
   Journal of school psychology, Autumn 2017                                     1396شناسي مدرسه، پاييز رواني مجله     
                  

 Vol.6, No.3/7-23                                                                                7-3/22ي ، شماره6ي دوره       

7 

 ختيشناروان نسخه فارسي مقياس كنترل سنجيروانهاي بررسي ويژگي

  آموزان دبيرستانمدار در دانشمدار و پيشرفتوابسته

  3احمد علي ناجيو   2اييسيد موسي طباطب  ،1علي بادان فيروز

  

  چكيده
مـدار و  وابسـته   ختيشناروان نسخه فارسي مقياس كنترل سنجيرواني هاهدف از پژوهش حاضر بررسي ويژگي

بـود.   مطالعـات همبسـتگي   نـوع  توصـيفي و از  حاضر باشد. روش پژوهشان دبيرستان ميآموزدانشمدار در پيشرفت

 1393-94 آموزان مقطع متوسـطه شهرسـتان دهدشـت در سـال تحصـيلي     شدان پژوهش شامل كليه اين آماري جامعه

اي چنـد مرحلـه اي انتخـاب    گيري خوشـه آموزان به روش نمونهدختر) از دانش 142پسر و  168( نفر 310بود. تعداد 

پرسشـنامه اضـطراب بـك و عـزت نفـس       ،مـدار مـدار و پيشـرفت  وابسـته   ختيشناروان شدند. همه آنها مقياس كنترل

 و كرونبـاخ  آلفـاي  ضـريب  ،عـاملي اكتشـافي   تحليـل  يهـا روش از هـا داده تحليـل  زنبرگ را تكميل كردند. برايرو

 ختيشـنا رواناكتشافي نشان داد كه اين مقياس از دو عامل كنتـرل   عاملي تحليل نتايج .شد استفاده پيرسون همبستگي

 ضـريب  از اسـتفاده  بـا  ختيشـنا روانمقيـاس كنتـرل    ارمدار اشباع شد. اعتبـ پيشرفت ختيشناروانمدار و كنترل وابسته

و  86/0مـدار  وابسـته  ختيشـنا روانها شـامل كنتـرل   مقياسو هر كدام از خرده 88/0مقياس  كل براي كرونباخ آلفاي

كـه   نتـايج نشـان مـي دهـد     .آمد كه نشان از قابليت بـاالي ابـزار اسـت    بدست 83/0مدار پيشرفت ختيشناروانكنترل 

آموزان دبيرسـتاني از خصوصـيات روانسـنجي    مدار در جامعه دانشمدار و پيشرفتوابسته  ختيشناروانترل مقياس كن

  . ختي استفاده كردشناروانهاي توان از آن به عنوان ابزاري معتبر در پژوهشقابل قبولي برخوردار است و مي

  انآموزدانش ،تحليل عاملي ،مدارپيشرفت ،مداروابسته ،ختيشناروانمقياس كنترل : هاي كليديواژه
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  مقدمه

گري و والد ي ازخاص جنبه درك به زيادي را تحولي عالقه قاتيتحق ،ريخا يهادهه يط در

 رشددر  مخلگري والد مشخصه كي عنوان بهاند كه معطوف داشته نيوالد ختيشناروان كنترل

-برمان ،زيمرمن ،سيمانتزوران ؛1996 ،1باربر(است  شده فيتوص كودك ختيشناروان و يجانيه

 ختيشناروان كنترل ) بيان مي دارند كه2010(3ونستينكست و ليووتن ،زسونن). 2012 ،2ماهيم و فاوز

دستورالعمل كردن اجابت يبرا شانيهابچه به كه ستآنها والدگري از ديگري يمشخصه ،نيوالد

 ،نيوالد مداخله شامل هاروش نيا .ندآوريم فشار آمرانه و انهيزورگو يهاروش قيطر از شانيها

را براي برآورده كردن  هابچه سازدكه والدين را قادر مي محبت سلب و ،شرم و گناه يالقا

 مزاحمت و مداخله با را هابچه ياجتماعي ــ روان رشد آنها وهيش نيا درتقاضاهايشان هدايت كنند. 

كنند شخصي بازداري مي تيهو و خود سالمت درش و استقالل يبرا هاآن ييتوانا و برندتحليل مي

روابطي ايمن و پايدار با والدين و پرورش در فضايي آرام و منظم الزمه بهزيستي  تجربهچرا كه 

ها و نوع موضوعي كه تحولش متأثر از نگرش ،باشدپذيري كودكان و نوجوانان ميرواني و جامعه

   ).0720 ،4پرز و اسكوچي ،روابط والدين است (واندلر

 استفاده مورد را ختيشناروان كنترل ارانهيهوش صورته ب شهيهم نيوالد است ممكن اگرچه

 نوجوانان و كودكان يزندگ يهاجنبه همه ريناگز ،ختيشناروان كنترل يهاروش اما ،ندهند قرار

 همچون ،كرد كودكعمل بر يدرون فشار به وسيله نيوالد يهاخواسته با ييهمنوا در جهت را

 ،6رمونهاو باربر؛ 1996 ،5باربر( دندهيم قرار ريثأت تحت ،ييجدا اضطراب و غرور ،گناه ،شرم

 يهاروش فرزندانشان و با والدين برخورد چگونگي زمينه در كه وسيعي هايپژوهش ).2002

                                                                                                                            
1. Barber 
2. Mantzouranis, Zimmermann, Biermann-Mahaim & Favez 
3. Soenens, Vansteenkiste & Luyten 
4. Vandeleur, Perrez & Schoebi 
5. Barber 
6. Barber & Harmon  
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 ،رفتار بر بلندمدتي اثرات والدين تربيتي يهاروش كه دهندمي است نشان شده انجام تربيتي

 مطالعات ).2011 ،1دارد (اسالن آينده در افراد شخصيت بر نهايت و در انتظارات ،ردعملك

 و ختيشناروان كنترل نيب مثبت ارتباطحاكي از وجود  ،نوجوانان يرو بر طولي و يمقطع

و  سوننز(پايين  نفس عزت ،)2002 ،3رديال و تيپت( اضطراب ،)2012 ،2رزيب و سوننز(ي افسردگ

 ،وپويكاس(ي زندگ از تيرضا نييپا سطوح و) 2005 ،4دوريز و گوسنس ،تنليوو ،ونستينكيست

 نيوالد ختيشناروان گريلكنتر كه انداست. همچنين تحقيقات نشان داده )2013 ،5پيس و زاپوال

 در يسازيدرون مشكالت باي شخص يخودمختار و استقالل يبرا تيمحدود جادياشامل 

 و سيپ ؛ 2013 ،7لونيگرو و بومگراتنر ،بياكو ،يالق؛ 2002 ،6ونهارم و باربر(است  مرتبط نوجوانان

 دانشگاه در )2010( 10كينر و آلن . همچنين پژوهش)2010و همكاران ( 9سوننز؛ 2011 ،8والپزا

 از آنها اطالعات آنها مثبت كنترل كه سبك والدگري مثبت والدين و دهدمي نشان ويرجينيا

  دارد. داريمعني و مثبت كنترل نوجوانان رابطهمن و مكان  تحول با نوجواني مسائل

 ختيشناروان كنترل تيماه جانبه چندجهت سنجش  ياختصاص گيريمقياس اندازه فقدان

 نيوالد ختيشناروان كنترل لفهؤم دو بر را خود توجه )2010( 11سوننز كه شد نيا به منجر نيوالد

 كنترل .13مدارشرفتيپ ختيشناروان رلكنت و 12ه مداروابست ختيشناروان كنترل :كند متمركز

                                                                                                                            
1. Aslan 
2. Soenens & Beyers 
3. Pettit & Laird 
4. Soenens, Vansteenkiste, Luyten, Duriez & Goossens 
5  . Cacioppo, Pace & Zappulla  
6. Barber & Harmon 
7. Laghi, Baiocco, Lonigro & Baumgartner 
8. Pace & Zappulla 
9. Soenens 
10. Keener & Allen 
11. Soenens 
12. dependency psychological control (DPC) 
13. achievement psychological control (APC) 
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 و كينزد ارتباط حوزه در ختيشناروان كنترل از استفاده صورتهبمدار هوابست ختيشناروان

 محدوده در كودك داشتن نگه يبرا ،كنترل نيا كه است شده فيتعر ،كودك- والد مرزدار

مدار  شرفتيپ ختيشناروان كنترل .رديگيم قرار استفاده مورد جسماني نزديك والدين و يجانيه

 كنترل اين كه شده فيتعر شرفتيپ حوزه در ختيشناروان كنترل از استفاده صورتهب

 يبرا نيوالدسطح باالي  معيارهاي پذيرش يبرا هابچه كردن مجبور منظور به ختيشناروان

 كه اندكرده ديكأت )2010( همكاران و 1سوننز چه اگر .رديگيم قرار استفاده موردمطلوب  عملكرد

 احساس جهينت درو  يافسردگ يهانشانه مثل ناسازگارانه يامدهايپ با يمثبت يهمبستگ سازه دو هر

 كنترلاند كه بين اما اظهار كرده .دارند نيوالد طرف از يعاطف و يجانيه تيحما فقدان

مدار  شرفتيپ ختيشناروان كنترل و هست ييجدا اضطراب نيبيشپ هك ،وابسته مدار ختيشناروان

 ،1974( 2ر مبناي نظريه بالتب .هايي وجود داردتفاوت هست ناسازگارانه ييگراكمال نيبشيپ هك

و همكاران  3سوننز ،كندپذيري شخصيت نوجوانان نسبت به افسردگي را تبيين مي) كه آسيب2004

تواند با كمك ر ميمدا شرفتيپو مدار ه وابست ختيشناروان كنترل) استنتاج كردند كه 2010(

مدار هوابست ختيشناروان كنترلساز گردند. در حقيقت هاي ديگر منجر به شخصيت افسرده ميانجي

ارتباط دارد كه اين مسئله  »وابستگي و سوگيري خود انتقادي«مدار به اشكال خاصي با شرفتيپو 

شديد از جدايي و طرد و كند. وابستگي شامل ترس پذير مينوجوانان را نسبت به افسردگي آسيب

نيز تمايل به چسبيدن به ديگران براي كسب اطمينان و احساس امنيت است. سوگيري خود انتقادي 

گيرانه و نقادانه خود اشاره به قرار دادن معيارهاي باال براي عملكرد و گرايش به موشكافي سخت

اند ) جديداً دريافته2009( 4سلس و اسكارفشود. مايدارد كه در زمان ناكامي به كار گرفته مي

شود با مشخص مي ختيشنارواناي كه به وسيله القاي احساس گناه و كنترل كه جو خانواده

                                                                                                                            
1. Soenens 
2. Blatt 
3. Soenens 
4. Mayseless and Scharf 
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 سندگانينو نيبنابرا استقالل و وابستگي ناكارآمد مرتبط هستند. ،جدايي–مشكالتي در تفرد

 نيا نيب ارتباط بهتر درك به منجر ختيشناروان كنترل يهاحوزهبر  تمركز كه كننديم شنهاديپ

 از دور به و امنيت احساس با توام و گرم ارتباطي چهو چنان شوديم نوجوانان يسازگار و هاسازه

 اين و كندمي مطرح را مسائلش به راحتي نوجوان ،باشد حاكم سرزنش و تحقير ،توهين ،قضاوت

 سوي دهد. ازمي قرار لدينوا اختيار در بعدي شرايط بينيپيش  براي را الزم اطالعات خود

  شود.مي او لجبازي و گريطغيان مانع نوجوان با عاطفي ارتباط داشتن ديگر

 همكاران و 1سوننز ،براي درك بهتر روابط بين والدين و كودكان و نوجوانان و راستا نيا در

 ختيشناروان كنترل بعد دو نيا از نوجوانان ادراك آوردن بدست يبرا را يديجد ابزار )2010(

 داشتن رسدمدار. به نظر مي شرفتيپمدار و وابسته  ختيشناروان كنترل اسيمق :اندكرده يطراح

 كنترل از بعد دو نيب ،ياثربخش صورته ب كه دهديم امكان را نيا ايپا و ديمف اسيمق كي

 كنترل هم كه كننديم ديكأت نكته نيا بر سندگانينو نيا بر عالوه .ميشو لقائ كيتفك ختيشناروان

 -يخودمختار كمتر افتيدر بامدار ه وابست ختيشناروان كنترلو هم  مدار شرفتيپ ختيشناروان

  .است همراه كل در نيوالد شتريب ختيشناروان كنترل و تيحما

 مدارهوابست ختيشناروان ز كنترليتما يابيارز يبرا )2010( همكاران و 2سوننز شنهاديپ يمبنا بر

 نهيزم با ييكشورها دراين مقياس  ،والدگري يرهايمتغ گريد با ارتباط نيهمچنار و مدشرفتيپو 

 يفرانسو از يقسمت و يجنوب كره نيهمچن ،كيبلژ و هلند دري متفاوت؛ شناخت-يزبان و يفرهنگ

 ،همكاران و 4سوننز و 2012 ،همكارانو  3سيمانتزوران( گرفت قرار استفاده مورد سيسوئ يهازبان

در خصوص  ،و نظريات ياد شده هااز بررسي اجمالي پژوهش ).2008 ،5پارك و وننزس و 2010

                                                                                                                            
1. Soenens 
2. Soenens 
3. Mantzouranis 
4. Soenens 
5  . Park 
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گيري كرد توان چنين نتيجهي والدگري با عوامل مؤثر در تأمين سالمت رواني ميهاسبكارتباط 

ي شخصيتي و به طور كلي هاويژگي ،گيري رفتارهاي فردي و اجتماعيكه والدين در شكل

اي دارند. از آنجا كه پرورش شخصيت سالم نقش مؤثر و تعيين كنندهبهداشت رواني فرزندان 

فرزندان به عنوان افرادي مفيد و سازنده براي خانواده و اجتماع از اهميت خاصي برخوردار است و 

ي والدگري و پيامدهايي كه براي نوجوانان دارد و همچنين نبود ابزاري هاروشبا توجه به اهميت 

ي هاپژوهش بررسي ويژگي نيا ياصل هدف ،ه براي سنجش اين موضوعسودمند در اين زمين

ان آموزدانشمدار در مدار و پيشرفتوابسته  ختيشناروان نسخه فارسي مقياس كنترل سنجيروان

  .باشددبيرستان مي

  روش

 . بود مطالعات همبستگي نوع توصيفي و از حاضر پژوهش طرح

آموزان دانش پژوهش حاضر كليه آماري جامعه ي:گيرنمونهنمونه و روش  ،جامعه

بودند كه تعداد جامعه مذكور  1393- 94 مدارس متوسطه شهرستان دهدشت در سال تحصيلي

پسر و  168( نفر 310 تعداد ،ايگيري تصادفي خوشهنمونه روش از باشد. با استفادهنفر مي 1900

از بين مدارس هر منطقه يك  كه بود صورت اين به گيرينمونه روش. شدند دختر) انتخاب 142

 ،)%55هاي علوم تجربي (آموزان از رشتهمدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه انتخاب شد. دانش

آوري و جمع ي زيرهابا استفاده از ابزار ها) انتخاب شدند و داده%25) و رياضي (20علوم انساني (%

  مورد ارزيابي قرار گرفتند.

 و2 سوننزاين مقياس توسط : 1مدارمدار و پيشرفتستهواب ختيشناروانمقياس كنترل 

ادارك شده از سوي نوجوانان را  نيوالد ختيشناروان كنترل زانيم) ساخته شد و 2010( همكاران

                                                                                                                            
1. Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale (DAPCS) 
2. Soenens 
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) DPCمدار (وابسته  ختيشناروان كنترلماده آن  8گويه است كه   16 شامل اسيمق نيا .سنجدمي

» كنم هيتك آنها به دوستانم يبجا من اگر هستند تدوس من با مرماد اي پدر« مثال يبرا را مي سنجد.

 من در ،ممادر اي پدر«را مي سنجد. مانند  )APCمدار ( شرفتيپ ختيشناروان كنترلماده ديگر  8 و

 شودمي خواسته هاكننده شركت از. »باشد نييپا معملكرد سطح اگر كننديم جاديا گناه احساس

 ،موافقم شدته ب )5( تا مخالفم شدته ب )1( از يازيامت 5 رتيكل فيط كي در االتؤس به كه

براي كنترل  ها) ضريب اعتبار خرده مقياس2010و همكاران ( 1در پژوهش سوننز .دهند پاسخ

گزارش شد  α= 81.،پيشرفت مدار ختيشناروانبراي كنترل  و  α= .73،وابسته مدار ختيشناروان

) روايي 2010و همكاران ( 2مي باشد. سوننز هاخرده مقياسكه نشان از همساني دروني مطلوب 

  مطلوبي براي اين مقياس گزارش كردند.

 به را نفسعزت كه بوده سوال 10 شامل مقياس اين: 3نفس روزنبرگپرسشنامه عزت

. كندمي گيرياندازه ،باشدمي مثبت آن سوال 5 و منفي آن سوال 5 كه عاملي تك ايسازه صورت

 1 نمره موافقم گزينه به اول سوال 5 در. است مخالف و موافق صورت به گزينه دو رايدا سوال هر

 معكوس صورت به پرسشنامه دوم سوال 5شود. در حالي كه در مي داده -1 نمره مخالفم گزينه و

 84/0 كرونباخ آلفاي روش از استفاده با پرسشنامه در ايران اين اعتبار ضريب شود.مي گذارينمره

  .)1386 ،(رجبي و بهلول است شده گزارش

 كه است سوالي 21 دهيخودگزارش مقياس يك پرسشنامه اين: 4اضطراب بك پرسشنامه

 و است گزينه 4 داراي سوال هر. رودمي بكار عاملي تك ايسازه عنوان به اضطراب سنجش براي

بلوطبنگان و رضايي شود. ضريب اعتبار اين ابزار در پژوهش اكبري مي گذارينمره سه تا صفر از

  شده است. گزارش 87/0 )1393(

                                                                                                                            
1. Soenens 
2. Soenens 
3  . Rosenberg 
4. beck 
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 زبان متخصصان از نفر دو توسط پرسشنامه ابتدا پژوهش اجراي منظور بهاجرا:  روش

 ترجمه به مربوط مشكالت. شد انجام برگردان ترجمه سپس ،شد برگردانده فارسي به انگليسي

 20نفر ( 40 اختيار در شده جمهتر پرسشنامه مقدماتي مطالعه يك در. شد رفع و بررسي هاگويه

ابزار از  ،مشخص شد هاپرسشنامه آوريجمع از پس گرفت. آموزان قرارپسر) از دانش 20دختر و 

 واژه نزديكترين با و بازنويسي ،مبهم بودند شناسايي كه قابليت مطلوبي برخوردار بود و واژگاني

  .گرفت. قرار آموزاندانش از نفر 310 اختيار در نهايي پرسشنامه. سازي شدندمعادل

  نتايج

مدار و وابسته  ختيشناروانمقياس كنترل  گويه 16هاي به منظور تعيين عاملي و مطالعه ويژگي

تحليل عاملي اكتشافي بر روي كل نمونه انجام گرفت. قبل از آن احتمال همبستگي  ،مدارپيشرفت

براي تمامي روابط نشان  VIFحمل و چندگانه ميان متغيرها مورد بررسي قرار گرفت كه شاخص ت

نرمال بودن  اسميرنوف – داد همبستگي چندگانه وجود ندارد و با استفاده از آزمون كولموگروف

ي اصلي هاها از تحليل مؤلفهها مورد تأييد واقع گرديد. سپس براي استخراج عاملتوزيع داده

و  1برداريبر شاخص كفايت نمونه استفاده شد. پيش از اجراي تحليل عاملي مفروضات آن مبني

برداري مقدار آزمون كرويت بارتلت محاسبه گرديد. در اين تحليل مقدار شاخص كفايت نمونه

بدست آمد كه با درجه آزادي  067/179و مقدار آزمون كرويت بارتلت برابر با  903/0برابر با 

اجراي تحليل عاملي  ،برداري نه). بدين ترتيب عالوه بر كفايت نمو≥0001/0Pدار بود (معني 120

بر پايه ماتريس مورد مطالعه نيز قابل توجيه بود. بنابراين براي تعيين اينكه مقياس كنترل 

نسبت واريانس تبيين شده توسط  ،هاي ارزش ويژهشاخص ،از چند عامل اشباع شده ختيشناروان

عامل با ارزش ويژه بيشتر از  هر عامل و نمودار اسكري مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس دو

درصد از واريانس كل آزمون را تبيين نمودند.  45/49يك استخراج شد كه اين دو عامل مجموعاً 

                                                                                                                            
1  . KMO 
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نشان داد كه يك عامل اوليه  ،عالوه بر آن بررسي نمودار اسكري و جدول كل واريانس تبيين شده

باشد و مي 80/5ارزش ويژه  مدار) وجود دارد كه دارايوابسته ختيشناروانو بزرگ (كنترل 

مدار پيشرفت ختيشناروانكند. به دنبال آن عامل كنترل درصد از واريانس كل را تبيين مي 94/24

درصد از واريانس كل را تبيين كرد. در ذيل نمودار  51/24بدست آمده كه  12/2با ارزش ويژه 

اي مقياس با استفاده از روش هبارهاي عاملي سوال 1اسكري آمده است. عالوه بر آن در جدول 

  هاي اصلي گزارش شده است.تعيين مولفه

  
 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل .1شكل 

  
  ختيشناروانكنترل مقياس  هايبارهاي عاملي سوال .1جدول 

  مدارپيشرفت  مداروابسته  هاگويه  آيتم

 و حل را آنها خودم كه دهم ترجيح اگر حتي من مشكالت و مسائل در مادرم و پدر  7

  .كنندمي دخالت ،كنم فصل

782/0    

  كه را چيزهايي كه امنشده بزرگ آنقدر من كه كنندمي سرزنش مرا مادرم و پدر  2

  .بدهم انجام ،دارم دوست و خواهممي

713/0    

 ،شروع يكديگر با را كاري هر ما كه دارند محبت و عشق من به زماني تا مادرم و پدر  6

  .بدهيم انجام و  ادامه

706/0    

    687/0 را خانه خواهممي من كه وقتي كرد خواهند ايجاد گناه احساس من در مادرم و پدر  3
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  .كنم ترك طوالني مدت براي

 تكيه آنها به مشكالتم براي من اگر اندشده نااميد من از كه دهندمي نشان مادرم و پدر  1

  .نكنم

669/0    

 بدون و كامل را كاري نتوانم من اگر كنندمي رفتار تانهدوس من با كمتر مادرم و پدر  8

  .دهم انجام نقص و عيب

661/0    

 نخواهم اگر كنندمي محروم مرا و اندشده نااميد من از كه دهندمي نشان مادرم و پدر  4

  .بگذارم ميان در يا كنم تقسيم آنها با را خاصي چيزهاي

631/0    

 و مشورت براي من كه بود خواهند راضي و شحالخو من از زماني فقط مادرم و پدر  5

  .كنم تكيه آنها به اندرز و پند

614/0    

 ،دهممي انجام كه كاري هر در من كه كنندمي رفتار دوستانه من با زماني مادرم و پدر  15

  .باشم بهترين

  744/0  

 آنها به مهمساالن و دوستان جاي به من اگر كنندمي رفتار دوستانه من با مادرم و پدر  9

  .كنم تكيه

  705/0  

 معيارهاي من كه كنندمي دركم و كنندمي قدرداني من از بيشتر زماني مادرم و پدر  16

  .كنم دنبال را بااليي سطح

  689/0  

 و بد بطور را كاري اگر دهندمي نشان عالقه و توجه من به كمتر مادرم و پدر  10

  .دهم انجام ايناشايسته

  670/0  

 خوبي هاينمره من كه دهندمي نشان عالقه و عشق من به زماني صرفا درمما و پدر  13

  .بگيرم

  647/0  

 باالتر كه را چيزي نتوانم من اگر دهندمي نشان عالقه و توجه من به كمتر مادرم و پدر  11

  .دهم انجام ،هست توانم از

  647/0  

 پايين سطح در من دعملكر اگر آورندمي وجود به گناه احساس من در مادرم و پدر  12

  .نباشم آنها نظر مد سطح در يا باشد

  584/0  

  579/0    .باشم بهترين چيزي هر در من كه گذارندمي احترام من به زماني صرفا مادرم و پدر  14

        

باشند. كوچكترين بار شود همه بارهاي عاملي مناسب ميمشاهده مي 1گونه كه در جدول همان

باشد. مي 782/0با  7و بزرگترين بار عاملي متعلق به سوال  579/0با  14عاملي متعلق به سوال 

افزار ليزرل انجام شده است كه در زير آمده و تاييد كننده همچنين تحليل عاملي توسط نرم
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است. براساس خروجي ليزرل همه بارهاي عاملي معنادار  SPSS-19محاسبات توسط نرم افزار 

مدار پيشرفت ختيشناروانمدار و كنترل وابسته ختيشناروانترل از دو عامل كنهستند و مقياس 

  اشباع شده است.

  
مدار و وابسته ختيشناروان براي محاسبه روايي مقياس كنترل بررسي روايي ابزار:

مدار از اجراي همزمان آن با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه اضطراب بك پيشرفت

شده به طور همزمان در بين گروه نمونه اجرا و اطالعات حاصله با  استفاده شد. متغيرهاي ذكر

  استفاده از ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديد. 

  

  اضطراب ،با عزت نفس ختيشناروان. همبستگي مقياس كنترل 2جدول 

  M SD  1  2  3  4  5  متغير

          1 57/7  48/19  مداركنترل وابسته -1

        1  48/0**  62/7  79/20  مداركنترل پيشرفت -2

      1  86/0**  85/0**  05/13  27/40  ختيشناروانكنترل  -3

    1  -26/0**  -17/0** -27/0**  /.52  43/3  عزت نفس -4

  1  -29/0** 21/0**  10/0 26/0** 89/13  46/19  اضطراب -5

**p ≤ 01 /                                                                                                                                           
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) 21/0با اضطراب ( ختيشنارواندهد بين نمره كل مقياس كنترل نتايج جدول فوق نشان مي

وجود دارد.  ≥p/01داري در سطح ) رابطه منفي و معني-26/0رابطه مثبت و با عزت نفس (

اضطراب و عزت نفس همبستگي معناداري به دست  ها باهمچنين بين هر كدام از خرده مقياس

  آمده است. 2آمد. ساير نتايج همبستگي در جدول 

اعتبار  مدار:مدار و پيشرفتوابسته  ختيشناروان مقياس كنترلتحليل اعتبار 

گيري از ضريب آلفاي با استفاده از روش همساني دروني و با بهره ختيشناروانمقياس كنترل 

هاي آن و هر كدام از خرده مقياس 88/0شد. نتايج نشان داد كه اعتبار كل مقياس  كرونباخ محاسبه

باشد. بنابراين ضرايب اعتبار قابل مي 83/0مدار  و كنترل پيشرفت 86/0مدار شامل كنترل وابسته 

  باشد.قبول بوده كه نشان دهنده قابليت باالي ابزار مي

  گيريبحث و نتيجه

؛ 2013 ،ي و همكارانالق؛ 2002 ،هارمون و باربر(ي تجرب صورت هب هاي بسياريدر پژوهش

شامل  نيوالد ختيشناروان گريلكنتر معلوم شده است كه )2010 ،سوننز؛ 2011 ،زابوال و سيپ

 يسازيدرون مشكالت با و اين موارد ستا يشخص يخودمختار و استقالل يبرا تيمحدود جاديا

 كنترل نيب يمثبت ارتباط ،نيز نوجوانان يرو بر طولي و يمقطع مطالعات .شوندمي مرتبط هابچه در

پايين  نفس عزت ،)2002 ،رديال و تيپت( اضطراب ،)2012 ،رزيب و سوننز(ي افسردگ و ختيشناروان

اند. نشان داده )2013 ،و همكاران وپويكاس(ي زندگ از تيرضا نييپا سطوح و) 2005 ،سوننز(

 فارسي مقياس كنترل وان شد هدف اين پژوهش هنجاريابي نسخهطور كه قبالً عنبنابراين همان

ان دبيرستاني بود تا روايي و پايايي اين آموزدانشمدار در ميان مدار و پيشرفتوابسته  ختيشناروان

هاي اين تحليل نشان داد كه مذكور مورد سنجش قرار گيرد. يافته ان در نمونهآموزدانشمقياس در 

آموزان مدارس از مدار در جامعه دانشمدار و پيشرفتوابسته  ختيشناروان مقياس كنترل

توان از آن به عنوان ابزاري معتبر در خصوصيات روانسنجي قابل قبولي برخوردار است و مي

در  )2010(و همكاران سوننز رياخي ختي استفاده كرد. اين يافته با مطالعهشناروانهاي پژوهش
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همسو است كه وي در  متفاوت موضوع دو با ارتباط در نيوالد ختيشناوانر كنترل هسازرابطه با 

 كنترل :درك متمركز نيوالد ختيشناروان كنترل لفهؤم دو بر را خود توجه ،آن بررسي

 كنترلالزم به ذكر است كه  .مدار شرفتيپ ختيشناروان كنترل وه مدار وابست ختيشناروان

 يارتباط يحوزه در ختيشناروان كنترل از استفاده هبتعريف  ه مدار در مقاموابست ختيشناروان

 در كودك داشتن نگه يبرا ،كنترل نيا كهاشاره دارد  ،كودك-والد ميان مرزدار و كينزد

مدار  شرفتيپ ختيشناروان كنترل .رديگيم قرار استفاده موردنزديك  يكيزيف و يجانيه محدوده

 كنترلاز آن در  كه شده فيتعر شرفتيپ حوزه در ختيشنانروا كنترل از بهره بردن صورته بنيز 

 نيوالد گرايانهمعيارهاي سطح باال و حتي كمال پذيرش هبكودكان  اجبار منظور به ختيشناروان

 كه اندكرده ديكأت )2010( همكاران و سوننز چه اگرخواهد بود.  استفاده موردها آن عملكرد روي

 يامدهايپ با يمثبت يهمبستگ وابسته مدار و پيشرفت مدار تيخشناروانكنترل  سازه دو هر

 از يعاطف و يجانيه تيحما فقدان از افراد دركي جهينت در يافسردگ يهانشانه مثل ناسازگارانه

 هك ،مدارهوابست ختيشناروان كنترل نيب مهم يهاتفاوت از يبعض نهاولي آ دارند نيوالد طرف

 ييگراكمال نيبشيپ هك ،مدارپيشرفت ختيشناروانكنترل  و هست ييجدا اضطراب نيبيشپ

براي  باشد.كه تا حدودي در اين تحقيق نيز قابل مشاهده مي اندكرده فيتوص را هست ناسازگارانه

از اجراي همزمان آن با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ  ختيشناروانمحاسبه روايي مقياس كنترل 

روه نمونه استفاده گشت و اطالعات حاصله با استفاده از و پرسشنامه اضطراب بك در بين گ

دهد كه بين نمره كل مقياس كنترل ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديد. نتايج نشان مي

داري وجود دارد. اي مثبت و با عزت نفس رابطه منفي و معنيبا اضطراب رابطه ختيشناروان

اب و عزت نفس همبستگي معناداري به دست ها با اضطرهمچنين بين هر كدام از خرده مقياس

گيري از با استفاده از روش همساني دروني و با بهره ختيشناروانآمده است. اعتبار مقياس كنترل 

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه نتايج نشان داد كه اعتبار كل مقياس در سطح قابل قبول 

مدار  مدار و كنترل پيشرفتشامل كنترل وابسته هاي آنباشد و هر كدام از خرده مقياسمي 88/0
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داراي پايايي بااليي هستند. بنابراين ضرايب اعتبار قابل قبول بوده كه نشان دهنده قابليت باالي ابزار 

  باشد.مي

-پژوهش حاضر از اين نظر كه به هنجار كردن ابزاري جديد در زمينه والدگري با خرده مقياس

هـاي قبلـي نشـان    تحقيقات مشابه خود متمايز است. مروري بر پـژوهش  هاي جديد پرداخته است از

هايي تا به حال در ايران هنجاريابي نشده اسـت و آمـاده سـازي    داد كه ابزاري با چنين خرده مقياس

ابـزار   ايـن  هاي جديد در اين زمينه كارگشا باشـد. البتـه محـدوديت   تواند در زمينه پژوهشابزار مي

ان آمـوز دانـش است. ايـن مطالعـه در شهرسـتان دهدشـت و      مطالعه زماني و نيمكا قلمرو به مربوط

محصل در اين شهر صورت گرفته شده است كه با توجه بـه فرهنـگ و آداب و رسـوم ايـن منطقـه      

كند. از سويي ديگر روايي اين ابزار بـا توجـه بـه دو    پذيري اين پژوهش را محدود ميقدرت تعميم

هاي متداول در تكميـل  تواند سوگيريبه دست آمده است كه مي پرسشنامه عزت نفس و اضطراب

شـود كـه ايـن ابـزار در     هـا در ابتـدا پيشـنهاد مـي    ها را شامل شود. بر اساس اين محدوديتپرسشنامه

 ختيشـنا روان توان از مقياس كنتـرل هاي ديگر مورد بررسي قرار گيرد. در ضمن ميجوامع و نمونه

شـان و مشـاهده رفتـار    هـا و والـدين  تشخيصي مانند مصاحبه با آزمودني هايوالدين همراه با آزمون

دال  عالوه بر فراهم شـدن شـواهدي   ها در بافتار ارتباط با سايرين و عملكرد فردي انجام گيرد تاآن

روايـي و پايـايي آن نيـز بـيش از پـيش       ،زندگي واقعي هايموقعيت در ابزار اين تشخيص بر قدرت

در هـر دو مقيـاس    ختيشـنا روانكنتـرل   شـود رابطـه  مـي  پيشـنهاد  همچنـين . ردمورد آزمون قرار گي

تنظـيم   ،هيجاني متغيرهاي مرتبط با اين مفهوم مانند هوش با مدارس در پيشرفت مدار و وابسته مدار

قـرار   بررسـي  مـورد ...  سـبك فرزنـدپروري و   ،تحصيلي پيشرفت ،سبك دلبستگي ،شناختي هيجان

ها و متغيرهـاي  والدين و سازه ختيشناروانكنترل  خصوص در منسجمي نشدا طريق اين از تا گيرد

  مرتبط به دست آيد.
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An investigation of the psychometric characteristics of 
persian version of the dependency-oriented and achievement-
oriented psychological control Scale in high school students  

A.Badanfiroz1, M. Tabatabaee2 & A. A. Najee3 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of Persian 
version of the Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological 
Control Scale in high school students. The method of this study was descriptive 
and correlational. All high schools of Dehdasht during the school year of 2013-
2014 formed the population of the study. 310 students were selected by random 
multistage cluster sampling. All of the students completed psychological 
control scale, Beck Anxiety Inventory and Rosenberg Self-Esteem Inventory. 
For data analysis, exploratory factor analysis, Cronbach's alpha and Pearson 
correlation were used. The results of exploratory factor analysis showed that 
this scale was saturated with two factors, Dependency-Oriented psychological 
control and Achievement-Oriented psychological control. The validity of 
Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale 
obtained 0.88 for the whole scale and each of the subscales including 
Dependency-Oriented Psychological Control obtained 0.86 and Achievement-
Oriented Psychological Control obtained 0.83 by Cronbach alpha which 
showed the high power of the instruments. The results showed that 
Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale 
had acceptable psychometric properties for high school students and it can be 
used as a reliable instrument in psychological studies. 

Keywords: psychological control scale, dependency-oriented, achievement-
oriented, factor analysis, students
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