستند

امیدواري بر . کند اصلی امید تعریف می ءاده را سه جزتعیین هدف، نیروي راهیابی و نیروي ار) 1977(ریمان

بخشی  توانند ارتباط رضایت امید به ندرت میوري که افراد نابه ط ؛گذارد کیفیت روابط با دیگران تاثیر می

وقایع کوچک را  برند و در انتظار شکست به سر می می کنند، پس همواره احساس تنهایی .برقرار نمایند

یدي و امدر ابتدا دچار نامعتقد است که فرد  )1972(مندلر).  73:1390علی پور،(کنند خیلی بد تعبیر می

شود که مدام اتفاقات منفی رخ  این وضعیت با این ادراك شروع می .شود متعاقب آن دچار افسردگی می

اي عمل  کننده هاي شروع منفی به عنوان موقعیتحوادث . هندد ند یا اینکه اتفاقات مثبت رخ نمیده می

 می شود وامیدي به شدت غیرفعال فرد بر اثر نا. می نماینداس ناامیدي احس را دچار کنند که افراد می

       ناامیدي شخص را به سرعت درهم . هاي مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد تواند موقعیت نمی

با گذشت زمان، شخص تمام امید خود . کند دفاع و گرفتار می فشارزا، بی و او را در برابر عوامل می شکند

این افسردگی بر  ،به مرور زمان. کند به جاي آن افسردگی عمیق را جایگزین می می دهد ورا از دست 

فردي به مشکالت  در زمرههرچند  میدياناامید یا بنابراین . گذارد اش تاثیر می ارتباط فرد با محیط اجتماعی

تواند بر  میزان امید یا ناامیدي افراد می. هستندنیز و پیامدهاي اجتماعی دالیل  داراي آیند، ولی نظر می

به نقل از (شود اجتماعی افراد مشخص میکه این تعامالت در قالب سرمایه  - گذاردبتعامالت بین آنها تاثیر 

سرمایه اجتماعی را 1کلمنجیمز . پذیردتواند از چنین عواملی تأثیر ب و هم می -)193:1390علیزاده اقدم،
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 وي این منابع. شود شدن ارتباطات در میان مردم می داند که سبب فعال هاي نهفته در جامعه می منابع و انرژي

کند و  انسانی اجتماعی را به هم متصل میداند که شبکه  هاي مشترکی می را اعتماد، همدلی، تفاهم و ارزش

تواند سطح  سرمایه اجتماعی منبعی است که می از نظر کلمن. آورد فراهم می جمعی را امکان کارهاي دسته

یکی ساخت اجتماعی و : دروابط فردي را به سطح روابط اجتماعی ارتقا دهد و دو عنصر اساسی دار

وان عناصر سرمایه او از اعتماد، اختیار، تعهدات، انتظارات و هنجارها به عن. هاي کنشگران دیگري کنش

هاي نخستین مانند، خانواده، دوستان، همسایگان و محله در تولید  کند و بر نقش گروه یاد می اجتماعی

  ).62:1382وحیدا،(سرمایه اجتماعی تاکید دارد

عامل . اي براي تقویت امید هستند زمینه ،ها و مدارك فرهنگی مناسب مانند مهارت برخورداري از سرمایه

 اغلب . استاي و مرتبط با نقش اجتماعی فرد  ویژه هویت حرفه ههویت بدیگري که در این میان موثر است، 

اي خود از امیدواري باالتري  تگی بیشتر به نقش اجتماعی و حرفهتر و با درجه دلبس افراد داراي هویت قوي

د ها حامل دیدگاهی کلی یا همان خو اور است که افراد در تمام موقعیتبر این ب 1پیتر بورك .برخوردارند

، بلکه درصدد آن است نداردرا بررسی برجستگی هویت فرد بورك قصد  .آرمانی در مورد خودشان هستند

در  .پویایی درونی خود را هنگامی که افراد در پی اثبات هویت مرتبط با نقش خویش هستند بررسی کند تا

افراد دچار کاهش اعتماد به نفس،  ،شود وقتی هویت نقشی افراد متحقق نمی بورك معتقد است مجموع،

اگر هویت  ،شوند و در نقطه مقابل ي منفی دیگر میها و احساس بینی اضطراب، پریشانی، از بین رفتن خوش

نقشی افراد به طور مداوم در کنش متقابل با دیگران متحقق شود، افراد تعهداتشان را نسبت به دیگران 

خواهند کرد و در نهایت نگرش ی را با دیگران برقرار گسترش خواهند داد، پیوندهاي عاطفی عمیق

موجب  معتقد است عدم تثبیت هویت نیز استرایکر). 87:2006بورك،(خواهند داشت به آینده تري مثبت

که این  کندهاي منفی را تجربه  و سایر احساس یتانبزدگی، گناه، عص خجالت ناامیدي، فرد احساسشود  می

هویت خاص خود در آینده تعهدي نداشته باشد یا از میزان تعهد خود بکاهد و فرد به شود  امر موجب می

از نظر گالسر نیز افرادي که در طول زندگی خود هویتی ).115:2007استس،(در پی هویت جدیدي برآید

 احساس نشاط، امیدواري، سر زندگی و اعتماد به نفس دارند و در رابطه با سایر افراد از تعاملی ،موفق دارند

  ).45:1390اسکندري فرد،(برخوردارندسازنده و پویا 

                                                           
1.Burke 
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امید با نیروي نافذ خود سامانه فعالیتی را . معتقد است امید در تمام زندگی عنصري ضروري است 1رابینسون

به طور کلی . اي را در انسان ایجاد کند و نیروهاي تازه ایدهاي نو کسب نم کند تا بتواند تجربه تحریک می

گیرد، احساس امیدواري در فرد امیدوار زنده  هاي زندگی قرار می ها و بحران در دشواريزمانی که شخص 

  ).1983رابینسون،(گرداند ها آرامش را به فرد باز می شود و این امید است که پس از بحران می

هاي اصلی و مهم در بوجود آمدن احساس نشاط و شادي، وجود امید نسبت به خود، زندگی  یکی از زمینه

امید به آینده دست یافتن . احساس اضطراب و نگرانی با عدم امید به آینده رابطه مستقیم دارد. و آینده است

تئوري امید را تئوري انگیزش نامیده  "شو"اي که  به گونه ؛به هدف یا انتظار دستیابی به هدف است

ي مرتبط با هدف و باورهاي معتقدند امیدواري پیوندي است میان رفتارها 2یو، فرلنگ). 1981کمپل،(است

امیدواري ازطریق  .میزان امیدواري باال با بهزیستی بیشتر همراه است. فرد براي رسیدن به این اهداف

  ).2008یو، فرلنگ،(یابد ي تجارب شکست تقلیل می یابد و به واسطه آمیز زندگی افزایش می تجارب موفقیت

توان گفت میزان امیدواري فرد تحت تأثیر عوامل  امید، می هاي موجود در مورد با توجه به تعاریف و دیدگاه

گیري ذهنی،  امید به آینده به عنوان یک جهت ،به عبارت دیگر. مختلف فردي، تعاملی و اجتماعی قرار دارد

عواملی همچون رشته و وضعیت تحصیلی و . با شرایط و زمینه اجتماعی کنشگران در ارتباط است

منابع در اختیار  ،از سوي دیگر. رسند سیت در این زمینه مهم به نظر میهاي فردي همچون جن ویژگی

که  چنان ؛اي دارد هاي فرهنگی و اجتماعی در امید یا ناامیدي نقش برجسته کنشگران همچون سرمایه

افراد داراي شبکه اجتماعی  معتقدند) 1998؛ کلمن، 2002تنام، پا(پردازان مختلف سرمایه اجتماعی نظریه

هاي مختلف از حمایت اجتماع و  توانند در موقعیت اند و می به نوعی با اجتماع خود پیوند خوردهقوي که 

از نظر اوسالنر اعتماد به افراد  ،به عنوان مثال. مند شوند، از امیدواري بیشتري برخوردارند روابط خود بهره

افرادي که معتقدند . رتباط داردبینانه ا هاي خوش دیگر به عنوان بعدي مهم از سرمایه اجتماعی، با نگرش

اوسالنر (کنند توانند به این روشنایی کمک کنند، بیشتر به دیگران اعتماد می آینده روشن است و آنها نیز می

و  بینی یکی، خوش: شخصیتی استوار استبه نظر او اعتماد بر دو ویژگی بنیادینِ ). 7: 2002و بادسکو، 

یافته  بینی با اعتماد تعمیم به نظر او خوش. قل توانایی کنترل زندگیِ خوددیگري، توانایی کنترلِ جهان یا حدا

هاي عینی  هاي ذهنیِ آسایش و رفاه، بیشتر از سنجه کند که سنجه همچنین او استدالل می. ارتباط دارد

                                                           
1 Robinson 
2 You, Furlong 
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هاي عصر  گیدنز اعتماد را یکی از مهمترین ضرورت. همچون شرایط اقتصادي، با اعتماد رابطه دارد

هاي شهري، دائما با کسانی  به نظر وي افراد در بسیاري از محیط. آورد ینی و مدرنیته به شمار میشهرنش

هاي نسبتا  اند و این تعامل به صورت تماس شناسند یا قبال هرگز ندیده تعامل دارند که آنها را خوب نمی

است که همان ناامیدي، نگرانی از نگاه گیدنز، نقطه مقابل اعتماد حالتی ذهنی . شود موقت و گذرا انجام می

داند و معتقد است که هر دو به  شرایط مدرنیته، با مخاطره مرتبط می او اعتماد را در. و هراس وجودي است

 ).174:1384گیدنز،(بخشند زمان و مکان مربوطند و آینده را سامان می

  پژوهشفرضیه هاي 

هاي سنی، مقاطع  زنان و مردان، گروه(اي  بین میزان امید جوانان به آینده از لحاظ متغیرهاي زمینه .1

تفاوت  )هاي تحصیلی، تحصیالت والدین و درآمد والدین ترمهاي تحصیلی،  تحصیلی، رشته

 . ردمعناداري وجود دا

 . ردجود دابین سرمایه اجتماعی و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداري و .2

 . ردبین سرمایه فرهنگی و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداري وجود دا .3

 . ردانداز شغلی و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداري وجود د بین چشم .4

  . رداي و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداري وجود دا بین هویت حرفه .5

  شناسی پژوهشروش 

. استفاده شده است این پژوهشتحقیق، از رویکرد کمی و راهبرد پیمایش براي انجام ح توجه به طربا 

روایی . ترین تکنیک تحقیقات پیمایشی انجام شد به کمک پرسشنامه به عنوان رایجها  گردآوري داده

ها و  اسدر روایی صوري مقی. قرار گرفت اي مورد ارزیابی ازهمحتوایی پرسشنامه به روش صوري و س

 اطمینان ازبراي  از تکنیک تحلیل عامل نیز. شناسی ارزیابی شد شناسی و روان جامعه ها توسط استادان ویهگ

ها و  لفاي کرونباخ، همسازي درونی گویهبراي دستیابی به پایایی، ضریب آ. اي استفاده شد سازه روایی

  . به دست آمد 7/0ها باالي شد که این ضریب براي تمام مقیاسهاي پرسشنامه بررسی  مقیاس

دانشگاه ( 1392- 1393هاي یزد در سال  نشجویان در حال تحصیل دانشگاهشامل دا جامعه آماري تحقیق

حجم نمونه با . نفر است 41600برابر ) سراسري، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردي

در نظر نفر  450تعداد  25/0 د و حداکثر واریانسدرص 95استفاده از فرمول کوکران  با سطح اطمینان 
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ابتدا با توجه به نسبت دانشجویان هر دانشگاه تعداد . اي است گیري این تحقیق طبقه روش نمونه. شد گرفته 

مهندسی،   -یان به پنج گروه تحصیلی شامل فنیسپس دانشجو. مورد بررسی هر دانشگاه مشخص شد نمونه

  .دانتخاب ش نامونه از میان آنو نیه، منابع طبیعی و هنر تقسیم شدند انسانی، علوم پا علوم

  متغیرهامفاهیم و تعریف 

  امید به آینده

همچنین تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است یا به عبارت . یک انتظار خوب براي آینده است ،امید 

 ).122:1388هزارجریبی ،(وقوع بپیوندد خواهد که به ثبت از آنچه فرد متمایل است و میدیگر، ارزیابی م

  .دي بزرگساالن اسنایدر استفاده شبخشی از مقیاس گرایش به امیدوار ،براي سنجش متغیر امید به آینده

  سرمایه اجتماعی

اي  و بالقوه اي از روابط فردي و گروهی که هر فردي در اختیار دارد و آن شامل همه منابع واقعی شبکه 

شامل تکالیف و  این سرمایه. آید میا به دست ه کنشگران با سازمان  عضویت در شبکهدر اثر است که 

از  سرمایه اجتماعیبراي سنجش  ).44:1390قادرزاده،(عی و روابط اجتماعی یا پیوندهاستالزامات اجتما

استفاده  سه بعد سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، مشارکت و هنجار اجتماعی پیراموناستاندارد پرسشنامه 

  .است

  سرمایه فرهنگی

گردد و  نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شده بر می هاي داشتهاي از  مجموعه ،سرمایه فرهنگی 

یافته، میراث فرهنگی به شکل اموال  هاي مادي، سرمایه به حالت عینیت به صورت موفقیت ،از سوي دیگر

تواند به حالت نهادینه در جامعه به صورت عناوین، مدارك  کند و سرانجام سرمایه فرهنگی می جلوه می

سرمایه ).96:1385شویره و فونتن،(گر شود بخشد جلوه که به استعدادهاي فرد عینیت می.... تحصیلی، و

و هر بخش یکی از ابعاد  این پرسشنامه شامل سه بخش است. گیري شد اندازهاي  فرهنگی درقالب پرسشنامه

  .را سنجیدند) شده یافته، و نهادینه یافته، عینیت تجسم( سرمایه فرهنگی

  چشم انداز شغلی
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). 2:1391مومن(هاي مطلوب است محتمل ساختن آینده و هدف آن است معناي مقصد و آرمان به چشمانداز

براي  .به آینده شغلی خود در جامعه دارد، استانداز شغلی مربوط به نگاه و دید مثبتی که فرد نسبت  چشم

  .ساخته در قالب طیف لیکرت پنج گزینه اي استفاده شد انداز شغلی از پرسشنامه محقق سنجش متغیر چشم

  هویت حرفه اي

در دنیاي . گیرد شکل می یک گروه رسمیهاي اجتماعی در  هویتی است که در نتیجه بر عهده گرفتن نقش 

اینجا به معناي میزان تعلق خاطر و  درشود،  شدن بازشناخته می معاصر که با تقسیم کار و تخصصی

در اي با استفاده از پرسشنامه  متغیر هویت حرفه .است هبازشناسی خویشتن به نقش دانشجویی تعریف شد

  .مورد سنجش قرار گرفتاي  طیف لیکرت پنج گزینه

   ي پژوهشیافته ها

 9/24درصد آنها در دانشگاه سراسري،  4/38که  استشهر یزد  در دانشجو 450این پژوهش شامل نمونه 

درصد در دانشگاه علمی کاربردي در حال تحصیل  8/17درصد پیام نور و  9/18، درصد دانشگاه آزاد

 5/22سال و میانگین سنی آنها  37تا  18نفر مرد، سن آنها بین  220نفر زن و  230از بین این نمونه. هستند

درصد  3/25 ،درصد در علوم انسانی 2/24 ،در رشته هاي فنی مهندسی درصد پاسخگویان 2/32. سال است

از نظر مقطع تحصیلی، . کنند درصد در رشته هنر تحصیل می 9/8طبیعی و  منابع درصد در 3/9 ،در علوم پایه

) درصد 4/18(نفر 83دانشجویان در مقطع کارشناسی، ) درصد 6/65(نفر  295،)درصد 6/9(نفر 43کاردانی

که  میزان امید به آینده دانشجویان مورددر  .نفر در مقطع دکترا هستند) 4/6(29در مقطع کارشناسی ارشد و 

د به آینده باالیی میزان امی) درصد 7/48(نفر  231اکثریت دانشجویان شامل  ،آمده است 1 در جدول شماره

نفر از  81پاسخگویان امید به آینده متوسطی و تنها ) درصد 30/ 7(نفر  138همچنین . اند ا گزارش کردهر

همچنین میانگین امید به آینده . اند د به آینده پایینی را گزارش کردهدرصد امی 18پاسخگویان معادل 

 .است 5/17پاسخگویان 

  آیندهدانشجویان بر حسب  امید به فراوانی توزیع : 1جدول 

  میانگین  درصد  میزان  متغیر

  

  امید به آینده

    18  کم

  7/30  متوسط  5/17
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  آزمون فرضیه ها

نشان داد میان امید به آینده زنان و  ،آمده است 2 فرضیه اول همانطور که در جدول آزمون نتایج حاصل از

مردان نسبت به . این فرضیه مورد تایید قرار گرفت ،مردان تفاوت وجود دارد و با توجه به سطح معناداري

  .زنان از امید به آینده باالتري برخوردارند

. نتایج بررسی تفاوت میانگین امید به آینده را به تفکیک مقاطع  تحصیلی نشان می دهد 3جدول شماره 

و کمترین )  69/18(دکترامیانگین نمرات نشان می دهد که بیشترین امید به آینده مربوط به دانشجویان دوره 

 ،همچنین  با توجه به سطح معناداري. می باشد) 62/14(آن مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

  .فرض تفاوت بین میانگین امید به آینده مقاطع مختلف تایید می شود

بیشترین که ) 4جدول(مقایسه میانگین نمرات دانشجویان رشته هاي مختلف مورد بررسی نشان می دهد

و کمترین آن مربوط به دانشجویان منابع ) 22/19(میزان امید به آینده مربوط به دانشجویان رشته علوم پایه

می باشد در نتیجه فرض  05/0همچنین سطح معناداري این آزمون کمتر از . می باشد) 17/13(طبیعی 

  .تفاوت بین میانگین امید به آینده رشته هاي مختلف تایید می شود

  امید به آینده بر حسب جنسیت: 2ول جد

  سطح معناداري T  میانگین  جنسیت

  /.031  -903/1 05/17  زن

 06/18  مرد

  

  آزمون تفاوت امید به آینده بر حسب مقطع تحصیلی :3جدول 

 يمعنادار سطح F  نیانگیم  یفراوان  مقطع تحصیلی

  000/0  788/9  42/17  43  کاردانی

  27/18  295  کارشناسی

  62/14  83  کارشناسی ارشد

  69/18  29  دکترا

  7/48  زیاد
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  54/17  450  کل

  

  آزمون تفاوت میزان امید به آینده بر حسب رشته تحصیلی : 4جدول 

 يمعنادار سطح F  نیانگیم  یفراوان  رشته تحصیلی

  000/0  550/14  62/18  145  فنی مهندسی

  16/17  109  علوم انسانی

  22/19  114  علوم پایه

  17/13  42  طبیعیمنابع 

  53/14  40  هنر

  54/17  450  کل

  

با باال  ،در نتیجه. بین ترم تحصیلی دانشجویان و امید به آینده آنان رابطه وجود دارد 3بر اساس آمار جدول 

بر این . رفتن ترم تحصیلی امید به آینده دانشجویان نیز افزایش می یابد و فرضیه مورد تایید قرار می گیرد

  .اساس می توان گفت با افزایش زمان سپري شده در دانشگاه، بر امید به آینده دانشجویان افزوده می شود

الت پدر و امید به آینده رابطه مثبت و نتایج حاصل از همبستگی بین دو متغیر نشان داد، بین تحصی

به گونه اي که افرادي که تحصیالت پدرانشان باالتر است،  نسبت به آینده خوشبین  ؛معناداري وجود دارد

  .تر بوده و از امید به آینده بیشتري برخوردارند

دهد رابطه مثبت  نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین دو متغیر هویت حرفه اي و امید به آینده نشان می

قوي تري دارند، از امید  به گونه اي که افرادي که هویت حرفه اي؛ و معناداري بین این دو متغیر وجود دارد

  . باالتري نیز برخوردارند به آینده

نتایج همبستگی بین این دو . این پژوهش در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده است دیگرفرضیه 

دانشجویانی که  ،به عبارت دیگر. می دهد رابطه مثبت و معناداري بین این دو متغیر وجود داردمتغیر نشان 

  .باالتري نیز گزارش کرده اند سرمایه اجتماعی باالتري دارند، امید به آینده

بین سرمایه فرهنگی ) 6جدول(طبق نتایج بدست آمده .بین سرمایه فرهنگی و امید به آینده رابطه وجود دارد

       بر اساس ضریب پیرسون این رابطه مثبت. امید به آینده دانشجویان رابطه  معناداري دیده می شودو 
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در نتیجه این  .می باشد و افرادي که از سرمایه فرهنگی باالتري برخوردارند، امید به آینده باالتري نیز دارند

  .فرضیه نیز تایید می شود

شغلی و امید به آینده نشان داد بین این دو متغیر رابطه معنادار  نتایج حاصل از همبستگی بین چشم انداز

به آینده شغلی مثبت تري برخوردارند، امید بیشتري  دانشجویانی که از چشم انداز، در نتیجه. وجود دارد

  .در نتیجه این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. اندگزارش کرده

  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي فاصله اي : 5جدول 

  سرمایه فرهنگی  سرمایه اجتماعی  هویت حرفه اي  ترم تحصیلی  تحصیالت پدر  امید به آینده  متغیرها

            123/0**  تحصیالت پدر

          112/0*  272/0**  ترم تحصیلی

        033/0  004/0  197/0**  هویت حرفه اي

      381/0**  087/0  035/0  108/0*  سرمایه اجتماعی

    254/0**  200/0**  171/0**  218/0**  097/0*  سرمایه فرهنگی

  182/0**  310/0**  431/0**  026/0  057/0  187/0**  چشم انداز شغلی

  .درصد معنادار است 95رابطه در سطح . * درصد معنادار است 99رابطه در سطح ** 

  

از رگرسیون چندمتغیره به روش گام  ،آیندهمجموعه عوامل مرتبط با امید به رابطه به منظور بررسی همزمان 

براساس نتایج این آزمون، متغیرهاي ترم تحصیلی، هویت حرفه اي، درآمد خانواده، سن . به گام استفاده شد

تغییرات امید به  از) درصد 14(، میزان ناچیزيمجموع این پنج متغیر. و جنسیت وارد مدل رگرسیون شد

  .آینده را تبیین کردند

  خالصه مدل رگرسیون امید به آینده :7جدول

R R2 S.E 

393/0  145/0  25/5  

 Beta T Sig  نام متغیر

 000/0  746/3  -  مقدار ثابت

 000/0 223/6 273/0  ترم تحصیلی

 000/0 394/4  192/0  هویت حرفه اي

 001/0 241/3 142/0  درآمد خانواده

 010/0 -603/2 -116/0  سن
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متغیر ترم ). 8جدول(روابط بین متغیرهاي تحقیق در قالب مدل تحلیل مسیر نیز مورد بررسی قرار گرفت

متغیر . باشددرصد اثرگذاري کل، داراي بیشترین تأثیر مثبت بر متغیر امید به آینده می 26/0تحصیلی با 

 12/0همچنین متغیر درآمد خانواده با . درصد اثرگذاري کل، رتبه دوم را دارد 16/0هویت حرفه اي با 

درصد اثرگذاري کل رتبه  11/0پس از آن متغیر چشم انداز شغلی با . درصد اثرگذاري کل رتبه سوم را دارد

رتبه درصد اثر گذاري داراي  08/0اثرگذاري و بعد از آن جنسیت با  -09/0متغیر سن با . چهارم را دارد

  . کمترین تاثیر را بر امید به آینده داشته است 05/0پنجم و ششم و متغیرسرمایه اجتماعی

  اثر متغیرها بر امید به آینده: 8جدول 

  کل  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیر

  /.16  --  /.16  هویت حرفه اي

  /.26  -/.0006  /.27  ترم تحصیلی

  /.08  /.009  /.08  جنسیت

  -/.09  /.0003  -/.10  سن

  /.12  -/.01  /.13  درآمد خانواده

  /.05  /.04  /.01  سرمایه اجتماعی

  /.11  /.05  /.06  چشم انداز شغلی

  

  تحلیل مسیر متغیرهاي تحقیق:1 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 037/0 097/2 093/0  جنسیت

 جنسیت

 سن

 چشم انداز شغلی

  سرمایه اجتماعی

 امید به آینده

26/. 

08/

36./ 
10./- 

16./ 

13/27./ 

 /.002 ايهویت حرفه 

06./ 

004./- 

06./ 

01/

85,5./e2= 
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  بحث و نتیجه گیري

تا حدود اما  در نظر گرفته می شود، شناختی اینکه امید به آینده بیشتر به عنوان یک متغیر روانباوجود 

یادي در روابط و زندگی اجتماعی افراد دارد و از طرفی تحت به این معنا که تأثیر ز ؛زیادي اجتماعی است

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با امید به آینده . تاثیر عوامل اجتماعی مختلف است

سازان جامعه از  شجویان به عنوان آیندهه خصوص دانجوانان ب مورداهمیت امید به آینده در  .دشانجام 

متوسط رو نتایج نشان داد میزان امید به آینده در میان دانشجویان در سطح  .اي برخوردار است اهمیت ویژه

  .است )1390(که همسو با نتایج تحقیق علیزاده اقدم قرار دارد به باالیی

و  که همسو یا نتایج پژوهش بهروزي باالتري دارندمردان نسبت به زنان میزان امید به آینده نتایج نشان داد 

بینی یا امید  خوش ،جنسیتی و نابرابري هاي اجتماعی شاید بتوان گفت محدودیت. است) 1387(محمدي

هاي  قایسه امید به آینده بین دانشگاهم. دشو و موجب کاهش آن می می دهد زنان به آینده را تحت تاثیر قرار

تفاوت وجود دارد و دانشجویان  فهاي مختل بین امید به آینده دانشجویان دانشگاه ،نشان داد نیز مختلف

هاي اقتصادي  سرمایهبهرمندي بیشتر از رسد  به نظر می .یزان امید به آینده را دارندم دانشگاه آزاد باالترین

و به آینده امید بیشتري  بدانندتر  و رسیدن به اهداف خود را محتمل احتمال موفقیت این افراد دهموجب ش

 دانشجویان دوره دکترا بیشترین و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ،از نظر مقاطع تحصیلی .داشته باشند

بین ترم تحصیلی  .است) 1390(همسو با تحقیق علیزاده اقدم که میزان امید به آینده را داشتندکمترین 

در نتیجه با باالرفتن ترم تحصیلی، امید به آینده  .دارد دانشجویان و امید به آینده رابطه معناداري وجود

شده در دانشگاه، بر امید به  توان گفت با افزایش زمان سپري بر این اساس می. یابد دانشجویان نیز افزایش می

هاي مختلف  بین رشتههاي این پژوهش نشان داد  یکی دیگر از یافته. شود آینده دانشجویان افزوده می

 ترم تحصیلی

 درآمد خانواده

07./- 
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و ) 1389(لهیامید به آینده دانشجویان تفاوت وجود دارد که همسو با نتایج پژوهش عبدالتحصیلی و 

  .است) 1387(و محمدي بهروزي

 امید یعنی .اند امید به آینده باالتري داشته ،رندپاسخگویانی که پدرانشان از تحصیالت باالتري برخوردا

 براي آینده خویش و می کنندافراد تحصیلکرده هدفمند عمل معموال زندگی که  براي برنامه داشتن

فزونی می امید آنها را به آینده و  می دهدقرار نگرش فرزندان را نیز تحت تاثیر  این عامل. ریزي دارند برنامه

  بخشد

هویت افرادي که  داد،اي و امید به آینده نشان  حرفهبین دو متغیر هویت از بررسی رابطه  نتایج حاصل

همسو با نتایج پژوهش گومز و  -تري نیز برخوردارند قوي اي باالتري دارند از امید به آینده حرفه

هویت با ثبات با امید به آینده باال ارتباط  وجود این موردکهدر استرایکر، بورك و گالسر  )2003(فیشر

  .معناداري دارد

در نتیجه در  شود و موجب هدفدار شدن زندگی می می دهدهاي زندگی انسان به آنها امید  سرمایههمچنین 

نتایج نشان داد که  .این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و اجتماعی و امید به آینده پرداخته شد

 از طرفی و )1390(وجود دارد که همسو با نتایج تحقیق علیزاده اقدم این متغیرهارابطه معنادار و مثبتی بین 

در رابطه با شبکه روابط و سرمایه اجتماعی با امید به آینده ) 1972(و مندلر) 1977(ریمان همسو با نظریه

  . دشو گی و افزایش امید به آینده میزیرا ارتباط با افراد و محیط اجتماعی موجب کاهش افسرد ،افراد است

از میزان امید به آینده اند  داشتهتري  مثبتچشم انداز شغلی که  دانشجویانیبراساس یافته هاي استنباطی، 

نشان داد  نیز رگرسیونبررسی نتایج حاصل از  .دتر هستن بین باالتري نیز برخوردارند و نسبت به آینده خوش

کننده امید  تغیرهاي تبیینمهمترین م اي، درآمد خانواده، سن و جنسیت هویت حرفهمتغیرهاي ترم تحصیلی، 

هاي زندگی  هاي اجتماعی در رابطه با افزایش سرمایه گذاري سیاستریزي و  ش برنامهافزای .ه هستندبه آیند

. امید به آینده در بین افراد شودتواند موجب افزایش  یه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میافراد از جمله سرما

هاي دانشجویان و کمک به آنها در جهت شکوفا کردن  توانند با شناخت توانمندي می ها همچنین دانشگاه

اشتغال  زندگی تحصیل و و زمینه موفقیت آنان را در هنداستعدادها میزان امید به آینده آنان را افزایش داین 

  .فراهم آورند

  



17 

 

  منابع 

 د بعاارس و اشی مدورپري فعالیتهاان بطه بین میزراسی ربر"). 1391(. اسکندري فرد، حسین

  .114- 136: شماره بیست و پنجم، سال هشتم .شناسی تربیتی فصلنامه روان ."زانموآنشداهویتی 

 بررسی رابطه معناي زندگی و امیدواري در دانشجویان "). 1387(.نوراله  ،محمدي بهروزي، نوروز و

  .مجموعه مقاالت چهارمین سمینار سراسري بهداشت روانی ."دانشگاه    شیراز

  نشر نی :تهران .مرتضی کتبی  .واژگان بوردیو .)1385(.اولیویه  ،فونتنشویره، کریستی ین و  

 شماره دوم .رشد آموزش اجتماعی ."تبیین جامعه شناختی امید به آینده"). 1389(. عبدالهی، مهرناز :

34-41.  

  رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواري و حمایت "). 1389(. هدي،  شرف الدینعسگري، پرویز و

، 3دوره  .فصلنامه یافته هاي نو در روانشناسی ."اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان

  .36- 25:  9شماره 

 بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر "). 1391(. علیزاده اقدم، محمد باقر

  .206-189: ، شماره چهارم23سال  .جامعه شناسی کاربردي ."آن

 زن در توسعه و  ."مایه بر هویت جمعی زنانتاثیر اشکال مختلف سر"). 1390(. قادر زاده، امید

  .65-35: سال نهم، شماره سوم .سیاست

 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر "). 1388(.احمد  ،عابدي قاسمی، افشان و

  .40- 17: شماره چهل و یک .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي ."میزان شادکامی سالمندان

  ،سطح امیدواري در دانشجویان سال اول و سال آخر رشته"). 1388(. اشرف الساداتگیتی قریشی  

  .56- 45: دوره سوم، شماره دوازدهم .اندیشه و رفتار ."شناسی روان

 ماهنامه رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ."گیري هویت دینی چگونگی شکل"). 1385(. ملک عباسی. 

  .36-56: دوره دوازدهم، شماره بیست و پنجم

 تحلیل روابط بین معناي معنوي با بهزیستی معنوي، "). 1390(.ایلناز  ،سجادیان نادي، محمدعلی و

شناختی، امید به آینده و هدفمندي در زندگی  شادي ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روان

  .68- 54: سال دهم، شماره سوم .طلوع بهداشت ."دانشجویان



18 

 

 رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان"). 1382(. کالنتري، صمد وحیدا، فریدون و: 

سال هفدهم،  .مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ."مطالعه موردي یازده دانشگاه دولتی شهر تهران

  .92- 59: شماره دوم

 با تاکید (بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی"). 1388(. هزارجریبی، جعفر و پروانه آستین افشان

  .146- 119: سال بیستم، شماره اول .جامعه شناسی کاربردي. ")تهران بر استان

 بررسی رضایت از زندگی و جایگاه و احساس "). 1388(. هزارجریبی، جعفر و رضا صفري شالی

-7: سال اول، شماره سوم .فصلنامه انتظام اجتماعی ."مطالعه در بین شهروندان تهرانی: امنیت در آن

28.  

  

 Bronk, k. c., Hill, P.L, Lapsley, D.k., Talib, T.L.&Finch, H. (2009). 
"Purpose, hope, and Life Satisfactionin three age groups". Journal of 
positive psychology, Vol. 4: 500- 510. 

 Burke; P. (2006). "Identity change". Social Psychology Quarterly, Vol. 69; 
81-96. 

 Gomez, R. & Fisher, J. W. (2003). "Domains of spiritual Well-being and 
Development and Validation of the Spiritual Well-being Questionnaire". 
Personality and Individual Difference, 35:1975-1991. 

 Pinquart, M. (2001). "Age differences in perceived positive Affect, 
negative affect and affect balance in middle and old age".  Journal of 
Happiness Studies, Vol.  2: 375- 405. 

 Robinson, L. (1983). Psychiatric Nursing: Human Experience. 
NewYork:Saunders Company 

 Rodriguze, D. (2006). "Colombian happiness, hope on interdisciplinary 
look at the correlation between explanatory style, cultural and 
satisfaction". Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 52: 1260 – 
1284. 

 Rustoen, T., Cooper B. A., Miaskowski, C. H.(2010)."The Importance of 
Hope as a Mediator of Psychological Distress and Life Satisfaction in a 
Community Sample of Cancer Patients". Cancer Nursing.Vol.33 (4):258-
67. 

 Sherwin, E.D., Elliott, T.R., Rybarczyk, B.D., Frank, R.G., Hanson, S. & 
Hoffman, J. (2006). "Negotiating the reality of care giving: hope, burnout 
and nursing". Journal of Social and Clinical Psychology, 11: 129-139. 



19 

 

 Snyder C. R, Harris C., Anderson J. R. (1991). "The will and the ways: 
development and validation of an individual-differences measure of 
hope". Journal of Personality and Social Psychology, 60: 570-585. 

 Snyder C. R., Rand K. L., Siigmon D. R.( 2002). "Hope theory: Amember 
of positive psychology family". In C. R. Snyder & Lopez. Handbook of 
positive psychology. New York: Oxford University Press: 257-256. 

 Steger M.  F., Kawabata Y., Shimai S. (2008)."The meaningful life in 
Japan and the United States: Levels and correlates of meaning in life". 
Journal of Research in Personality, 42: 660–678. 

 Stets, J. E. (2007). "Identity Theory and Emotion". In Handbook of the 
Sociology of Emotions, by Jan E. Stets and Jonathan H. Turner(Eds.) United 
States of Amrica: Springer. 

 Valle. M.f. (2006). "An analysis of hope as a psychological strength". 
Journal of School Psychology. 44: 393-406. 

 You, S., Furlong, M. J. , Felix, E., Sharkey, J. D., &Tanigawa, D. (2008). 
"Relations among school connectedness, hope, life satisfaction, and bully 
victimization". Psychology in the Schools, 45: 5-25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

A Study on Social Factors Affected Youth Hope to Future (Case 

Study: University Students in Yazd)  

Hossein Afrasiabi  

Ph.D., Assistant Professor in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran 

Fahimeh Khoobyari  

Master degree in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran 

Shafie Ghodrati 
 Ph.D., Assistant Professor, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Khorasanrazavi, Iran  

Saeid Dashtizad 
 Master degree in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran 

Received: 24 Feb. 2016   
Accepted:24  May 2016 

 
Hope to future is a vital factor for social welfare, individual happiness and a 

source of social dynamism and progress. The study is to investigate the social 

factors affected youth (university students in Yazd) hope to future. The research 

conducted in quantitative approach and research method was survey. Data 

gathered through a questionnaire answered by 450 students of Yazd city 

universities who were selected by random cluster sampling method. Descriptive 

results showed that youth’s hope was upper than average scale and hope 

changed based on grade and field. Also, men reported more hope to future than 

woman. Semester, family income, professional identity, age and gender are the 

most important explanatory variables in hope to future for the sample. Proper 

planning can help students to recognize and strength the capabilities of 

belonging to the social role and hope to future and improve their success in life, 

education and employment. 

Keywords: Hope, Social Capital, Culture Capital, Career Prospects and 

Professional Identity 


