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بع کنترل و سبک هاي اي فرهنگی، شیوه هاي فرزندپروري، منارزش هارابطه بین 

  استان بوشهر اسنادي با خودباوري جوانان 

  ١سید موسی گلستانه

  

٤/٥/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  
٢/٩/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 

هاي  روي سایر جنبه ردهد و ب یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فرد را تشکیل می ،خودباوري

. هـاي شخصـیت خواهـد شـد     گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبـه  شخصی انسان اثر می

منـابع کنتـرل و سـبک    ي فرهنگی، شیوه هاي فرزندپروري، ارزش هاتعیین رابطه بین  ،هدف پژوهش حاضر

. توصیفی و از نوع همبستگی است ،روش تحقیق حاضر. بودهاي اسنادي با خودباوري جوانان استان بوشهر 

هاي مختلف استان بوشهر، به روش  بوشهر بود که از بین شهرستان استانجوانان  تمامیجامعه آماري شامل 

ابزارهـاي پـژوهش حاضـر شـامل     . گردیدندب انتخانفر  3000تعداد نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي 

ي ارزش هاروزنبرگ و خودباوري هاي اسنادي سلیگمن، منبع کنترل لوینسون، مقیاس  پرسشنامه هاي سبک

جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اسـتفاده  . بودفرهنگی هافستد 

با خودباوري و فرهنگ توزیع قدرت  زن ساالري -نگ مردساالرينتایج تحلیل داده ها نشان داد که فره. شد

شیوه فرزندپروري استبدادي با خودباوري و شیوه فرزند پروري منطقی بین . ردرابطه معکوس معنی داري دا

معنـی داري وجـود   بـا خودبـاوري رابطـه    و بیرونـی  منبع کنترل درونی بین . دست آمده رابطه معنی داري ب

. بـا خودبـاوري داشـتند   معنـی داري  رابطـه  و بدبینانـه  هاي اسنادي خوشبینانه  سبک ،راز طرف دیگ. داشت

بنابراین، بر اساس نتایج تحقیق می توان گفت که منبع کنترل درونی و سـبک هـاي اسـنادي خوشـبینانه بـه      

  . خوبی می توانند خودباوري جوانان را پیش بینی نمایند

  

  جوانان پروري، منبع کنترل، سبک اسنادي و ، فرزندفرهنگی ارزشخودباوري،  :يکلیدواژگان 
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  مقدمه

هـاي خداونـدي از    از یک نظر فرصتی طالیی براي به فعل در آوردن بخشش ودوره حساسی است  ،جوانی

 رشد برجسته و مهم مرحله جوانی هاي سالاز طرف دیگر، . باشد هاي متعدد و متنوع می طریق کسب تجربه

 ایجاد هاي اجتماعی، مهارت رشدجهت  در جوانان به کمک .رود می شمار به فرد روانی و اجتماعی و تکامل

 بـا محـیط   موفـق  سـازگاري  جهت در آنها به کمک همچنینو  مشکالت با برخورد افزایش خودباوري در یا

  ). 1390شعاري نژاد، (رسند  می نظر به جامعه ضروري در سازنده و مؤثر زندگی و اجتماعی

شناس معروف است و به ارزیابی شناختی فـرد در   روان )1977(اعی توسط بندورا م ابدک مفهویخودباوري 

 عنـوان  خودباوري به. آمیز تکالیف یا امور اشاره دارد هاي خود براي انجام موفقیت ها و قابلیت مورد توانایی

 حفـظ  و دهد فزایشا در فرد را ارزشی خود احساس که اي گونه به رویدادها تفسیر و تعبیر توانایی و ظرفیت

قـرار   اجتماعی بندورا –م خودباوري در مرکز نظریه شناختیمفهو ).2006، ١کرنیس(است  شده تعریف کند،

به بیان . اشاره دارد ها ود در انجام وظایف و مسئولیتهاي خ هاي فرد به توانایی دارد که به باورها یا قضاوت

عالوه بـر احساسـات و   . شود نامیده می "باوريخود" ها و احساسات افراد نسبت به خودشان برداشتدیگر، 

کنترل رویدادهایی  ی آنها در مبارزه جویی با زندگی، امیدواري وتوانایهاي افراد نسبت به خودشان،  برداشت

اي در  هایی هستند که اثر آنها بر سالمت انسان به نحوه گسـترده  افتد نیز از جمله مولفه که براي آنها اتفاق می

خودبـاوري  کارکردهـاي   ).2010، ٢موتلو، بالبگ و کمـرك (گرفته است قرار ید ئشناسی مورد تا روانادبیات 

سالم به طور فعال در ابعاد مختلف زندگی از جمله موفقیت، پیشرفت خشنودي و نیروي الزم براي مقابله با 

ضعیف، نقش قاطعی  خودباوريبرعکس، . شود هاي قلبی منعکس می هایی از قبیل سرطان و ناراحتی بیماري

اشـتهایی، خشـونت،    اي از اختالالت روانی و مشکالت اجتمـاعی از قبیـل افسـردگی، بـی     در رشد مجموعه

  ).2008، ٣دانلی، یانگ، پیرسون، پنهولو و هرناندز( اضطراب، جوع و رفتارهاي مخاطره آمیز دارد

 هاي قضاوت .است انسان رفتار تنظیم عوامل مهمترین از یکیباوري خود که بود باور این بر )2006(بندورا 

 با افراد .ستفشارآور ا موقعیت خود هاي ویژگی و کیفیت از بیشتر موقعیت، یک در فرد ناکارآمدي

 بر که موقعیتی هر در افراد این بنابراین، .دارند خود هاي توانایی درباره اي بدبینانه تفکرات کم،باوري خود

                                                 
1. Kernis 
2. Mutlu, Balbag and Cemrek 
3. Donnelly, Young, Pearson, Penhollow and Hernandez 
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 سخت تکالیف باال، باوري خود با افراد مقابل در .کنند می دوري باشد، راترف هایشان توانایی از آنها نظر اساس

 را انگیزبر چالش تکالیف آنها. گیرند می نظر در شوند، مسلط آنها بر توانند می که هایی چالش عنوان به را

 ظحف تالششان مشکالت، وجود صورت در و یابد می بهبودآنها باوري خود حس سریعتر کنند، می انتخاب

کند و مانند  دهد و مجهزشان می ها انرژي می به انسانخودباوري  ).2004، ١کارادیماس و کاالنتزي( شود می

یابد و  آمیز زندگی افزایش می از طریق تجارب موفقیت خودباوري. کند براي کار و فعالیت عمل می گر تسهیل

 ، بهامروزه ).2008 ،2تانیگوا وشارکی  ،فیلیکس ،فرلنگ ،یو(یابد  تجارب شکست تقلیل میۀ به واسط

افراد توجه شده، اما هنوز ارزش کاربردي و سالمتی هاي اصلی در  به عنوان یکی از مؤلفه خودباوري

  ). 2008، 3شرانک و استانگلینی( مبهم باقی مانده استخودباوري بینی کنندگی  پیش

دهد و به طور حتم روي سایر  یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فرد را تشکیل می ،خودباوري

هـاي شخصـیت یـا     گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سـایر جنبـه   هاي شخصی انسان اثر می جنبه

هـاي روانـی گونـاگون ماننـد افسـردگی،       گـذار بیمـاري   ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایـه 

اي روانشناختی است که تـأثیر   پدیده ،خودباوري ).1390بیابانگرد، (شود ... کمرویی، افت تحصیلی، ترس و 

به معنی برداشت شـخص دربـاره    خودباوري). 2002، ٤کروکر(قاطعی بر ابعاد عاطفی و شناختی انسان دارد 

ارزشی که فرد درباره خود قائل است، عموماً نشات گرفته از اهمیتی است که . ارزش و اهمیت خویش است

اند کـه سـالمت و بهزیسـتی بـا      هساختها آشکار  پژوهش بتازگی). 1380ادي، لطف آب(دهند  والدین به او می

از واریـانس مشـترك معنـاداري هـر دو مؤلفـه بهزیسـتی و شـادکامی        خودباوري د و نرابطه دارخودباوري 

  ). 2000، ٥زیمرمن(برخوردار است 

اك وي از خـودش، رابطـه   فرد و نگرش و ادرباوري شناسان از این واقعیت که خود ي اخیر، روانسال هادر 

گـرین، میلـر،   ). 2011، ٦تـال (انـد   بسیار نزدیکی با چگونگی یادگیري و رفتار او دارد، به خـوبی آگـاه شـده   

    را عـاملی مهـم در   بـاوري  خود )1389ختیـارپور، حـافظی و بهـزادي،    ؛ بـه نقـل از ب  2004( ٧کروسن و آکی

ري به عنوان یـک عامـل انگیزشـی، فعـال     وابخود. قلمداد کردندتخصصی هاي  در حوزهموفقیت پیش بینی 

                                                 
1. Kruglanski  and Higgins 
2. You, Furlong, Felix, Sharkey and Tanigawa 
3. Schrank and Stanghellini 
4. Crocker  
5. Zimmerman 
6. Tella 
7. Greene, Miller, Crowson  and Akey 
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بیشتر به  ، اما)2009، ١جین و داوسون(باشد  کننده و جهت دهنده و فشار آنان به سوي اهداف مورد نظر می

، ٢سـانگ، والـک، بـراك و تانـدر    (شـود   هاي اصلی رفتاري به خصوص تغییر رفتار توصیف می عنوان مؤلفه

 ازخودبـاوري   .کنند می کسب پیرامونی هاي پدیده و خود درباره را ورهاییبا زندگی، طی در ها انسان). 2010

 زنـدگی  مختلـف  ابعـاد  بـین  و توازن تعادل ایجاد و زندگی کیفیت در بنیادین نقش که است باورهایی جمله

 بـر  کـه  اسـت  ویـژه  هـاي  موقعیـت  در او توانایی مقابلـه  مورد در فرد باور معناي بهباوري خود. دارد انسان

 این کننده تعیین و تأثیرگذار است انسانی تجربه سطوح مختلف در انسان هیجانی و رفتاري فکري، وهايالگ

 خواهد تالش آن انجام براي اندازه چه تا فرد ،شد شروع اگر خیر و یا شد خواهد شروع رفتاري آیا که است

تـالش، کوشـش،    ).2006دورا، بن(داد  خواهد نشان خود از استقامت چه مقدار مشکل با رویارویی در و کرد

یابـد   شود و به وسیله خودباوري باال افزایش مـی  استقامت و یادگیري ما بوسیله خودباوري پایین محدود می

  . بسیار حائز اهمیت استپیشایندهاي مهم خودباوري جوانان  بنابراین بررسی). 2005، ٣بندورا و شانک(

 فـردي  خـود  بـر  خود جمعی که هایی فرهنگ در. نگ استجوانان، فره خودباوريمهم یکی از پیشایندهاي 

 مختـاري  خـود  و پـذیرش حمایـت   از و شـده  بنـا  تنبیهـی  هاي روش برتربیتی  هاي شیوه معموال دارد، غلبه

 مـورد  در کـه  کـودکی  ها، فرهنگ این در). 2008، ٤کاراگوزوغلو، کهوه و ادمیسوغلو( نیست خبري فرزندان،

اسکات، شانن و (کنند  می سرزنش را او دیگر، بزرگساالن و شود می تنبیه سهمدر در تردید کند، قدرت مرجع

و ممکن است برونداد فرآیند اجتماعی فوق، شهروندي باشد که عزت نفـس پـایین دارد،   ) 2004، ٥کارولین

هـارجی و  (بـرد   بطور کلی از لحاظ پایین بودن سالمت روانشناختی، رنج می و وي ضعیف استباوري خود

  ). 2004، ٦دیکسون

 شکست تفسیر نحوه از است عبارت ،ياسناد هاي سبک. هاي اسنادي است سبک ،پیشایند دیگر خودباوري

  :است شده مطرح اسناد سبک سه کلی طور به. مختلف عوامل به آنها دادن علل نسبت و ها موفقیت و ها

 برابـر  در شود، می اشین شخص خود از که عواملی به پیامدها علل دادن نسبت: بیرونی -درونی اسناد 

  موقعیتی؛  یا محیطی -شخص از خارج عوامل به آنها علل نسبت دادن

                                                 
1. Jain and Dowson 
2. Sang, Valcke, Braak and Tondeur 
3. Schunk 
4. Karagozoglu, Kahve and Adamisoglu 
5. Scott, Shannon and Corolin 
6. Hargie  and Dickson 
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 یـک  به آن دادن نسبت برابر در ها موقعیت تمامی به پیامدها علل دادن نسبت: اختصاصی -کلی اسناد 

  خاص؛  موقعیت

 علـل  دادن نسبت برابر در همیشگی و طوالنی زمان مدت به پیامدها علل تعمیم: ناپایدار -پایدار اسناد 

  ). 1392بیگدلی و مددي، (کوتاه  مدت و حال زمان به پیامدها

 شانس توانایی، کوشش، چهارگانه عوامل هایدر پیشرفت، و موفقیت به معطوف هاي فعالیت در بررسی روند

 متغیرهـا منبـع کنتـرل    بر اسـاس  توان می را هایدر علّی چهارگانه عوامل. داند می موثر را تکلیف دشواري و

 یا است درونی یعنی دارد، قرار کجا در منبع کنترل متغیرها است که منبع کنترل این از منظور. نمود بندي طبقه

 آن نتواند فرد که است بیرونی عاملی برعکس، و باشد فرد اختیار در که کنترل آن است درونی عاملی .بیرونی

      هـاي اسـنادي، منبـع کنتـرل و      مـورد سـبک   در پژوهشـی  انجـام  ).1392بیگـدلی و مـددي،   (کنترل کند  را

هستند، حائز اهمیت می باشد  کشور فعال و سازنده نیروهاي از ي فرهنگی با خودباوري جوانان کهارزش ها

 .آینده کشور ایفا کنند در اساسی و جوانان خودباور می توانند نقش

والـدین   محبت اصلی یعنی شاخص دو بر یمبتن اساسی فرزندپروري شیوه متعددي چهار پژوهشگران        

در ). 2003شـفر،  (انـد   کـرده  ریـزي  طـرح  را )والـدینی  گیري سخت(والدین  کنترل و )والدینی دهی پاسخ(

  هـا  آن. کنند می اعمال را دهی پاسخ از سطح پایینی و کنترل از باالیی سطوح والدین مستبدانه، فرزندپروري

 در. کننـد  مـی  تنبیه را خود نافرمانی، فرزندان از پیشگیري براي اغلب ود رندا اطاعت خود انتظار فرزندان از

 خودگردانی و اجازه هستند دهنده پاسخ بسیار گیر سخت والدین برخالف والدین ،گیرانه سهل فرزندپروري

 ،رزانهو فرزندپروري غفلت در. کنند نمی یافته رشد رفتار انجام ملزم به را ها آن و دهند می کودکان به زیادي

 در شـیوه . اند کننده مسامحه یا کننده طرد و رنددا قرار سطح پایینی در گیري سخت و دهی پاسخ در والدین

 به و اجتماعی آنان فرزندان و هستند دهی پاسخ و از کنترل باالیی سطح داراي والدین مقتدرانه، فرزندپروري

 جوانـان  فرزند پروري آزادمنشـانه بـه  . دهند ینشان م را اندکی رفتاري مشکالت و اند کفایت با طور مؤثري

 سـبک ). 1390توزنده جـانی و همکـاران،   (آورند  دست به را نفس عزت از مفهوم پایداري تا کند می کمک

   نظـر  بـه  چنین. دارد منفی ارتباط نفس عزت با ،پذیرش پایین و سطح افراطی مراقبت با همراه فرزندپروري

      نتـایج ). 2000بنـدورا،  (باشـند   داشـته  نقـش  نیـز  با خودبـاوري افـراد   فرزندپروري هاي سبک که رسد می

. باشـد  مـی  ارتباط در نژندخویی نیز روان و پایین با عزت نفس خودباوري پایین که می دهد نشان مطالعه اي

 شواهد اما ندارد، خودباوري وجود و فرزندپروري والدین هاي شیوه رابطه مورد در آشکاري اگرچه تحقیقات
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 کودك، حساسیت،-مادر تعامالت باالي به کیفیت خودباوري باال که این بر مبنی دارد وجود اي قابل مالحظه

 فرزنـدپروري  هـاي  سـبک  بـا  توانـد  مـی  هاي والدینی ویژگی این. است مربوط مادرانه پاسخدهی گرمی و

 کفایـت  نفـس و  عـزت  براي فرد باشد و منجر به ارتقـاي  مهمی محافظتی عوامل و اشدب در ارتباط مختلفی

 تعیین هدف با در پژوهشی) 2009(ترنر، جاندلر و هفر ). 2003تامسون، هولیس و ریچاردز، (شود  اجتماعی

 کـه  ساختند مشخص دانشجویان، بر روي درونی انگیزش خودباوري و مقتدرانه با فرزندپروري سبک رابطه

  . رددا خودباوري تأثیر و مقتدرانه بر انگیزش درونی فرزندپروري

از طـرف  . بررسی این موضوع در جامعه ایرانـی حـائز اهمیـت اسـت    با توجه به مطالب گفته شده، بنابراین 

ارزش ، هاي اسـنادي، شـیوه هـاي فرزنـدپروري     پیشایندهاي مهم خودباوري جوانان به سبکاز میان  ،دیگر

ـ     کهاشاره کرد می توان و منبع کنترل  ي فرهنگیها ن پیشـایندهاي مهـم در   این تحقیق بـه بررسـی نقـش ای

فرهنگـی،  رزش هـاي  ابـین  بنابراین فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که . خودباوري جوانان می پردازد

شیوه هاي فرزندپروري، منابع کنترل و سبک هاي اسنادي با خودباوري جوانان رابطه چندگانـه معنـی داري   

  . وجود دارد

  شناسی پژوهش روش

 ،خودبـاوري جوانـان  . به صورت میدانی اجرا گردید نوع همبستگی است کهحاضر توصیفی از  طرح تحقیق

ي فرهنگی و منبع کنترل ارزش هاهاي فرزند پروري،  هاي اسنادي، نگرش تحقیق است و سبک مالكمتغیر 

رابطـه بـین    ،با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسـیون . بودند پیش بین هايبه عنوان متغیر

سـاله اسـتان    29تا 15جوانان سنین کلیه  جامعه آماري. مورد بررسی قرار گرفت مالكبا  پیش بینمتغیرهاي 

 .می باشـد نفر  352534ابر با ربنا بر آمار اخذ شده از ثبت احوال استان تعداد این افراد بکه بوشهر می باشند 

هر دو روش حجـم   در هجهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان کرجسی و فرمول کوکران استفاده شد ک

یک نمونه  ،شهرستان داشتیم 9از آنجا که تحقیق در سطح کل استان بود و  .گرفته شدنفر در نظر  380نمونه 

هـاي مختلـف    نفـر در شهرسـتان   3000ایـن   ،شهرستان یتنفري در نظر گرفته شد و به نسبت جمع 3000

براي محاسبه تعداد نمونه در شهر بوشهر  ،به عنوان مثال) *n/Nجمعیت هر شهر ( ).1جدول (توزیع شدند 

نفر می شود که برابـر   755مقدار حاصل که  88807ضرب در  352534تقسیم بر  3000: این گونه عمل شد

ابتدا به . در این تحقیق به صورت خوشه اي چندمرحله اي بود گیري روش نمونه. با نمونه شهر بوشهر است
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شـهر بـزرگ    9از هـر   سـپس انتخاب شد، ) محله 4تا  2بین (از یک شهر چند محله تصادفی صورت روش 

بـه  ) محلـه  4تـا   2بین (چند محله ) بوشهر، برازجان، گنگان، گناوه، خورموج، دیر، اهرم، دیلم و جم(استان 

الزم به ذکر است که حجـم نمونـه بـه نسـبت     . دیطور تصادفی انتخاب شد و فرایند نمونه گیري انجام گرد

 آمـده جمعیت هر شهر و نمونه انتخاب شده براي آن در جدول زیـر ارائـه   . فتگرجمعیت هر شهر صورت 

  :است

  نسبت جمعیت به نمونه در هر شهر استان بوشهر :1جدول

  جم  دیلم  اهرم  دیر  خورموج  گناوه  کنگان  برازجان  بوشهر  شهر

  16897  9965  22902  18203  26143  28159  66886  74572  88807  جمعیت

  143  85  195  155  223  240  570  634  755  نمونه

  3000  کل نمونه

  

  : در تحقیق حاضر از پرسشنامه هاي زیر استفاده شد

  روزنبرگ خودباوري پرسشنامه)RES(  

ماده  10شامل  که) 1965روزنبرگ، (باشد  می روزنبرگخودباوري مقیاس  ،گیري در این پژوهش ابزار اندازه 

. ذیرش یا ارزش خود کلی نوجوانان تـدوین شـده اسـت   خود گزارشی است و براي اندازه گیري احساس پ

یک ابزار ساده و کوتاه واجد قابلیت  ،روزنبرگ نسبت به مقیاس عزت نفس کوپر اسمیتخودباوري مقیاس 

مناسب است و براي هر گروه سنی بـا میـزان   ) همگرا و واگرا(و اعتبار ) همسانی درونی و بازآزمایی(اعتماد 

مقیـاس خودبـاوري روزنبـرگ     بـه بیـان دیگـر،     .می باشد ابتدایی قابل اجرا تحصیالت حتی در سطح پنجم

کلی به عنوان ارزیابی کلی شخص از ارزشـمندي او  خودباوري ترین ابزار استفاده شده براي درك  پرمصرف

  ). 1384محمدي، ( محسوب می گرددبه عنوان یک انسان 

  هاي فرهنگی هافستد ارزشپرسشنامه  

شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی که بـه وسـیله    ،این پرسشنامهاز تدوین  هدف     

 ،بعد اول :مورد سنجش قرار می دهد سوال 25با  بعد را 4این پرسشنامه . ، می باشدهافسد ایجاد شده است

 ،د سـوم بعـ  ؛فرهنگ فردگرایی در مقابـل جمـع گرایـی    ،بعد دوم ؛فرهنگ مرد ساالري در مقابل زن ساالري
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این آزمون در کشورهاي مختلف مـورد  . فاصله قدرتفرهنگ  ،فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان و بعد چهارم

پایایی ابـزار را   )2006( وو مطالعه نتایج . فته و اعتبار و پایایی آن مناسب گزارش شده استراستفاده قرار گ

ش داد و اعتبار پرسشـنامه را مطلـوب ذکـر    گزار 90/0تا  80/0به روش آلفاي کرونباخ در ابعاد مختلف بین 

بـراي اعتبـار ابـزار از روش تحلیـل عـاملی      ) 1392منصوري، مطیعی، شکرریز و نجاتی، (در ایران نیز . کرد

 ایـن  از و شد تایید ها داده کرویت مفروضه بارتلت، آزمون کاي مجذور معناداري به توجه بااستفاده شد که 

 داراي عمـده  عامـل  4 تحلیـل  ایـن . گرفت قرار تحلیل مورد اصلی، هاي لفهمؤ تحلیل روش از استفاده با رو

 پایـایی  .کـرد  مـی  تبیـین  را ها داده واریانس از درصد 53 رفته هم روي که داد دست به 1 باالي ویژه ارزش

  . آمد به دست 73/0 کرونباخ آلفاي روش با نیز  پرسشنامه

  بامریند( پرسشنامه شیوه هاي فرزند پروري(  

شـیوه   ،این پرسشنامه .ساخته شد طراحی و گویه است که توسط بامریند 30م اولیه این پرسشنامه داراي فر 

 شـیوه ، سـهل گیرانـه   شـیوه : والدین را در سه عامل انـدازه گیـري مـی کنـد    ادراك شده هاي فرزند پروري 

بـراي   )1991( بوراي .است پایایی این پرسشنامه تایید شده روایی و .قاطع واطمینان بخش شیوهو استبدادي 

دادي رابطـه  بمشاهده کرد که شیوه است پرسشنامه از روش افتراقی استفاده نمود و روایی این بررسی اعتبار و

شیوه سهل گیـري رابطـه معنـی داري بـا شـیوه       لیو ،دارد -48/0اقتدار منطقی  و -38/0 گیريمنفی با سهل

کـه بـیش از   از روش باز آزمایی اسـتفاده کـرد    محاسبه پایاییبراي  )1991(بوراي  .ردندا 07/0اقتدارمنطقی 

  . گزارش گردید 80/0

 هاي اسنادي سلیگمن پرسشنامه سبک  

سـؤال   10 این پرسشنامه داراي. ساخته شده است 1979در سال  سلیگمن و همکاراناین پرسشنامه توسط  

پرسشنامه حاضـر  . است سؤال 36عا جمبنابراین، . باشد سؤال می 3که هر سؤال خود شامل است یا موقعیت 

موقعیـت اسـنادهاي علـی در مـورد      6و  )موفقیـت (ثبـت  مموقعیت اسنادهاي علی در مورد پیامـدهاي   6از 

شـود تـا تصـور کنـد هـر یـک از        زمـودنی خواسـته مـی   آاز  . تشکیل شده اسـت ) شکست(پیامدهاي منفی 

گیـري اسـناد از    به هر رویداد را براي اندازه ها واقعا روي داده است و سپس علل مربوط ها براي آن موقعیت

اصلی بـه روش بـاز آزمـون     ضریب پایایی آزمون .بندي و ثبت نماید جهت ابعاد درونی، پایدار و کلی درجه

 5آزمون براي پیامدهاي خوب و بد ابعـاد درونـی، پایـدار، کلـی در یـک دوره      نتایج باز . انجام گرفته است
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اعتبـار   .)1382به نقل از واضحی آشتیانی  1982پیترسون، ( زارش گردیده است گ 75/0تا  70/0اي بین  هفته

، 64/0، پیامد بد پایدار،  30/0پیامد خوب درونی  44/0پیامد بد درونی : آمد به دست به شرح زیرآزمون نیز 

بـابکی  اسـالمی شـهر   در ایـران نیـز    . 58/0، پیامد خوب کلـی  64/0، پیامد بد کلی 54/0پیامد خوب پایدار 

 :موقعیت فرضی را از آزمون سلیگمن اقتباس کرده که پایایی ضریب آلفا عبـارت اسـت از   10تعداد )1369(

، پیامـد بـد   56/0، پیامد خوب با ثبـات  43/0، پیامد با ثبات 74/0، پیامد خوب درونی  75/0پیامد بد درونی 

  . 76/0، پیامد خوب کلی 73/0کلی 

 پرسشنامه منبع کنترل لونسون  

. .باشـد  سـؤال مـی   24ایـن پرسشـنامه داراي   . ساخته شده است 1973در سال  لونسونپرسشنامه توسط  این

اعتقـاد بـه    -و کنترل بیرونیاعتقاد به شانس  -کنترل بیرونی ،درونیزیر مقیاس کنترل  3پرسشنامه حاضر از 

هـا   ها براي آن از موقعیتشود تا تصور کند هر یک  از آْزمودنی خواسته می. تشکیل شده است افراد قدرتمند

و  از جهـت بعـد درونـی   کنترل گیري  واقعا روي داده است و سپس علل مربوط به هر رویداد را براي اندازه

در هـر کـدام از عامـل     از طریق دو نیمه سازياصلی  ضریب پایایی آزمون .بندي و ثبت نماید درجهبیرونی 

 67/0 و 73/0 ، 31/0به ترتیب اثر افراد قدرتمند  -رونیشانس و کنترل بی -هاي کنترل درونی، کنترل بیرونی

کنتـرل   ،51/0درونـی   کنتـرل : آمـد  به دست به شرح زیراعتبار آزمون نیز  ).1386قاسم زاده، ( دست آمده ب

  ).1386قاسم زاده، ( 42/0اثر افراد قدرتمند  -و کنترل بیرونی 36/0 شانس -بیرونی

  

 ي پژوهشیافته ها

از شاخص هاي آمار توصیفی . ت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاطالعات به دو صور

یـق از آزمـون   بـراي بررسـی فرضـیه هـاي تحق    . درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد مانند فراوانی،

 ،همچنین. ، تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس چند متغیري استفاده گردیدضریب همبستگی پیرسون

سـطح معنـی داري بـراي    . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت  18نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 

در جدول  .پسر بودند نفر 1622نفر دختر و  1378در این تحقیق  .در نظر گرفته شد >p 05/0آزمون فرضیه 

  :میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق ارائه شده است 2
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و  ي اسناديسبک هاو  خودباوري، شیوه هاي فرزندپروري و منبع کنترلنگین و انحراف معیار متغیرهاي میا: 2جدول 

 ي فرهنگیارزش ها

  متغیرها  میانگین  انحراف معیار  حداقل نمره  حداکثر نمره

 خودباوري  07/81  84/11  27  120

 شیوه فرزندپروري آزادگذاري  54/99  17/14  52  137

 فرزندپروري استبدادي شیوه  92/42  18/7  25  71

 شیوه فرزندپروري منطقی  16/54  80/9  24  72

 کنترل درونی  76/105 25/18  43  178

 شانس -کنترل بیرونی  16/26  41/6  6  36

 اثرافرادقدرتمند -کنترل بیرونی  55/13  37/4  5  64

 بیرونی - سبک اسنادي بدبینانه درونی 06/15  52/3  5  25

 ناپایدار - بدبینانه پایدارسبک اسنادي   78/10  85/2  5  20

  جزئی -سبک اسنادي بدبینانه کلی  88/13  08/4  5  56

  بیرونی -سبک اسنادي خوشبینانه درونی  50/11  91/2  5  31

  ناپایدار -سبک اسنادي خوشبینانه پایدار  04/11 68/2  5  20

  جزئی -سبک اسنادي خوشبینانه  کلی  41/12  76/2  5  23

  سن  68/23  74/3  15  38

  فرهنگ مرد ساالري در مقابل زن ساالري  38/3  70/0  1  7

 فرهنگ فردگرایی در مقابل جمع گرایی 04/4  75/0  2  12

  فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان  07/4  58/0  2  5

  فرهنگ توزیع قدرت  23/3  70/0  1  8

 

  .در ادامه به بررسی فرضیه هاي تحقیق پرداخته شد    

  وجـود  و چندگانـه معنـی داري   ساده وري جوانان رابطه با خودباي فرهنگی ارزش هاانواع بین

   .دارد

از ضریب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون      ،جهت پاسخ به یافته هاي مربوط به فرضیه هاي تحقیق

 -12/0زن ساالري با خودبـاوري جوانـان    -ضریب همبستگی بین فرهنگ مردساالري .شدچندگانه استفاده 

=r 01/0 است که این رابطه در سطحp< ؛بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تایید واقع گردید. معنی دار است 

ست که هر چه حالت فرهنگی از حالت تعادل فرهنگی به سمت فرهنگ زن ساالري پیش برود ان معنااین بد

بنـابراین فرهنـگ مـرد سـاالري بـا خودبـاوري رابطـه        . با خودباوري جوانان رابطه معنی داري وجـود دارد 
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اسـت   r= -12/0همچنین، ضریب همبستگی بین فرهنگ توزیع قدرت با خودباوري جوانان . دارد معکوسی

است که هـر   آناین بیانگر . بنابراین این فرضیه مورد تایید واقع گردید. معنی دار است >05/0pکه در سطح 

بنابراین، یافته به . ردبا خودباوري جوانان رابطه معنی داري وجود دا ،چه توزیع قدرت درجامعه عادالنه باشد

دست آمده حاکی از آن است که هر چه توزیع قدرت درجامعه ناعادالنه باشد با خودبـاوري جوانـان رابطـه    

جمع گرایی بـا خودبـاوري جوانـان     -ضریب همبستگی بین فرهنگ فردگراییاما  .معکوس معنی داري دارد

005/0=r  03/0ن با خودباوري جوانان ضریب همبستگی بین فرهنگ اجتناب از عدم اطمیناو=r  است که در

زن  -فرهنگ مردساالري(هاي فرهنگی  ارزشجهت بررسی رابطه چندگانه . نبودندمعنی دار  >05/0pسطح 

با خودبـاوري جوانـان از تحلیـل    ) جمع گرایی، اجتناب از عدم اطمینان و توزیع قدرت -ساالري، فردگرایی

  .تایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهدن 3 جدول .رگرسیون چندگانه استفاده شد

  فرهنگی هاي ارزشنتایج تحلیل رگرسیون خودباوري از طریق  :3 جدول

 MR RS F (p)  متغیرهاي  پیش بین  متغیر مالك
  ضرایب رگرسیون

  زن ساالري-مردساالري

  02/0  12/0  زن ساالري- مردساالري  خود باوري
95/6 

)001/0(  

12/0- =β 

63/2- =t  

001/0P<  

   

، MR=  12/0فرهنگـی بـا خودبـاوري جوانـان      يارزش هـا همان طور که مشاهده می کنید رابطه چندگانه 

02/0 =RS  95/6و با توجه به مقدار  =F  001/0این رابطه در سطح< P بنابراین این فرضیه . معنی دار است

 ارزشبهترین پیش بین کننده ) ي فرهنگیارزش هاانواع (از بین متغیرهاي پیش بین . مورد تایید واقع گردید

  .زن ساالري بوده است -فرهنگی مردساالري

سـاده و چندگانـه    شیوه فرزندپروري با خودباوري جوانـان رابطـه  انواع بین دیگر تحقیق این بود که  فرضیه

 r= -06/0ضریب همبستگی بین شیوه فرزندپروري آزادگذاري با خودباوري جوانان  .معنی داري وجود دارد

 -12/0بین شیوه فرزندپروري استبدادي با خودبـاوري جوانـان   . معنی دار نیست >05/0pکه در سطح است 

=r  17/0بین شیوه فرزندپروري منطقی با خودباوري جوانان و=r یب همبستگی در سـطح  ااست که این ضر

05/0p< دبـاوري  بین انواع شیوه هـاي فرزنـد پـروري بـا خو    جهت بررسی رابطه چندگانه . معنی دار است

  .نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد 4 جدول. از تحلیل رگرسیون استفاده شدجوانان 
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  نتایج تحلیل رگرسیون خودباوري از طریق متغیرهاي شیوه هاي فرزندپروري :4 جدول

 MR RS F (p)  متغیرهاي  پیش بین  متغیر مالك

  ضرایب رگرسیون

  استبدادي  منطقی

  باوري خود

  03/0  18/0  منطقی
10/16 

)001/0(  

18/0=β 

01/4=t  

001/0P<  

  

  04/0  21/0  استبدادي
70/10 

)001/0(  

17/0=β 

77/3=t  

001/0P<  

10/0- =β 

27/2- =t  

05/0P<  

همان طور که مشاهده می کنید رابطـه چندگانـه شـیوه هـاي فرزنـدپروري بـا خودبـاوري جوانـان                   

21/0=MR ،04/0 =RS  70/10و با توجه به مقدار  =F     001/0ایـن رابطـه در سـطح< P   معنـی دار اسـت .

)  انـواع شـیوه هـاي فرزنـدپروري    (از بین متغیرهـاي پـیش بـین    . بنابراین این فرضیه مورد تایید واقع گردید

  .بهترین پیش بین کننده به ترتیب شیوه فرزند پروري منطقی و استبدادي بوده است

 رابطه معنی داري وجود دارد بین منبع کنترل درونی با خودباوري جوانان. 

ضریب همبستگی بین منبع کنتـرل   ،r= 09/0ضریب همبستگی بین منبع کنترل درونی با خودباوري جوانان  

ضـریب همبسـتگی بـین منبـع کنتـرل بیرونـی قـدرت بـا         و  r= -25/0بیرونی شانس با خودباوري جوانان 

 . ار استمعنی د >01/0pاست که در سطح  r= -31/0خودباوري جوانان 

     بین منابع کنترل درونی، بیرونی شانس و بیرونی اثر افراد قدرتمند با خودبـاوري جوانـان رابطـه

  .چندگانه معنی داري وجود دارد

  .نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد 5 جدول

  نتایج تحلیل رگرسیون خودباوري از طریق منابع کنترل :5 جدول

 MR RS F (p)  متغیرهاي  پیش بین  متغیر مالك
  ضرایب رگرسیون

  کنترل درونی  کنترل بیرونی

  

  

  خود باوري

  09/0  31/0  کنترل بیرونی قدرت
72/48 

)001/0(  

31/0- =β 

98/6- =t  

001/0P<  
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  13/0  36/0  کنترل درونی
95/34 

)001/0(  

37/0- =β 

10/ 8=t  

001/0P<  

20/ 0=β 

39/4- =t  

05/0P<  

  

و  MR ،13/0 =RS=  36/0بطه چندگانه منابع کنترل با خودباوري جوانان همان طور که مشاهده می کنید را

بنـابراین ایـن فرضـیه مـورد تاییـد واقـع       . معنی دار است P >001/0در سطح  F=  95/34با توجه به مقدار 

) کنترل بیرونی اثر افراد قدرتمند، کنترل درونی و کنتـرل بیرونـی شـانس   (از بین متغیرهاي پیش بین . گردید

  .ترین پیش بین کننده به ترتیب کنترل بیرونی اثر افراد قدرتمند و کنترل درونی بوده استبه

 بیرونی با خودباوري جوانان رابطه معنی داري وجود دارد -بین سبک اسنادي بدبینانه درونی.   

 بـین سـبک  ، r= - 16/0بیرونی با خودبـاوري جوانـان    -ضریب همبستگی بین سبک اسنادي بدبینانه درونی

-بـین سـبک اسـنادي خوشـبینانه پایـدار     ، r= - 16/0ناپایدار با خودباوري جوانـان   -اسنادي بدبینانه پایدار

جزئـی بـا خودبـاوري جوانـان      -بین سبک اسنادي خوشبینانه کلیو  r= 17/0ناپایدار با خودباوري جوانان 

10/0 =r 05/0در سطح  مگیاست که هp< اسـنادي بدبینانـه    ضریب همبستگی بین سـبک . معنی دار است

بیرونـی بـا خودبـاوري     -و بین سبک اسنادي خوشبینانه درونـی  r= 03/0جزئی با خودباوري جوانان  -کلی

 .معنی دار نیست >05/0pاست که در سطح  r= 07/0جوانان 

  ي اسنادي خوشبینانه و بدبینانه با خودباوري جوانان رابطه چندگانه معنی داري سبک هابین انواع

   .وجود دارد

  .نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد 6 جدول

  هاي اسنادي نتایج تحلیل رگرسیون خودباوري از طریق سبک :6 جدول

 MR  پیش بینمتغیرهاي   متغیر مالك

RS F (p) ضرایب رگرسیون  

  

خوشبینانه 

-پایدار

  ناپایدار

خوشبینانه 

-کلی

  جزئی

بدبینانه 

- درونی

  بیرونی

بدبینانه 

-پایدار

  رناپایدا

  

  

-خوشبینانه پایدار

  ناپایدار
17/0  03/0  

29/14 

)001/0(  

17/0-=β 

78/3-=t  

001/0P<  
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  خودباوري

-خوشبینانه کلی

  جزئی
26/0  07/0  

10/17 

)001/0(  

27/0-=β 

42/5-=t  

001/0P<  

22/0=β 

39/4=t  

001/0P<  

    

-بدبینانه درونی

  بیرونی
30/0  08/0  

35/15 

)001/0(  

27/0-=β 

47/5-=t  

001/0P<  

19/0=β 

94/3=t  

001/0P<  

15/0=β 

37/3=t  

001/0P<  

  

-بدبینانه پایدار

  ناپایدار
31/0  09/0  

72/12 

)001/0(  

21/0-=β 

72/3-=t  

001/0P<  

21/0=β 

22/4=t  

001/0P<  

14/0=β 

16/3=t  

001/0P<  

11/0-=β 

11/2-=t  

05/0P<  

و  MR ،09/0 =RS=  31/0خودبـاوري   ي اسنادي باسبک هاهمان طور که مشاهده می کنید رابطه چندگانه 

بنـابراین ایـن فرضـیه مـورد تاییـد واقـع       . معنی دار است P >001/0در سطح  F=  72/12با توجه به مقدار 

تیب سبک اسـنادي  بهترین پیش بین کننده به تر) ي اسناديسبک هاانواع (از بین متغیرهاي پیش بین . گردید

ناپایـدار بـوده    -بیرونی و بدبینانه پایدار -جرئی، بدبینانه درونی -کلی ناپایدار، خوشبینانه -خوشبینانه پایدار

  .است

  انواع شیوه هاي فرزندپروري، منابع مختلف کنترل و سـبک هـاي   ارزش هاي فرهنگیبین انواع ،

  . اسنادي با خودباوري جوانان رابطه چندگانه معنی داري وجود دارد

  .هدنتایج تحلیل رگرسیون را نشان می د 7 جدول

  نتایج تحلیل رگرسیون خودباوري از طریق متغیرهاي پیش بین: 7 جدول

متغیر 

  مالك

متغیرهاي  

  پیش بین
MR RS F (p) 

  ضرایب رگرسیون

کنترل 

بیرونی 

  قدرت

کنترل 

  درونی

خوشبینانه 

-پایدار

  ناپایدار

خوشبینانه 

 -کلی

  جزئی

فرزندپروري 

  منطقی

  

  

  

  

  

  

کنترل بیرونی 

  قدرت
31/0  09/0  

62/48 

)001/0(  

31/0-=β 

97/6-=t 

001/0P<  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13/0  36/0  کنترل درونی
87/34 

)001/0(  

36/0-=β 

09/8-=t 

001/0P<  

20/0=β 

38/4=t  

001/0P<  

      

     β 18/0=β 14/0-=β=-35/0 49/27  15/0  39/0خوشبینانه 
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  خود

  باوري

 t=-96/7  )001/0(  ناپایدار-پایدار

001/0P<  

01/4=t  

001/0P<  

34/3-=t  

001/0P<  

خوشبینانه 

  جزئی -کلی
42/0  17/0  

39/24 

)001/0(  

33/0-=β 

40/7-=t 

001/0P<  

18/0=β 

20/4=t  

001/0P<  

22/0-=β 

65/4-=t  

001/0P<  

17/0=β 

60/3=t  

001/0P<  

  

فرزندپروري 

  منطقی
43/0  18/0  

60/20 

)001/0(  

31/0-=β 

74/6-=t 

001/0P<  

17/0=β 

75/3=t  

001/0P<  

21/0-=β 

51/4-=t  

001/0P<  

18/0=β 

75/3=t  

001/0P<  

09/0=β 

16/2=t  

05/0P<  

همان طور که مشاهده می کنید رابطه چندگانه منبع کنترل بیرونی اثر افراد قدرتمنـد، منبـع کنتـرل درونـی،      

جزئی و شیوه فرزندپروري منطقـی   -ناپایدار، سبک اسنادي خوشبینانه کلی -سبک اسنادي خوشبینانه پایدار

     P >001/0در ســطح  F=  60/20و بــا توجــه بــه مقــدار  MR ،18/0 =RS=  43/0جوانــان  بــا خودبــاوري

ارزش هـاي  انـواع  (از بین متغیرهاي پـیش بـین   . بنابراین این فرضیه مورد تایید واقع گردید. معنی دار است

ین کننده به بهترین پیش ب) ، انواع شیوه هاي فرزندپروري، منابع مختلف کنترل و سبک هاي اسناديفرهنگی

ناپایـدار،   -ترتیب منبع کنترل بیرونی اثر افراد قدرتمند، منبع کنترل درونی، سبک اسنادي خوشـبینانه پایـدار  

  .جزئی و شیوه فرزندپروري منطقی بوده است -سبک اسنادي خوشبینانه کلی

 بحث و نتیجه گیري 

ي فرهنگی، منبـع کنتـرل و   ارزش هامتغیرهاي شیوه هاي فرزندپروري، بین رابطه تعیین  ،این پژوهشهدف 

شـیوه  نتایج این پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه    . ي اسنادي با خودباوري جوانان استان بوشهر بودسبک ها

رابطه ساده و  ي اسنادي با خودباوري جوانانسبک هافرهنگی، منبع کنترل و  يارزش هاهاي فرزندپروري، 

مبتنی بـر  رویکردهاي ر نوید بخش و نشان دهنده ارزش بالقوه ها بسیا این یافته. چندگانه معنی داري داشتند

پژوهش و مولفه هاي آن به بحث درباره  ياهبا طرح فرضیه . ندبودر خودباوري جوانان شناسی مثبت ب روان

  .هاي مربوط به آنها بر اساس شواهد پژوهشی می پردازیم فرضیه هاي و تبیین یافته

است که هر چه  آناین بیانگر . بودري با خودباوري جوانان معنی دار زن ساال-بین فرهنگ مردساالري رابطه

 بنـابراین،  . معنـی داري وجـود دارد  مستقیم با خودباوري جوانان رابطه  ،توزیع قدرت درجامعه عادالنه باشد

 .داردوجـود  با خودباوري جوانان رابطه معکوس معنـی داري   ،هر چه توزیع قدرت درجامعه ناعادالنه باشد

از بین متغیرهاي پیش بین . بودهاي فرهنگی با خودباوري جوانان معنی دار  چنین، رابطه چندگانه نگرشهم
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. زن سـاالري بـوده اسـت    -مردسـاالري  ارزش فرهنگـی بهترین پیش بین کننده ) ارزش هاي فرهنگیانواع (

؛ تیلـور و  )2005(چیـونز و همکـاران   ؛ )1392(منصوري و همکـاران  هاي  ها با نتایج پژوهش نتایج این یافته

در تبیین این یافتـه هـا مـی تـوان      .همسو و هماهنگ است) 2010(و هیون و همکاران ) 2007(مونتگومري 

ها و توانایی هاي افراد مالك و معیـار توانمنـدي آنهـا     امروزه اکثر افراد بر این باور هستند که مهارتگفت 

امروزه خانواده ها بر این باور هستند که دختران ماننـد پسـران   . شندصرف نظر از این که مرد یا زن با -است

در . ها دختران پا به پـاي پسـران پیشـرفت مـی کننـد      دانشگاه بیشتردر دروس ریاضی توانمند هستند و در 

دختران کمتر در دبیرستان به رشته هاي ریاضی عالقمند بودنـد و بـه ادامـه تحصـیل در شـته هـاي        ،گذشته

که نسبت قبولی دختـران و پسـران تقریبـا برابـر اسـت و       یماما امروزه شاهد آن. داشتند مایلتر کمتمهندسی 

بنابراین، با ایجاد و گسترش چنـین  . مهندسی در دختران مشاهده می شود -گرایش زیادي به رشته هاي فنی

مردان می تواننـد مـوثر   هاي فرهنگی نیز تغییر می یابد و افراد می پذیرند که زنان مانند  نگرش ،تجربه هایی

و پسـت  در رشـته تحصـیلی، شـغل     و حـل کننـد  منطقـی  به گونـه اي  واقع شوند، پیشرفت کنند، مسائل را 

نه مردسـاالر و   ،بیشتر است که فرهنگ متعادل باشدزمانی خودباوري . به موفقیت دست یابندخود سازمانی 

فرهنگ جمع گرایی یا فرد گرایی بـا   ،همچنین .شد مورد تایید واقعدر این تحقیق نیز این یافته  .نه زن ساالر

ه جوانان احساس کنند در جامعـه تبعـیض و بـی عـدالتی و     کاما این  ،خودباوري جوانان ارتباطی نشان نداد

ی شود کـه خودبـاوري جوانـان را تضـعیف     مموجب  ارزش فرهنگیپارتی بازي وجود دارد این احساس و 

صمیم جوانان احساس کنند که در ت راگ. مندي خودشان را خدشه پذیر کندنماید و باور آنها را نسبت به توان

آنها باور مثبتی نسبت به خود پیدا مـی کننـد و خودبـاوري شـان     گیري ها نقش و مشارکت دارند، بی شک 

  .در این تحقیق نیز این یافته مورد تایید قرار گرفت. ارتقا می یابد

رابطه بین شیوه فرزندپروري  اما ،بودخودباوري جوانان معنی دار ن بین شیوه فرزندپروري آزادگذاري با رابطه

هـاي تـاك و    هـا بـا نتـایج پـژوهش     نتایج ایـن یافتـه  . بودمعنی دار  با خودباوري جوانانو منطقی استبدادي 

در شـیوه  در تبیین این یافته می توان گفت کـه  . همسو و هماهنگ است) 2010(آرسال و  )2010(همکاران 

ري استبدادي، والدینی که الگوي مسـتبدانه دارنـد در حـالی کـه از رفتـاري بـی تفـاوت و سـرد         پرو فرزند

این   .برخوردارند براي اطاعت بدون چون و چرایی فرزندان ارزش قائلند و از کودکان انتظار مسئولیت دارند

ودکان و والدین ویژگی شخصیتی ک .والدین ممکن است بگویند سؤال نکن فقط کاري را که گفتم انجام بده

مستبد این است که به سادگی مضطرب می شوند، نوسان خلق و پرخاشـگري نشـان مـی دهنـد و معمـوالً      
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بنابراین، منطقی است که شیوه فرزند پروري اسـتبدادي رابطـه منفـی بـا     . ارتباطی ضعیفی دارند هاي مهارت

الدین سهل گیر، محدودیتی را  اعمـال  و .آمد به دستدر این تحقیق نیز همین یافته . خودباوري داشته باشد

آنهـا انتظـار   . فراهم نمـی کننـد  را گونه فعالیت هیجانی  هیچزمینه نمی کنند؛ بی توجه و بی عالقه هستند و 

هـاي اجتمـاعی    ایـن کودکـان از مهـارت    .را اعمال مـی کننـد   ياندکی از کودکان دارند و کنترل هاي ناچیز

. که به دیگران احترام بگذارند و ناپختـه و خـارج از کنتـرل هسـتند    ضعیفی برخوردارند، اغلب نمی آموزند 

اما والدین مقتـدر، نسـبت بـه کودکـان      .نیامد به دستبین این شیوه با خودباوري جوانان رابطه اي  ،بنابراین

هـاي قـاطعی را    محـدودیت  ،عالوه بر اینکه افزایش مسئولیت را تشویق می کنند. ندا خود نگران و حساس

کودکان به بهتـرین   ،همانطوري که ممکن است انتظار داشته باشید .ی بینند و آنها را اعمال می کنندتدارك م

آنها متکی به خـود و مسـتقل هسـتند و از پیشـرفت بـاالیی       .وجهی زیر نظر والدین مقتدر پرورش می یابند

بـین   ،در ایـن تحقیـق  . داجتماعی و شایسته هسـتن  ،آنها در ارتباط با دیگران خوشنود، صمیمی. برخوردارند

  .آمد به دستي رشیوه فرزندپروري مقتدرانه با خودباوري جوانان رابطه معنی دا

هـاي   هـا بـا نتـایج پـژوهش     نتایج این یافتـه . بودبین منبع کنترل درونی با خودباوري جوانان معنی دار  رابطه

افرادي کـه داراي   توان گفت کهدر تبیین این یافته می . همسو و هماهنگ است )2000(جانسون و همکاران 

آنهـا مسـائل و   . هستند، بر وقایع و رویدادهاي زندگی شان کنترل دارند و مسـلط هسـتند   منبع کنترل درونی

مشـکالت   مشکالت را علت یابی می کنند و سعی می کنند مسائل و مشکالت پیش آمده را مدیریت کنند و

ی کنند و موفقیت ها و شکست هاي خـود را بـه شـانس،    تالش م انهجدآنها م. حل نمایندبه طور منطقی  را

به همین دلیل است که منبع کنتـرل درونـی بـا خودبـاوري     . بدبیاري و تقدیرات و مقدرات نسبت نمی دهند

افرادي که کنترل بیرونی دارند بر این باور هستند که پیامد کارهایشـان تحـت    .جوانان رابطه معنی داري دارد

آن را به شـانس و   ،به طور واضح تر این که اگر موفقیتی کسب کردند. ز خودشان استتاثیر عواملی بیرون ا

هاي خودشـان مثـل    به ویژگی آن را ،آسانی تکلیف و یا کمک معلم نسبت می دهند و اگر شکست بخورند

ـ    . اینکه استعداد کافی ندارم و یا توانایی من در همین حد است، نسبت می دهند رل بنـابراین افـرادي کـه کنت

بـه همـین دلیـل    . موفقیت ها و شکست هاي خود را به شانس نسبت می دهنـد  ،بیرونی از نوع شانس دارند

در این تحقیق نیز بـین  . است که این نوع کنترل بیرونی یا با خودباوري رابطه ندارد و یا رابطه معکوسی دارد

افرادي که کنترل بیرونـی  . ود داردمنبع بیرونی کنترل از نوع شانس با خودباوري جوانان رابطه معکوسی وج

 -از نوع قدرت دارند براین باور هستند که پیامدهاي رفتارشان تحت تاثیر افراد بیرونی قدرتمنـد مـی باشـد   



18 

 

مثال معلم بر روي موفقیت من نقش دارد، مدیر مدرسه باعث پیشـرفت مـن شـده اسـت، پیشـرفت مـن در       

ین تحقیق نیز بین منبع کنترل بیرونی قدرت با خودبـاوري  در ا. است مثبت مدیرویژگیهاي کارخانه به علت 

     .جوانان رابطه معکوس معنی داري وجود دارد

معنـی   با خودباوري جوانان و بدبینانه پایدار و ناپایدار بیرونی -اسنادي بدبینانه درونی يسبک هابین  رابطه

بـا  جزئـی   -و خوشـبینانه کلـی  دار ناپایـ  -ضریب همبستگی بین سبک اسـنادي خوشـبینانه پایـدار   . بوددار 

جانسون  ،)2002(سلیگمن هاي  ها با نتایج پژوهش نتایج این یافته. آمد به دستخودباوري جوانان معنی دار 

در تبیین این یافته می توان گفت . همسو و هماهنگ است )2006(اشنایدر و همکاران  و )2000(و همکاران 

قابل ذکـر اسـت کـه    . نیماز قواعدي استفاده ک ي خودوجیه رفتارهابراي ت ما این است کههدف  اسناددر که 

در واقـع،  . انسان ها همیشه براي توجیه پیامد رفتارهاي خود به تحلیل روابط علت و معلولی نمـی پردازنـد  

زیرا موفقیت و شکسـت مـورد    ،بسیاري از رویدادها که قابل پیش بینی هستند معموالً نیازي به اسناد ندارند

، پیامدهایی پیش بینی شده هستند، اما ناهمخوانی پیامدهاي مورد انتظار بـا پیامـدهاي واقعـی موجـب     انتظار

 .حالت ناخوش آیند تردید و دودلی می شود که مردم به کمک مکانیزم اسناد براي رفع آن تـالش مـی کنـد   

ا برخـی از آنهـا بـه    زیـر  ،رویدادهاي زندگی همسان عمل نمی کننـد  افراد در تبیین علمی از ،طبق مطالعات

حوادث مثبت را به عوامـل درونـی، پایـدار و کلـی      ،اقتضاي سبک تبیین خوش بینانه حاکم بر رفتار خویش

امـا  . نسبت می دهند، در حالی که حوادث منفی را به عوامل بیرونی، ناپایدار، و اختصاصی مربوط می سازند

حـوادث مثبـت را بـه عوامـل بیرونـی،       ،ر خـویش برخی دیگر به اقتضاي سبک تبیین بدبینانه حاکم بر رفتـا 

ناپایدار، و اختصاصی نسبت می دهند، در حالی که حوادث منفی را به عوامل درونی، پایدار و کلـی مربـوط   

بدیهی است این ناهمسانی ضمن آنکه در عوامل مختلفی ریشـه دارد، بـا پیامـدهاي متفـاوتی نیـز      . می کنند

کسانی که رویدادهاي منفی را با توجه به عوامل درونـی،  ) 1984( یگمنو سل پیترسون طبق نظر. همراه است

و در نتیجـه افسـردگی دارنـد، در حـالی کـه       پایدار و کلی تبیین می نمایند، آمادگی بیشتري براي درماندگی

وقتی شاگردان خـود  . سبک تبیین خوش بینانه از احساس درماندگی و ابتال به افسردگی پیش گیري می کند

مثل فقدان کوشش یا ناکـافی بـودن دانـش و    (نا می بینند و شکست هاي خود را به عوامل قابل کنترل را توا

نسبت می دهند، احتماالً بر راهبردهایی متمرکز می شوند که موفقیت آنها را در آینده تضمین ) اطالعات خود

لـل پایـدار و غیرقابـل    اما مشکالت انگیزشی آنها وقتی ظاهر می شود که شکست هاي خـود را بـه ع   ،کنند

انتظار شکست بیشـتري   و می یابدزیرا در چنین شرایطی انگیزه آنان براي تالش کاهش  ،کنترل نسبت دهند
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یک بار شکست خوردن، دانش آموزان را نگران نمی کند، اما شکست هاي مکرر  .را در آینده خواهند داشت

به همین دلیـل ضـمن هشـدار    . ر تردید می نمایدحتی مصمم ترین شاگردان را درباره توانایی هاي خود دچا

تمهیداتی فراهم شود تا دانـش آمـوزان    می گردد، پیشنهاد دانش آموزاننسبت به عدم تضعیف توانایی هاي 

 اسناد دهند تا از تضعیف فرآیندهاي انگیزشی آنهـا ) نه توانایی(موفقیت و شکست خود را به تالش خویش 

  . جلوگیري شود

ارتباط بین اسناد با سالمت روانی نوجوانان و تاثیر آن در عملکرد بعدي آنها، به مربیـان  جه به بنابراین، با تو

یعنی به ؛ تا نسبت به چگونگی تبیین شاگردان از عملکردهاي خویش توجه ویژه نشان دهند شودتوصیه می 

نه بـه   ،نسبت دهند) عامل ناپایدار(آنها بیاموزند تا شکست هاي خود را به عدم تالش و کوشش کافی خود 

که عاملی پایدار است تا ضمن تسهیل عملکردهاي تحصیلی، سالمت روانی آنها نیـز   ضعف توانایی خویش

نسـبت دادن  . اسنادها در برخی موارد می توانند واکنش هاي هیجـانی انسـان را تعـدیل کننـد     .تقویت گردد

امـا نسـبت    ،ه هیجان غرور مـی انجامـد  می شود و ب خودباوريموفقیت ها به عوامل درونی موجب افزایش 

نسبت دادن  ،همچنین. به عوامل بیرونی، به احساس سپاسگزاري و قدردانی منتهی می گردد موفقیت هادادن 

به هیجان امید می انجامد که به موجب آن انتظار تکرار ) اعم از درونی و بیرونی(موفقیت ها به عوامل پایدار 

از طرف دیگر، چنانچه شکست ها ناشی از قصـور فـرد و قابـل پیشـگیري     . موفقیت ها نیز افزایش می یابد

ارزیابی شوند به احساس گناه منجر می گردند، اما احساس شرم وقتی حاصل می شود که شکست ها کنترل 

همین طور احساس خشم وقتی پدیدار می شود که شکست هـا  . شوندنناپذیر و ناشی از قصور فرد ارزیابی 

خارجی و کنترل پذیر ارزیابی شده باشند، اما احساس تأسف وقتـی حـادث مـی شـود کـه      ناشی از شرایط 

اسناد رویدادهاي منفی بـه عوامـل   . شکست ها ناشی از دخالت شرایط خارجی و کنترل ناپذیر توجیه شوند

ب اما با اسناد آن به عوامل بیرونی می توان از پیامـدهاي نـامطلو   ،می شود خودباوريدرونی موجب کاهش 

بیرونی با خودباوري و اسناد بدبینانه  -در این تحقیق نیز بین اسناد بدبینانه درونی. جلوگیري کرد خودباوري

 . آمد به دستناپایدار با خودباوري رابطه منفی معنی داري  -پایدار

 کننـد، امـا پـس از   می پس از رویدادهاي منفی و شکست بر مداخله علل خارجی تأکید  جوانان و نوجوانان

نـوع اسـناد موفقیـت و شکسـت     . رویدادهاي موفقیت آمیز بر اهمیت عوامل درونـی تأکیـد بیشـتري دارنـد    

یعنـی موفقیـت خـود را بـه عوامـل درونـی نسـبت مـی دهنـد تـا            ؛آنهاست خودباوريدانشجویان متاثر از 

ر مسئولیت و با انکا می دهنداما شکست ها را به عوامل خارجی نسبت  ،خویش را افزایش دهندخودباوري 
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بـا  جوانـان  از طرف دیگـر، چنانچـه عملکـرد    . خویش اجتناب می کنندخودباوري عملکرد خود، از کاهش 

نسبت مـی دهنـد، در   ) مثل استعداد(انتظارات آنها هماهنگ باشد، عملکرد خود را به عوامل درونی و پایدار 

اما واقعیت این است کـه  . خواهند داد ربط) مانند شانس(غیر این صورت این رویدادها را به عوامل ناپایدار 

ند خود را به عنوان عامل عملکردهاي مثبت نشان دهند، هنگام موفقیت ها اسناد درونـی  ا مایلجوانان چون 

نیز معلوم ) 1375(در مطالعه کدیور . اما هنگام شکست اسناد بیرونی و ناپایدار نشان می دهند ،و پایدار دارند

 ،س هاي ضعیف طبقه بندي شده بودند از سبک اسناد منفی استفاده می کردنـد شد دانش آموزانی که در کال

آنها آسیب می بیند و احساس ضعف خودباوري زیرا با طبقه بندي و جایگزینی آنها در کالس هاي ضعیف، 

موجـب تفـاوت در    خودبـاوري به عبارت دیگر، اگر چه تفـاوت در سـطح    .و خود کم بینی خواهند داشت

بـه   .افراد برنمـی انگیـزد   خودباوريپاسخ به حوادث مثبت، هیچ تفاوتی را در  ،ث منفی استپاسخ به حواد

طور کلی، نتایج پژوهش ها نشان می دهند هر اندازه افراد در علت یابی رویدادهاي مثبت و منفی، موفقیـت  

امـا   ؛خواهند بـود  باالتري برخوردار خودباورياز  ،هاي خود را بیشتر به عوامل پایدار و درونی نسبت دهند

بیشتري را از دسـت خواهنـد داد،    خودباوريدرونی و پایدار  در صورت اسناد شکست هاي خود به عوامل

در . فـرد کمتـر خدشـه دار مـی شـود      خودبـاوري ضمن آن که با نسبت دادن شکست ها به عوامل بیرونی، 

 قدر این تحقیتباط عمیقی دارند، با یکدیگر ار خودباوريمجموع، می توان گفت که دو متغیر سبک اسناد و 

جزئـی بـا خودبـاوري     -ناپایدار و کلی -نیز این یافته مورد تاکید قرار گرفت که اسنادهاي خوشبینانه پایدار

  . جوانان رابطه معنی داري دارد

-رابطه چندگانه منبع کنترل بیرونی اثر افراد قدرتمند، منبع کنترل درونی، سـبک اسـنادي خوشـبینانه پایـدار    

جزئی و شیوه فرزندپروري منطقی با خودبـاوري جوانـان معنـی دار     -ناپایدار، سبک اسنادي خوشبینانه کلی

از بین متغیرهاي پیش بین بهترین پیش بین کننده به ترتیب منبع کنترل بیرونی اثر افراد قدرتمنـد، منبـع   . بود

جزئـی و شـیوه    -خوشـبینانه کلـی  ناپایـدار، سـبک اسـنادي    -کنترل درونی، سبک اسنادي خوشبینانه پایدار

همسو و  ) 2000(جانسون و همکاران  هاي ها با نتایج پژوهش نتایج این یافته .فرزندپروري منطقی بوده است

افرادي که کنترل بیرونی دارند بر این بـاور هسـتند کـه    در تبیین این یافته می توان گفت که . هماهنگ است

افـراد  اگر موفقیتی کسب کردند آن را بـه  یعنی ؛ ون از خودشان استپیامد کارهایشان تحت تاثیر عواملی بیر

آن را بـه خودشـان    ،نسبت می دهند و اگر شکست بخورنـد صاحب قدرت مثل معلم، مدیر، والدین و غیره 

، مـدیر مدرسـه   شده استموفقیت من م موجب معلم: اه هاي آنها می تواند اینگونه باشدنگ. نسبت می دهند
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البتـه  . اسـت بـوده  هاي مثبت مـدیر   ده است، پیشرفت من در کارخانه به علت ویژگیباعث پیشرفت من ش

افرادي که داراي منبع کنتـرل درونـی   . استمعکوس رابطه چندگانه بین این نوع سبک اسنادي با خودباوري 

آنهـا مسـائل و مشـکالت را علـت     . هستند، بر وقایع و رویدادهاي زندگی شان کنترل دارند و مسلط هستند

به طور منطقـی حـل    را مشکالت یابی می کنند و سعی می کنند مسائل و مشکالت پیش آمده را مدیریت و

تالش می کنند و موفقیت ها و شکست هاي خود را به شـانس، بـدبیاري و تقـدیرات و     مجدانهآنها . نمایند

ـ . مقدرات نسبت نمی دهند چندگانـه  ان رابطـه  به همین دلیل است که منبع کنترل درونی با خودباوري جوان

  .معنی داري دارد

زیـرا برخـی از آنهـا بـه      ،رویدادهاي زندگی همسان عمل نمـی کننـد   افراد در تبیین علمی ازطبق مطالعات 

حوادث مثبت را به عوامـل درونـی، پایـدار و کلـی      ،اقتضاي سبک تبیین خوش بینانه حاکم بر رفتار خویش

امـا  . ه عوامل بیرونی، ناپایدار، و اختصاصی مربوط می سازندنسبت می دهند، در حالی که حوادث منفی را ب

حـوادث مثبـت را بـه عوامـل بیرونـی،       ،برخی دیگر به اقتضاي سبک تبیین بدبینانه حاکم بر رفتـار خـویش  

ناپایدار، و اختصاصی نسبت می دهند، در حالی که حوادث منفی را به عوامل درونی، پایدار و کلـی مربـوط   

ست این ناهمسانی ضمن آنکه در عوامل مختلفی ریشـه دارد، بـا پیامـدهاي متفـاوتی نیـز      بدیهی ا. می کنند

وقتـی  . سبک تبیین خوش بینانه از احساس درماندگی و ابتالء به افسردگی پیش گیري می کنـد . همراه است

اکـافی  مثل فقدان کوشش یـا ن (شاگردان خود را توانا می بینند و شکست هاي خود را به عوامل قابل کنترل 

نسبت می دهند، احتماالً بر راهبردهایی متمرکز می شوند که موفقیـت آنهـا را   ) بودن دانش و اطالعات خود

اما مشکالت انگیزشی آنها وقتی ظاهر می شود که شاگردان شکست هاي خود را بـه  . در آینده تضمین کنند

 و مـی یابـد  ه آنان براي تالش کـاهش  زیرا در چنین شرایطی انگیز ،علل پایدار و غیرقابل کنترل نسبت دهند

بـا انتظـارات آنهـا هماهنـگ باشـد،      جوانان عملکرد  اگر .انتظار شکست بیشتري را در آینده خواهند داشت

نسبت می دهند، در غیر این صورت این رویـدادها  ) مثل استعداد(عملکرد خود را به عوامل درونی و پایدار 

ند خـود را  ا مایلجوانان اما واقعیت این است که چون . خواهند داد ربط) مانند شانس(را به عوامل ناپایدار 

هنگـام   وبه عنوان عامل عملکردهاي مثبت نشان دهند، هنگام موفقیـت هـا اسـناد درونـی و پایـدار دارنـد       

 . با یکدیگر ارتباط عمیقـی دارنـد   خودباوريسبک اسناد و . اسناد بیرونی و ناپایدار نشان می دهند ،شکست

جزئی با  -ناپایدار و کلی -ی نیز این یافته مورد تاکید قرار گرفت که اسنادهاي خوشبینانه پایدارقتحقدر این 

والدین نسبت بـه کودکـان   یوه فرزندپروري منطقی، شدر . معنی داري داردچندگانه خودباوري جوانان رابطه 
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هاي  محدودیت ،تشویق می کنندآنها همچنین عالوه بر اینکه افزایش مسئولیت را . ندا خود نگران و حساس

کودکان به بهترین وجهی  می رودطوري که انتظار  همان .قاطعی را تدارك می بینند و آنها را اعمال می کنند

آنهـا متکـی بـه خـود و مسـتقل هسـتند و از پیشـرفت بـاالیی          .زیر نظر والدین مقتدر پـرورش مـی یابنـد   

در این تحقیق بین شیوه . اجتماعی و شایسته هستند ،صمیمی آنها در ارتباط با دیگران خوشنود،. برخوردارند

  .آمد به دستي رمعنی داچندگانه فرزندپروري مقتدرانه با خودباوري جوانان رابطه 

در نتیجـه  بـود،   تحقیـق حاضـر توصـیفی   . شدیم رو به رومحدودیت هایی  باپژوهش این اجراي در   

قیق بسیار گسترده بود، تعمیم نتایج باید بـا مالحظـه و   جامعه تح .معلولی نیست -آمده علی به دستروابط 

براي بررسی دقیقتر نیاز بـه تحقیـق   . تحقیق حاضر یک طرح مقطعی بود. احتیاط بسیار زیادي صورت بگیرد

عـدم    .لذا جامعه بسـیار گسـترده اي اسـت   . ساله بود 29تا 15شامل گروه سنی  جامعه تحقیق  .طولی است

تحقیق مثل سطح تحصیالت والدین، وضـعیت اقتصـادي اجتمـاعی خـانواده هـا،       کنترل برخی از متغیرهاي

   .می باشد حاضر از محدودیت هاي دیگر تحقیق... هوش افراد، انگیزش آنها و 

هاي مورد نظـر   از ابزار خودگزارشی براي اندازه گیري سازه ،در این پژوهش همانند اکثر پژوهش هاي دیگر

و فرهنـگ توزیـع   زن سـاالري   -که بین فرهنگ مردساالري دهد می نشان ضرحا نتایج پژوهش. داستفاده ش

هـاي  لـذا پیشـنهاد مـی شـود بـا برگـزاري دوره       .ي وجـود دارد رابطه معنی دار با خودباوري جوانانقدرت 

   .زن ساالريفرهنگ موثر، فرهنگ متعادل را ترویج دهند نه فرهنگ مرد ساالري و یا  آموزشی

 بایـد که توزیع قدرت  هندبه آنها نشان د گزاري جلسات مختلف هم اندیشی با جوانانهاد می شود با برنپیش

از بین متغیرهـاي پـیش بـین انـواع      .ري جوانان را افزایش دادوعادالنه می باشد تا از این طریق بتوان خودبا

 .وده اسـت شیوه فرزند پروري منطقی بـ خودباوري جوانان، بهترین پیش بین کننده  ،شیوه هاي فرزندپروري

شیوه هاي فرزند پروري کارآمد را به زوجین  ،ن دوره هاي تربیتیاپیشنهاد می شود که با استفاده از متخصص

   .جوان یا خانواده ها آموزش داد

بـا خودبـاوري   و منبع کنتـرل درونـی   کنترل بیرونی مختلف بع اکه بین من دهد می نشان حاضر نتایج پژوهش

جوانان را به این باور  ،هاي متولی سازمانبنابراین پیشنهاد می شود که  .دارد ي وجودجوانان رابطه معنی دار

   .نه شانس و یا چیزهاي دیگر ،استآنان برسانند که تالش و کوشش رمز موفقیت 

ي اسنادي بهترین پیش بین کننـده خودبـاوري جوانـان بـه ترتیـب      سبک هااز بین متغیرهاي پیش بین انواع 

بنابراین، پیشنهاد می شود کـه  . جزئی بوده است -خوشبینانه کلیو  ناپایدار -پایدار سبک اسنادي خوشبینانه
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جوانان مثل تربیت بدنی، فرهنگ و ارشاد و صدا و سیما برنامـه هـا و طـرح هـایی     امور هاي متولی  سازمان

و خودباوري ایجاد شود تا جوانان لذت ببرند و خالقیت  پایداري اجرایی کنند که در جامعه نشاط و شادابی

  . آنها شکوفا شود
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Self-belife is one of the essential characteristics of every person's personality 
and affects other aspects of the individual, and the shortage or lack of them leads 
to the lack of growth of other aspects of personality. The study is to identify the 
barriers of self-belife among young people and to examine some of the 
important pridictors of youth self-efficacy in Bushehr province. The research 
method is descriptive and correlational. The population consisted of all youths in 
Bushehr city. 3000 youth from different cities of Bushehr province were 
selected through multistage cluster sampling. The research tools included a 
semi-structured interview, and the Seligman attributional styles questionnaire, 
the Levinson locus of control scale, Rosenberg self-belife scale and Hofstede's 
cultural attitudes. Pearson correlation coefficient and regression analysis were 
used to analyze the data. The results of data analysis showed that the most 
important barriers of youth self-belife include unemployment, lack of 
independence, ignorance and inability to connected with others. Also, the 
culture of patriarchy-womanhood and the culture of power distribution with self-
efficacy had a significant reverse relation. the domocratic parenting style and the 
authoritarian  parenting style with self-belife had a significant relation. There 
was a significant relationship between the internal and external control locus 
with self-belife. On the other hand, optimistic and pessimistic attributional styles 
had a significant relation with self confidence. Therefore, according to the 
results of the research, unemployment is the most important barrier to youth 
self-belife. Also, internal control locus and optimistic attributional styles can be 
predict young people's self-belife. 

Key words: Self-belife, Cultural Value, Parenting Style, Locas of Control, 
Attributional Style and  Youth  

 


