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 چکیده

پرسشینامه  هدف پژوهش حاضر بررسی روايیی و پايیايی

خییکدتنترلی بییکد  در ايییش پییژوهش، اص روش تکصیی فی 

ن استفاده شد  جامعه آمیار  پیژوهش شیاما داوشیجکيا

بکدود  1397داوشگاه جامع علمی تاربرد  تهران در سال 

شیدود  ا  اوتخابگ ر  خکشهوفر به روش ومکوه 370ته 

)تیاوجنی، بام تیتر،  خکدتنترلی پرسشنامۀ فارسی و فرم

( را 2017)تقی لک، و پرسشنامه رفتار اخالقی( 2004بکن، 

هیا، ابتیدا داده هیا بیا تکم ا تردوید  بیرا  تحل یا داده

  وتیاي  اده اص تحل ا عیاملی تيي ید  بررسیی شیدوداستف

ها  براصودگی در حد قابا پیذيرش وشان داد ته شاخص

اتتشیافی بیا رويکیرد مهلفیه  تحل ا عاملی   سپسوبکدود

ها  اصلی برا  استخراج مهلفه ها  منطبق بیر فرهنی  

ها  تحل یا، دو ته در پی يافتیه ايراوی به تار گرفته شد

 14و تحت عناويش تنترل تکاوه ) عاما منتجم شناسايی

گکيیه( وامگیذار  شیدود و بیه  10گکيه( و قدرت ايگیک )

اص وارياوس درتا آصمکن را تب  ش  33/12و  20/19ترت ب

Abstract 
The purpose of this study was to 

investigate the validity and reliability of 

self-control. Descriptive method was used 

in this study. The statistical population 

included students of University of Applied 

Sciences and Technology in Tehran in 

2019, 370 students were selected by 

random cluster sampling method and 

completed questionnaires of moral 

behavior (Taqhiloo, 2017), Persian 

translated version of self-control 

questionnaire (Tangney, J; Baumeister, R; 

Boone, A, 2004). For analyzing of data, at 

first, confirmatory factor analysis was used. 

The results showed that fitness indices 

were not acceptable. Then exploratory 

factor analysis was used with the main 

components approach for extraction of 

components conforming to Iranian culture. 

After analyzing the findings, two 

integrative factors were identified and were 
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 مقدمه 

رفتار  را وشان می دهد ته در  -نترلی يک مدل مهارت ها  مقابله شناختیها  خکدتمهارت

اود  با ايش وجکد، ه چ ابزار عمکمی خکدگزارش دهی ارصيابی و درمان با مکفق ت عما ترده

برا  تع   ش ثبات گ ر  ايش ساختار مهم تکسعه و افته است  تحق قات صياد  بزرگتالی برا  اوداصه

تند تا در است  خکد تنترلی به افراد تمک میها  خکدتنترلی اوجام شدهرتو اعتبار ب شتر مها

برابر وسکسه ها  تکتاه مدت )مثال لذت خکردن ت ک پن ر( و برا  رس دن به اهداف بلند مدت )به 

(  به عبارتی 1،2011)ج نک، اسچکايتزر ، م د،آريلی عنکان مثال، اص دست دادن وصن( مقاومت تنند

تکاوايی مقاومت در برابر وسکسه ها ، تغ  ر افکار، احتاسات و رفتارها  خکد يا برا   ديگر به عنکان

دهد فرد، خکد را برا  برآورده واديده گرفتش تکاوه ها و عادت ها تعريف شده است ته اجاصه می

 ( و به آن ظرف ت رواوی اشاره دارد ته مردم را2018گ لبارت، ) تردن اوتظارات، پايش و تنظ م تند
                                                           

1. Ginoa, Schweitzer, Mead, Ariely  

تردود  وتاي  تحل ا وشان داد دو مهلفیه تنتیرل تکاویه و 

 قدرت ايگک بیا يکیديگر و بیا دو مهلفیه وظ فیه میدار  و 

قی و ز به صکرت مثبت مردم مدار  پرسشنامه رفتار اخال

و با مهلفیه خکدمیدار  آن بیه صیکرت منفیی و معنیادار 

همبتییته بکدویید  ضییرايب همبتییتگی مهلفییه هییا  ايییش 

پرسشنامه با پرسشنامه رفتار اخالقی و ز وشاوگر روايی آن 

بکد  همتاوی درووی دو عاما تنترل تکاوه و قیدرت ايگیک 

بییه دسییت آمیید   75/0و  81/0و ییز بییه ترت ییب معییادل 

گ ر : با تکجه به وبژگی هیا  رواوتینجی مطلیکب ت جهو

ايش پرسشنامه، تکص ه میی شیکد رواوشناسیان مدرسیه و 

مشییاوران تحصیی لی بییرا  اوییداصه گ ییر  خییکدتنترلی 

  داوشجکيان اص ايش پرسشنامه استفاده تنند

 ا ساص اعتبار يابی، خکدتنترلی، رو : کلیدیهایواژه

 

named as the Impulse control (14 items) 

and Ego power (10 items), which explained 

respectively, 19.20 and 12/33 of total 

variance of questionnaire. The results 

showed that two components of impulse 

control and Ego power control were 

positively correlated with each other and 

with the two components of the people- 

oriented and task- oriented of the moral 

behavior questionnaire and with its self-

directed component negatively and 

significantly. The correlation coefficients 

of the components of this questionnaire 

with the moral behavior questionnaire also 

indicated its reliability. The internal 

consistency of the two factors of impulse 

control and Ego power were obtained 0.81 

and 0.75, respectively. Conclusion: 

Considering the desirable psychometric 

properties of this questionnaire, it is 

recommended that school psychologists 

and educational consultants use this 

questionnaire to measure student’s self-

control  

Keywords:  validation, self-control, 

Reliability 
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ها ساصگار است )به عنکان مثال، يک فرد ساصد تا رفتارهايی ته با اهداف بلند مدت آنقادر می

اخالقی بکدن( و خکددار  اص درگ ر شدن در رفتارهايی ته تکسط اوگ زه ها  تکتاه مدت و 

   (2011آريلی، ، م د، )ج نک، اسچکايتزر شکود را به ومايش گذارودخکدخکاهاوه هدايت می

ق قات گذشته شکاهد  را برا  سکدمند  مهارت خکدتنترلی در تاهش مشکالت عاطفی و تح      

ها تحق ق (  ده2008، 1)مزو دهندرفتار  متنکع و همچن ش در تداوم اوگ زه و مکفق ت وشان می

دهد  به ها  خکدتامگی را تاهش میاود ته به تارگرفتش خکدتنترلی، تالشتجربی و ز وشان داده

گ ر  و مخالف تصم م افراد برا  اوجام رفتار مناسب، و اص دارود ته ب ش دو گرايشِطکر معمکل 

اوتخاب تنند: م ا به حداتثر رساودن خکدتامگی و م ا به حفظ يک تصکير مثبت اخالقی و روابط 

اص مردم به قصد تتب دستاوردها  فرصت طلباوه، رفتار غ ر اخالقی اوجام  آينده  البته بعضی

تنند ولی در وهايت در رفتار غ ر افراد بت ار  هم با و ت ها  خکب شروع به تار میدهند،  می

شکود  بنابرايش برا  حا اختالفات درووی ب ش مزايا  تکتاه مدت و بلند اخالقی و اوحرافی درگ ر می

مدت اص اقدامات وادرست، افراد بايد بر رفتار خکدشان تنترل اعمال تنند  ايش وشان می دهد 

تنند )مثال برا  مقاومت در برابر وطکر ته مردم اص خکدتنترلی برا  تنترل رژيم استفاده میهما

يک برش وسکسه اوگ ز ت ک شکالتی(، بايتتی برا  تنترل رفتارها  غ ر اخالقی و ز آن را به تار 

دارا  اغلب مطالعات  و ز وشان می دهند ته حتی افراد (  2011، م د،آريلی، برود)ج نک، اسچکايتزر

تکاوند رفتار غ راخالقی را به و ت خکب در آن صماوی ته خکدتنترلی آوها تضع ف شده است می

ها به (  اص اينرو، اوداصه گ ر  دق ق و اقتصاد  ايش مهارت2019ومايش بگذارود )المرص و همکاران، 

 (  2008)مزو،  پژوهش ها  آينده و تالش ها  عملی با ارصش خکاهد بکد طکر بالقکه برا 

( ته اتنکن به وظريۀ خکدتنترلی شناخته می شکد، 1990) 2وظريۀ جرم گکد فردسش و ه راچی      

فرض می تند ته افراد به صکرت منطقی در ارصيابی م ان لذت بالقکه اص يک عما در مقابا درد 

می تنند بالقکه اص يک عما، افراد اعمال لذت بخش را اوتخاب می تنند و اص اعمال دردواک اجتناب 

 ( 2004، 3)هايج ش

و ز برا  باصدار  رفتار الگکيی ارائه داده و چهار فرايند مع کب حاصا اص فقدان باصدار    4بارتلی     

حافظۀ تالمی، وقص در  -رفتار  را مشخص تیرده است ته شاما وقص در خیکدتنظ می

و وقص در  حافظۀ غ رتالمی، و وقیص در خکدتنظ می ه جان و اوگ یزش -خکدتنظ می

می باشد ته بیه وقیص در س تیتم تارتردهیا  اجرايیی معطیکف  سیاصماوبنید  مجیدد اوديشه

                                                           

1. Mezo & Heiby 

2. Hirschi & Gottfredson 

3. Higgins 

4. Barkley 
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(  تارتردها  اجرايی با فرايندها  رواوشناختی ته متئکل تنترل هکش ار ، 1997)بارتلی،  اسیت

 (  1393)اصغر ، باشیندتفکیر و عما هتتند، مرتبط می

 18تا  12ی به صکرت اطاعت اص خکاسته ها و دستکرات والديش ب ش اول ش وشاوه ها  خکدتنترل      

تکسعه  -سالگی  8قبا اص   -ماهگی ومايان می شکد و در اوايا دوران اجتماعی شدن تکدک 

يابد   بعد اص آن خکدتنترلی به عنکان يک ويژگی وتبتا با ثبات در سراسر دوران بزرگتالی پايدار می

ها  اخ ر در باب علا خکد تنترلی بر منابع خاوکادگی، فرا خاوکادگی و ماود  پژوهش و استکار می

( و وشان می دهند ته والديش پاسخگک 1390)عل کرد  و ا و صالح وژاد،  ب کلکژيکی تيت د داشته اود

ها  تنترل فرصودان ارتباط مثبتی دارد  همچن ش در مطالعات، ارتباط و حمايت تننده، با تکاوايی

تر در دوران تکدتی و ز يافت شده است )وهس و ر تکجه و والديش حتاسب ش تنترل بهت

(، برا  ايجاد تدريجی خکدتنترلی 1990(  بنا به اعتقاد گکدفردسکن و ه راچی )2016بام تتر،

( تشخ ص 2( وظارت داشتش بر رفتار تکدک؛ )1درتکدک والديش بايد سه عما را اوجام دهند: )

(  اهم ت 2001، 1)هی ( مجاصات تردن چن ش رفتار 3می دهد )هنگامی ته رفتار اوحرافی رخ 

شکد ته آن در  بت ار  اص تصم م گ ر  و رفتارها  اوحرافی افراد خکدتنترلی اص آوجايی معلکم می

وقش مهثر  دارد  در پژوهشی ته هدف آن، فهم تاث ر يادآور  درخکد تنترلی تنکوی بکد مشخص 

ها  بهتر گ ر تکاود به ما در تصم مها  گذشته ما میشکتت شد ته به ياد آوردن مکفق ت ها يا

شکود، افراد خکدتنترلی ب شتر  ها به آساوی به ياد آورده میتمک تند  درواقع صماوی ته مکفق ت

ها، دهند تا صماوی ته يادآور  مکفق ت دشکار است   با ايش حال، يادآور  شکتتاص خکد وشان می

شکد  وجکد ايش تفاوت ها در رفتار آن، باعث تاهش م ا و رغبت میها  بدون تکجه به سختی

ها به طکر قابا تکجهی عکاقب عاطفی و شناختی ممکش است به ايش دل ا باشدته يادآور  شکتت

ها رابطۀ (  پژوهش2،2016ها دارد )و ککلکوا، المبرتکن و هاوصتر  وتبت به يادآور  مکفق تمتفاوت

( تکض ح می دهند ته 2001) 3اود  بام تتر و اتتالوسالقی را و ز وشان دادهخکدتنترلی با رفتار اخ

تند، مطالعه ديگر  ته وشان خکدتنترلی  به عنکان قدرتی برا  تقکيت رفتار اخالقی عما می

 4دهد چگکوه رفتار با وضع ت ها  اخالقی يک شخص مرتبط است تکسط  شپه و پ کارومی

تند خکدتنترلی پاي ش با بروص رفتارها  ضد اجتماعی در ارتباط ( اوجام شد ته ب ان داش2005)

هاست ته اخالق را تحت تاث ر قرار گکيند ته خکدتنترلی افضا فض لتاست  محققان و ز می

خکد "( در مطالعه ا  با عنکان 2000) 1(  بام تتر و جکال2017،  5دهد)دسی و رودواودومی

                                                           

1. Hay 

2. Nikolova, Lamberton,  Haws 

3. Baumeister & Exline 

4. Schoepfer & Piquero 

5 . Desi & Rodelando 
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ردود ته خکد تنترلی،  هم تل د مکفق ت اوطباقی  وهم ب ان ت "تنترلی، اخالق و قدرت اوتاوی

متمرتز بر رفتار با فض لت است، به ويژه تا آن جايی ته و اصها  بعد  مطابق با استاوداردها  

دهد ته اجتماعی مطلکب به جا  دوبال تردن اهداف خکد خکاهاوه است  شکاهد اخ ر وشان می

تر است، با استراحت پس اص اعمال فشار ضع ف تند:خکد تنترلی به عنکان يک قدرت عما می

شکد  ايش امر با رفاه شخصی و تاهش مشکالت تر میشکد و با تمريش مکرر قک دوباره فعال می

اجتماعی پ کودها  چندگاوه دارد  پژوهشی با شناسايی الگکها  رشد منحصر به فرد و عکاما 

ات خکدتنترلی در طکل چهار سال ارصيابی مرتبط با خکدتنترلی اوجام شد به طکر  ته م زان ثب

ها وشان داد ته شد و وتاي ، شش الگک  منحصر به فرد رشد خکدتنترلی را وشان داد  يافته

تر   با وابتتگی به رف قِ واخلف ارتباط دارد و با دلبتتگی ضع ف و تم ثبات خکدتنترلیِ پاي ش

 ( 2013تگی باال دارد )ر ، جکوز، لکقران)مادراوه، جنايات والدينی، مدارک تحص لی پاي ش همبت

زرگی بجان  ودر رابطه با خکد تنترلی و ز پژوهش هايی در ايران اوجام شده است  رف عی       

فراد با گ ر  مذهبی و اخالق با خکدتنترلی رابطۀ معنادار  دارود  ا( وشان دادود ته جهت1389)

دهند و هرچه تق د به اخالق باالتر ن میاگ ر  مذهبی، خکدتنترلی ب شتر  وشافزايش جهت

 يابد رود، قدرت خکدتنترلی افزايش میمی

هايی مشیابه بیا خیکدتنترلی را هايی تیه خیکدتنترلی و يیا سیاصهتا تنکن در ايیران پرسشینامه

سییاص  شییده اسییت ماونیید پرسشیینامه خییکدتنترلی  سیینجند در جامعییه داوشییجکيان اسییتاوداردمی

بییراون، م لییر و ) ( و پرسشیینامه خییکدتنظ می1393تکسییط عل ییکرد  و ییا،  ،1993)گراسییم ک، 

(؛ اما در ايش پژوهش پرسشنامه خکدتنترلی تاوجنی، 1393الوودوسکی  تکسط آهنچ ان و همکاران،

مکرد استفاده قرار گرفته است و با تکجیه بیه بررسیی هیا  پژوهشیگر، ايیش   (2004) 2بام تتر، بکن

تافی در ايران  استاودارد ساص  شده است و به وظر می رسد پژوهشی بیا پرسشنامه با حجم ومکوه وا

يابد  بنابرايش سیهال تلیی در ايیش به تارگ ر  دقت و اصکل رواوتنجی صح ح ضرورت ب شتر  می

( در جامعیه داوشیجکيان 2004پژوهش آوتت ته آيا پرسشنامه خکدتنترلی تاوجنی، بام تتر، بکن )

 ؟تافی برخکردار استتهراوی اص روايی و اعتبار 

 

 روش 

پژوهش حاضر در مقکلۀ تحق قات اص وکع تکص فی است  جامعه   پژوهش داوشجکيان داوشگاه 

بکدود  با تکجه به  96-97علمی تاربرد  تهران اعم اص دو جنس صن و مرد در سال تحص لی جامع 

برابر  15تا  5ود ب ش اينکه در روش شناسی مدل يابی معادالت ساختار  تع  ش حجم ومکوه می تکا

                                                                                                                                              

1. Baumeister & Juola  

2. Self-Control, scale, Tangney; Baumeister; Boone 
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وفر اص داوشجکيان  370(، برا  اوتخاب ومکوۀ مکرد وظر، 1397)هکمش،  به اصا  هر پارامتر باشد

 187درصد( اص شرتت تنندگان مرد و   5/49وفر )  183مراتز علمی تاربرد  اوتخاب شدود ته 

وفر  66سال ،  25تر اص درصد( اص آوان تم 8/30وفر )  114درصد( اص آوان صن بکدود ته  5/50وفر )

تا  36درصد(  5/16وفر ) 61سال،   35تا  31درصد (  9/18وفر ) 70سال،  30تا  26درصد(  8/17)

وفر اص شرتت تنندگان سش خکد را  5سال داشتند و  40درصد( باالتر اص  6/14وفر ) 54سال و  40

 202ن، مقطع تارداوی و درصد( اص شرتت تنندگا 1/41وفر ) 152گزارش وکردود  م زان تحص الت 

 16درصد( اص آوان در مقطع تارشناسی مشغکل به تحص ا بکدود  الصم به ذتر است ته  6/54وفر )

گ ر  و ز به ( اص شرتت تنندگان، مقطع تحص لی خکد را تع  ش ونمکدود  روش ومکوه3/4وفر )

ه چند مرتز به صکرت ا   بکد ته در ابتدا اص ب ش مراتز ايش داوشگاا  چند مرحلهصکرت خکشه

ها  متفاوت چند تالس و در هر تالس تمام افراد مکرد تصادفی اوتخاب و بعد در هر مرتز اص رشته

 ( 2009/1389)تاصبی،  بررسی قرار گرفتند

شده و  وتخاببرا   اجرا  پژوهش، ابتدا ومکوه پژوهش در داوشجکيان بصکرت تصادفی ا          

پايبند  خکيش به رعايت  م ان آوان تکصيع شد  سپس پژوهشگرها   مکرد وظر در پرسشنامه

رده و ا  شاما: راصدار  و محرماوه وگهداشتش اطالعات را اعالم تضکابط اخالقی و اصکل حرفه

تنندگان را برا  همکار  آگاهاوه جلب ومکد  بعد اص ايش مرحله رضايت و تکافق شرتت

ها  خکدتنترلی و رفتار ا بصکرت گروهی پرسشنامهتتنندگان مکرد راهنمايی قرار گرفتند شرتت

  اجرا شد ها  مربکطه به صکرت اوفراد  در م ان ايش داوشجکياناخالقی را تکم ا تنند  پرسشنامه

 به تار نترلیقابا ذتر است ته پرسشنامه رفتار اخالقی برا  بررسی روايی مالتی پرسشنامه خکدت

گذار  گذار  استاودارد، ومرهها بر اساس ش که ومرهآصمکندر مرحله بعد  هر تدام اص  .گرفته شد

و  SPSSار  ها در ورم افزها در مکرد هر تدام اص افراد تع  ش گرديد  سپس دادهها  آنشد و مهلفه

Amos   وارد شد و مکرد تجزيه و تحل ا قرار گرفت 

    

 ابزار پژوهش

 36( با 2004ی تاوجنی، بام تتر، بکن )ايش پرسشنامه تکسط تاوجن پرسشنامه خودکنترلی:     

، تا خ لی صياد در 1گکيه در يک ط ف پن  درجه ا  به ه چ وجه در مکرد مش صدق ومی تند=

)گکيه ها  1، ساخته شد ته پن  عاما ظرف ت تلی برا  خکدوظم دهی 5مکرد مش صدق می تند =

، 14، 12، 11)گکيه ها 2شی(،  تنش ها  عمد /تکاو24و  22، 17، 16، 15، 13، 9، 8، 5، 4، 2

                                                           

1 .General Capacity For Self- Discipline  

2 .Deliberate/Impulsive Action 
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)گکيه  2(، اخالق تار 35و  27، 26، 6، 1)گکيه ها 1(، عادات سالم34، 33، 32، 31، 25، 20، 19

در  ( را می سنج د 36و  21، 18، 10، 7)گکيه ها   3( و قابل ت اعتماد30و  29، 28، 23، 3ها  

( r=68/0تنترلی با ضريب )(،  همبتتگی ب ش دو خرده مق اس خکد2011پژوهش ريدر و همکاران)

روايی و اعتبار آصمکن را با ضريب آلفا  ترووباخ  1389گزارش شد  جان بزرگی و رف عی در سال 

به دست آوردود  همچن ش م زان ضرايب باصآصمايی و آلفا  ترووباخ تکسط خاوزاده و همکاران  89/0

(  در پژوهش حاضر 1394فی، به دست آمد)ش ريش تام و خائ 80/0و  88/0( و ز به ترت ب 1388)

به منظکر ارصيابی ساختار عاملی پرسشنامه خکدتنترلی، تحل ا عاملی تاي د  با استفاده اص ورم افزار 

18.0AMOS  4و برآورد ب ش نه احتمال (ML  اوجام شد  با تکجه به حصکل شاخص ها )

حل ا مهلفه ها  اصلی براصودگی ضع ف برا  مدل پن  مهلفه ا  پرسشنامه خکدتنترلی، رويکرد ت

تحل ا عاملی اتتشافی برا  استخراج مهلفه ها  منطبق بر فرهن  ايراوی به تار گرفته شد  وتاي  

و شاخص ترويت بارتلت به لحاض  793/0( برابر با KMOاول کش ) -م ر -وشان داد شاخص تايتر

مهلفه با  11ضر (  در تحل ا حاp،  70/2961 ( =630  =df )2>001/0آمار  معنادار است )

درصد اص وارياوس تا را تب  ش می ومکد   57ويژه بزرگتر اص يک استخراج شد ته تقريبا ارصش 

گکيه حذف و گکيه  14، تعداد  2براساس پ شنهاد تتت اسکر  با تثب ت تعداد مهلفه ها به عدد 

م را شکا داده اود ها  اول تا چهاردهم مهلفه اول و گکيه ها  پاوزدهم تا ب تت وچهارم مهلفه دو

ته در ادامه متناسب با اشتراک معاوی گکيه ها، مهلفه اول تنترل تکاوه و مهلفه دوم قدرت ايگک وام 

گذار  شد  الصم به تکض ح است ته ارصش ويژه برا  مهلفه تنترل تکاوه و قدرت ايگک به ترت ب برابر 

به  33/12و  20/19به ترت ب برابر با و سهم هر يک اص آوها در تب  ش وارياوس تا  96/2و  61/4با 

و  81/0ضرايب آلفا  ترووباخ دو مهلفه تنترل تکاوه و قدرت ايگک و ز  به ترت ب برابر با .  دست آمد

بکد و ايش مکضکع وشان می دهد ته گکيه ها  هر يک اص مهلفه ها  پرسشنامه خکدتنترلی اص  75/0

  .همتاوی درووی قابا قبکلی برخکردارود

(  طراحی شیده تیه يیک 2017ايش س اهه تکسط تقی لک) : 5امه سه عاملی رفتار اخالقیپرسشن

مهلفۀ وظ فه مدار ، مردم میدار  و خیکد میدار  اسیت  ضیرايب  3سهالی و شاما  30پرسشنامه 

همبتتگی ب ش پرسشنامه حتاس ت اخالقی و مهلفه ها  تکافق و وجدان گرايی آصمیکن شخصی ت 

 54/0تیا  32/0مهلفه ها  رفتیار اخالقیی  3محتکب می شکود( با هر وئک )ته عاما ها  شخص ت 

میی باشید  79/0تا  73/0است و ضرايب آلفا  ترووباخ هر تدام اص مهلفه ها  مق اس رفتار اخالقی 

                                                           

1 .Healthy Habits 

2 .Work Ethics 

3 .Reliability 

4. Maximum Likelihood   

5. Developing and Validation of Moral Behavior Styles  Inventory 
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 48/0و  59/0، 53/0ضرايب همبتتگی ب ش مهلفه ها  رفتار اخالقی با روش باصآصمايی و ز به ترت ب

ی همزمان و ز وشان داد ته عاما ها  تکافق و وجدان گرايیی بیا دو مهلفیه آمد  وتاي  رواي به دست

مردم مدار   و وظ فه مدار  اخالقی همبتتگی مثبت و با مهلفه خکد مدار  اخالقی رابطۀ منفیی 

ترووبیاخ مهلفیه هیا  پرسشینامه  (  در پژوهش حاضر ضرايب آلفیا 2017و معنادار دارد )تقی لک، 

به دست آمد ته ايش مکضکع ب اوگر همتاوی درووی قابا قبیکل  072/0، 0/ 88، 89/0رفتار اخالقی، 

  مهلفه ها  پرسشنامه است ته برا  سنجش متغ ر پژوهش حاضر به تار گرفته شده است

 

 یافته ها

 د  شان می دهم اوگ ش، اوحراف استاودارد متغ ر خکدتنترلی )تنترل تکاوه و قدت ايگک( را و 1جدول 

 

 ین، انحراف استاندارد متغیرپژوهش خودکنترلی. میانگ1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 15/9 26/49 نترل تکاوهت -خکدتنترلی 

 67/6 88/33 درت ايگکق -خکدتنترلی 

 

به منظکر ارصيابی ساختار عاملی مدل پین  مهلفیه ا  پرسشینامه خیکدتنترلی، تحل یا عیاملی 

( اوجیام شید  تحل یا ML) 1و برآورد ب ش نه احتمال  18.0AMOSتاي د  با استفاده اص ورم افزار 

تمام گکيه ها  پرسشنامه را در بر گرفت و هر گکيه متناسب بیا دسیتکرالعما پرسشینامه تنهیا بیه 

عاما مکنکن مکرد وظر محدود شد و اجاصه داده شد عاما ها  مکنکن با يکیديگر همبتیته باشیند  

  براصودگی وشان داد تیه منطبیق بیر اوتظیار شیاخص تیا  تحل ا اوجام شد و ارصيابی شاخص ها

معنادار و بنابرايش اص بیراصش قابیا قبیکل میدل اویداصه گ یر  بیا داده هیا   01/0اسککئر در سطح 

(  p ،  01/1664=  (584 = df   ،371= N)2  >01/0 گیردآور  شیده حمايیت ومیی تنید )

(، شیاخص وکیکيی بیراصش CFI 2 =557/0مقادير به دسیت آمیده بیرا  شیاخص بیراصش تطب قیی)

(764/0=3 GFI( و شاخص وککيی براصش تعديا شده )4=731/0  AGFI و ز اص براصش قابیا قبیکل )

(  اگیر چیه 2016مدل با داده ها  گردآور  شده حمايت ونمکدوید )آوگیر، بیی، ايکتیائک و يابیارا ، 

 لیکب میدل اص بیراصش مط (5RMSEA=071/0شاخص ريشیه خطیا  م یاوگ ش مجیذورات تقريیب)

                                                           

1. Maximum Likelihood   

2.Comparative fit index 

3.Goodness of fit index 

4 .Adjusted Goodness of fit index 

5 .Root Mean Square Error of Approximation 
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اوداصه گ ر  با داده ها  گردآور  شده حمايت ومکد، با وجکد ايیش بیه دل یا ضیع ف بیکدن ديگیر 

شاخص ها  براصودگی چن ش وت جه گ ر  شد ته مدل پن  مهلفه ا  پرسشنامه خکدتنترلی بیا بیا 

 ها شیاخص تحل یا عیاملی تيي ید ،داده ها  گردآور  شده براصش ودارد  با تکجه به ايش تیه در 

تحل ا عاملی اتتشافی بیا رويکیرد مهلفیه هیا  اصیلی بیرا  براصودگی در حد قابا پذيرش وبکدود، 

 -استخراج مهلفه ها  منطبق بر فرهن  ايراوی به تار گرفته شد  وتیاي  وشیان داد شیاخص تايتیر

بیه لحیاض آمیار  معنیادار اسیت  1و شاخص ترويت بارتلیت 793/0( برابر با KMOاول کش ) -م ر

(001/0p<،70/2961 ( =630  =df )2جدول  )تعداد مهلفیه هیا، واريیاوس تب ی ش شیده تیا،  1

 ارصش ها  ويژه و وارياوس تب  ش شده تکسط هر مهلفه را وشان می دهد 

 

: تعداد مؤلفه ها، واریانس تبیین شده کل، ارزش های 2جدول 

 ویژه و واریانس تبیین شده توسط هر مؤلفه در تحلیل اولیه

سهم منحصر به  ارزش ویژه مؤلفه

فرد در تبیین 

 واریانس کل

واریانس تبیین 

 شده تجمعی

1 46/5 17/15 17/15 

2 38/3 40/9 56/24 

3 71/1 74/4 30/29 

4 63/1 52/4 82/33 

5 45/1 04/4 86/37 

6 39/1 87/3 73/41 

7 21/1 37/3 10/45 

8 16/1 23/3 33/48 

9 14/1 15/3 49/51 

10 07/1 97/2 46/54 

11 01/1 81/2 27/57 

 

ويژه بزرگتر اص يک استخراج شد ته مهلفه با ارصش 11در تحل ا حاضر  2منطبق بر وتاي  جدول

درصد اص وارياوس تا را تب  ش می ومکد  اگر چه ايش مکضکع ب اوگر آن است ته  57تقريبا 

ک ا شده، با وجکد ايش مهلفه صيربنايی تش 11گکيه ا  خکد تنترلی احتماال اص  36پرسشنامه 
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دچار شکتتگی شده و لذا  3و  2ارصيابی ومکدار اسکر   وشان داد ته منحنی در محا ب ش مهلفه 

 در وظر گرفته است 2می تکان استنباط ومکد ته تتت اسکر  تعداد مهلفه ها  استخراج شده را 

 (  1)شکا 

و به تارگ ر   2فه ها به عدد در ادامه براساس پ شنهاد تتت اسکر  با تثب ت تعداد مهل     

، 8، 35، 10، 4، 5 17، 1،3تحل ا تکرار شد  وتاي  وشان داد ته گکيه ها  1چرخش دايرتت ابل مش

بنابرايش گکيه ايجاد ونمکده اود   4/0به ه چ يک اص مهلفه ها بار عاملی بزرگتر اص  22و  25، 11، 2

بارها  عاملی چرخش  3جدولم تکرار شد  ها  مزبکر حذف و تحل ا مهلفه ها  اصلی برا  بار سک

 يافته در تحل ا مهلفه ها  اصلی را وشان می دهد 

 

 
 مؤلفه های استخراج شدهاسکری  ودارنم: 1 شکل

 

 

 

                                                           

1 .Direct Oblimin  
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 بارهای عاملی چرخش یافته پرسشنامه خودکنترلی در تحلیل مؤلفه های اصلی :3جدول

 مؤلفه ها                                      گویه ها                           

مؤلفه 

 اول

مؤلفه 

 اول

  66/0 *( 19 به دل ا احتاس هايی ته دارم، تنترلم را اص دست می دهم )1

  63/0 ( *20 ب شترتارها را عجکالوه و بدون فکر اوجام می دهم)2

  62/0 ( *29 در تمرتز تردن مشکا دارم)3

ی مجام دن در مکرد راه حا ها  مختلف تارهايم را او اغلب بدون فکر تر4

 ( *32دهم)

61/0  

  59/0 (*33 به آساوی تنترلم را اص دست می دهد )5

ابا  برخی اوقات حتی اگر بداوم تارم اشتباه است، ومی تکاوم در مق6

 ( *31وسکسه اوجام آن مقاومت تنم)

54/0  

ا رود ته تارها  مف د  تارها  لذت بخش و سرگرم تننده باعث می شک7

 ( *28اوجام وداده و يا به تعکيق ب اوداصم)

52/0  

  51/0 (* 16 گاهی در اوجام تارها صياده رو  می تنم)8

 اشد، اگر تار  لذت بخش و سرگرم تننده باشد، حتی اگر آن تار مضر ب9

 ( *6آن را اوجام می دهم)

49/0  

جکل تکص ف می  ديگران مش را به عنکان فرد  بی دقت و ع10

 ( *12تنند)

48/0  

  47/0 ( *21 ومی تکاوم راصهايم را به خکبی حفظ ومايم)11

  46/0 ( *9مش در گفتش وه به ديگران مشکا دارم)12

  44/0 ( *14 ب ش اص حد معمکل پکل خرج می تنم)13

  42/0 ( *34 اغلب حرف ديگران را قطع می تنم)14

 69/0  ( 26لم می تنم)  خکد را مشغکل فعال ت ها  سا15

 65/0  ( 27 غذاها  سالمی مصرف می تنم)16

 61/0  ( 18 آدم قابا اعتماد  هتتم)17

 60/0  ( 36 هم شه تارهايم را به مکقع اوجام می دهم)18

ت  می تکاوم به طکر مکثر  در جهت دست يابی به اهداف طکالوی مد19

 ( 30تار تنم)

 59/0 

 59/0  ( 15مرتب وگه می دارم) هرچ ز  را پات زه و 20
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 47/0  ( 24 به آساوی دلترد ومی شکم)21

 47/0   (13)  تارهايی ته برا  مش بد و صيان آور هتتند را اوجام ومی دهم22

 46/0  ( 7 ديگران می تکاوند در تارهايشان رو  مش حتاب تنند)23

 44/0  ( 23 هرشب تا آخريش لحظه تار ترده يا مطالعه می تنم)24

 96/2 61/4 ارصش ويژه

 33/12 20/19 درصد وارياوس تب  ش شده بعد اص چرخش

 * ومره گذار  به صکرت معککس )شماره گکيه در پرسشنامه اصلی(

 

ا ب تت ها  اول تا چهاردهم مهلفه اول و گکيه ها  پاوزدهم ت وشان می دهد ته گکيه  3جدول

نتیرل فیه اول ته متناسب با اشتراک معاوی گکيه ها، مهلوچهارم مهلفه دوم را شکا داده اود  در ادام

رل هلفه تنتمتکاوه و مهلفه دوم قدرت ايگک وام گذار  شد  الصم به تکض ح است ته ارصش ويژه برا  

ارياوس تیا بیه و سهم هر يک اص آوها در تب  ش و 96/2و  61/4تکاوه و قدرت ايگک به ترت ب برابر با 

 به دست آمد  33/12و  20/19ترت ب برابر با 

ن بیا به منظکر ارصيابی روايی همگرا  پرسشنامه خکد تنترلی، ضرايب همبتتگی مهلفه هیا  آ

مشیاهده  قابیا 4پرسشنامه سبک ها  رفتار اخالقی مکرد ارصيابی قرار گرفت ته وتاي  آن در جدول

 است 

 

 تگی: میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب همبس 4جدول

 بین مؤلفه های پرسشنامه خودکنترلی و سبک های رفتار اخالقی

 5 4 3 2 1 متغیر

     -   تنترل تکاوه1

    - 218/0**  قدرت ايگک2

   - 229/0** 141/0**  وظ فه مدار 3

  - 273/0** 349/0** 144/0**   مردم مدار 4

 - -331/0** -360/0** -315/0** -334/0**   خکدمدار 5

 45/13 21/41 66/45 88/33 26/49  اوگ شم 

 72/3 99/7 68/12 67/6 15/9 اوحراف استاودارد

 72/0 88/0 89/0 75/0 81/0 ضريب آلفا  ترووباخ
**P<01/0      
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کرت جدول فکق وشان می دهد ته هر دو مهلفه استخراج شده تنترل تکاوه و قدرت ايگک بیه صی

بیا دو  ديگر همبتته اود  همچن ش هر دو مهلفه خیکدتنترلیبا يک 01/0مثبت و در سطح معنادار  

سیطح  مهلفه وظ فه مدار  و مردم مدار  پرسشنامه سبک ها  رفتار اخالقی به صکرت مثبت و در

 خکدمیدار  معنادار بکدود ته وشان اص روايی همگرا  پرسشنامه خکدتنترلی است و  با مهلفه  01/0

گیرا  آن همبتته بکدود  ايش يافته ب یاوگر روايیی وا 01/0 آن به صکرت منفی و در سطح معنادار 

ب بیه ترت ی است  الصم به تکض ح است ته ضرايب آلفا  ترووباخ دو مهلفه تنترل تکاوه و قدرت ايگک

  بکد و ايش مکضکع وشیان میی دهید تیه گکيیه هیا  هیر يیک اص مهلفیه هیا 75/0و  81/0برابر با 

   قابا قبکلی برخکردارودپرسشنامه خکدتنترلی اص همتاوی درووی 

 

 و نتیجه گیریبحث 

ها  بیه هدف اص تحق ق حاضر رواساص  و اعتباريابی پرسشنامه خکدتنترلی بکد  براسیاس يافتیه

ا  دست آمده برا  ايش پرسشنامه دو عاما منتجم و معنیادار شناسیايی شید  بیا تکجیه بیه محتیک

وم تحیت ت عنیکان تنتیرل تکاویه و عامیا دسهالهايی ته صير هر عاما قرار گرفته بکد عاما اول تح

ر اص هیا )تمتیها با تکجه به پاي ش بکدن بیار عیاملی آنعنکان قدرت ايگک وامگذار  شدود و بق ه گکيه

سیايی (  اص پرسشنامه حذف شدود  قابا ذتر است ته ساصودگان ايش پرسشنامه پین  عامیا شنا4/0

ی بیرا  خیکد وظیم دهیی وتینش هیا  ترده بکدودته دو عاما آن و ز تحت عنیاويش ظرف یت تلی

کجیه بیه تعمد /تکاوشی وامگذار  شده بکدود  تنترل تکاوه با گکيه هايی همبتته بکد ته به عیدم 

گ ر ، تکاوايی ضع ف در تحل ا و بررسی مکقع تها و رفتارها  تکاوشیی و حتیاب پ امدها  تصم م

الم، جلیب بتته بکد ته رفتارها  سیهايی هميگک با گکيهپرداختند  عاما قدرت اوشده و ه جاوی می

 تردود ها  دشکار و خکد تنظ می را بررسی میاعتماد ديگران،  قدرت تنترل خکد در مکقع ت

ر بییه وقییص د چهار فراينید مع یکب حاصیا اص فقیدان بیاصدار  رفتیار ، طبق ديدگاه بارتلی،

 شکد مربکط می س تیتم تارتردهیا  اجرايیی

 گ روید تیه بیا وسیاطت ايی مجمکعیه ا  اص تارتردهیا  شیناختی را در بیر میتارتردها  اجر

واح ه ها  پ ش فرووتال مغز شاما تارتردهايی ماونید بروامیه ريیز ، سیاصماودهی، تنتیرل تکاویه، 

اوید تیه شروع، استدالل اوتزاعی، و اوعطیاف پیذير  ذهنیی هتیتند  مطالعیات مختلیف وشیان داده

(، اجزا  حیا متیئله 2007خالقی و باورها  اخالقی)ويش و اسپ نال، تارتردها  اجرايی با وگرش ا

(،  بروامه ريز  و 2013)اشرفی واستاتی، در تارتردها  اجرايی و سطح پس قرارداد  رشد اخالقی

(، ارتباط مثبت و معنادار  وجکد 1998(، تنظ م اخالقی رفتار )بارتلی،2012خکد تنظ می )بارتلی،

هیا در صم نیه خیکدتنترلی اص وقیش (  همچنی ش وتیاي  پژوهش2007لی، )بتريز جکرادو و روس دارد

و اص تعامیا اخیالق و خیکدتنترلی ( 2010)بیراون و همکیاران، خکدتنترلی در تکل د رفتار اوحرافیی
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خکدتنترلی پاي ش، خطر تمايا بیه  تخلیف را افیزايش دهند تنند به طکر  ته وشان مییحکايت م

 (  2018)ايکرت و همکاران،  دهد، خکدتنترلی  را افزايش میها  اخالقی قک دهد و ارصشمی

با تکجه به وتاي  مطالعات اوجام شده به وظر می رسد ته افراد با خکدتنترلی پاي ش به دل ا       

رفتارهايشان با مشکالت عديده ا  مکاجه وقص در س تتم تارتردها  اجرايی و باصدار  و تنظ م 

دهدته افراد با ارها  واسالم و اوحرافی می اوجامد  مطالعات وشان میشکود ته وهايتا به رفتمی

، دارا  ويژگی هايی ماوند تظاهرات تمتر ايته با افراد با خکدتنترلی تمترخکدتنترلی ب شتر در مق

)حرتتی، شناختی و غ ر تهاجمی(، عزت وفس باالتر، مشکالت بهداشتی تمتر، هماهنگی ب شتر در 

ها  شخص ت بهتر ب ان مناسب خشم، برووگرايی، تکاوشگر  تمتر و ويژگی روابط ب ش فرد ، 

 وژود  و ساصماودهی مناسب عقالوی بدون تمرتز بر تمال گرايی( هتتندروان ،گرايی تمتر)روان

 ها ادعا (  بنا به اعتقاد پژوهشگران هماوطکر ته بت ار  اص وظريه2016)آوگر، بی، ايکتائک، يبارا، 

باال  خکدتنترلی با منافع مختلف در صودگی اوتان همراه است  بنابرايش وتاي  ايش می تنند، سطح 

همچن ش با وتاي  پژوهش ( همتک بکد  2016) 1پژوهش با وتاي  پژوهش آوگر، بی، ايکتائک، يبارا

ها وتبت به (ته وشان دادود افراد در صمان يادآور  مکفق ت2016و ککلکوا، المبرتکن و هاوص )

تننده، خکدتنترلی ب شتر  اص خکد ها به دل ا اجتناب اص پ امدها  عاطفی واراحتشکتتيادآور  

 ها  ايش پرسشنامه با دو مهلفه دهند، همتک است  هماوگکوه ته گفته شد عاماوشان می

( به صکرت مثبت و با مهلفه 2017) مدار  پرسشنامه رفتار اخالقی تقی لکمدار  و مردموظ فه

رت منفی و معنادار همبتته بکدود  ايش وت جه با وتاي  پژوهش بام تتر و خکدمدار  آن به صک

( ته تکض ح می دهند خکدتنترلی به عنکان قکت 1389) (، جان بزرگی و رف عی2001اتتالوس )

( ته ب ان داشتند خکدتنترلی پاي ش با بروص 2005تند و مطالعه شپه و پ کارو )اخالقی عما می

(  با ب ان اينکه خکد 2000مطالعه بام تتر و جکال )ارتباط است و رفتارها  ضد اجتماعی در 

)دسی و  هم متمرتز بر رفتار با فض لت است، همتک است وتنترلی،  هم تل د مکفق ت اوطباقی 

ته وشان داد ته  (2013) (  همچن ش با وتاي  پژوهش ر ، جکوز، لکقران2017رودواودو ، 

ر با وابتتگی به رف ق متخلف، دلبتتگی ضع ف مادراوه، جنايات تخکدتنترلی با ثبات تمتر و  پاي ش

 والدينی، مدارک تحص لی پاي ش همبتتگی باال دارد همتک است  

ومیايی بیر در ايش پژوهش ماوند ديگر ابزار خکدسنجی ممکش است محدوديت سیکگ ر  مطلکب

يت پرسشینامه خیکدتنترلی پاسخ ها  شرتت تنندگان اثر گذاشته باشد  بايد تکجه داشت محیدود

شکد رواوشناسیان و مشیاوران جهیت سنجد و پ شنهاد میايش است ته فقط ومکوه ا  اص رفتار را می

سنجش خکدتنترلی افراد همراه با ايش پرسشنامه اص روش مشاهده و مصیاحبه و یز اسیتفاده تننید  

نترلی در صم نیه هیا  همچن ش براساس يافته ها  پژوهش حاضر و با تکجه به وقش اثرگذار خیکدت
                                                           

1 . Unger; Bi;  Xiao; Ybarra 
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مختلف صودگی و ارتباطات اوتیاوی بیه والیديش، رواوشناسیان ترب تیی و مشیاوران تحصی لی تکصی ه 

شکدته به منظکر تاهش رفتارها  وامطلکب اجتماعی تکدتان و وکجکاوان ، صم نیه هیا  رشید و می

تیاوجنی،  تنترلیتقکيت خکدتنترلی آوان را فراهم ومايند  در وهايت وتیخه ايراویی پرسشینامه خیکد

ابزار دق ق و مناسبی برا  بررسیی خیکدتنترلی در افیراد بزرگتیال اسیت و   (2004بام تتر، بکن )

  تکان اص آن برا  تشخ ص سطح خکدتنترلی افراد در مکقع تها  بال نی بهره جتتمی

 

 فارسی منابع

بهبیکد  ايی بیر(  بررسی اثر بخشی باص  درماوی مبتنی بر تارتردها  اجر1393) اصغر  وکاح، محتش 

صلنامه فب ش فعالی   -حافظۀ تار  تکدتان دارا  اختالل وقص تکجهباصدار  پاسخ، بروامه ريز  و 
   41-51، 1، بهار، ش2، دورة روان شناسی  شناختی
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نترویت   یاد بیه اي(  وقش خکدتارآمید  و خیکدتنترلی در اعت1394) تام، م ، پ ر خائفی، ع ش ريش

  911 -914 ،10ش وامه رواوشناسی معاصر، ويژه

سیعه و صن در تک(  خکد تنترلی، جنت ت و تيث ر آن بیر رفتارهیا  اوحرافیی  1390صالح وژاد، ص )
   5-26، 4، ش 9دورة س است، 

صن وحرافیی  اآن بر رفتارها   (  خکدتنترلی، جنت ت و تيث ر1390عل کرد  و ا، ا ، صالح وژاد، ص )
  5-26، 4ش  ،9دورة  در تکسعه و س است،

تيث ر م زان خکدتنترلی بر ارتکاب جرم در م ان داوشجکيان  (  1393)  عل کرد  و ا، ا  ، يکوتی، ع  

  93 -118، 26، ش راهبرد فرهن 
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