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 چکيده

ها دارد؛ لذا واضح است که ادراک کنندهمنبع کنترل اشاره به ادراک افراد از محل دریافت تقویت

تواند تأثیرات شناختی، هیجانی و رفتاری پذیری یا غیرقابل کنترل بودن پیامدها میکنترل

سنجی های روانابزار سنجش با ویژگیاین اساس  (. بر6611متفاوتی را در پی داشته باشد )راتر، 

ای هاست. هدف از این پژوهش تعیین ویژگی منبع کنترل افراد ضروریمناسب برای سنجش 

در بین  (6691منبع کنترل لونسون ) پرسشنامه یایی و روایی( و ساختار عاملسنجی )پایروان

است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه  دانشجویان ایرانی

ای تصادفی ها با روش خوشهپسر( از آن 166دختر و  116نفر ) 444شیراز بودند؛ که 

پس از  ( پاسخ دادند.6691شنامه منبع کنترل لونسون )ای انتخاب شدند؛ و به پرسچندمرحله

ها به دو قسمت تقسیم شد؛ بدین ترتیب که برای انجام ، دادهspss-21افزار ها به نرمورود داده

استفاده شد؛ و انجام تحلیل عامل  اوّل نمونه 114های حاصل از تحلیل عامل اکتشافی از داده

ها نشان تجزیه و تحلیل داده نمونه دیگر صورت گرفت. 114های حاصل از تأییدی نیز با داده

ده تشکیل ش منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی داد که پرسشنامه مذکور از دو عامل

 است. همچنین این ابزار از روایی، پایایی و برازندگی مناسبی برخوردار است.

 .کنترل شانس، کنترل درونی، کنترل بیرونیمنبع کنترل،  واژگان کليدی:
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 مقدمه
گزیدند، معرفی کرد. شان برمیهایی که افراد برای پیامدهای زندگی( برای تببین6611ای است که راتر )منبع کنترل سازه

ل های خود را عامشود. افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند تالشمنبع کنترل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می

عوامل بیرونی از قبیل شانس و دیگران  ،دانند؛ در حالی که افراد با منبع کنترل بیرونیهای زندگی خود میشکستها و موفقیت

بندی ( در تقسیم6611دانند. راتر )زندگی خود می همچون والدین، معلّمان، دوستان، قضا و قدر، سرنوشت و... را عامل پیامدهای

بیرونی را از یکدیگر تفکیک کرده بود؛ و بدین وسیله این دو نوع منبع کنترل را به عنوان خود تنها دو نوع منبع کنترل درونی و 

های الگوی تک بُعدی راتر، منبع کنترل بیرونی ( جهت رفع کاستی6691دو قطب بر روی یک پیوستار معرفی کرده بود. لونسون )

دارد که افراد با منبع کنترل ( بیان می6691م نمود. لونسون )را نیز به دو بُعد گرایش به افراد قدرتمند و گرایش به شانس تقسی

ظمی نکنندگی افراد قدرتمند دارند؛ در صورتی که افراد با منبع کنترل شانس، به بیافراد قدرتمند باور به نظم جهان و کنترل

 (. 6691، 6جهان و کنترل شانس اعتقاد دارند )لونسون و میلر

ی افراد با منبع کنترل درونی را مورد پژوهش قرار داد؛ و گزارش کرد که افراد با منبع کنترل ها( ویژگی6699) 1استریکلند

د، در کننپذیری و اطمینان نمرات باالتری را کسب میهای مسئولیتدرونی نسبت به افراد با منبع کنترل بیرونی در مؤلفه

ی وقتی که افراد پیامدهاهای آزاردهنده دارند. به تغییر موقعیتهای اجتماعی مشارکت بیشتری دارند و نیز تمایل زیادی فعالیّت

پژوهش در رابطه با سرمنشاء درونی یا بیرونی  پذیرند.دهند، مسئولیت پیامدها را نمیزندگی خود را به عوامل بیرونی نسبت می

ا حاکی از این است که پدر و مادر کودکانی ه(. نتایج پژوهش6664، 9اند )کارتن و نوویکیبودن بر رفتار پدر و مادرها تأکید کرده

ند، گیرهای تربیتی که در پیش میکه منبع کنترل درونی دارند، باور به عوامل درونی در تأثیرگذاری بر پیامدها دارند؛ روش

شویق ردن موفقیت تها را برای بدست آونمایند؛ و آنهایی که دارند، تحسین میها را به خاطر رشد و پیشرفتمتناقض نیستند؛ بچّه

(. از طرف دیگر پدر و مادر افراد با منبع کنترل بیرونی باور به تأثیرگذاری عوامل بیرونی و پیامدها دارند؛ 6669، 4کنند )مورتونمی

یب گر فرزند خود هستند؛ و بدین ترتگیرند با یکدیگر تناقض و ناهماهنگی دارد. خیلی کنترلهای تربیتی که در پیش میروش

کان فرصت رو به رو شدن با مشکالت و این که خود را مؤثر در حل مشکالت ببینند، ندارند. اختالفات خانوادگی و طالق کود

مخصوصاً زمانی که کودک سن کودک بسیار کم است؛ در گرایش کودکان به سمت منبع کنترل بیرونی تأثیرگذار است )کارتن و 

(. یکی از محورهای دیگر پژوهش در رابطه با 1441؛ به نقل از رایکمن، 6669، 5؛ تراسی و لَمپ6669؛ مورتون، 6664نوویکی، 

فزایش ( گزارش کرده است که با ا6611) 1منبع کنترل، تغییرات درونی و بیرونی بودن منبع کنترل در طول عمر است. لفکورت

کنترل افراد گرایش به سمت سمت درونی شدن دارد. نتایج حاکی از این است که دانشجویان منبع  سن تا دوره میانسالی، منبع

؛ امّا پس از ها دارندتری نسبت به دبستانیها گرایش درونیها دارند؛ و دبیرستانیکنترل درونی بیشتری نسبت به دبیرستانی

نین یابد؛ امّا وضعیت همه سالمندان این چه سمت بیرونی شدن گرایش میهای بدنی، منبع کنترل افراد بمیانسالی و با اُفت توانایی

؛ لفکورت، 1441کنند )رایکمن، های بدنی، منبع کنترل درونی خود را حفظ میها با وجود اُفت توانایینیست؛ و تعداد زیادی از آن

سالمندان به سمت بیرونی شدن گرایش  ها بر روی همین موضوع که چرا منبع کنترل برخی از(. برخی دیگر از پژوهش6611

( گزارش کردند 6665) 9اند. برای مثال، میروسکیماند، تمرکز کردهیابد؛ و برخی دیگر به صورت منبع کنترل درونی ثابت میمی

 هکه سطح تحصیالت سالمندان متغیری است که بر درونی یا بیرونی شدن منبع کنترل سالمندان تأثیرگذار است. بدین صورت ک

الت موجب کند؛ که تحصیسالمندان با تحصیالت باالتر، منبع کنترل درونی بیشتری داشتند؛ و این نتیجه را چنین تبیین می

ها ب آن. بدین ترتیگردد؛ و بدین ترتیب سالمندان دارای تحصیالت قادر به حل مشکالت مختلف خواهند بودها میافزایش توانایی

( نیز اظهار داشت 6665ها ثابت بماند. میروسکی )شود که منبع کنترل درونی آنند و موجب میبر رویدادها دار کنترل بیشتری
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نکرده گرایش بیرونی بیشتری دارند؛ در حالی که سالمندان با تحصیالت باال غلیرغم مشکالت بدنی مختلف که سالمندان تحصیل

نیز این نتیجه را به دست آوردند که سالمندان با تحصیالت باال، ( 6664) 1منبع کنترل درونی دارند. همچنین برنستاتد و روترموند

اند. موهانن و ها به بررسی منبع کنترل و وضعیت شغلی پرداختهکنند. برخی از پژوهشمنبع کنترل درونی خود را حفظ می

یت شغلی بیشتری دارند و ( طی پژوهشی که انجام دادند، گزارش کردند که افراد با منبع کنترل درونی رضا1444) 6تورکلسون

هایی که در حوزه تحصیلی انجام شده، نشان داده است که منبع کنترل درونی پژوهشهای بیماری کمتری داشتند. استرس و نشانه

گذاری درونی رابطه مثبت و با اضطراب امتحان رابطه منفی دارد )فیاض، کاظمی، رئیسون با خودکارآمدی، اهداف پیشرفت و ارزش

ر، اند. برای مثال، بارکهای بسیاری نیز رابطه بین منبع کنترل و سالمت بدنی را مورد بررسی قرار دادهپژوهش(. 6964ی، و محمد

ک م( طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که منبع کنترل درونی با رفتارهایی که به سالمتی بیشتر ک1445) 64اِوُن، گاالنکو و اِگان

( نیز گزارش کردند که دانشجویان با منبع کنترل درونی اطالعات و دانش بیشتری در 6616) 66و لو لنماید، رابطه دارد. کوادرمی

؛ و زندشان ضربه میدانند که غذاهای شور و پُرچرب به سالمتیها میرابطه با رفتارهای مرتبط با سالمتی دارند. برای مثال، آن

( نیز اظهار داشت که نه تنها 6664) 61اند. بارکبین ورزش و سالمتی پی برده بیشتر از دانشجویان با منبع کنترل بیرونی به رابطه

دانشجویان با منبع کنترل درونی اطالعات بیشتری در مورد ورزش و اثرگذاری آن بر سالمتی دارند؛ بلکه بیشتر به ورزش کردن 

های غذایی و دارویی خود در جهت بهبود ؛ و رژیمدهندپردازند. افراد با منبع کنترل درونی بیشتر به سالمتی خود اهمیّت میمی

( با پژوهشی که بر روی سربازان آمریکایی که در جنگ شرکت 1441) 69کنند. هونگ، آدون، دادلی و بوسورثبیماری را رعایت می

یشتر رژیم غذایی ونی بکرده بودند؛ به این نتیجه رسیدند که افرادی که منبع کنترل درونی دارند نسبت به افراد با منبع کنترل بیر

دهند، ناشی از ها بیشتر رفتارهای مروج سالمتی را انجام میکنند. این که درونیخود را جهت کنترل فشار خون باال رعایت می

ل ترتواند بسیاری از پیامدها را کنها به تأثیرگذاری خود بر پیامدها است. بنابراین وقتی فرد درک کند که با تالش خود میباور آن

 و مدیریت کند، انگیزه بیشتری برای اقدام دارد. 

؛ 1446، 64اند )باستیک و پتاککهای بسیاری زیادی نیز به بررسی رابطه بین منبع کنترل و سالمت روانی پرداختهپژوهش

( 1444همکاران )(. لیو و 1444، 61؛ ایکس. لیو، کوریتا، اوچیاما، اوکاوا، ال. لیو و ما1445، 65ونگروس، کریستنسن و الوتونسی

ود های تحصیلی خنفر انجام دادند؛ به این نتیجه رسیدند که افراد با منبع کنترل درونی، استرس 6944طی پژوهشی که بر روی 

توان دریافت که افراد با منبع کنترل درونی نه تنها ( نیز می6664) 69کنند. با توجه به نتایج پژوهش بارنترا بهتر مدیریت می

نند. کهای مربوط به طالق و داغدیدگی را نیز بهتر حل و فصل میکنند؛ بلکه استرسحصیلی را بهتر مدیریت میهای تاسترس

ها در جریان طالق و های زنانِ با منبع کنترل درونی قبل از طالق بیشتر بود؛ امّا آن( گزارش کرد که اگرچه استرس6664بارنت )

( با 6665) 61رتیب مشکالت اجتماعی کمتری را گزارش کردند. لوونستاین و روزنپس از آن، استرس کمتری داشتند؛ و بدین ت

ها فوت کرده بود، انجام دادند؛ به این نتیجه رسیدند که آن دسته از زنان که منبع کنترل پژوهشی که بر روی زنانی که همسر آن

های تکردند و وارد فعالیّآمد را بهتر حل و فصل میهای مالی، مسکن و نقل و انتقال پیش میدرونی داشتند، مشکالتی که در حیطه

 شدند. اجتماعی می

(، شغلی 1445بارکر، اِوُن، گاالنکو و اِگان، در تأثیرگذاری بر وضعیت سالمتی )با این مقدمه، نظر به اهمیّت منبع کنترل 

تربیت و فرزندپروری )کارتن و نوویکی،  (،6964فیاض، کاظمی، رئیسون و محمدی، (، تحصیلی )1445ماهانن و تورکلسون، )

( و تحصیالت )میروسکی، 6611( و ارتباط تغییرات منبع کنترل با سن )لفکورت، 1441؛ به نقل از رایکمن، 6669؛ مورتون، 6664
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و  اوجود ابزاری مناسب برای سنجش رابطه منبع کنترل با سایر متغیرها ضروری است؛ تا بهتر بتوان به سنجش پیامده (6665

توان چنین بیان داشت که رابطه منبع کنترل با سایر متغیرها به لحاظ نظری و کاربردی نیز می پیشایندهای این متغیر پرداخت.

 های پژوهشگراندارای اهمیّت است. بر این اساس ابزاری که بتواند به خوبی منبع کنترل را مورد سنجش قرار دهد، یکی از دغدغه

ند؛ نتایج اهای داخلی که به بررسی رابطه منبع کنترل با سایر متغیرها پرداخته؛ چرا که در برخی از پژوهشدر این زمینه بوده است

(. 6966علویجه و همکاران، ؛ میرزایی6914با مبانی نظری و پیشینه پژوهش همخوان نیست )برای مثال، شهرآراد، فرزاد و زارعی، 

ه معموالً ای کدر ایران پرسشنامه اند. براساس جستجوهای صورت گرفتهقض دانستهپژوهشگران پرسشنامه را دلیل بر نتایج متنا

گویه تشکیل  16( از 6611( است. پرسشنامه راتر )6611گیرد، پرسشنامه راتر )برای سنجش منبع کنترل مورد استفاده قرار می

ذاری این پرسشنامه نیز بدین صورت است که گاست. شیوه نمره« ب»و « الف»شده است؛ که هر گویه دارای دو جمله به صورت 

هرچه نمره فرد بیشتر شود بیانگر گرایش آزمودنی به سمت منبع کنترل بیرونی است. مشخص است که این آزمون برای هر 

دهد؛ این ویژگی محدودیتی اساسی در سنجش رابطه متغیر منبع کنترل با سایر متغیرها کننده تنها یک نمره بدست میشرکت

ها به صورت صفر و یک است؛ که امکان بررسی دقیق و واقعی را گذاری گویه( نمره6611. محدودیت دیگر پرسشنامه راتر )است

 یکرتبا طیف ل مناسب ایپرسشنامهبا توجه به اهمیّت سازه منبع کنترل و از طرف دیگر عدم وجود  کند. بدین ترتیبفراهم نمی

سنجی پرسشنامه منبع کنترل لونسون و اصالح آن به وسیله ضرورت روان منبع کنترل، های داخلی برای سنجش متغیردر پژوهش

هدف این پژوهش فراهم آوردن مقدمات استفاده از پرسشنامه منبع کنترل  شود.احساس می های کم تأثیرتعیین و حذف گویه

کمیت و کیفیت  های داخلی نیز باپژوهش( در ایران است؛ تا سنجش رابطه منبع کنترل با سایر متغیرها در 6691لونسون )

وضعیت روایی سازه و ساختار عاملی  -6: است که تبه دنبال پاسخگویی به این سؤاال حاضر بنابراین پژوهش بیشتری صورت گیرد.

تا  (6691پرسشنامه منبع کنترل لونسون ) -1( در نمونه دانشجویان ایرانی چگونه است؟ 6691پرسشنامه منبع کنترل لونسون )

 چه میزان برای سنجش منبع کنترل دانشجویان ایرانی از پایایی برخوردار است؟ 

 

 روش پژوهش 
( است؛ بنابراین طرح 6691های روانسنجی پرسشنامه منبع کنترل لونسون )از آنجا که هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی

 ( است. 14و تحلیل عامل تأییدی 66تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل عاملی )اکتشافی

 

 گيریجامعه، نمونه و روش نمونه
دختر و  116ها )نفر از آن 444جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند؛ که 

( که بیان 1445) 16تعیین حجم نمونه براساس دیدگاه کالین ای انتخاب شدند.ای تصادفی چند مرحلهپسر( به روش خوشه 166

گیری بدین صورت بود نمونه های ابزارهای پژوهش باشد، صورت گرفت.برابر تعداد گویه 5تا  5/1بایست ها میدارد تعداد نمونهمی

شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، های دانشگاه شیراز، شش دانشکده )دانشکده علوم تربیتی و روانکه از بین دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی( به تصادف انتخاب دانشکده علوم، دانشکده مهندسی، 

ها در پژوهش شرکت گردید؛ و از هر دانشکده نیز دو کالس به صورت تصادفی انتخاب شد و تمامی دانشجویان حاضر در کالس

 کردند. 

 

 منبع کنترل  پرسشنامه
(، I( ساخته شده است؛ و شامل سه مقیاس منبع کنترل درونی )6691لونسون )مقیاس چند وجهی منبع کنترل توسط 

گویه است که هر مقیاس با  14( است. پرسشنامه شامل C( و مقیاس منبع کنترل شانس )Pمقیاس منبع کنترل افراد قدرتمند )

                                                           
19 . explatory factor analysis 
20 . confirmatory factor analysis 
21. Kline 
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 پردازد.داشتن زندگی خود می گیرد. مقیاس درونی به سنجش میزان باور افراد به تحت کنترلگویه مورد سنجش قرار می 1

 شان تحت تأثیر افراد قدرتمند استمقیاس افراد قدرتمند نیز به سنجش میزان باور فرد در مورد اینکه تا چه حد پیامدهای زندگی

ه پردازد. مؤلفه منبع کنترل درونی بپردازد. مقیاس شانس نیز به سنجش میزان باور فرد به کنترل زندگی توسط شانس میمی

 14، 69، 65، 69، 66، 1، 9های شماره گویه گیرد.مورد سنجش قرار می 19و  16، 66، 61، 6، 5، 4، 6های شماره وسیله گویه

، 9، 1، 1های شماره کند. مؤلفه منبع کنترل شانس نیز به وسیله گویهگیری میمؤلفه منبع کنترل افراد قدرتمند را اندازه 11و 

گذاری ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم نمرهشود. پرسشنامه به صورت لیکرت شش درجهمیسنجش  14و  61، 64، 61، 64

(، تا 9(، کمی مخالفم )نمره 9(، کمی موافقم )نمره 5(، تا حدودی موافقم )نمره 1شود. بدین ترتیب که به خیلی موافقم )نمره می

 گیرد. می( تعلق 6( به خیلی مخالفم )نمره 1حدودی مخالفم )نمره 

( ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش کودر ریچاردسون برای هر یک از ابعاد درونی، 6691) و میلر لونسون

. پایایی پرسشنامه براساس روش دو نیمه کردن با اندهگزارش کرد 99/4تا  56/4و شانس به صورت جداگانه بین  افراد قدرتمند

است. نیز پایایی پرسشنامه  14/4و  11/4، 11/4راد قدرتمند و شانس به ترتیب ای ابعاد درونی، افبراون بر –فرمول اسپیرمن 

بدست آمد. پایایی نسخه فارسی پرسشنامه نیز برای ابعاد درونی،  96/4تا  14/4آزمایی به فاصله یک هفته بین براساس روش باز

؛ به نقل 1449زاده، آزاد فالح، پور، حاجیبدست آمده است )مُشکی، غفرانی 11/4و  96/4، 51/4راد قدرتمند و شانس به ترتیب اف

های این پرسشنامه با (. برای بدست آوردن روایی این پرسشنامه، از بدست آوردن رابطه مقیاس6914نژاد و شهرآرای، از سلیمان

نژاد و شهرآرای، ؛ به نقل از سلیمان6696) 11ناندزهر -(. برو6914نژاد و شهرآرای، ها استفاده شده است )سلیمانسایر پرسشنامه

های درونی، افراد قدرتمند و شانس این پرسشنامه و متغیرهای شخصیّتی پرسشنامه شخصیّت کالیفرنیا ( رابطه بین مقیاس6914

(CPI)19  15شدن استفاده شده است. مقیاس درونی پرسشنامه منبع کنترل با مقیاس اجتماعی 14عاملی کتل 61و پرسشنامه 

پذیری نشان داد. مقیاس افراد قدرتمند نیز با عامل و مسئولیت 11رابطه مثبت؛ و مقیاس شانس رابطه منفی با حس بهزیستی

 عاملی کتل رابطه مثبتی نشان داد. 61در پرسشنامه  19بودنمظنون

 

 روش اجرا
مراجعه شد؛ و با کسب رضایت مدرس های درس برای اجرای پژوهش ابتدا مجوزهای مورد نیاز اخذ گردید و سپس به کالس

ها با استفاده از روش چرخش متناوب توزیع گردید. روش چرخش ها، پرسشنامهکالس و دانشجویان و ارائه توضیحاتی به آن

کنندگان جلوگیری به عمل آورد. پس از دهی شرکتها در پاسخشود که از اثر واگذاری پرسشنامهمتناوب بدین منظور استفاده می

ها های اوّلیه بر روی آنو تجزیه و تحلیل گردید؛ SPSS-21 افزاروارد نرم ه و تحلیلآوری و جهت تجزیها جمعمیل، پرسشنامهتک

  شد. انجام Amos24افزار و تحلیل عامل تأییدی نیز به وسیله نرم صورت گرفت؛

 

 نتایج
-سال بود. دامنه سنی شرکت 11/14کنندگان شرکتهای توصیفی نمونه پژوهش بدین صورت بود که، میانگین سنی آماره

های توصیفی درصد زن بودند. سایر شاخص 19/54دگان مرد و کنندرصد از شرکت 99/46سال بود.  11تا  61کنندگان نیز بین 

  آمده است.  6در جدول 

 

 

                                                           
22. Berro - Harnandez 
23. california Personality Inventory 
24. personality Factor Questionare 
25. sociability 
26. suspiciousness 
27. guilt proneness 
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 : ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات متغيرهای پژوهش1جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین هامؤلفه متغیرها

 منبع کنترل
 منبع کنترل درونی

 منبع کنترل بیرونی

19/99 

16/41 

66/4 

64/6 

14 

61 

41 

91 

 

 تحليل عامل اکتشافی
 برای انجام تحلیل عاملی جهت استخراج تعداد عوامل پرسشنامه منبع کنترل از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد.

پیش از انجام تحلیل عامل اکتشافی، به منظور بررسی مناسب بودن  استفاده شد. اوّل نمونه 114های حاصل از اکتشافی از داده

ضروری است. در این پژوهش  16و آزمون کرویت بارتلت 11گیری کایزر، میر و الکینحجم نمونه، توجه به دو شاخص کفایت نمونه

( 4446/4( در سطح )191( با درجه آزادی )E69/1( و آزمون کرویت بارتلت )149/4گیری برابر با )اخص کفایت نمونهاندازه ش

دهد که نمونه و ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی مناسب است. با توجه های مذکور نشان میدار است. مقادیر شاخصمعنی

گویه(  1ها، دو عامل منبع کنترل درونی )و درصد واریانس تبیین شده توسط هر یک از عامل 96های ویژه، ارزش94به نمودار اسکری

های اصلی و چرخش واریماکس استخراج گردید. نتایج تحلیل عامل اکتشافی گویه( براساس روش مؤلفه 65و منبع کنترل بیرونی )

 ارائه گردیده است.  6در جدول 

کنند. به بیان دیگر، همانطور که در جدول فوق ذکر شده منبع کنترل را تبیین میدرصد واریانس  94/91این دو عامل 

 41/19که  94/5با ارزش ویژه  منبع کنترل بیرونیاست. عامل  6دار با ارزش ویژه بزرگتر از عامل معنی 1است، این ابزار دارای 

 درصد از واریانس است.  11/6قادر به تبیین  69/1ش ویژه نیز با ارز منبع کنترل درونیکند؛ عامل درصد از واریانس را تبیین می

 2جدول 

 محتوای گویه شماره گویه
منبع کنترل 

 بیرونی

منبع کنترل 

 درونی

  96/4 کنند.زندگی مرا اغلب رویدادهای تصادفی کنترل می 1

9 
کنم که رویدادهای زندگی مرا تا اندازه زیادی، افراد قدرتمند احساس می

 کنند.تعیین می
51/4  

  59/4 معموالً برایم غیرممکن است که به بدشانسی معتقد نباشم. 1

  51/4 شانسی خودم است.رسم، معموالً به خاطر خوشوقتی به هدف خود می 9

1 
توانم به های خوبی دارم، بدون کمک افراد با نفوذ نمیهر چند توانایی

 مقامی برسم.
19/4  

  14/4 کنند.اشخاص مسلط کنترل میزندگی مرا اغلب  66

  51/4 این که با اتومبیل تصادف بکنم یا نه کامالً شانسی است. 61

69 
افرادی مثل من خیلی کم شانس دارند که به هنگام درگیری با منافع 

 های فشار، منافع شخصی خود را حفظ کنند.گروه
19/4  

64 
به نظر من عاقالنه نیست که برنامه بلندمدت داشته باشیم؛ زیرا خیلی 

 کارها به شانس بستگی دارد.
11/4  

  15/4 خواهم باید به افراد باالتر از خود متوسل شوم.برای بدست آوردن آنچه می 65

                                                           
28 . kaiser – meyer - olkin 
29 . bartlett's test of sphericity 
30 . scree plot 
31 . eigen value 
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61 
برای آنکه به مقامی برسم، بستگی به این دارد که در شرایط و در موقعیت 

 خوبی قرار بگیرم.
46/4  

  16/4 ردم.کاگر افراد با نفوذ مرا دوست نداشتند، مسلماً دوستان زیادی پیدا نمی 69

14 
این که با اتومبیل تصادف بکنم یا نه، تا اندازه زیادی به سایر رانندگان 

 بستگی دارد.
46/4  

11 
ها با نظر کسانی های خود باید مطمئن باشم که آنبرای عملی کردن طرح

 که بر من تسلط دارند هماهنگ هستند.
59/4  

  51/4 این که دوستان کم یا زیادی داشته باشم، اصوالً به سرنوشت بستگی دارد. 14

 46/4  هایم بستگی دارد.این که بتوانم رئیس یک گروه باشم به توانایی 6

5 
کنم، مطمئن هستم که تا آخر آن را ای تنظیم میوقتی برای خود برنامه

 انجام خواهم داد.
 49/4 

61 
توانم خوب ای میام اتفاق بیفتد، تا اندازهدر زندگیدر مورد آنچه باید 

 تصمیم بگیرم.
 59/4 

 54/4  معموالً این توانایی را دارم که عالیق شخصی خود را حفظ کنم. 66

16 
-رسم، معموالً به این علّت است که به شدت تالش میوقتی به هدفم می

 کنم.
 51/4 

 59/4  کنند.زندگی مرا اعمال خودم تعیین می 19

 44/4  تعداد دوستانی که دارم به خوبی و نجابت من بستگی دارد. 6

 96/4  افتد.معتقد هستم که آنچه باید اتفاق بیفتد، اتفاق می 4

 14/1 59/5 ارزش ویژه 

 11/6 41/19 شده )پس از چرخش(واریانس تبیین 

 94/91 شدهواریانس کل تبیین

 

( از ضریب آلفای کرنباخ 6691دوّم پژوهش مبنی بر پایایی پرسشنامه منبع کنترل لونسون )برای پاسخگویی به سؤال 

توان بدین می بدست آمد. 14/4و منبع کنترل درونی نیز  11/4، منبع کنترل بیرونی 11/4؛ که پایایی کل پرسشنامه استفاده شد

 ها و کل پرسشنامه مطلوب است. نتیجه گرفت که همسانی درونی مقیاس

 

  تحليل عامل تأیيدی
د به منظور انجام تحلیل عامل تأییدی ابتدا بای جهت بررسی روایی مقیاس منبع کنترل از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد.

 شود. های آن را مورد بررسی قرار داد. در ادامه به این مهم پرداخته میمفروضه

 یابی معادالت ساختاریهای مدلبررسی مفروضه -1

های ها دارای گویهدهد که برخی از پرسشنامه( نشان می94و از دست رفته 99های پرت)بررسی داده 91هااوّلیه دادهغربالگری 

ز از شاخص های پرت نیپاسخ بودند که جهت رفع این مشکل از روش جایگزینی با میانگین استفاده شد. به منظور شناسایی دادهبی

استفاده گردید. فاصله مذکور به معنای فاصله هر مورد با مرکز هندسی است )میرز، گامست  SPSS-21افزار با نرم 95مهاالنوبیس

ای ه(. سپس با در نظر گرفتن معیار فاصله قابل توجه یک مورد نسبت به سایر موارد، نیز با استفاده از شاخص1441و گارینو ، 

                                                           
32 . data screening 
33 . outliers 
34 . missing data 
35 . mahalanobios 
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P1 موارد 45/4اهده شده از مقدار واقعی بیشتر باشد.( کوچکتر از )احتمال این که میزان فاصله واقعی مهاالنوبیس برای مورد مش ،

 99و کشیدگی 91مقادیر کجی ازها، ها حذف شدند. به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهپرت مورد شناسایی قرار گرفته و از داده

+ و مقادیر ستون 9و  -9در محدوده  اند که چنانچه مقادیر ستون کجی( بیان داشته1441استفاده شد. میرز، گارینو و گامست )

بودن برقرار است؛ که در این پژوهش مفروضه طبیعی بودن توزیع  فرض نرمال+ باشند، پیش64و  -64کشیدگی در محدوده 

 91لها با استفاده از نموار احتمال نرمامتغیری داده(. نیز نرمال بودن تک9ها براساس معیارهای ذکر شده برقرار بود )جدول داده

ها نزدیک به خط قطری قرار دارند؛ و بدین ترتیب نیز نرمال نیز نشان داد که تمام داده Q-Qنیز مورد بررسی قرار گرفت. نمودار 

 بودن توزیع متغیرها تأیید شد. 

 پژوهش های نرمال بودن متغيرهایشاخص :3جدول

 متغیرهای پژوهش کجی کشیدگی

  آماره انحراف معیار آماره انحراف معیار

 منبع کنترل درونی - 61/4 61/4 49/4 19/4

 منبع کنترل بیرونی - 66/4 61/4 - 14/4 19/4

 

های آماری در سازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت؛ و مانعی برای ادامه تحلیلهای مدلبدین ترتیب مفروضه

 ایموس وجود ندارد. 

نتایج، دو مؤلفه منبع کنترل درونی و  استفاده گردید. دوّمنمونه  114های حاصل از برای انجام تحلیل عامل تأییدی از داده

استفاده شد.  96های برازش از روش حداکثر درستنماییبرای برآورد پارامترها و شاخص منبع کنترل بیرونی را مورد تأیید قرار داد.

( 69/6دو تقسیم بر درجه آزادی )( و مقدار خی695آزادی )(، درجه 94/944دو )، مقدار خی4طبق مقادیر گزارش شده در جدول 

ب نیز به ترتی CFI ،IFI ،TLI ،NFIهای برازش نسبی ( محاسبه شد. مقدار شاخص45/4نیز ) RMSEAبدست آمد. مقدار 

به ترتیب نیز  AGFIو  GFIیافته های نیکویی برازش تعدیل( محاسبه گردید. مقدار شاخص14/4( و )64/4(، )61/4(، )66/4)

( 94/4نیز ) PCLOSE( و مقدار 91/4برابر با ) PCFI( بدست آمد. مقدار شاخص نیکویی برازش تطبیقی مقتصد 61/4(، )64/4)

های ذکر شده در محدوده قابل قبول قرار دارند، بدین ترتیب برازش مدل مفروض تأیید بدست آمد. از آنجا که مقدار شاخص

همچنین قابل ذکر است که ضریب بتا بین منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی (. 1441،  ، گارینو و گامستگردد )میرزمی

 ( است.-91/4برابر با )

 های برازش مدل منبع کنترلمقدار شاخص :4جدول 

 مقدار شاخص مقدار شاخص
2X 94/944 TLI 64/4 

DF 695 NFI 14/4 

/DF2X 69/6 GFI 64/4 

RMSEA 45/4 AGFI 61/4 

CFI 66/4 PCFI 91/4 

IFI 61/4 PCLOSE 94/4 

 

                                                           
36 . skewness 

37 . kurtosis 

38 . normal Q-Q Plat 

39 . maximum likelihood 
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به ترتیب بیشترین و کمترین بار  91/4با  6و گویه شماره  91/4با  66، گویه شماره 4طبق مقادیر گزارش شده در جدول 

و گویه  95/4با  65بیرونی نیز گویه شماره های منبع کنترل اند. از بین گویههای منبع کنترل درونی داشتهعاملی را در بین گویه

اص به خود اختصاند. در تحلیل عامل تأییدی به خود اختصاص دادهبه ترتیب بیشترین و کمترین بار عاملی را  45/4با  1شماره 

لیل بار عاملی پایین حذف در تحلیل عامل تأییدی به د 4و  6های شماره در تحلیل عامل اکتشافی و گویه 64گویه شماره اند. داده

 (.5ل گردیدند )جدو

 (1792های حذف شده از پرسشنامه منبع کنترل لونسون ): گویه5جدول 

 محتوای گویه شماره گویه

 تعداد دوستانی که دارم به خوبی و نجابت من بستگی دارد. 6

 رد.های من بستگی دااین که به هنگام رانندگی تصادف بکنم یا نه، به توانایی 4

 افتد.بیفتد، اتفاق می معتقد هستم که آنچه باید اتفاق 64

 

 گيریبحث و نتيجه
پذیری علل رویدادها در مقابل (. ادراک کنترل6611منبع کنترل به انتظارات افراد از محل دریافت تقویت اشاره دارد )راتر، 

ت باشد. لذا ضروری استواند پیامدهای شناختی، هیجانی و رفتاری متفاوتی را در پی داشته ادراک تأثیرگذاری عوامل بیرونی می

که ابزاری روا و پایا وجود داشته باشد تا بتوان ارتباط منبع کنترل با متغیرهای پیشایند و پیامد را با کیفیت و کمیت بیشتر مورد 

( و 6691سنجی )پایایی و روایی( پرسشنامه منبع کنترل لونسون )های روانویژگی با هدف بررسی پژوهش سنجش قرار داد. این

گرفت. تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که پرسشنامه تحلیل عاملی شده منبع کنترل از دو خرده  صورتساختار عاملی تأییدی آن 

مقدار شاخص برازش مجذور  گویه( تشکیل شده است. از آنجا که65گویه( و منبع کنترل بیرونی ) 1مقیاس منبع کنترل درونی )

آمد؛ و مقدار مذکور کمتر از  ( بدست45/4) RMSEAاست؛ و مقدار شاخص  9( کمتر از 69/6دو تقسیم بر درجه آزادی )خی

است؛ مدل دو عاملی منبع کنترل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه منبع کنترل با استفاده  41/4

( و برای 14/4، برای منبع کنترل درونی ) (11/4فای کرنباخ حاکی از این است که آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه )از روش آل

توان بیان داشت که پرسشنامه منبع کنترل دو عاملی از پایایی، روایی و ساختار عاملی ( بدست آمد. می11/4منبع کنترل بیرونی )

( سه عامل منبع کنترل 6691( ناهمسو است. لونسون )6691ه این یافته با نتایج لونسون )تری برخوردار است؛ کتأییدی برازنده

درونی، منبع کنترل افراد قدرتمند و منبع کنترل شانس را در تحلیل عامل اکتشافی خود به دست آورد. منبع کنترل افراد قدرتمند 

منبع کنترل بیرونی در نظر گرفته شده بودند؛ در این پژوهش ( به عنوان انواع 6691و منبع کنترل شانس که در پژوهش لونسون )

( و پیشینه پژوهش 6611بار عاملی پیدا کردند. مدل دو عاملی حاضر با مبانی نظری )راتر، تحت یک عامل منبع کنترل بیرونی 

 رسی انتظار افراد از دریافتهایی که در زمینه منبع کنترل انجام شده است؛ به برنیز همخوانی بیشتری دارد. بسیاری از پژوهش

امه منبع اند. از آنجا که پرسشنمنبع کنترل بیرونی( پرداختهکننده از عوامل درونی )منبع کنترل درونی( و یا عوامل بیرونی )تقویت

ه سنجی مناسبی برخوردار است؛ و از طرفی پرسشنامهای رواناز ویژگی های این پژوهش( بنابر یافته6691لونسون ) کنترل

ه از این پرسشنامهای آتی گردد پژوهشگران در پژوهشمناسبی برای سنجش این مفهوم با طیف لیکرت وجود ندارد؛ توصیه می

ین متغیر ها و در نتیجه کیفیت سنجش ارتباط اتوان به بهبود کیفیت گویهاستفاده نمایند. با استفاده بیشتر از این پرسشنامه می

 با سایر متغیرها کمک نمود.

 

 سپاسگزاری

در پایان از تمامی دانشجویانی که با مشارکت در این پژوهش، امکان انجام پژوهش حاضر را میسر نمودند، تشکر به عمل 

 آید.می
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