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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس منبع کنترل تحصیلی ( )ALCSدر
دانشآموزان دوره متوسطه صورت گرفت .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دوره متوسطه اول و
دوم شهرستانهای اردکان و میبد بود که از بین آنها  406نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای
برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند .دادهها با استفاده از مقیاس منبع کنترل تحصیلی ترایس ،منبع
کنترل درونی-بیرونی و معدل نیمسال اول تحصیلی جمعآوری و با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون،
تحلیل عاملی تأییدی و آزمون  tنمونههای مستقل تحلیل شدند .روایی محتوایی و صوری مقیاس مورد
بررسی و تأیید قرار گرفت .یافتهها نشان داد که مقیاس منبع کنترل تحصیلی با منبع کنترل راتر و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان روایی همگرای معنی داری داشت( .)p>0/01همچنین این مقیاس قادر به
تمایز دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی باال از دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین بود .بررسی
روایی سازه مقیاس ،ساختار تک بعدی آن را مورد تأیید قرار داد .پایایی بازآزمایی مقیاس در فاصله زمانی
دو هفته  )p>0/01( 0/38و آلفای آن به شیوه کودر-ریچاردسون  0/11بدست آمد .با توجه به یافتههای
پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی مقیاس منبع کنترل تحصیلی در نمونه ای از دانشآموزان
شرکت کننده در پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی است.
واژگان کلیدی :منبع کنترل تحصیلی ،روانسنجی ،روایی ،پایایی
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Abstract
The purpose of present study was to investigate the psychometric characteristics of
academic locus of control scale (ALCS) in high school students. The population of
the study includes all high school students of Ardakan and Meybod city. A total of
604 students were selected by categorical random sampling. The data gathered by
academic locus of control, E-I locus of control scale and grade point average, and
then analyzed by Correlation analysis, confirmatory factor analysis and
independent t-test. The results showed that Face and content validity of the scale
were confirmed. ALCS had a significant convergent validity with Rotter’s locus of
control scale and grade point average (p<.01). The ALCS discriminated between
students with high grade point average from those with low grade point average.
Investigating of construct validity of ALCS showed one factor structure of the
scale was confirmed. Test-retest reliability after a two week interval and KuderRichardson alpha coefficient of the ALCS were .83 (p<.01) and .71 respectively.
With regarding the results can concluded that Persian version of ALCS has
appropriate validity and reliability in participants of present study.
Keywords: Academic Locus of Control, Psychometric, Validity, Reliability
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مقدمه
به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطالق می شود
منبع
 .) 1944افرادی که از منبع کنترل درونی برخوردارند بر این باورند که کنترل کافی بر زندگی خود و
رویدادهای آن داشته و مطابق همین باور رفتار میکنند .آنها در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند ،کمتر
تحت نفوذ دیگران قرار میگیرند و برای مهارتها و پیشرفتهای خود ارزش واالتری قائل هستند .در
مقابل ،افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند بر این باورند که بر آنچه برای ایشان روی میدهد
کنترل ندارند و رویدادها را به منابعی بیرون از خود مانند شانس ،سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت می-
دهند .در واقع این افراد فکر می کنند که دریافت تقویت آنها وابسته به لطف دیگران و یا شانس است.
افراد دارای منبع کنترل بیرونی معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل شده و آنها در مقابل این
نیروهای بیرونی ناتوانند (لفکورت.)2016 ،8
منبع کنترل تحصیلی 6در دانشآموزان نیز اولین بار با گسترش مفاهیم نظریه راتر ( )1944به
زمینههای تحصیلی مطرح شد (ترایس .)1935 ،5با توجه به مفاهیم مطرح شده در نظریه راتر،
دانشآموزان نیز ممکن است موفقیت یا شکستهای تحصیلی خود را به عوامل بیرونی یا درونی نسبت
دهند .بنابراین ،دانشآموزانی که موفقیت یا شکستهای تحصیلی خود را به عوامل درونی مانند میزان
استعداد ،سعی و تالش و انگیزه خود نسبت میدهند دارای منبع کنترل درونی هستند و بالعکس آنهایی
که موفقیت یا شکست های تحصیلی خود را به عوامل بیرونی مانند سخت بودن امتحان ،رفتار بد معلم،
نداشتن شرایط برای درس خواندن نسبت میدهند دارای منبع کنترل بیرونی هستند (کورتیس 4و ترایس،
 .)2018دانشآموزانی که دارای منبع کنترل درونی هستند مسئولیت تکالیف مدرسهای خود را به عهده
میگیرند و خود را به خاطر شکستهای تحصیلیشان مسئول می دانند ،اما بالعکس دانشآموزانی که
دارای منبع کنترل بیرونی هستند ،حتی موفقیتهای تحصیلی خود را نیز به عوامل بیرونی مانند شانس
نسبت می دهند (کلین و کلر.)1990 ،
مککلند ،موریسون و هولمز )2000( 1در بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی به این نکته
اشاره کردهاند که عوامل درونی شخص مانند «تمایل به پیشرفت»« ،رقابت »3و «اتکا به خود »9نسبت
به عوامل بیرونی مانند تشویق والدین و تأثیر همساالن ،نقش مهمتری را در تأثیر گذاری بر عملکرد
دانشآموزان در زمینه آموزش و یادگیری دارند .نظریه شناختی اجتماعی تأکید بیشتری بر عقاید
کنترل1

(راتر،2

1- locous of control
2- Rotter
3- Lefcourt
4- academic locous of control
5- Trice
6- Curtis
7- McClelland, Morrison, & Holmes
8- Competitiveness
9- Self-reliance
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دانشآموزان در مورد توانمندیها و برداشتهای آنها از عوامل زمینهای در موقعیت پیشرفت دارد .به
اعتقاد مککلند و همکاران ( )2000نظریه هدف پیشرفت ،نظریـهای است که بیشتریـن توجهاش را به
طور مستقیـم بر برداشتهـای دانشآموزان در مورد دالیلی که برای اشتغال به «تکلیف تحصیلی»1
دارند ،گذاشته است .این نظریه معتقد است که اگر دانشآموزان در ارتباط با انجام تکالیف مدرسه،
برعوامل درونی مانند تالش خود تأکید کنند ،برای موفقیت خود در امور تحصیلی بیشتر تالش میکنند و
در نتیجه پیشرفت تحصیلی بیشتری نصیب آنان خواهد شد .انگیزههای اجتماعی مانند کسب تأیید از
دیگران و پسر یا دختر خوب بودن( ،که جزء منبع کنترل بیرونی تقسیمبندی میشوند) تأثیر زیادی در
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ندارد (مک کلند و همکاران.)2000،
آنچه که بیشتر موجب رفتار خودجوش در دانشآموزان میشود ،منبع کنترل درونی است .هدف
عمده فعالیتهای پرورشی معلم باید بر این مسئله متمرکز شود که دانشآموز به تدریج از منبع کنترل
بیرونی به سمت منبع کنترل درونی هدایت شود (شفرد ،اُوِن ،فیتچ و مارشال .)2004 ،2تفاوت اساسی
دانشآموزان دارای منبع کنترل درونی با دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی این است که افراد با منبع
کنترل درونی احساس کفایت بیشتری در خود دارند و کمتر به دیگران اجازه میدهند که محرك
رفتارشان شوند (گیفورد ،بریکنو-پریوت و میانزو .)2004 ،8این گروه از دانشآموزان ،خود تعیینکننده
رفتارهای خویش هستند و به خاطر کفایتی که در خود احساس میکنند ،باور دارند که میتوانند با
رفتارشان بر محیط خود تأثیر بگذارند.
دانشآموزان با منبع کنترل درونی ،تصورشان این است که موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل به
خاطر نحوه رفتار صحیح یا غلط خودشان است .اما برخالف آنها ،دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی،
احساس بیکفایتی یا کفایت کم داشته و همواره تصور میکنند که موفقیت آنها تحت تأثیر عوامل
محیطی نظیر معلم و سواالت سخت است (جوو ،لیم و کیم .)2018 ،6این گروه از دانشآموزان تالش
کمی برای پیشرفت تحصیلی میکنند و حتی اگر هم تالش کنند ،باز هم موفقیت چندانی کسب نخواهند
کرد؛ چرا که اندك تالش آنها به خاطر انگیزههای بیرونی ،همچون فرار از تنبیه یا برآوردن خواسته معلم
است .آنها در صورت کسب موفقیت اندك هم آن را به شانس و تصادف نسبت میدهند و نه به تالش و
استعداد خود .این دانشآموزان حتی اگر نیمنگاهی به موفقیت داشته باشند ،آنقدر آن را دست نیافتنی
میدانند که دست به عمل نمیزنند ،در نتیجه هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید (مک کالن و مِرِل،5
.)1999
1- Academic work
2- Shepherd, Owen, Fitch, & Marshall
3- Gifford, Briceno-Perriott & Mianzo
4- Joo, Lim & Kim
5- McClun & Merrell
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همانطور که در باال اشاره شده ،منبع کنترل تحصیلی نقش مهمی در عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دارد؛ بنابراین شناسایی منبع کنترل تحصیلی دانشآموزان و داشتن برنامههای مداخلهای به
منظور درونی کردن منبع کنترل آنها ،از ضروریات یک نظام آموزش و پرورش است .این مسئله ،نیاز به
وجود یک ابزار سنجش تخصصی برای تعیین منبع کنترل تحصیلی را ضروری می سازد و این در حالی
است که تاکنون بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه ،از پرسشنامه منبع کنترل عمومی راتر
( )1944برای سنجش منبع کنترل دانشآموزان استفاده کردهاند (سلیمان نژاد و مهرآرای1830 ،؛ حسن
زاده1831 ،؛ جعفری روشن و اعتماد1839 ،؛ خدیوی و وکیلی )1890 ،که به علت عمومی بودن گویه-
های آن ،ممکن است به طور تخصصی برای سنجش منبع کنترل تحصیلی دانشآموزان کارایی الزم را
نداشته باشد.
با این وجود ،تعداد محدودی ابزار تخصصی در این زمینه نیز وجود دارد که پژوهشهای مختلف از
آن ها استفاده کردهاند .پرسشنامه مسئولیت موفقیت هوشی 1یکی از این ابزارها است .این پرسشنامه
توسط کراندال ،کاتکوفسکی و کراندال )1945( 2طراحی شده و شامل  86عبارت دو جملهای است که
باور دانش آموز را در مورد عملکرد تحصیلی اش می سنجد .این پرسشنامه این مسئله را مورد ارزیابی قرار
می دهد که آیا دانشآموز موفقیت تحصیلی خود را به تالشهای خود نسبت می دهد یا عملکرد هوشی
خویش .روایی و پایایی این پرسشنامه در چند پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است (رید و کروچر1930 ،8؛
سولومون ،هولی هان و پارلیوس ،) 1949 ،6اما محدودیتی که این ابزار دارد این است که فرم اولیه آن
برای کودکان طراحی شده و نمیتوان از آن به درستی در مقاطع باالتر تحصیلی استفاده کرد.
ابزار دیگری که در این زمینه وجود دارد ،مقیاس چند وجهی اسناد علیت( 5لفکورت و همکاران،
 ) 1919است که در برخی از پژوهش ها به منظور سنجش منبع کنترل تحصیلی از آن استفاده شده است
(ابوسیری1996 ،4؛ آسپلمیر ،الو ،مکگیل ،الیوت و پایرس .)2012 ،1این مقیاس شامل  63گویه است که
چهار بعد اسناد به مهارت یا توانایی (اسناد درونی/پایدار) ،اسناد به تالش و انگیزه (اسناد درونی/ناپایدار)،
اسناد به زمینه و موقعیت (اسناد بیرونی/پایدار) و اسناد به شانس (اسناد بیرونی/ناپایدار) را در بر میگیرد.
محدودیت این مقیاس تعداد سؤاالت باالی آن و استفاده از نظریه سبکهای اسنادی (البیل و مارتین،3
 )2016به جای نظریه منبع کنترل راتر ( )1944است.

)1- Intellectual Achievement Responsibility questionnaire (IARQ
2- Crandall, Katkovsky & Crandall
3- Reid & Croucher
4- Solomon, Houlihan & Parelius
5- Multidimensional multiattributional causality scale
6- Abouserie
7- Aspelmeier, Love, McGill, Elliott, & Pierce
8- LaBelle & Martin
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مقیاس منبع کنترل تحصیلی 1ترایس ( )1935یکی دیگر از ابزارهایی است که به طور تخصصی با
الگوگیری از نظریه راتر ( )1944و پرسشنامه منبع کنترل راتر ( )1915برای سنجش منبع کنترل تحصیلی
در دانشآموزان و دانشجویان ساخته شده است .این پرسشنامه یک ابزار  23مادهای است که کاربرد
زیادی در پژوهشهای مرتبط با منبع کنترل تحصیلی داشته است (کورتیس و ترایس2018 ،؛ بوکنر و
فین2018 ،2؛ برون ،روسنیک و سگریست2014 ،8؛ بودیل و رابرتز )2018 ،6و در چند پژوهش داخلی نیز
استفاده شده است (چاالك و نصری2015 ،؛ چاالك ،نصری و حیدری تبریزی .)2016 ،ابراهیم ()1994
به بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس منبع کنترل تحصیلی در دانشجویان عمانی پرداخت .آلفای
کرونباخ این پرسشنامه در نمونه عمانی  0/40بدست آمد و نمرات دانشجویان در این مقیاس قادر به پیش
بینی معنیدار عملکرد تحصیلی آنها بود .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مقیاس منبع کنترل
تحصیلی نسبت به پرسشنامه منبع کنترل عمومی راتر پیشبین بهتری برای عملکرد تحصیلی
دانشآموزان است .همچنین براون ،رازنیک و سِگریست )2014( 5آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 0/19
گزارش کردند.
دو اصطالح تخصصی در زمینه ساخت و هنجاریابی آزمونهای روانشناختی ،روایی 4و پایایی 1است.
روایی به این نکته اشاره دارد که پرسشنامه ساخته شده تا چه اندازه می تواند خصوصیت مورد نظر را
درست اندازه گیری کند (کرمی .)1891 ،به عبارتی دیگر ،یک پرسشنامه تاچه اندازهای میتواند به اهداف
مورد نظر خود در سنجش یک متغیر دست پیدا کند و آن متغیر را به درستی اندازه گیری کند (بهرامی،
 .)1896روایی به چند نوع تقسیم می شود (کرمی .)1891 ،روایی صوری به این مسئله اشاره دارد که آیا
ابزار در ظاهر به درستی متغیر مورد مطالعه را مورد سنجش قرار می دهد .برای مثال ،آیا جملهبندی
سؤاالت مناسب است؟ آیا گزینههای پاسخ کافی و مناسب است؟ .این نوع روایی معموالً از نظر شرکت
کنندگان پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .روایی محتوایی به این مسئله اشاره دارد که یک پرسشنامه
تا چه اندازه محتوای مورد نظر را در بر می گیرد .برای مثال ،آیا پرسشنامه همه جوانب یک متغیر را مورد
سنجش قرار می دهد .روایی محتوایی ،معموال از نظر متخصصان صاحب نظر در آن متغیر مورد ارزیابی
قرار میگیرد (کرمی1891 ،؛ بهرامی .)1896 ،روایی مالکی نوعی دیگری از روایی است که به این مسئله
می پردازد که تا چه اندازه پرسشنامه مورد نظر رفتار آزمودنی را در موقعیت های خاص پیش بینی
می کند .این روایی خود به چهار نوع روایی پیش بین (پیش بینی رفتار یا عملکرد آزمودنی در آینده)،
روایی همزمان (ارتباط با رفتارهای فعلی آزمودنی) ،روایی همگرا (همبستگی با سازههای مشابه) و روایی
)1- Academic locus of control scale (ALCS
2- Buckner & Finn
3- Brown, Rosnick & Segrist
4- Bodill & Roberts
5- Brown, Rosnick & Segrist
6- validity
7- reliability
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تمایزی (توانایی تفکیک دو مشخصه یا دو گروه آزمودنیها از هم) تقسیم میشود (کرمی .)1891 ،پایایی،
اصطالح دومی است که در آزمون سازی مورد استفاده قرار میگیرد .این اصطالح به این نکته اشاره دارد
که تا چه حد میتوان به نتایج یک پرسشنامه اعتماد کرد .به عبارتی دیگر ،تا چه اندازه نتایج یک
پرسشنامه در طول زمان ثابت هستند .انواع پایایی شامل پایایی بازآزمایی (همبستگی نمرات در دو نوبت
اجرای آزمون با فاصله زمانی از هم) ،همبستکی با فرمهای موازی ،همبستگی دو نیمه آزمون و روش
آلفای کرونباخ 1یا کودر-ریچاردسون 2است (کرمی.)1891 ،
پژوهش حاضر با درنظر گرفتن اهمیت وجود یک ابزار تخصصی در سنجش منبع کنترل تحصیلی
دانشآموزان ،با هدف بررسی ویژگیهای پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی دانشآموزان انجام شد .به این
منظور ،با بررسی پیشینه پژوهشی در پایگاه های مختلف اطالعاتی ،پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی
ترایس ( ،)1935به عنوان بیشترین پرسشنامهای که برای سنجش منبع کنترل تحصیلی دانشآموزان به
طور تخصصی در پژوهش ها استفاده میشد ،شناسایی شد .عالوه بر کاربرد زیاد در پژوهشها ،این
پرسشنامه به دلیل اینکه منطبق با نظریه منبع کنترل راتر ( )1944طراحی شده است ،محدود به جامعه
دانشآموزان یک دوره تحصیلی خاص نمیشود و حتی در دانشجویان نیز میتوان آن را مورد استفاده
قرار داد و عالوه بر اینکه تعداد گویههای آن محدودتر از پرسشنامههای مشابه در این زمینه است ،نسبت
به پرسشنامه های دیگر ابزار دقیقتری برای سنجش منبع کنترل تحصیلی به حساب میآید .بنابراین،
پژوهش حاضر با استفاده از این پرسشنامه ،به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا پرسشنامه منبع کنترل
تحصیلی در نمونههای ایرانی نیز دارای روایی و پایایی قابل قبولی است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که در آن از برخی از شاخصهای روانسنجی برای بررسی
ویژگی های هنجاری یک پرسشنامه استفاده گردید .به عبارتی دیگر ،با توجه به این که اساس روشهای
به کار رفته برای تعیین ویژگیهای روانسنجی ابزارها مبتنی بر ارتباط بین متغیرها است ،طرح پژوهش
حاضر توصیفی از نوع همبستگی تلقی میشود .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دوره
متوسطه اول و دوم (رشته های نظری) شهرستانهای اردکان و میبد بود که در سال تحصیلی 98-96
مشغول به تحصیل بودند ( .)n ~1950از این تعداد 406 ،نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای با در
نظر گرفتن نسبت جنسیت دانشآموزان و تعداد دانشآموزان هر مدرسه ،برای شرکت در پژوهش انتخاب
شدند .معیار تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان 822 )1910( 8نفر بود اما از
1- Cronbach Alpha
2- Kuder-Richardson
3- Krejcie & Morgan
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آنجایی که مطالعات هنجاریابی برای افزایش اعتبار خود نیاز به نمونه های نسبتاً باال دارند (هومن،
 ،)1830از تعداد باالتری از نمونه در پژوهش حاضر استفاده شد .از پرسشنامههای زیر برای گردآوری
اطالعات استفاده شد و درنهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،همبستگی
پیرسون و آزمون  tنمونه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
الف) مقیاس منبع کنترل تحصیلی (( )ALCSضمیمه الف) :این پرسشنامه  23سؤالی توسط
ترایس در سال  1935بر اساس پرسشنامه منبع کنترل عمومی راتر ( )1915برای سنجش منبع کنترل
تحصیلی در دانشجویان ساخته شده است ،اما در دانشآموزان دوره متوسطه ( 18تا  13سال) نیز می توان
از آن استفاده کرد (فراری .)1992 ،1این پرسشنامه به صورت دو گزینه ای درست و غلط نمره گذاری می
شود .به پاسخ درست دانش آموز در هر سؤال نمره  1و به پاسخ غلط او نمره  0داده می شود (برخی
سؤاالت به صورت معکوس نمرهگذاری می شوند) .بنابراین نمرات دانشآموز در این پرسشنامه از  0تا 23
متغیر است .در این پرسشنامه به مانند پرسشنامه منبع کنترل عمومی راتر ،دو نمره جداگانه برای منبع
کنترل بیرونی و درونی محاسبه نمیشود و نمره گذاری به این صورت است که یک نمره کلی بدست می
آید و نمرات باال ن شان دهنده منبع کنترل تحصیلی بیرونی و نمرات پایین نشان دهنده منبع کنترل
تحصیلی درونی دانش آموز است؛ زیرا نمره گذاری به گونه ای طراحی شده است که پاسخ های مربوط
به منبع کنترل بیرونی نمره  1می گیرند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی این پرسشنامه ساختار عاملی این
پرسشنامه را مورد تأیید قرار داد (ترایس .)1935 ،ترایس ( )1935اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه را در
فاصله زمانی  5هفته 0/92 ،بدست آورد .نمرات این پرسشنامه همبستگی معنی داری با پرسشنامه های
منبع کنترل عمومی راتر و انگیزش پیشرفت داشت که نشان از روایی همگرای این پرسشنامه میداد
(ترایس.)1935 ،
ب) پرسشنامه منبع کنترل عمومی :2این پرسشنامه توسط راتر ( )1944طراحی شده و شامل
 29گویه می باشد که هر ماده به دو قسمت الف و ب تقسیم میشود .به پاسخ الف نمره  1و به پاسخ ب
نمره  2تعلق می گیرد .از آنجا که فقط  28گویه نمرهگذاری میشود بنابراین نمرات پاسخگویان از  0الی
 28متغیر است .نمرات باال نشان دهنده منبع کنترل بیرونی و نمرات پایین نشان دهنده منبع کنترل
درونی است .نمره برش نیز  9میباشد (راتر .)1915 ،روایی همگرای این پرسشنامه با مقیاس منبع کنترل
درونی -بیرونی نوویکی -انستریکلند به ترتیب در پژوهش موفق ( 0/89 )1815و در پژوهش بیات
(0/69 )1831دست آمد ( .)p> 0/05صباغ ( )1814پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را  0/13بدست آورد.
در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه با استفاده از روش کودر-ریچاردسون  0/31بدست
آمد.
1- Ferrari
2- Rotter’s locus of control scale
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ج) عملکرد تحصیلی :در پژوهش حاضر از معدل نیمسال اول تحصیلی دانشآموزان برای
سنجش عملکرد تحصیلی آنها استفاده شد.
یافتهها و نتایج
ابتدا مقیاس کنترل تحصیلی به دقت از انگلیسی به فارسی ترجمه شد .برای صحت از اطمینان
ترجمه ،گویه ها در اختیار دو نفر کارشناس مترجمی زبان انگلیسی گذاشته شد و برخی از گویه ها با توجه
به نظرات آن ها اصالح شدند .در مرحله بعد ،از دو کارشناس دیگر زبان انگلیسی خواسته شد تا گویه ها
را مجدداً از فارسی به انگلیسی بازترجمه کنند .گویه های بازترجمه شده شباهت زیاد و قابل تأییدی با
گویه های اصلی مقیاس داشتند.
به منظور بررسی روایی محتوایی آزمون ،از شاخص روایی محتوا ( )CVIبا کمک روش والتز و
باسل )1931( 1استفاده شد .به این منظور ،از متخصصان آگاه به موضوع ( 10نفر) خواسته شد تا «مربوط
بودن»« ،واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتی  6درجه ای مشخص
کنند .سپس با استفاده از فرمول ،که کسر مجموع تعداد متخصصینی که به گویه نمره  8و  6داده بودند
به تعداد کل متخصصین بود ،شاخص روایی محتوایی محاسبه شد که برای هر گویه باالتر از حداقل
مقدار قابل قبول یعنی  0/19بدست آمد .در نهایت ،برای بررسی روایی صوری مقیاس ،گویه ها در اختیار
 80نفر از دانش آموزان گروه هدف قرار گرفت .با استفاده از روش تأثیر آیتم برای بدست آوردن نمره تأثیر
هر گویه ،میزان اهمیت هر گویه در تعداد آن ضرب شد (آکرمن .)1992 ،2نتایج نشان داد که نمره تأثیر
بدست آمده برای هر گویه بیشتر از  1/5بود که قابل قبول تلقی می شود (آکرمن.)1992 ،
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه و همبستگی پیرسون بین آن ها در جدول
 1آورده شده است .مجدداً ذکر این نکته الزم است که نمره گذاری هم در پرسشنامه منبع کنترل
تحصیلی و هم در پرسشنامه منبع کنترل عمومی راتر به گونهای اس که نمرات باال نشان دهنده منبع
کنترل بیرونی و نمرات پایین نشان دهنده منبع کنترل درونی است .همان طور که مشاهده میشود،
نمرات منبع کنترل تحصیلی و منبع کنترل عمومی همبستگی نسبتاً باالیی با یکدیگر دارند که نشان-
دهنده روایی همگرای این مقیاس است .همچنین همبستگی منفی معنی داری بین منبع کنترل تحصیلی
و عملکرد تحصیلی بدست آمد ،که نشان میدهد هرچه منبع کنترل تحصیلی در دانشآموزان درونیتر
باشد ،عملکرد تحصیلی آن ها باالتر است .مقیاس منبع کنترل تحصیلی نسبت به پرسشنامه منبع کنترل
درونی-بیرونی راتر ،همبستگی بیشتری با عملکرد تحصیلی دانشآموزان داشت.

1- Waltz & Bausell
2- Ackerman
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 انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه، میانگین:1 جدول
Table 1
Mean, standard deviation and correlation between variables

انحراف معیار

میانگین

عملکرد تحصیلی

Standard
deviation

Mean

Grade point
average

منبع کنترل
عمومی

منبع کنترل
تحصیلی

General locus
of control

Academic locus
of control

متغیر
Variable

منبع کنترل تحصیلی
4.03

12.86

1

Academic
control

locus

of

منبع کنترل عمومی
3.52

10.17

2.81

16.92

1

*

1

.74

-.42*

-.56*

General
control

locus

عملکرد تحصیلی
Grade point average

>0/01p*

(  ساختار عاملی مقیاس منبع کنترل تحصیلی.1 شکلALCS) در تحلیل عاملی تأییدی
Figure 1
Factor structure of academic locus of control scale (ALCS) in confirmatory favtor analysis

of
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برای بررسی روایی سازه مقیاس منبع کنترل تحصیلی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که
نتایج آن در جدول  2آورده شده است .بررسی شاخص های برازش مدل در تحلیل اولیه مقیاس نشان
داد که برخی از شاخص ها  ،تفاوت اندکی با معیارهای مطلوب برازش مدل داشت که پس از انجام
اصالح مدل و برقراری کوواریانس بین برخی از متغیرهای خطا ،شاخص های برازش به معیار های
مطلوب برای تأیید مدل رسیدند .همان طور که مالحظه می شود مقدار  χ2معنی دار است در صورتی که
این مقدار در مدل دارای برازش مطلوب بایستی غیر معنی دار باشد (قاسمی .)1839 ،با این وجود ،مقدار
خی دو معموال در نمونه های با حجم باال ،بسیار باال و معنی دار می شود به همین دلیل شاخص خوبی
برای تعیین برازش مدل نیست .در این مواقع بهتر است شاخص  χ2/DFکه نسبتی از خی دو به درجه
آزادی مدل است را مورد بررسی قرار دهیم .برای این شاخص مقادیر  1الی  5به منظور برازش مدل
مناسب می باشند (قاسمی )1839 ،که در مدل حاضر به دلیل اینکه مقدار درجه آزادی  df= 809بود ،این
مقدار برابر  1/818بدست آمد (جدول .)2
همان طور که مشاهده می شود ،وزن های رگرسیونی تمام متغیرها (بارهای عاملی) معنی دار
هستند .شاخص های نیکویی برازش ( )GFIشاخص برازش هنجار شده ( ،)NFIشاخص برازش نسبی
( ،)RFIشاخص برازش افزایشی ( ،)IFIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIنیز همگی باالی  0/90هستند که
برای برازش مدل مدل مطلوب تلقی می شوند .شاخص نسبت اقتصاد ( )PRATIOکه نسبت پارامتر
های ثابت را به پارامترهای آزاد مورد بررسی قرار می دهد نیز بیشتر از  0/50است ( )0/321و برای
برازش مدل مناسب است .در نهایت ،ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAنیز که بایستی
کمتر از  0/05باشد در مدل حاضر  0/021بدست آمد که مطلوب تلقی میشود .بررسی شاخصهای
برازش مدل نشان میدهد که مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس  ALOSاز برازش مطلوبی در نمونه
ایرانی برخوردار است و می توان نتیجه گرفت که مقیاس منبع کنترل تحصیلی دارای همان ساختار تک
بعدی است که در نمونه غیر ایرانی وجود دارد.
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جدول  :2بار عاملی گویه ها پس از انجام اصالح مدل و شاخص های برازش مدل
Table 2
Model fitness indexes and regression weights after model modification

Item number

شماره گویه

Standard regression
weight

وزن رگرسیونی استاندارد شده

شماره گویه

Item number

Standard regression
weight

وزن رگرسیونی استاندارد شده

Item number

شماره گویه

Standard regression
weight

وزن رگرسیونی استاندارد شده

Model fit indexes

شاخص های برازش مدل

مقدار آماره

Statistics

*.346

13

*.732

25

*.441

χ2

*425.492

2

*.421

14

*.576

26

*.379

χ2/DF

1.373

3

*.552

15

*.509

27

*.712

GFI

.942

4

*.378

16

*.438

28

*.653

AGFI

.925

5

*.811

17

*.772

RMR

.015

6

*

.642

18

*

1

.295

CFI

.899

7

*.592

19

*.413

TLI

.877

8

*.776

20

*.322

IFI

.905

9

*.411

21

*.364

NFI

.720

10

*.389

22

*.461

PRATIO

.821

11

*.402

23

*.533

RMSEA

.027

12

*.578

24

*.286

* تمامی مقادیر در سطح  p >0/01معنی دار هستند
در ادامه ،به منظور بررسی روایی تمیز این مقیاس ،دو گروه شرکتکنندگان دارای منبع کنترل
تحصیلی درونی و بیرونی از لحاظ معدل نیمسال تحصیلی با یکدیگر مقایسه شدند .این مقایسه به این
دلیل انجام شد که همان طور که در باال نیز اشاره شد ،منبع کنترل تحصیلی به عنوان یکی از مهمترین
عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشآموزان محسوب میشود و قدرت تشخیص ابزارهای منبع
کنترل تحصیلی ،تفکیک دانشآموزان موفق از ناموفق است (ترایس ،)1935 ،بدین صورت که انتظار می
رود ،دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی عملکرد آموزشی بهتری نسبت به دانشآموزان دارای منبع
کنترل بیرونی داشته باشند و ابزارهای موجود در این زمینه ،باید قدرت تشخیص دانشآموزان دارای منبع
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کنترل تحصیلی درونی با عملکرد تحصیلی باال را داشته باشند .بدین منظور برای سنجش روایی تمیز
پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی ،دانشآموزان شرکت کننده از لحاظ نمرات منبع کنترل به ترتیب بزرگتر
به کوچکتر فهرست شدند 50 .نفر از اول فهرست یعنی دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی با  50نفر
آخر فهرست یعنی دانشآموزان دارای منبع کنترل درونی با استفاده از آزمون  tنمونه های مستقل مورد
مقایسه قرار گرفتند (جدول  .)8نتایج نشان داد که معدل نیمسال (عملکرد تحصیلی) دانشآموزان دارای
منبع کنترل درونی بیشتر از عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی است (.)p>0/05
یعنی این مقیاس می تواند دانشآموزان با عملکرد تحصیلی باال را با دانشآموزان با عملکرد تحصیلی
پایین از یکدیگر متمایز کند.
جدول  :8مقایسه نمرات  ALCSدر شرکت کنندگان با عملکرد تحصیلی باال و پایین (روایی تمایزی)
Table 3
)Comparison ALCS scores between participants with high and low academic performance (Discriminant validity

Variables

متغیرها

Grade point average

معدل نیمسال

گروه ها

Groups

N

تعداد

Mean

میانگین

Standard
deviation

انحراف استاندارد

نمره T

Df

درجه آزادی

منبع کنترل درونی
Internal locus of control

sig

50

18.91

.82

16.551

98

سطح معنی داری

منبع کنترل بیرونی
External locus of control

50

15.88

1.01
.0001

در نهایت ،برای ارزیابی پایایی بازآزمایی مقیاس منبع کنترل تحصیلی ،از دو روش پایایی بازآزمون
و محاسبه آلفا به شیوه کودر-ریچاردسون 20استفاده شد .ضریب همبستگی بین دوبار اجرای پرسشنامه
 ALCSبه فاصله زمانی دو هفته اجرای مجدد آزمون در  80دانش آموز گروه هدف  r=0/381بود
( )p>0/01که ن شان داد که این پرسشنامه از پایایی بازازمایی خوبی برخوردار است .ضریب آلفا به شیوه
کودر-ریچاردسون نیز برابر  0/104بود .مقدار همبستگی هرگویه با کل گویهها باال بود و ضریب آلفا در
صورت حدف هر کدام از گویه ها تغییر چندانی نمیکرد .بنابراین ،در نهایت میتوان گفت که مقیاس
منبع کنترل تحصیلی در دانشآموزان از پایایی قابل قبولی برخوردار بود.
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بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس منبع کنترل تحصیلی از روایی محتوایی و صوری
قابل قبولی برخوردار است .این یافته همسو با نتایج مطالعه ترایس ( )1935و کورتیس و ترایس ()2018
بود .در این دو مطالعه ،از متخصصان خواسته شد تا بر اساس نظریه راتر ( )1944محتوای گویه ها را
مورد تأیید قرار دهند .به دلیل اینکه محتوای این مقیاس کامالً با الگوگیری از پرسشنامه منبع کنترل راتر
( )1944طراحی شده است ،روایی محتوایی آن منطبق با نظریه شناختی-اجتماعی راتر ( )1944و این
پرسشنامه است که روایی آن در  68کشور مختلف مورد تأیید قرار گرفته است (اسمیت ،ترامپنارز و
دوگان .) 1995 ،1روایی همگرای این مقیاس با پرسشنامه منبع کنترل راتر نیز در پژوهش حاضر باال و
معنی دار بود .ترایس ( )1936نیز همین نتیجه را در پژوهش خود بدست آورد ،که با توجه به اصولی که
در طراحی این مقیاس به کار گرفته شد ،قابل انتظار بود .ابراهیم ( )1994گزارش کرد که مقیاس منبع
کنترل تحصیلی روایی پیش بین 2خوبی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد .بررسی روایی تمیز مقیاس
منبع کنترل تحصیلی نشان داد که این مقیاس قادر است دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی باال را با از
دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین متمایز کند ،به طوری که دانشآموزان دارای منبع تحصیلی
درونی ،معدل نیمسال بهتری نسبت به دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی داشتند .این یافته نیز
همسو با نتایج مطالعه ترایس ( ،)1935ترایس ،اُژِن ،استیونز و بوث ،)1931(8کورتیس و ترایس (،)2018
هوور )2008( 6بود .نتایج این پژوهشها نشان داد که دانشآموزان دارای منبع کنترل دورنی دارای
عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی هستند و نمرات باالتری را در
امتحانات کسب میکنند .در پژوهشهای مختلفی ارتباط بین منبع کنترل تحصیلی و عملکرد تحصیلی
مورد تأیید قرار گرفته است (آکین2010 ،5؛ ستینکالپ ،)2010 ،4بنابراین میتوان نتیجه گرفت با وجود
همبستگی باال بین نمرات منبع کنترل و عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر و وجود تفاوت بین معدل
نیمسال دانش آموزان دارای منبع کنترل تحصیلی باال و پایین ،گویه های مقیاس منبع کنترل تحصیلی در
هر بعد احتماالً همان ویژگی های دانشآموزان دارای منبع کنترل بیرونی یا دورنی را مورد سنجش قرار
میدهد .یافته های پژوهش حاضر همچنین نشان داد که مقیاس منبع کنترل تحصیلی نسبت به
پرسشنامه منبع کنترل عمومی راتر همبستگی بیشتری با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد .ابراهیم
( )1994نیز در بررسی روایی این مقیاس در نمونههای غیر آمریکایی نشان داد که مقیاس منبع کنترل
تحصیلی نسبت به پرسشنامه راتر پیشبینیکننده بهتری برای انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
1- Smith, Trompenaars & Dugan
1- predictive validity
2- Trice, Ogden, Stevens, & Booth
3- Hoover
4- Akın
5- Cetinkalp
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است .این یافتهها نشان می دهد که احتماالً گویه های مقیاس منبع کنترل تحصیلی به طور تخصصی-
تری نسبت به منبع کنترل راتر ،این ویژگی را در دانشآموزان مورد ارزیابی قرار میدهد و بنابراین دارای
روایی محتوایی خاص برای مسائل تحصیلی است .اسکینر )2008( 1پیشنهاد می کند که مقیاس منبع
کنترل تحصیلی می تواند ابزار مهمی برای مشاوران در کار با دانشآموزان دارای ناتوانایی یادگیری باشد.
این ابزار می تواند برای ارزیابی مداوم منبع کنترل تحصیلی در این دانشآموزان و برنامه ریزی برای
درونی کردن منبع کنترل آن ها به کار رود .نمرات دانشآموزان در این مقیاس همچنین با مهارت های
مطالعه (جونز ،اسلیت و مارینی ،1995 ،2اونوگبوزی و دیلی ،)1993 ،8اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی
اجتماعی (اسکندر و آسکین ،)2010 ،6غیبت های کالسی دانشآموزان (ترایس و همکاران 1931 ،و
ترایس و هاکپورت ،)1939 ،5و انجام تکالیف درسی (جانسن و کارتون )1999 ،4ارتباط داشت.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس منبع کنترل تحصیلی از یک ساختار تک بعدی برخوردار
است و روایی سازه آن مورد تأیید قرار گرفت .همچنین بارهای عاملی گویهها همگی معنیدار بودند .این
یافته نیز همسو با نتایج مطالعات ترایس ( ،)1935ترایس و همکاران ( )1931و کورتیس و ترایس
( )2018بود .بارهای عاملی گویهها در مقیاس اصلی نیز از  0/16تا  0/36متغیر بود که همگی معنی دار
بودند ( .)p>0/05بررسی بارهای عاملی در مطالعهای که ابراهیم ( )1994در دانشجویان عمانی انجام داد
نیز نشان داد که پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی از ساختار تک بعدی برخوردار است و تمامی بارهای
عاملی گویه ها معنیدار هستند .این مقیاس در واقع از یک عامل برخوردار است و هرچه نمرات فرد در
آن عامل باالتر رود نشاندهنده این است که فرد منبع کنترل بیرونی باالتری دارد .به طور کلی ،در
بررسی روایی سازه این مقیاس و همچنین پرسشنامه منبع کنترل درونی-بیرونی راتر ،تحلیل عاملی به
منظور اکتشاف عامل های موجود انجام نشده است و صرفاً بارعاملی گویه ها مورد بررسی و تأیید قرار
گرفته اند (ترایس .)1835 ،کورتیس و ترایس ( )2018یک تحلیل مجدد روی مقیاس منبع کنترل
تحصیلی انجام دادند و در بررسی عاملهای آن ،به چهار عامل با  21گویه رسیدند ( 1گویه بار عاملی
کافی در هیچکدام از چهار بعد مطرح شده بدست نیاوردند) .با این وجود ،این پژوهشگران استفاده از
پرسشنامه اولیه طراحی شده توسط ترایس ( )1935را ترجیح دادند و در بررسیهای خود دریافتند که
تحلیل عاملی جدید شامل چهار عامل نیز به مانند مقیاس اولیه ارتباط معنی داری با عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دارد.

6- Skinner
7- Jones, Slate, & Marini
8- Onwuegbuzie & Daley
9- İskender & Akin
10- Hackburt
1- Janssen & Carton
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در نهایت ،بررسی پایایی مقیاس منبع کنترل تحصیلی در این پژوهش نشان داد که این مقیاس،
دارای پایایی بازآزمایی و آلفای (کودر-ریچاردسون) قابل قبولی است .ترایس ( )1935نیز در پژوهش خود
پایایی بازآزمایی این مقیاس را  )p>0/01( 0/92و آلفای آن را به شیوه کودر-ریچاردسون  0/10بدست
آورد .کورتیس و ترایس ( )2018نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .بوکنر و فین ( )2018آلفای کرونباخ
پرسشنامه را  0/91و بودیل و رابرتز ( )2018آلفای کرونباخ را  0/12بدست آوردند.
به طور کلی ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که نسخه فارسی مقیاس منبع
کنترل تحصیلی ترایس ( )1935در نمونه ای از دانشآموزان ایرانی دارای روایی و پایایی قابل قبولی
است و میتوان برای سنجش منبع کنترل تحصیلی در دانشآموزان یا در برنامههای مداخلهای برای
درونی کردن منبع کنترل دانشآموزان و ارزیابی روند پیشرفت مداخالت آموزشی ،از این مقیاس استفاده
کرد .با این وجود ،پژوهش حاضر فقط در نمونه ای از دانشآموزان دوره متوسطه در شهرستانهای
اردکان و میبد انجام شد و برای تعمیم بهتر نتایج پژوهش حاضر بهتر است پژوهشهای مشابهی در
دانش آموزان مناطق دیگر ،خصوصاً با توجه به اینکه فرهنگ ممکن است بر منبع کنترل تحصیلی نقش
داشته باشد (ابراهیم )1994 ،نیز انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود بررسی انواع دیگر روایی مانند
روایی پیشبین که به علت محدودیتهای اجرایی در پژوهش حاضر انجام نشد ،در پژوهشهای آینده
مورد توجه قرار گیرد .پیشنهاد دیگر این است که در پژوهشهای آزمایشی برای تعیین اثربخشی
مداخالت درمانی بر روند افزایش منبع کنترل تحصیلی درونی دانشآموزان این مقیاس مورد استفاده قرار
گیرد.
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ضمیمه الف :پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی ترایس ()5891
پرسشنامه زیر در مورد ویژگی های شما در یادگیری دروس و عملکرد تحصیلی شما است .لطفاً هر عبارت را خوانده و
مشخص کنید کدامیک در مورد شما صدق میکند.
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گویه
نمراتی که در مدرسه میگیرید ،اغلب نشان دهنده همان مقدار تالشی است که شما در کالس
می کنید.
من به مدرسه می آیم ،به دلیل اینکه (در این سن) از من انتظار می رود این کار را بکنم
من تا حد زیای اهداف تحصیلی خودم را تعیین کرده ام.
برخی افراد در نوشتن مهارت دارند ،در حالیکه برخی دیگر علیرغم تالش زیاد نمیتوانند خوب
بنویسند
حداقل یک بار هم که شده ،من یک نیمسال تحصیلی را با موفقیت تمام کرده ام ،زیرا گرفتن
نمره خوب در آن دوره راحت بود.
گاهی اوقات معلمان فوراً تصور و برداشتی از من میکنند و بعد از آن ،علی رغم تالشی که
میکنم ،دیگر نمی توانم تصورات آن ها را نسبت به خودم عوض کنم
درس هایی هستند که من هرگز نمی توانم عملکرد خوبی در آن ها داشته باشم
برخی دانشآموزان ،مانند سرگروه ها ،در کالس های مدرسه آزادانه عمل می کنند.
گاهی اوقات احساس می کنم که برای بهبود وضعیتم هیچ کاری نمی توانم بکنم.
من هرگز احساس ناامیدی نمی کنم ،همیشه برای بهبود وضعیتم راهی وجود دارد.
من هرگز به فعالیت های اجتماعی اجازه نمی دهم تا بر مطالعاتم تاثیر بگذارد.
برای من چیزهای مهمتری از گرفتن نمرات خوب وجود دارد.
مطالعه روزانه (برای من) مهم است.
در مورد برخی از دروس ،رفتن به کالس اهمیتی ندارد (رفتن یا نرفتن به کالس فرقی نمیکند).
من برای رسیدن به موفقیت در زندگی بسیار انگیزه دارم.
من نویسنده خوبی هستم.
انجام به موقع کارها همیشه برای من مهم است.
چیزهایی که من می آموزم اغلب توسط مدرسه و نیازهای درسی تعیین می شوند ،نه آنچه من
می خواهم بیاموزم.
من معروف به این هستم که بیشتر وقتم را برای اتخاذ تصمیم هایی صرف می کنم که دیگران
(این تصمیمات را) جدی نمی گیرند.
به راحتی حواس من پرت می شود.
دیگران می توانند براحتی با پیش کشیدن یک صحبت یا حرفی ،من را از مطالعه باز دارند.
گاهی اوقات من ناامید می شوم ،در آن موقع نمی توانم هیچ راهی برای انجام آنچه که من باید
انجام دهم پیدا کنم.
زمانی در آینده نزدیک ،کارها بر وفق مراد من پیش نخواهند رفت
من دارم نظرم را برای اهداف تحصیلی ام تغییر می دهم.
من تصور می کنم که اگر سخت تالش کنم ،روزی کمک بزرگی به جهان خواهم کرد.
در مدرسه حداقل یک نمونه از فعالیت های اجتماعی بوده است که به عملکرد تحصیلی من
صدمه زده است.
من دوست دارم که از مدرسه فارغ التحصیل شوم (درسم را تمام کنم) ،اما چیزهای مهمتری در
زندگی ام وجود دارد.
من به خوبی برنامه ریزی می کنم و برای اجرای آن تالش می کنم.
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