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Abstract 
This study was conducted with the aim of locating and 

confirming the validity and reliability of the locus of 

control questionnaire in road traffic. The statistical 
population of this applied study consisted of motorists 

with valid certificates in Mashhad. The questionnaire 

was randomly filled in the summer of 2019 through 
on-site and face-to-face interviews with drivers in the 

city, followed by sending the questionnaire link 

through social media. The sample included 405 drivers 
(289 males and 197 females) who completed the new 

extension questionnaire of the Traffic Locus of 

Control Based on the Romanian Version (TLOC-RO). 
The construct validity of the questionnaire was 

assessed using two methods, exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis. The 
reliability of the instrument was further investigated 

by calculating Cronbach’s alpha (α) and the composite 

reliability (CR) index using LISREL8/8 and SPSS.22 
software. Factor analysis confirmed the existence of 5 

identified components in the main questionnaire that 

explained 54.8% of the total variance. Also, the 
Cronbach’s alpha for the internal locus of control was 

found to be 0.80, whereas the corresponding values for 

the external locus of control, including the factors of 
fate/randomness, other drivers, environment and 

vehicle, and religion, were calculated to be 0.79, 0.79, 

0.76, and 0.92, respectively. The results show that the 
Farsi version of the locus of control belief is 

sufficiently valid and reliable, which makes it a 

powerful instrument for future studies to determine the 
locus of control beliefs of Iranian drivers. 
Keywords: Traffic Locus of Control, Localization of 

Questionnaire, Validity, Reliability, Factor Structure. 

 دهیچک

 ۀنسی   ییایی و پا ییی روا نییی و تع یساز یحاضر، بومهدف از پژوهش 
 ۀمطالعی  نیی ا یآمار ۀبود. جامع یکیمنبع کنترل تراف ۀپرسشنام یفارس

 لیمعتبیر در هی ر مشی د تشیک     ۀنامیگواه یرا رانندگان دارا یکاربرد
، 1399در تابسیتان سیال    یپرسشنامه بیه رو  تایادف   نی. ادادند یم
بیا راننیدگان در سیط      یصحبت حضیور  قیو از طر یدانیصورت م به

 یبیرا  یاجتمیا   یهیا  پرسشنامه در هیبکه  نکیه ر و سپس ارسال ل
میرد و   289راننید     405پژوهش هیامل   نیا ۀهد. نمون لیها تکم آن

رانندگان را که  یکیمنبع کنترل تراف دیجد ۀزن( بود که پرسشنام 197
 لیی کمت ود،هید  بی   میتنظی  (TLOC-RO) ییایرومان ۀبراساس نس 

و  یاکتشیاف  ی یام   لیی پرسشینامه بیا دو رو  تح    ۀساز ییکردند. روا
کرونبیا  و   یابیاار بیا اسیتهاد  از آلهیا     ییایی و پا یدییتأ ی ام  لیتح 
و  LISREL8/8 یافاارهیا  بیا اسیتهاد  از نیر     یبی یترک ییایپا بیضر

SPSS22 صیتشی   ۀوجیود پینم مفلهی    ،ی یام   لیی هد. تح  یبررس 
درصد از  8/54کرد که درمجموع  دییرا تأ یاص  ۀسشنامهد  در پر داد 

 بیبا رو  ضر اسیمق ییایپا نی. همچنکنند یم نییرا تب انسیکل وار
منبیع کنتیرل    یو بیرا  80/0 یمنبع کنتیرل درونی   یکرونبا  برا یآلها
راننیدگان،   ریسرنوهت/هانس، سیا  اسیمق که هامل چ ار خرد  یرونیب

، 79/0، 79/0 بیی ترت بیود، بیه   یذهبمی  دیی و  قا هیی نق  ۀ یو وس طیمح
 یفارسی  ۀنشیان داد کیه نسی     هیا  افتهی نیدست آمد. ا به 92/0، 76/0

 ییایو پا ییاز روا یرانیرانندگان ا یبرا یکیمنبع کنترل تراف ۀپرسشنام
منبیع   نییو تع ند یاستهاد  در مطالعات آ یبرخوردار است و برا یمناسب

 از آن ب ر  گرفت. توان یم یقبول کنترل رانندگان، در حد قابل
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 .یساختار  ام  ،ییایپا ،ییروا
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 مقدمه
از دست جان خود را  ینهر در حوادث رانندگ 947هاار و  16تعداد ، 1398در سال  یقانون یآمار پاهک طبق
کشور  یکتراف یمنینشانگر وضع نامط وب ا یرچشمگآمار  ین(. ا1398کشور،  یقانون ی سازمان پاهک اند داد 
بر  یو روان یاجتما  های یبدر ب ش آس یریناپذ جبران های یانز ی،اقتااد ۀو  الو  بر تبعات گسترد است

 در یکی(.  وامل مفثر در بروز تاادفات تراف1398 ،یمحمودآباد یو زار  ی کشه کند یجامعه وارد م یکرۀپ
مطالعات و آمارها از  یان،م ینکه در ا گیرند یقرار م یو  وامل انسان یهنق  یلوسا یطی،سه گرو   وامل مح

؛ 1398 یاکان،و رستم ن یانمحمد یمانی، نر اند نا  برد  یرتأث یشترینب ی نوان  امل دارا به ی وامل انسان
احساسات،  یبا تمرکا رو یهناس روان  م  یراخ یها راستا، در سال ین(. در هم2014موقر،  یمیجعهرپور و رح

 دهند، یقرار م یردر تاادفات را تحت تأث یریو درگ یکه رفتار رانندگ یتیو  وامل ه ا ها یشگرا
 نوان  رانندگان، به یرفتار های یژگیو مطالعه و هناخت واست هد   یلدخ یکتراف یمنیدر ا یشپاز یشب

 ی،است  هنس مطرح هد از وقوع تاادفات  یریها و ج وگ جاد  نییما یشافاا یم م برا یاز راهکارها یکی
2011.) 

کرد که افراد معتقدند  یفتعر یا آن را درجه توان یاست و م یهناخت مه و  روان یک 1کنترل منبع
 یمکنترل ه ص(، بر نتا یطۀسرنوهت   وامل خارج از ح یامانند هانس  یدر مقابل  وامل خارج یاخودهان 

 ی. افرادهوند یم یمتقس یرونیو ب یدرون ۀدو دستمنبع کنترل به  از نظرکنترل دارند. افراد  هان یامور در زندگ
 یافتکارها و در یمکه نتا کنند یهستند، تاور م یرونیموسو  به منبع کنترل ب یتیه ا یرهایمتغ یکه دارا

 یشانافراد معتقدند که بر آنچه برا ینهانس است. ا یا یرتقد یگر،مجازات(، وابسته به افراد د یا پادا   یتتقو
خارج از کنترل خود مثل هانس، سرنوهت و صاحبان   واملرا به  یدادهاکنترل ندارند و رو دهد، یم یرو

 یدادهایرو م ارکردنخود در  ییبه توانا ی،افراد با منبع کنترل درون یگرد ی. در سودهند یقدرت نسبت م
دارند،  یرونیکه منبع کنترل ب یانیدانشجو مثال، ی(؛ برا2009 یست،و ف یست. فی جا تقاد دارند  یزندگ
نمرات خود را  ها یدرون که یدرحال ؛مدرس است یوهوا حال یاها بسته به ب ت و اقبال  که نمرات آن دندمعتق
 یکمنبع کنترل فرد  بودن یرونیب یا یدرون یاان. مدانند یتال  و  م کرد خود در امتحان وابسته م یاانبه م
 یب تر یاز ب داهت روان یافراد با منبع کنترل درون نمونه ی؛ براخواهد داهت یرفتار یامدهایپ رهته

مثبت نشان داد  است  ۀرابط یبا افسردگ یرونیمنبع کنترل ب ینهمچن (.2010استور ،  ین هبرخوردار هستند 
 (.2019 خومالو و پالتنر، 

 تجربه ترافیک در که هایی موقعیت و تاادفات نتایم رانندگان کند می مش ص رانندگی کنترل منبع
 را خود  م کرد و رفتار ها درونی. دهند می نسبت  وام ی چه به را ها آن و کنند می تهسیر چگونه کنند، می

 و جاد  رانندگان، سایر سرنوهت، و بدهانسی چون  وام ی ها بیرونی که درحالی دانند؛ می تاادفات مسبب
 اند داد  نشان گذهته مطالعات. دانند می دخیل تاادف بروز  د  یا بروز در را مذهبی نیروهای و خدا خواست

                                                 
1. locus of control 
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 تأثیر رانندگان ایمن رفتار بر که است ک یدی انسانی  وامل از یکی ترافیکی هدۀ درک کنترل منبع که
 منبع بین رابطۀ م ت ف، های پژوهش در(. 2013 ها ، و گراقتی هولند، ؛2005 الجونن، و اوزکان  گذارد می

 از(. 2020 توتکوا، ؛2020 هیوا، و ما سان،  است هد  تأیید ایمن رانندگی رفتارهای و تاادفات تعداد کنترل،
 کنترل منبع بررسی به ای ویژ   القۀ 1ترافیک هناسی روان مت ااان تاکنون، مه و  این معرفی زمان

 رانندگی رفتار کنندۀ بینی پیش و ایمنی غیرمستقیم معیار  نوان به آن از توان می زیرا ؛اند داد  نشان رانندگان
 منبع دادند نشان( 2012  فورد و هاونگ. است تغییر قابل خایاۀ یک کنترل منبع همچنین. کرد استهاد 
 و داد افاایش را رانندگان ایمن رفتارهای توان می تغییر این با و است تغییر قابل آموز  اثر در رانندگان کنترل
 .باهد داهته رانندگان آموز  های برنامه در م می کاربرد است ممکن بنابراین

 مطرح( 1966 راتر،  2اجتما ی یادگیری نظریۀ چارچوب در راتر جولین توسط بار اولین کنترل منبع مه و 
 را بیرونی-درونی کنترل منبع پرسشنامۀ اولین کنترل، منبع ارزیابی برای مه و ، این طرح از پس راتر. هد
 آن ارتباط کشف و کنترل منبع زمینۀ در متعددی تحقیقات راتر از بعد(. 2009 فیست، و فیست. جی  کرد ارائه
 (.1396 ای، اژ  و کیانی  است گرفته انجا  گوناگون های زمینه در افراد های ویژگی و رفتار با

 در ه ص ا تقادات به محدود و کند می بررسی را زندگی ابعاد تما  در ه ص  مومی کنترل منبع راتر، 
 را نتایم ترین دقیق کنترل، منبع مطالعۀ در که اند داد  نشان قب ی مطالعات حال بااین. نیست خاص ای حوز 
  مومی های مقیاس از استهاد  با تا آورد دست به خاص رفتارهای بر هدفمند طور به ساختار انطباق با توان می
 های زمینه برای راتر، مقیاس مانند  مومی های مقیاس از استهاد    ت همین به(. 1991 لهکورت،  ک ی و

 تاکنون. دارد ضرورت ویژ  های مقیاس توسعۀ و باهد نداهته را الز  کارایی رانندگی چون خاص
 کساویوس،  سالمت با مرتبط رفتارهای مانند گوناگونی های حوز  در کنترل منبع ویژۀ های پرسشنامه

 اوزن  تحای ی رفتار و آموز  ،(2010 فورن ا ،  والدین رفتار ،(2020 زیکوس، و ترن تئوتکی،-پویاگو
 ارائه... و( 2017 هاوارنینو، و پوپوسوی هاوارنینو،.جی مایرن،  ترافیکی رفتار ،(2011 اودور، مسکی، کوتانیس،

 .اند هد 

. است رانندگان کنترل منبع بیرونی یا درونی گیری ج ت تعیین برای ابااری ترافیکی، کنترل منبع ۀپرسشنام
 کنترل منبع استاندارد پرسشنامۀ ارائۀ رانندگی، بستر در کنترل منبع مه و  از استهاد  برای گا  ن ستین
 رانندگی گیری انداز  برای جداگانه مقیاس دو ایجاد با( 1987  کومری و مونتاج بار اولین. است ترافیکی
 از استهاد  کنندۀ بینی پیش درونی کنترل منبع که کردند مشاهد  (DE) 4 خارجی رانندگی و (DI) 3 داخ ی
 ارتباط مرگبار تاادفات در درگیرهدن با بیرونی کنترل منبع که درحالی ؛است محتاطانه رانندگی و کمربند
 .دارد مثبت

                                                 
1. traffic psychology 
2. the social learning theory 
3. driving internality 
4. driving externality 
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 درخاوص دقیق جائیات ارائۀ به قادر دووج ی، و ساد  ساختار این دریافتند( 2005  الجونن و اوزکان
 رانندگان م اوص کنترل منبع چندبعدی پرسشنامۀ ،م م بندی تقسیم یک در و نیست رانندگان کنترل منبع

 T-LOC )جرائم و رانندگی ریسکی رفتارهای و رانند  کنترل منبع میان رابطۀ آن کمک به و دادند ارائه را 
 ،(درونی کنترل منبع با معادل  خود  امل چ ار با پرسشنامه یک پژوهش، این نتیجۀ. سنجیدند را تاادفات و

 رانندگان کنترل منبع گیری انداز  برای ،(بیرونی کنترل منبع  محیط/ نق یه وسی ۀ و سرنوهت رانندگان، سایر
 (.2005 الجونن، و اوزکان  بود

 که بود  مذهبی  قاید به هد  اهار  موارد هامل بیرونی زیرب ش کنترل، منبع های پرسشنامه از برخی در
 معنوی نیروهای سایر یا ال ه خدا، یک توسط او زندگی هرایط است معتقد فرد که است ای درجه بیانگر
 (.2014 موور،  باهد مفثر اتهاقات بروز در توانند می مذهبی مناسک و ا مال و هود می کنترل

 همکاران و مایرن رانندگان، کنترل منبع سنجش برای هد  ارائه های پرسشنامه جدیدترین از یکی در
 با و( 2005 الجونن، و اوزکان  T-LOC پرسشنامۀ جم ه از قب ی های پرسشنامه های کاستی رفع با( 2017 

 منبع به را مذهبی  قاید زیرب ش خود، کشور های ویژگی با متناسب کنترل منبع پرسشنامۀ ساخت هدف
 دو در مطالعه. کردند ارائه را( T-LOC-RO  رومانی-ترافیکی کنترل منبع مقیاس و افاودند ترافیکی کنترل
 بررسی و پرسشنامه سنجی روان های ویژگی تعیین و معتبر ابااری ایجاد هدف با اول ب ش. هد انجا  ب ش
 و اکتشافی  ام ی تح یل برای رانند  1140 نمونۀ با  جداگانه نمونۀ دو در جمعیتی متغیرهای با آن رابطۀ
 TLOC پرسشنامۀ های کاستی به توجه با محققان. گرفت انجا ( تأییدی  ام ی تح یل برای رانند  1139

 کنترل منبع پرسشنامۀ از گرفتن ال ا  با نبود، کافی زیرب ش هر در ها گویه تعداد اینکه جم ه از اوزکان،
 همچنین. افاودند را مرتبط های گویه زیرب ش هر به ،(2012 استوارت، و هانتر-Army- LOC  خ بانان

 های پرسشنامه تما  بررسی با که اولیه های گویه مجمو ه. هد اضافه پرسشنامه به مذهبی  قاید زیرب ش
 بررسی اص ی محور رو  اکتشافی  ام ی تح یل با که داهت گویه 83 بود، هد  آماد  کنترل منبع پیشین
 هدند انت اب گویه 41 مرح ه این در. هد استهاد  ها گویه رد یا قبول معیار  نوان به 4/0 از تر بارگ بار. هدند
 داهت قرار 92/0 تا 62/0 بازۀ در کرونبا  آلهای ضریب. دادند می توضی  را واریانس کل از درصد 6/43 که
 باقیماند  گویه 41 آمد ، دست به  ام ی ساختار بررسی برای. بود ها زیرب ش  الی تا خوب پایایی نشانگر که
 نتایم احتمال، بیشینۀ رو  با تأییدی  ام ی تح یل. هد توزیع کنندگان هرکت از دیگر ای نمونه بین
  ام ی تح یل اکتشافی،  ام ی تح یل نتایم ترتیب این به. کرد تأیید را اکتشافی  ام ی تح یل در آمد  دست به

 برای پرسشنامه این و داهتند اباار مناسب سنجی روان های ویژگی از نشان کرونبا  آلهای ضریب و تأییدی
 .گرفت قرار استهاد  مورد دو  مطالعۀ در و هد داد  تش یص مناسب رانندگان کنترل منبع سنجش

 فروتنی،-صداقت  ه ایتی متغیرهای با کنترل منبع رابطۀ رانند ، 1907 بر بالغ ای نمونه با دو  مطالعۀ
 ه ای، رانندگی سبک  ترافیک خاص متغیرهای ،(هناسی وظیهه صراحت، موافقت، ،گرایی برون احساسات،

 تاادفات و ت  هات تعداد همچنین و( پرخطر رفتار خطر، درک ترافیکی، هرایط در احساس وجوی جست
 تأیید را T-LOC-RO پرسشنامۀ اطمینان قاب یت و ا تبار ،مطالعه هردو نتایم. کرد بررسی را رانندگان
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 تهاوت براساس. است کرد  بندی خوهه رفتاری های ویژگی براساس را ها رانند  همچنین مطالعه این. کند می
 کنترل منبع سط  و متوسط بیرونی کنترل منبع با مردان برای پرخطر خوهۀ دو توانیم می ها، خوهه بین

 بیرونی کنترل منبع باالی سط  با افراد به مربوط زنان، برای پرخطر های خوهه. کنیم هناسایی پایین درونی
 (.2017 همکاران، و مایرن  است بود 

 نتایم. هد سازی بومی ل ستانی رانندگان برای 2019 سال در رومانی، بر  الو  پرسشنامه این
 متغیرهای و( 1966  راتر کنترل منبع پرسشنامۀ با پرسشنامه میان همبستگی بررسی و تأییدی  ام ی تح یل

(. 2019 کوپیکا، و زیسکوفسکا  بود اباار اطمینان قاب یت و مناسب سنجی روان های ویژگی گویای ه ایت،
 کشورهای در تاکنون پرسشنامه این و هستند مسیحی غالب فرهنگ دارای هردو ل ستان و رومانی حال بااین

 .است نشد  اجرا اسالمی

 در آن بررسی به اندکی مطالعات رانندگان، رفتار درک در کنترل منبع کاربرد و اهمیت وجود باوجودبا
 های ویژگی رابطۀ بررسی به( 1394  هعرباف و محدث طبیبی،. اند پرداخته ایرانی رانندگان رفتار

 بین ،نتایم طبق. پرداختند غیرمجاز سر ت پرخطر رانندگی رفتار با خطر درک و کنترل منبع ،هناختی جمعیت
 مقیاس از استهاد  خاطر به است ممکن که نشد مشاهد  معناداری ارتباط رانندگی سر ت و کنترل منبع

 .باهد بود  ترافیکی محیط برای ت اای مقیاس یک جای به راتر  مومی

 با( 1395  نادی و آدریانی م ری توسط فارسی ترافیکی محیط م اوص کنترل منبع پرسشنامۀ تن ا
 و توسعه برای استهاد  مورد نمونۀ حال بااین. هد ارائه( 2005  الجونن و اوزکان T-LOC مقیاس ترجمۀ
 کوتا  نسبتاً رانندگی سابقۀ با مرد جوان رانندگان از متشکل اوزکان مقیاس سنجی روان خاوصیات ارزیابی

 منبع گیری ج ت نظر از است ممکن ها آن مطالعۀ نمونۀ رو، این از. بودند دانشگا  دانشجوی همگی که بود
 بیرونی  وامل به تاادف   ل انتساب م ت ف اهکال  الو  به. ندهد نشان را رانندگان جمعیت کل کنترل،
توسط اه اص  یمتهاوت یرفتارها بروز موجب و باهد داهته یهناخت روان م ت ف یها شهیر است ممکن
 ممکن رانندگان، سایر به یا دهند نسبت معنوی نیروهای به را تاادف   ت رانندگان اینکه ی بارت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                هوند. 
 درمورد تحقیقات همچنین. هوند تهکیک هم از ابعاد این است الز  و هود منجر متهاوتی رفتارهای به است
 ،پور نبی  است بود  رانندگان رفتار بر مذهبی ا تقادات تأثیرگذاری از حاکی ایرانی رانندگان های نمونه

 با(. 2013 راندمو، و ممدوحی هااو ، زوار ، نوردجین، سیمسوق و، ؛2015 ، سولمان و مرادلو ن عی، خانجانی،
 اهمیت حائا ایرانی رانندگان درخاوص که است مذهبی  قاید زیرب ش فاقد اوزکان، پرسشنامۀ این، وجود
 رفتارهای و کنترل منبع طرفی از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 کنترل منبع پرسشنامۀ ایران، فرهنگی هرایط به توجه با بنابراین ؛است

 سم، و چاسیوتیس بریوگ مانس، پورتینگا، بری،  دهد می نشان را م ت ف اینژاده و ها فرهنگ بین رانندگی
 چین، بنگالد ، کشورهای در  ابر رفتار با جبرگرایانه  قاید رابطۀ بررسی( . 2009 راندمو، و نوردجین ؛2011
 به کشور، جای به رفتار و( مذهبی ا تقادات  ال ی کنترل میان رابطۀ داد نشان ویتنا  و انگ یس تای ند، کنیا،

  وامل کنترل به ا تقاد مسیحی، و مس مان اکثریت با کشورهای در که صورت این به است؛ مرتبط مذهب
  (.2020 همکاران، و مکروی  است مرتبط تر ریسکی رفتار با کشورها سایر در و تر ایمن رفتار با ال ی
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 سنجش در معتبر اباارهای از استهاد  لاو  و کنترل منبع گیری هکل در فرهنگی  وامل تأثیر به  نایت با
 منبع های مقیاس از استهاد  از پیش است الز  کشور، در کافی و معتبر اباار کمبود همچنین و ساز  این

 درمورد استهاد  برای ها آن پایایی و روایی از و هوند سازی بومی اند، هد  ارائه کشور از خارج در که کنترل
 از یکی که( TLOC-RO  رومانی-هد  درک کنترل منبع پرسشنامۀ. هود حاصل اطمینان ایرانی، رانندگان

 با تطابق و مذهبی مقیاس خرد  دارابودن به توجه با است، ترافیکی کنترل منبع های پرسشنامه جدیدترین
 تش یص مناسب پژوهش این اهداف برای سنجی، روان مناسب های ویژگی همچنین و ایران فرهنگی هرایط
 .هد داد 

 و دارند نقش اه اص کنترل منبع تعیین در اجتما ی و مذهبی  وامل پژوهش، این های فرضیه طبق
 کنترل منبع بین تحقیقات طبق طرفی از. هود ا تبارسنجی کشور داخل در باید استهاد  مورد پرسشنامۀ
 سازی بومی مطالعه، این اص ی هدف بنابراین ؛دارد وجود رابطه آنان تاادفات و ترافیکی رفتارهای و رانندگان

 با متناسب ایرانی، رانندگان کنترل منبع تعیین برای ا تماد قابل ابااری ارائۀ و پایایی و ا تبار بررسی و
 .است بود  کشور فرهنگی و دینی های ویژگی

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،آمار جامعۀ

پژوهش  یناند. در ا داد  یلمعتبر در ه ر مش د تشک ینامۀگواه یرا رانندگان دارا همطالع ینا یآمار جامعۀ
 نامحدودبودنانجا  هد  است، با توجه به  1399که در تابستان سال  یسنج از نوع مطالعات روان یکاربرد
درصد،  95 ینانهد که با سط  اطم استهاد حجم نمونه  یینتع یموردنظر از فرمول کوکران برا ۀجامعحجم 

 420 ،م دو  یها و با   م به وجود پرسشنامه یشترب یناناطم ینهر برآورد هد. برا 384حجم نمونه 
مرح ه  یندر ا .هداستهاد   ی صح ۀپرسشنام 405 یتن ادر و یعتوز یتاادف صورت بهپرسشنامه 
 ینامۀن گواههتدااد پرسشنامه توسط افر یلو ناقص از نمونه حذف هدند. مالک تکم یتکرار یها پرسشنامه

 یها صحبت با رانندگان در سط  ه ر مش د و هبکه یقو از طر یدانیم صورت بهبود. پرسشنامه  یرانندگ
به طول  یقهدق 15تا  10 ینب ها گویهبه  یده . پاسخهد یلها تکم آن یپرسشنامه برا ینکو ارسال ل یاجتما 

 .یدانجام یم

 پژوهش یاجرا شیوۀ
ترجمه و از نظر نگار  زبان  یتیترب یهناس روانو مت اص  یسیانگ مت اص زبان  ی ۀوس به مقیاس
 یکاهش خطا ی. سپس برایدندواحد به توافق رس ۀنس  یکهد تا هر دو در  یمرتبه وارس چند یفارس
 یسیرا مجدداً به زبان انگ  یاسخواسته هد تا مق یسیزبان انگ  مت اص یکاز  ها یهگو ۀترجمدر  یاحتمال
 هردوپرسشنامه مطابقت دادند و  یاص  ۀنس آمد  را با  دست به یسیانگ  ۀنس  یسندگان. نوکندردان برگ
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 اباار بود. یۀاولمترجمان  ی  م کرد صح ۀدهند نشان یم،نتانس ه را سازگار دانستند. 

 نوان منبع درونی کنترل(، سرنوهت / هانس،  اص ی هامل پنم مفلهه به هرح زیر بود: خود  به پرسشنامۀ
 ساختند(. نق یه و محیط  که چ ار زیرب ش منبع کنترل بیرونی را می ی ۀوسا تقادات مذهبی، سایر رانندگان، 

-هنگ مسیحیب ش ا تقادات مذهبی که با توجه به  قاید و ا مال مذهبی رایم در فر های گویه
از پرسشنامۀ اص ی و با نظر کارهناس مذهبی و ترافیکی  گرفتن ال ا بودند، با  هد  طرحارتدکس رومانی 

به مسافرت، با انگشتانم  یمتقبل از  ا» گویۀ ؛ برای مثالسازی هدند برای دین اسال  اصالح و بومی
دهم تا از حوادث  هر برو ، صدقه میقبل از آنکه به س»در پرسشنامۀ اص ی به  «کنم یدرست م یب المت ص 

را از فرد  یکیتراف ۀحوادث ناخواست یش،توسط کش یلاتومب هدن داد  برکت» گویۀتبدیل هد. یا « باهم دوربه 
 ییرتغ «کند ی( از من در برابر تاادف حهاظت مناما  کرد یمۀرا ب ینتوسل به ائمه  ماه»به  «کند یدور م
این ب ش از پرسشنامه درواقع میاان ا تقاد فرد به کنترل و تأثیرگذاری نیروهای معنوی و  های گویه. یافت

اولیه  بعد از ترجمه و  ۀنس سنجد.  ماوراءالطبیعه  که خارج از کنترل ه ص هستند( بر وقوع تاادفات را می
 داهت. گویه 44ی برای دین اسال ( های گویه کردن اضافه

نهر خبر   5سفالی بین  44 ۀپرسشنام تبار صوری، در یک آزمون مقدماتی، در این تحقیق برای سنجش ا
 های گویه بودن درمورد مناسب، نظرات خود را ها گویهدهندگان خواسته هد تا ضمن پاسخ به  توزیع و از پاسخ

ها  و نظرات اصالحی آن کنندو همچنین اب امات موجود ابراز  نظر موردسنجش هاخص  برایپرسشنامه 
 ل هد.ا ما

سفال به دو  امل هانس و سرنوهت اختااص داهت که با توجه به  16 یاص  ۀپرسشنام در
ب ش با  ین. در ایافت یلسفال تق  9دو ب ش و با نظرات کارهناسان به  ینا های گویه یادز یها مشاب ت

 نقشهانس » یا« باهد طور ینتاادف خواهد هد که قسمت او ا یقربان یدر صورت فقطفرد »مانند  هایی گویه
و کنترل هانس و سرنوهت در وقوع تاادف  یرا تقاد رانند  به تأث یاانم« در وقوع تاادفات دارد یم م
 36و نس ه با  هدندنظر کارهناسان هشت سفال حذف  براساسمرح ه،  ین. درمجموع در اهود یم ید سنج
 های گویه یمحتوا برا ییرار گرفت و روابرای ارزیابی روایی محتوایی در اختیار کارهناسان و خبرگان ق گویه

 محاسبه هد. یابارز 11نظرات مجموع  براساس یهاول ۀپرسشنام

دهندۀ یک  تشکیل یاجاا یبررس یاست که معموالً برا یریگ اباار انداز  یساختار یژگیروایی محتوا و
 مطالعه موردهود. روایی محتوا معموالً توسط افرادی مت اص در موضوع  برد  می کار هبگیری  اباار انداز 
ا تبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. الوهه یک رو  پرکاربرد را برای  رو ینا ازهود.  تعیین می

 درخاوصاین رو  میاان موفقیت میان ارزیابان یا داوران  (.1975 الوهه، سنجش ا تبار محتوا ابداع کرد 
 کند. گیری می خاص را انداز  یۀگویک  بودن یاساسمناسب یا 
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 سنجش ابزار

1یاییرومان ۀنسخ-یکیتراف ۀشد درکمنبع کنترل  مقیاس
 (T-LOC-RO) 

با فرهنگ  یمذهب و سازگار یرمقیاسز دارابودن( با توجه به 2017و همکاران   یرنمنبع کنترل ما ۀپرسشنام
 یقب  یقاتپژوهش مورداستهاد  قرار گرفت. تحق ینمناسب، در ا یسنج روان های یژگیو و یرانیرانندگان ا

-یحیدر فرهنگ مس یمرا یو ا مال مذهب ید قا یاز آن بود که برخ یحاک یاییرانندگان رومان رددرمو
 یمراسم مذهب یکانجا   یا یهنق  ی ۀوسدر  یافته یستقد ی ۀوس یکداهتن  مثال  نوان به  یارتدکس رومان

منبع کنترل  ۀبنابراین پرسشنامو  رود یم کار هب حهاظت در برابر تاادفات یقبل از هروع سهر( برا یننماد
منبع   ام ی، یلتح  یم(. نتا2012 ینو،باهد  هاوارن یمذهب ید قا یرب شز یدارا یدکشور با ینرانندگان ا

که   ت تاادف به خود ه ص و  ا تقاد ین ا یمنبع کنترل درون .1 کند: یم یمتقسکنترل را به پنم مفلهه 
 .3(؛ هود ینسبت داد  م رانندگان یر  ت تاادف به سا یرانندگان  به  بارت یرسا. 2مرتبط است(؛  یشرفتارها

سرنوهت    ت تاادف هانس . 4است(؛  یکیتراف یطو مح یهنق  یل   ت تاادفات وسا یط/ مح یهنق  ی ۀوس
در برابر تاادفات از ه ص حهاظت  توانند یم یبیغ یروهاین یا خدا  یمذهب ید قا. 5سرنوهت است( و  یابد 

کامالً  =1 از  یکرتل یا درجه پنم یاسدهندگان در مق در آن پاسخ هماد  بود ک 41پرسشنامه هامل  (.کنند
ذکر است که در  هایان. کردند یرا مش ص م گویهموافقت خود با هر  یاانم (کامالً موافقم =5م الهم تا 

 یشازپ یلبه دال یگرفتند که اول درنظرمحققان سرنوهت و هانس را دو  امل جداگانه  ،یاییرومان ۀنس 
 موجب تواند یکه م است یگا  مانند بدهانس به خطرات گا  یو دوم استمربوط به سرنوهت فرد  هد  عیینت

دو  ینمش ص هد ا یلپس از تح  .هود یبکه ممکن است مانع از آس یهانس خو  ینحادثه هود و همچن
 .سازند ی امل واحد را م یکو  یستندن امل درواقع از هم جدا 

منبع کنترل  یاییاجرا هد. پا یاییرومان ۀرانند 1907 یپرسشنامه رو ،یو ساختار  ام  ییروا یبررس برای
منبع کنترل  هاییرب شگاار  هد. تما  ز 63/0کرونبا   یآلها یبضر براساسخود(  یاسمق خرد   یدرون

( 7/0  یطو مح یهنق  سی ۀو(، 76/0رانندگان   یر(، سا93/0هانس/ سرنوهت   یاسمق خرد هامل چ ار  یرونیب
 (.2017و همکاران،  یرنبرخوردار بودند  ما یقابل قبول یاییاز پا یا( ن91/0  یمذهب یدو  قا

 اطالعات یلو تحل یهتجز روش
اباار با استهاد  از  یاییو پا ییدیتأ  ام ی یلتح و  یاکتشاف  ام ی یلتح پرسشنامه با دو رو   ۀساز روایی
 .هد یبررس SPSS22و  LISREL8/8 یافاارها با استهاد  از نر  یبیترک یاییپا یبکرونبا  و ضر یآلها

                                                 
1. Traffic Locus of Control Scale–Romanian Version (TLOC-RO) 
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 ها یافته
 شناختی یتجمعالف( توصیف 

 هوند. یفها توص داد  ینالز  است ا ی،آمار یها داد  وتح یل یهاز تجا پیش

 (N=405کننده در مطالعه ) رانندگان شرکت یشناخت تی. مشخصات جمع1جدول 
 درصد تعداد تمیآ ریمتغ

 تیجنس
 6/28 116 زن

 4/71 289 مرد

 تأهل
 4/67 273 مجرد

 6/32 132 متأهل

 سن

 9/24 101 25 از کمتر

 9/64 263 40 تا 25

 2/10 41 40 یباال

 التیتحا

 0/1 4 پ مید ریز

 6/8 35 پ مید

 5/43 176 سانسیل

 9/46 190 و باالتر سانسیل فوق

درصد(، از  4/71مرد   یتافراد از نظر جنس یتهدف، اکثر ۀجامعاخذهد  از  ۀنموندر  ،1توجه به جدول  با
 یالت،درصد( و از نظر تحا 4/67درصد(، از نظر تأهل، مجرد   9/64سال   40تا  25 یننظر سن ب

پژوهش  ۀنمونسن  یارو انحراف مع یانگینم یناند. همچن درصد( بود  9/46و باالتر   یسانسل فوق
 . است بود  46/8±92/29

 ب( روایی محتوا

 CVR) 59/0  1(، حداقل ضریب ا تبار محتوا2ارزیاب مطابق جدول الوهه  جدول  11تعداد  براساس
هود، روایی  مشاهد  می 3تعیین هد. بر این اساس مطابق آنچه در جدول  ها گویه نوان معیار پذیر  یا رد  به

 21 گویۀبرای مثال قرار گرفت.  تأییدمورد  35و  32، 31، 21، 6 های گویهمحتوایی پرسشنامه پس از حذف 
طبق نظر ارزیابان در ایران ماداق « کندرو، از دالیل م م تاادفات است یۀنق وجود درهکه و سایر وسایل »

مطمئنم  یکی،خطرناک تراف یتموقع یکدر » 6 گویۀ یا هد؛حذف  -090/0و در این مرح ه با ضریب  ندارد
کنار گذاهته هد. پس از  یابان،طبق نظر ارز ها گویه یرمه و  در سا هدن ح  ت طر به« که هانس با من است

 هد. یعدهندگان توز پاسخ ینب گویه 31تحت وب با  ۀ، پرسشنامگویه 5 ینحذف ا

                                                 
1. Content Validity Ratio 
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 بر اساس روش الوشه  ابانیموردقبول با توجه به تعداد ارز CVR. حداقل 2جدول 

 موردقبول حداقل ابیارز تعداد موردقبول حداقل ابیارز تعداد

5 99/0 13 54/0 

6 99/0 14 51/0 

7 99/0 15 49/0 

8 78/0 20 42/0 

9 75/0 25 37/0 

10 62/0 30 33/0 

11 59/0 35 31/0 

12 56/0 40 29/0 

 (1975: الوشه )منبع

 پرسشنامه یها هیگو یبرا آمده دست به یمحتوا اعتبار نسبت با مرتبط جی. نتا3جدول 
 ۀشمار

 هیگو
اعتبار محتوا  نسبت
(CVR) 

 ۀشمار

 هیگو
اعتبار محتوا  نسبت
(CVR) 

 ۀشمار

 هیگو
اعتبار محتوا  نسبت
(CVR) 

1 818/0 13 000/1 25 818/0 
2 818/0 14 636/0 26 000/1 
3 818/0 15 000/1 27 000/1 
4 636/0 16 636/0 28 818/0 
5 000/1 17 818/0 29 000/1 
06 090/0 18 000/1 30 818/0 
7 000/1 19 818/0 31 090/0 
8 818/0 20 000/1 32 272/0 
9 818/0 21 090/0- 33 636/0 
10 000/1 22 818/0 34 636/0 
11 000/1 23 000/1 35 272/0 
12 818/0 24 000/1 36 000/1 

 عاملی یلتحلج( 

 استهاد تأییدی   ام ی یلتح اکتشافی و سپس   ام ی یلتح پرسشنامه از دو رو   ۀسازبررسی روایی  برای

 1اولکین-میر-که توسط کیسر KMOاکتشافی، با استهاد  از ضریب   ام ی یلتح اجرای  منظور به هد.

قرار گرفت. برای بررسی معناداری ماتریس همبستگی نیا از  یبررس مورد، کهایت حجم نمونه یشن اد هد پ
 ام ی  ایۀتجها برای  داد  ،باهد 8/0حول مقدار  ددی  KMOآزمون کرویت بارت ت استهاد  هد. اگر مقدار 

، کافیحجم نمونه   ام ی یلتح پژوهش برای  ۀنمونگیری،  مناسب است. با توجه به هاخص کهایت نمونه

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 
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( بیانگر 2X= 712/5403و  p > 001/0(. نتایم آزمون بارت ت  KMO=827/0ئال است  مناسب و اید
 (.2014 ین، ک ها بود  و همبستگی معنادار میان گویه یریچندمتغتوزیع  بودن نرمال

های اص ی با چرخش واریماکس استهاد  هد تا از این  اکتشافی به رو  تح یل مفلهه  ام ی یلتح از 
 4. جدول دهومفلهه تعیین  پنمدر یکی از  گویه، با تأکید بر قرار گرفتن هر گویهبار  ام ی هر  ،طریق
 3/15 امل اول  ،یمنتا ینا مطابق دهد.  امل را نشان می هرهای مربوط به  هد  و گویه های است راج  امل

درصد،  5/11س/سرنوهت هد  است.  امل هان یگذار نا  یمذهب یدکرد  و  قا یینرا تب یانسدرصد از وار
را  یانسدرصد از وار 9 یطو مح یهنق  ی ۀوسدرصد و  4/9 خود(  یدرصد، منبع کنترل درون 5/9رانندگان  یرسا
 .کنند یم یینتب

 پرسشنامه یاکتشاف یعامل یبارها ۀافتیچرخش یها مؤلفه سیماتر جی. نتا4جدول 

هیگو ۀشمار 1 2 3 4 5   
        882/0  s25 
        873/0  s29 
        861/0  s26 
        835/0  s27 
        828/0  s28 
        647/0  s30 
        638/0  s31 
      712/0    s4 
      710/0    s2 
      687/0    s7 
      675/0    s3 
      652/0    s5 
      629/0    s6 
      500/0    s1 
      471/0    s8 
    771/0      s11 
    759/0      s13 
    749/0      s10 
    718/0      s14 
    542/0      s12 
    504/0      s9 
  797/0        s15 
  750/0        s17 
  746/0        s16 
  705/0        s18 
724/0          s21 
700/0          s22 
700/0          s23 
648/0          s19 
619/0          s24 
526/0          s20 
789/2  929/2  954/2  3/554 753/4 ژ یو ارز    
997/8  448/9  528/9  465/11  331/15 انسیوار   
769/54  772/45  324/34  796/26  331/15 یتجمع انسیوار   
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ترین  دهد که چون از بارگ نشان می هد  است راجهای  از مفلهه یکهرنمودار سنگریا  مقدار ویژ  را در 
مش ص است، پنم  امل  1هموار  یک نمودار ناولی است. مطابق آنچه در هکل  ،هود مقدار ویژ  هروع می

 از یک دارند. تر بارگ یژۀو، مقدار  ام ی یلتح در  هد  ییهناسا
 

 
 زهی. نمودار سنگر1شکل 

 8/54هد. این پنم مفلهه  هد  داد مفلهه تش یص  پنماکتشافی وجود   ام ی یلتح با توجه به نتایم 
 کنند. درصد از کل واریانس را تبیین می

 پرسشنامه یدییتأ یعامل لیبرازش تحل یها شاخص .5جدول 

RMR GFI AGFI CFI RMSEA 
 

068/0  820/0  790/0  910/0  073/0  176/3  

مناسب قرار دارند  هو و بنت ر،  ۀمحدودتأییدی در   ام ی یلتح های براز   ، هاخص5مطابق جدول 
1999.) 

افاار  احتمال در نر  یشینۀبتأییدی با رو    ام ی یلتح در مرح ۀ دو  از تح یل روایی سازۀ پرسشنامه از 
LISREL  تأییدی و   ام ی یلتح بررسی روایی ساز  تحت مدل  یجۀنت ۀخالص 6استهاد  هد. جدول

 هود می مالحظه. دهد ی( را نشان مTLOC-IR  یکینبع کنترل ترافم ۀپرسشنام یین ا های گویهها و  مفلهه
های  ( و همچنین هاخصt>96/1  است دار معنی و 4/0 باالی ها گویه تمامی برای  ام ی بارهای ضرایب که

 های حداقل و حداکثر مقادیر قرار دارند؛ بنابراین روایی ساز  پرسشنامه نیا مورد تأیید است. براز  در محدود 
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 یدییتأ یعامل لیمرتبط پرسشنامه تحت تحل یها هیها و گو سازه نیب یبار عامل ریمقاد .6جدول 

 tۀ آمار بار عاملی ها گویه سازه

هانس و 
 سرنوهت

 140/8 420/0 هدن در تاادف به سرنوهت ه ص مربوط است. مجروح

 750/11 580/0 ها هود. تاادفات بیشتر آن موجبتواند  ها بدهانس هستند و این می بعضی رانند 

 680/15 730/0 .طور باهد در صورتی قربانی تاادف خواهد هد که قسمت او این فقطفرد 

 850/16 770/0 هد  است. در سرنوهت هر رانند ، تعدادی تاادف برایش از پیش نوهته

 810/11 580/0 کنم که بدهانسی بیاور . تن ا در صورتی تاادف می

 910/11 590/0 آید. اگر قرار باهد تاادفی اتهاق بیهتد، هیچ کاری از ما برای ج وگیری از آن برنمی

 330/11 560/0 هانس نقش م می در وقوع تاادف دارد.

 380/7 400/0 تاادف خواهد کرد یا خیر. ای کند که رانند  حضور بدموقع در مکان نامناسب مش ص می

سایر 
 رانندگان

 820/9 510/0 تر رانندگی کنند. ها ایمن خاوص اگر سایر رانند  اند، به پیشگیری ای قابل جاد حوادث 

 340/15 730/0 دهند. پذیری سایر رانندگان ر  می کمبود مسئولیت خاطر بهتاادفات 

 540/13 660/0 اهتباهات سایر رانندگان است. جۀینتتاادفات رانندگی 

سواران( توجه بیشتری   رانندگان،  ابران پیاد ، موتورسواران و دوچرخهکه سایر افراد  درصورتی
 توانند از وقوع تاادفات ج وگیری کنند. به خطرات احتمالی داهته باهند، می

540/0 600/10 

 080/14 680/0 دهند. ای اهمیت نمی دهند که سایر رانندگان به ایمنی جاد  تاادفات به این خاطر ر  می

 560/12 620/0 دهد. دقتی سایر رانندگان ر  می بی خاطر بهبیشتر تاادفات 

منبع 
کنترل 
درونی 
  خود(

 800/18 850/0 تاادف هوند. موجبتوانند  رفتارهای خطرآفرین من در رانندگی  مانند سبقت غیرمجاز( می

 920/15 740/0 تاادف هود. سببتواند  باال می رانندگی من با سر ت

 150/13 640/0 تاادف هود. موجبتواند  کم می تجربۀهای رانندگی و  ضعف من در م ارت

 450/12 610/0 خطاهای من در حین رانندگی باهند. جۀینتتوانند  تاادفات می

 ۀوسی 
نق یه و 
 محیط

 420/14 700/0 .ها از دالیل م م تاادفات هستند جاد  ۀنیافت های توسعه زیرساخت

 860/7 420/0 ها، از دالیل م م تاادفات است.  سگ، گوسهند، گاو، هتر و...( از جاد   بور حیوانات

 120/14 690/0 ها کیهیت ب تری داهتند، تاادفات کمتری داهتیم. اگر جاد 

 390/11 580/0 افتند. خودروهای غیرایمن و فرسود  اتهاق می خاطر بهتاادفات معموالً 

 100/12 610/0 ها ب تر بود، تاادفات کمتری داهتیم. جاد های  کشی اگر  الئم و خط

 290/10 530/0 دهند. ها ر  می وهوایی، یا روهنایی کم جاد  هرایط نامسا د آب خاطر بهتاادفات معموالً 

 قاید 
 مذهبی

 590/22 890/0 کند. وجود قرآن و کتب مقدس در ماهینم، از من در برابر تاادف حهاظت می

 510/21 860/0 کند. اما  کردن( از من در برابر تاادف حهاظت می مۀیبتوسل به ائمه  ماهین را 

 910/19 820/0 کند. جدید، فرد را از حوادث ناگوار ترافیکی حهظ می ۀینق   ۀیوسکردن برای  قربانی

 750/18 790/0 باهم. دهم تا از حوادث به دور قبل از آنکه به سهر برو ، صدقه می

 890/20 850/0 دارد. الکرسی و بردن نا  خداوند، فرد را از حوادث نگه می خواندن آیت

گرفته باهد، کاری برای ج وگیری  ال ی بر این قرار ارادۀکردن خواست خداست و اگر  تاادف
 توان انجا  داد. از آن نمی

630/0 880/13 

 120/13 610/0 کردن من هود. تاادف سببتواند  زخم می چشم
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 د( پایایی

گیری است. این مه و  با این امر سروکار دارد که  های فنی اباار انداز  پایایی یا قاب یت ا تماد، یکی از ویژگی
دهد. به  بارتی این ضریب نشانگر  می دست بهگیری در هرایط یکسان تا چه انداز  نتایم یکسانی  اباار انداز 

های متغیر و موقتی آن را  های باثبات آزمودنی یا ویژگی گیری ویژگی آن است که تا چه انداز  اباار انداز 
 سنجد. می

. هد استهاد پژوهش از ضریب آلهای کرونبا  و ضریب پایایی ترکیبی  ۀپرسشنامبرای بررسی پایایی 
 7که نتایم آن در جدول  هد  محاسبهلهای کرونبا  و ضریب پایایی ترکیبی برای هر ب ش از پرسشنامه آ

 ( است.α>7/0قبول   در حد مناسب و قابل پرسشنامهب ش  پنمهود که پایایی هر  است. مالحظه می د مآ

 مختلف بیضرا با پرسشنامه ییایپا ی. بررس7جدول 

 یریگ جهیو نت بحث
 ۀرانند 405 یرو یکی،پرسشنامه منبع کنترل تراف یاییو پا ییروا یو بررس سازی یحاضر با هدف بوم پژوهش

در  یمرا یو ا مال مذهب یدب ش مذهب که با توجه به  قا های گویهانجا  گرفت. پس از ترجمه،  یرانیا
 سازی یح و بوماصال  اسال یند یبرا انمت اابودند، با نظر  هد  طرح یارتدکس رومان-یحیفرهنگ مس
 یعنهر خبر  توز پنم ینپرسشنامه ب یآزمون مقدمات یکدر  ی،سنجش ا تبار صور یبعد برا ۀمرح هدند. در 

 های گویهبودن  درمورد مناسب، نظرات خود را ها گویهدهندگان خواسته هد تا ضمن پاسخ به  و از پاسخ یدگرد
. هدحذف  هشت گویهمرح ه  ینها ا مال هد. در ا آن یو نظرات اصالح کنندابراز  آنپرسشنامه و اب امات 

پرسشنامه  ییمحتوا ییکارهناس استهاد  هد و روا 11و نظر  CVR یبمحتوا از ضر ییسنجش روا یبرا
ع هد. یدهندگان توز پاسخ ینسفال ب 31پرسشنامه با  یتقرار گرفت. درن ا ییدمورد تأ پنم گویهپس از حذف 

 یی روا ییدیتأ  ام ی یلتح و  یاکتشاف  ام ی یلتح کرونبا ،  یآلها یبضراز ا یآمار استنباط یبررس یبرا
و  4/0 یباال ها یهگو یتمام یبرا ی ام  یبارها یبضرا ییدی،تأ  ام ی یلتح  یمساز ( استهاد  هد. طبق نتا

قرار داهتند؛  یرحداقل و حداکثر مقاد های در محدود  یابراز  ن یها هاخص ین( و همچنt>96/1  دار یمعن
بار  یطور معنادار به یاسمق های یهگو ۀهمو نشان داد  هد که  هد ییدتأ یاپرسشنامه ن ۀساز ییروا ینبنابرا
 مهروض دارند. ۀساز یرو ی ام 

 یها مفلهه با نا  5و  گویه 31 یدارا ییدیو تأ یاکتشاف  ام ی یلتح پرسشنامه پس از  یین ا نس ۀ

 یبیترک ییایپا بیضر کرونباخ یآلفا بیضر پرسشنامه یها بخش
 853/0 786/0 هانس و سرنوهت(  یرونیمنبع کنترل ب

 850/0 791/0 (سایر رانندگانمنبع کنترل بیرونی  

 866/0 798/0 (خود  درونیمنبع کنترل 

 827/0 756/0 (نق یه و محیط ۀوسی منبع کنترل بیرونی  

 933/0 916/0  قاید مذهبی(منبع کنترل بیرونی  
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آن مشابه  یو ساختار  ام  است یمذهب یدو  قا یطو مح یهنق  ی ۀوسرانندگان، خود،  یرهانس/ سرنوهت، سا
را  یانسدرصد از کل وار 8/54حاضر درمجموع  ۀپرسشنام(. 2017و همکاران،  یرناست  ما یاص  ۀنس 

 امل ها،  مفلهه یانبود. در م (درصد 6/43  یاییرومان ۀنس هد  در  از مقدار گاار  یشترکرد که ب یینتب
 ینا یفارس ۀنس بار به  یناول یکه برا ردداس م را  یشترینب یانسدرصد از وار 3/15 یینبا تب یمذهب ید قا

درصد از کل  08/14 بینی یشهانس و سرنوهت با پ ۀمفله یی،ایرومان ۀنموناست. در  هد  اضافهپرسشنامه 
است که  یرانیدر رانندگان ا یمذهب ید امل  قا یتاهم یانگرب یمنتا ینس م را داهت. ا یشترینب یانسوار
 (.2015پور و همکاران،  ی نببود  هد  داد نشان  یرانیا یها نمونه یکیرفتار تراف یدر مطالعات رو یان تر یشپ

مرتبط با  یها از جم ه رفتارها حوز  یردر سا تر یشمنبع کنترل، پ ۀپرسشنامدر  یمذهب ید قا  امل وجود
 (.2014 موور،  هد ییدتأ نیامطالعه  ینبود که در ا هد اثبات  یاسالمت ن

رانندگان،  یرسا ی،مذهب یدکل هامل  قا یانسوار ی از توض ها یرب شز یرس م سا ،یاییرومان ۀنس  در
با  یسهدرصد بود که در مقا 82/4 و 18/5، 54/7، 98/11 یبترت به یهنق  ی ۀوس/یطو مح یمنبع کنترل درون

 ۀ(. در نس 2017و همکاران،  یرنکمتر بود  است  ما ها یرب شحاضر، در اکثر ز ۀمطالع یمنتا
درصد، منبع  5/9رانندگان  یردرصد، سا 5/11 امل هانس/سرنوهت  یرانی،رانندگان ا یبرا هد  سازی یبوم

 منبع یایی. پاکنند یم یینرا تب یانسدرصد از وار 9 یطو مح یهنق  ی ۀوسدرصد و  4/9 خود(  یکنترل درون
آمد که بیشتر از ضریبی است  دست به 8/0ضریب آلهای کرونبا   براساسخود(  یاسمق خرد   درونی کنترل

تشکیل یافته است.  یاسمق خرد بود. منبع کنترل بیرونی از چ ار  هد  گاار ( 63/0که در پرسشنامۀ اص ی  
مایرن و همکاران  ۀمطالع بایسه آمد که در مقا دست به 79/0هانس/ سرنوهت  یاسمق خرد آلهای کرونبا  

باهد  ین   تا بهتواند  گاار  کرد  بودند، کمتر است. این نتیجه می 93/0( که آلهای این  امل را 2017 
اما پس از تح یل  ،گرفته بودند درنظرمحققان سرنوهت و هانس را دو  امل جداگانه  ،رومانیایی ۀنس که در 

 ۀپرسشنامدر  ؛ بنابراینسازند و یک  امل واحد را می نیستندمش ص هد این دو  امل درواقع از هم جدا 
این دو  های گویههای زیاد  به این دو  امل اختااص داهت که با توجه به مشاب ت گویه 16 ،رومانیایی

 ۀنس از این پرسشنامه  ؛ بنابراینل یافتتق ی گویه 8ب ش و با نظرات کارهناسان، در نس ۀ فارسی به 
آمد  دست به 79/0کمتری دارد. آلهای کرونبا   امل سایر رانندگان  های گویهداهت،  گویه 41رومانیایی که 

نق یه و  ی ۀوس( است. آلهای کرونبا   امل 76/0رومانیایی   ۀنس هد  در  که تقریباً مشابه ضریب گاار 
را نشان  0/92بود. درن ایت  قاید مذهبی آلهای کرونبا   0/7اص ی  ۀنس  آمد که در دست به 76/0محیط 

با  یجهنت این ؛ بنابراینبود 91/0( یعنی 2017هد  توسط مایرن و همکارانش   دادند که مشابه آلهای گاار 
 یقبول قابلپرسشنامه از پایایی  های یرب شزو تما   رددا( هم وانی 2017پژوهش مایرن و همکاران  

 خوردارند.بر

 ۀپرسشنامبه  یمذهب یدمطالعه  امل  قا ینادر در داخل کشور،  هد  انجا  یقب  یقاتبا تحق یسهمقا در
 یم ر ۀدر مطالع هد  یمعرفمطالعه،  الو  بر چ ار  امل  ینا یمنتا هد و مطابقاضافه  یکیمنبع کنترل تراف

 .ده ییدتأ یان یمذهب ید( وجود  امل  قا1395  یو ناد یانیآدر
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راتر استهاد  کرد   ی موم ۀسنجش منبع کنترل از پرسشنام ی( برا1394محدث و هعرباف   طبیبی،
   ت بهرابطه ممکن است  ۀ د  مشاهد یننشان نداد  بود. ا یبا سر ت رانندگ یمعنادار ۀبودند که رابط
 ،یند آ لعاتدر مطا هودیم یهتوص ؛ بنابراینبود  باهد یت اا یاسمق یک یجا به ی موم یاساستهاد  از مق

 مطالعه استهاد  هود. ینا ۀمانند پرسشنام یکیتراف یطم اوص مح یاز اباارها

-یدرون یک  ۀمنبع کنترل به دو دست یمحوز ، لاو  تقس ینا ۀگذهت یقاتمطالعه همسو با تحق ینا نتایم
بودن منبع کنترل افراد  یرونیب ای ینشان داد درون بندی یمتقس ینبار راتر با ا ین. اولدهد یرا نشان م یرونیب

 ینا یطور که مطالعات بعد حال همان نی(. باا1966به همرا  خواهد داهت  راتر،  یرفتار یامدرهته پ یک
درخاوص منبع کنترل رانندگان  یقدق یاتجائ ۀقادر به ارائ یدووج  ۀساختار ساد ینا ،حوز  نشان داد  است

و  یرونیب ید قا یانم یام ت ف وجود دارد. تما های یرب شبه ز یرونیمنبع کنترل ب یکبه تهک یازو ن یستن
؛ اوزکان و 1987 ی،بود  مونتاج و کومر ینهزم یندر ا یشینپ یقاتتحق شابهم یان یکیمنبع کنترل تراف یدرون

اوزکان و  TLOC ۀپرسشنامدر مقایسه با پرسشنامه  ین(. ا2010وارنر، اوزکان و الجونن،  ؛2005الجونن، 
 ید قا یرب شز یترجمه هد  بود، دارا ی( به فارس1395  یو ناد یانیآدر ی( که توسط م ر2005جونن  ال

در وقوع تاادفات  یبیغ یروهاین یرگذاریاست که افراد به قدرت و تأث یا درجه یایکه گو ستا یمذهب
 یگر، وامل د یناست و ب یضرور یرانیا ۀنمون یکیمنبع کنترل تراف ۀ امل در پرسشنام ینمعتقدند. وجود ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .کند یم یینرا تب یانسوار یشترینب

 بااست.  هد  ثابتتاادفات  یاانو م یرانندگ یسکیمنبع کنترل و رفتار ر ینمطالعات متعدد، ارتباط ب در
خاوص  یندر ا یقاتتحق یا،در سط  دن یمنبع کنترل با رفتار رانندگ ۀرابط درخاوصمطالعات فراوان  وجود
هرچند  ؛اند استهاد  کرد  ی موم یاه یاساز مق یقاتاز تحق یاریمحدود بود  است و بس یرانیرانندگان ا ۀدربار

با توجه به  ینبود  است. همچن یشترهر حوز  ب یژۀو یها پرسشنامه ییکارااند که  نشان داد  یشینمطالعات پ
و  یکه  وامل فرهنگ یاسیاق مقو انطب سازی یدر منبع کنترل، لاو  بوم یو نژاد ی وامل فرهنگ یرتأث

 وجود دارد. ،را مدنظر داهته باهد یراندر ا یمذهب

گیری  استهاد  از مه و  منبع کنترل در ب بود رفتاری رانندگان کشور، هناسایی ج ت براین ستین گا  
 یریگ انداز  یبرا یناناطم قابل یاباار کردن فراهم منظور بهبیرونی منبع کنترل در بین رانندگان است. -درونی

داد   ارائه یاییرومان ۀنس  یازس یرا با بوم TLOC-IR ۀپرسشناممطالعه  ینا یرانی،منبع کنترل رانندگان ا
 یقآن از طر یاییو ا تبار و پا ین( تدو2017و همکاران   یرنبار توسط ما یناول یاسمق یناست. ا

مایرن و همکاران  ۀمطالعد، تا حد زیادی با که در این قسمت بحث ه طور همان. نتایم هداثبات   ام ی یلتح 
 TLOC-IR ۀپرسشنامتوان فرض کرد که  و می رددامطابقت  (2019  پیکاو کو یسکوفسکاز( و 2017 

تواند برای تعیین منبع کنترل  های  مومی موجود می ا تماد و دقیق است که ب تر از پرسشنامه ابااری قابل
کارگیری  کارهناسان ایمنی ترافیک و همچنین به ۀاستهادداهته باهد؛ بنابراین این اباار برای  ییکارارانندگان 

 در تحقیقات بیشتر روی رانندگان ایرانی مناسب است.

ممکن است  یخوداظ ارهایی نیا همرا  بود  است. استهاد  از پرسشنامۀ آنالین  این پژوهش با محدودیت



 209                                  دهمزسی ، سال2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

فشار اجتما ی همرا  باهد.  خاطر بهگاار  رفتارهای ناایمن  پرهیا ازو  کردن فرامو  مانندبا مشکالتی 
اند. در این زمینه استهاد  از سوابق  ها متکی بود  هرچند بسیاری از مطالعات این حوز  بر نتایم پرسشنامه

 د.تواند راهگشا باه مشاهدۀ رفتار و مااحبه در مطالعات آیند  می یبرمبنارانندگی اه اص و مطالعات 
 ۀسابقها با  کنندگان در این مطالعه، رانندگان جوان و دانشجویان دانشگا  حجم زیادی از هرکت همچنین

 موردنمونۀ  ؛ بنابرایناند. همچنین مردان بیشتر از زنان در نمونه حضور داهتند رانندگی و تاادفات اندک بود 
گیری منبع کنترل نباهد.  ج ت لحاظ زادر این مطالعه ممکن است معرف جمعیت رانندگان ایرانی  یبررس

اباار تاز   آزمون برایاین نمونه  بنابراینهرچند هدف این مطالعه توصیف رفتار رانندۀ ایرانی نبود  است و 
آماری  ۀجامعمطالعات آتی از در هود  حال در این راستا پیشن اد می رسد. بااین ، مناسب به نظر میهد  ارائه

 .دهوتری استهاد   گسترد 

 منابع
منبع کنترل و درک خطر با  ،هناختی یتجمع های یژگیو ینب ۀرابط(. 1394ز.، محدث،  . س.، و هعرباف، ح.   طبیبی،

و  یتیی   یو  ترب  ۀدانشیکد . ینیبیال  یهناسی  روان ارهد یکارهناس نامۀ یانپا .یرمجازپرخطر سر ت غ یرفتار رانندگ
 مش د. یدانشگا  فردوس ،یهناس روان

 :یافیت در یخ. تیار 1398در سیال   یحیوادث راننیدگ   انمایدوم و  یاتآمار متوف (.1398کشور   یقانون یپاهک سازمان
 ؛ 02/05/1400
مییفثر بییر  یهییناخت  وامییل جامعییه بنییدی یییتو اولو یی(. هناسییا1398ز.   ی،محمودآبییاد یس. س.، و زار یی کشییهی،

 .45-66(، 2 11. یانتظا  اجتما  ۀفا نام. سواران یک تموتورس یایگر قانون

 ۀفای نام دانشیگا  ت یران.    یاندانشیجو  ینبا منبع کنترل در ب یجانیهو  ه ۀرابط(. 1396ج.   ،یا س.، و اژ  ،کیانی
 .113-130 (،2 8. یهناخت روان یکاربرد یها پژوهش

در  یمنبع کنترل رانندگ یاسمق یابیو هنجار یاییپا یی،روا ی،(. ساختار  ام 1395 .   ی،ناد ی .، و    یانی،آدر م ری
 .139-164 ،19. راهور ی  م ۀفا نامه ر اصه ان.  یرانندگان تاکس

 یمننییاا یرفتارهییا یکوتییا  فارسیی یییاسمق یسیینج روان .(1398 .   یاکییان، .، و رسییتم ن یان،ن.، محمیید نریمییانی،
 .569-578(، 6 18. یشپا ۀمج ت ران.  فارس یمخ  یصکنند  به ستاد ترخ موتورسواران مراجعه
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 یدییتأ یعامل لیپرسشنامه در تحل یها هیگو یعامل یبارها .1 وستیپ

 . فرم برداشت داده2 وستیپ

 
  

 

 
 

 

یرد
 ف

 سفاالت
کامالً 
 م الهم

 م الهم
 ینظر

 ندار 
 موافقم

کامالً 
 موافقم

 .است مربوط ه ص سرنوهت به تاادف در هدنمجروح 1
     

 ها هود. آن شتریتاادفات ب موجب تواند یم نیها بدهانس هستند و ا رانند  یبعض 2
     

 باهد. نیتاادف خواهد هد که قسمت او ا یقربان یدر صورت فقط فرد 3
     

 نوهته هد  است. شیاز پ شیتاادف برا یسرنوهت هر رانند ، تعداد در 4
     

 .اور یب یکه بدهانس کنم یتاادف م یدر صورت تن ا 5
     

 .دیآ یاز آن برنم یریج وگ یاز ما برا یکار چیه هتد،یاتهاق ب یاگر قرار باهد تاادف 6
     

 .دارد تاادفات وقوع در یم م نقش هانس 7
     

8 
تاادف خواهد  یا که رانند  کند یم نییدر مکان و زمان اهتبا   نامناسب( تع قرارگرفتن

      .ریخ ایکرد 
 کنند. یرانندگ تر منیها ا رانند  ریاگر سا ژ یو به اند؛ یریشگیپقابل یا جاد  حوادث 9

     
 .دهند یرانندگان ر  م ریسا یریپذ تیبه خاطر کمبود مسئول تاادفات 10

     
 .است رانندگان ریسا اهتباهات ۀجینت یتاادفات رانندگ 11

     
12 

 اد ،یکاربران جاد   رانندگان،  ابران پ ریسا ،یبه خطرات احتمال شتریدرصورت توجه ب
      .کنند یم یریحوادث ج وگ جادیسواران( از ا موتورسواران و دوچرخه

13 
 تیاهم یا جاد  یمنیرانندگان به ا ریکه سا دهند یخاطر ر  م نیصرفاً به ا تاادفات

      .دهند ینم
 .دهد یرانندگان ر  م ریسا یدقت یتاادفات به خاطر ب شتریب 14

     
15 

تاادف  موجب تواند ی( مرمجازی مانند سبقت غ یمن در رانندگ نیخطرآفر یرفتارها
      هوند.

 تاادف هود. سبب تواند یمن با سر ت باال م یرانندگ 16
     

 تاادف هود. موجب تواند یکم م ۀو تجرب یرانندگ یها من در م ارت ضعف 17
     

 .باهند یرانندگ در من یخطاها ۀجینت توانند یم تاادفات 18
     

 م م تاادفات هستند. لیها از دال جاد  ۀافتین توسعه یها رساختیز 19
     

 .است تاادفات م م لیدال از ،ها  سگ، گوسهند، گاو، هتر و...( از جاد  واناتیح  بور 20
     

 .میداهت یداهتند، تاادفات کمتر یب تر تیهیها ک اگر جاد  21
     

 .افتند یو فرسود  اتهاق م منیرایغ یخاطر خودروهامعموالً به تاادفات 22
     

 .میداهت یها ب تر بود، تاادفات کمتر جاد  یها یکش اگر  الئم و خط 23
     

 .دهند یها ر  م کم جاد  ییروهنا ای ییوهوانامسا د آب طیخاطر هرامعموالً به تاادفات 24
     

 .کند یاز من در برابر تاادف حهاظت م نم،یقرآن و کتب مقدس در ماه وجود 25
     

 .کند یاما  کردن( از من در برابر تاادف حهاظت م ۀمیرا ب نیبه ائمه  ماه توسل 26
     

 .کند یحهظ م یکیفرد را از حوادث ناگوار تراف د،یجد یۀنق  ۀ یوس یکردن برا یقربان 27
     

 تا از حوادث به دور باهم. دهم یاز آنکه به سهر برو ، صدقه م قبل 28
     

 .دارد یو بردن نا  خداوند، فرد را از حوادث نگه م یالکرس تیآ خواندن 29
     

30 
 یبرا یقرار گرفته باهد، کار نیبر ا یال  ۀکردن خواست خداست و اگر ارادتاادف

      انجا  داد. توان یاز آن نم یریج وگ
 کردن من هود.تاادف سبب تواند یزخم م چشم 31

     
 

 سن: .........   □زن   □مرد   : تیجنس

 □متأهل   □مجرد  تأهل:  تیوضع

 : ....................هینق  ۀ یوس یرانندگ از ریهما: غ هغل

 و باالتر   سانسیل فوق  □ سانسیل  □ پ میردیز : التیتحا


