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 چکیده

در  امکانات و شرایط موجود در دستیابی به هدف وخود  های تواناییحالتی روانی و باور مثبت در فرد نسبت به امید و امیدواری 

عنصر انگیزشی برای پیشرفت هر جامعه  ترین مهممثبت است و  های فعالیت سوی بهزندگی است. امید و امیدواری محرک فرد 

 ای گونه بهکه کارآمدترین قشر جامعه هستند ضروری است. روحیات جوانان جود این روحیه در جوانان و رو ازاین باشد میو فرد 

تزریق کرد. با  ها آنروحیه امید یا ناامیدی را به  راحتی به توان میزیادی از محیط دارند به همین جهت  است که اثرپذیری

 کنندگان تثبیت عنوان به ها آنو نقش  موضوعات در بیانیه گام دوم انقالب توجه به جوانان ترین مهمتوجه به اینکه یکی از 

انقالب تبیین گردیده حل آن را  که مشکلی در هر جااسالمی است. در این بیانیه  انقالب در پنجمین دهه عمر انقالب های پایه

گفتگو با . امید صادق که در باشد میامید  که روح اصلی کل این بیانیه است ها حل راهبه جوانان سپردند و روح اصلی همه این 

تحلیلی مبتنی بر مطالعات دینی اطالعات  -جوانان خود را بیشتر به ظهور کشیده است. در این مقاله با رویکرد توصیفی

 باید است که بر این اساس معنی و مفهوم امید و امیدواری و حقایقی که شده  آوری جمعاسنادی  -ای کتابخانهبه روش  موردنظر

جهاد جوانان  ترین ای ریشهکه  ها آنرهبری بر امید در جوانان و عوامل امید و امیدواری در  تأکیدمورد توجه قرار گیرد و علت 

 .گیرد میآن مورد بررسی قرار  باشد و آثار امید و امیدواری در می
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