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 مرکز کنترل درونی
ثرخی از افراد ثبٍر دارًذ کِ ثر زًذگی خَد کٌترل دارًذ ٍ ثعضی دیگر ثر ایي ثبٍرًذ کِ ًیرٍّبی ثیرًٍی زًذگی آًبى را کٌترل 

هی کٌٌذ ٍ ایي ًیرٍّب خبرج از کٌترل فردًذ. افرادی کِ دارای هرکس کٌترل درًٍی اًذ، حَادث هرتجط ثب زًذگی خَد را کٌترل 

ٍ صفبت هشخص درًٍی آًبى تعییي هی کٌذ کِ در یک هَقعیت ، چِ اتفبقی خَاّذ افتبد. چٌیي افرادی هعتقذًذ کِ هی کٌٌذ 

ّر چِ ثخَاٌّذ ثب استعبًت ثِ رات هقذس پرٍردگبر ثرایشبى دست یبفتٌی است. تحقیقبت ًشبى هی دّذ کِ ایي افراد از اعتوبد 

ی اًذ کِ ثتَاًٌذ از حکوت ٍ جذیت خَد ثرای ّذایت حَادث آیٌذُ استفبدُ ٍ ثِ ًفس ثبالیی ثر خَردارًذ ٍ ثِ دًجبل هَقعیت

ًتبیج را کٌترل کٌٌذ. ایي گًَِ افراد ، هشبغل سطح ثبالیی را اشغبل هی کٌذ، سریع تر هسیر ترقی خَد را طی هی کٌٌذٍ ثِ 

ی هرکس کٌترلی درًٍی اًذ؛ ثِ طَری پبداش ّبی درًٍی ، ّوچَى احسبس هَفقیت، اّویت ثیشتری هی دٌّذ. کبرآفریٌبى دارا

کِ ثِ خَد ایوبى دارًذٍ هَفقیت یب شکست را ثِ سرًَشت ، اقتجبل یب ًیرٍّبی هشبثِ ًسجت ًوی دٌّذ. ثِ عقیذُ ی آًبى، 

 شکست ٍ پیشرفت ّب تحت کٌترل ٍ ًفَر خَدشبى است ٍ خَد را در ًتبیج عولکردشبى هؤثر هی داًٌذ.

 

 

 تست مرکز کنترل
 چیسی را هی خَاّن ، آى را ثِ دست هی آٍرم ، زیرا ثرای دست یبثی ثِ آى سخت تالش هی کٌن.ٍقتی  -1

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 ٍقتی ثرای اًجبم کبری ثرًبهِ ریسی هی کٌن ، تقریجبً هطوئٌن کِ آى کبر را اًجبم هی دّن. -2

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 هي ترجیح هی دّن ثِ ثبزی ّبی ثخت آزهبیی کِ ًیبزهٌذ هْبرت غیر عولی است، رٍی ثیبٍرم. -3

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 اگر فکرم را رٍی ّر چیسی هتورکس کٌن، ثِ خَثی هی تَاًن آى را فرا گیرم. -4

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 بیی ٍ سخت کَشی خَدم است.عوذی هَفقیت ّبیی کِ ثِ دست هی آٍرم، ًبشی از تَاً -5

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 هي هعوَالً اّذافن را خَدم تعییي ًوی کٌن، زیرا زهبى کبفی ثرای اًجبم کبر ًذارم. -6

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 هي توبیلی ثِ رقبثت کردى ثب دیگراى ًذارم. -7

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 ط ثِ علت ایي است کِ آدم ّبی خَش شبًسی اًذ.اغلت افرادی کِ ترقی هی کٌٌذ، فق -8

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 در اًجبم ّر ًَع آزهَى یب رقبثتی ، دٍست دارم ثذاًن کِ در هقبیسِ ثب افراد دیگر، کبرم چگًَِ ثَدُ است. -9

 خیر  -ة     ثلی  -الف

 اًجبم کبرّبی هشکلی ثرای هي لطفی ًذارد. -11

 ر خی -ة     ثلی  -الف
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