
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1393 پاییز ،  6 شمارة، 2دورة 

  99 -109ص ص : 

  

 

 

 های  های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت سنجی پرسشنامه اعتباریابی و پایایی

  گانه مؤثر ارتباطی شش

  

 44رضا طالییرضا طالیی  --    33لیال ایزدپرستلیال ایزدپرست    ––  22  سارا کشکرسارا کشکر    ––  1حمید قاسمیحمید قاسمی

. استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه 2 مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ر گروه یا.استاد1
. دانشجوی دکتری 4. کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 3طباطبائی، تهران، ایران 

  مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 (1394/  08 / 16، تاریخ تصویب :   1394/ 03/  23دریافت :  )تاریخ 

 

 

 چکیده

گانهه بهود.    های مؤثر ارتباطی شش های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت سنجی پرسشنامه پایایی و هدف از تحقیق حاضر، اعتباریابی

ای بود. جامعۀ آمهاری شهامل تمهامی دانشهجویان      عهروش تحقیق از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر هدف توس

بود و نمونۀ آماری نیز براسهاس جامعهه نامحهدود و     1394و  1393 های های مختلف مدیریت ورزشی در سال ارشد در گرایش کارشناسی

ه شهر  زیهر بهود:    سهاتته به   نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق که روایی و پایایی آنها بررسی شد شامل دو پرسشهنامۀ محقهق   384

های ارتباطی. در این تحقیق به تعیین روایی صوری، محتوایی  پرسشنامۀ تعیین سطح مطلوب ارتباطات و پرسشنامۀ تعیین سطح مهارت

، نوشهتن نشان داد مههارت  نتایج دست آمد.  به 89/0ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  و ساتتاری اقدام شد و پایایی کلی پرسشنامه

شناسهایی  گانهه   شش یارتباط یها مهارتعنوان  به نیروزمره و نو یاستفاده از ابزار ارتباطی و زبان تن، تواندن، گوش دادن، ن گفتنسخ

 ن،یه بهر ا  و عالوه دارند ییباالیی مستخرج، روا های عامل یشد که تمام مشخصسطح ارتباطات  ۀپرسشنام یدییمدل تأ یبا اجراشدند. 

 فردی است.  درون سطح ارتباطاتدهندة  سانعکا نیبهتر

 

  های کلیدی واژه

 های ارتباطی.   گانۀ ارتباطات، مهارت سنجی، مدل شش ارتباطات سازمانی، اعتباریابی، پایایی

 

 

                                                           

  -  : 0914802044نویسنده مسئول : تلفن Email:talaie2044@gmail.com                                                                                 
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 مقدمه

یرد گ از مباحث را در برمی یعیوس دامنۀباطات ـارت

 ۀمبحث به همان گستر یناز ا یفیرـگونه تع رـ. ه(1)

 یلیخ یا یدست عادي و دم لییتواند خ ارتباطات می

 یزهاي متما جنبه یمتوان و غامض باشد. ما می یچیدهپ

و  یحمتفاوت تشر یفگونه تعار ینارتباطات را براساس ا

شود  نمی یافت یکسانیو  واحد یفاما تعر یم،کن یفتوص

 یرچه در درون خانواده و چه در اجتماع، درگ انسان، .(8)

تلف است که بخش اي از ارتباطات مخ یچیدهپ ۀشبک

 دارد اي از ذهن، فکر و انرژي او را مصروف خود می عمده

بر  ارتباط در گذشته و براي انسان اولیه، عالوه .(10)

کارکردهایی که در جهت حفظ حیات و یاري گرفتن از 

هاي اجتماعی و سرآغازي  ساز فعالیت دیگران داشته، زمینه

نکه ارتباط آ با (.2) بر زندگی اجتماعی نیز بوده است

شمار  هاي بشر به ترین پیشرفت فردي جزو بزرگ بین

هاي معمولی قادر به برقراري ارتباط خوب و  آید، انسان می

 (.3مؤثر نیستند )

انسانی براي ارضاي نیازهاي اساسی ما  روابط

. داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران کلید (7) اند ضروري

ستیم و آنچه در رشد و کمال آدمی است. آنچه امروز ه

 ما با دیگران است ۀهر دو معلول رابط ،آینده خواهیم بود

صورت یك انسان اجتماعی  . روابط ما رفتار ما را به(8)

چنین در منحصر به فرد بودن شخصیت، مه .دهند شکل می

 (.4دارند ) اي هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده

مستقل که توسط فرد  یدادرو یك یت،هو یريگ شکل

 یق، بلکه از طریستن یردصورت خودمختار انجام گ به

 یگرانو در کنار د یگراندر تعامل با د ی،روابط اجتماع

افراد  یت( هو1999) یمونسبه نظر (. 5، 17کند ) بروز می

دارد. از  یبستگ یدر جهان اجتماع ایگاهج یك یافتنبه 

 ینکسب ا ییتوانا یز( ن2004) یکسونو د یهارج  نظر

افراد « یهاي ارتباط مهارت»به  یاديحدود ز تا یگاهجا

برقراري ارتباط مؤثر و آموزش  یق. از طر(20) دارد یبستگ

ها و  سوءتفاهم یاريتوان از بس می یهاي ارتباط مهارت

. یشگیري کردپ ها انسان یدر روابط اجتماع یرهاتعب سوء

( معتقدند که در ارتباط، اطالعات، 1985) یثبروکس و ه

با  یرکالمیو غ یهاي کالم یامپ یقاسات از طرو احس یمعان

 یانشوند. سردارآبادي، محسن گذاشته می یانم در یگراند

( برآنند که ارتباط عبارت 1382و غفاري ) یناییراد، س

 یرنده،از سوي فرستنده براي گ یاماست از فراگرد انتقال پ

ي با معنا مشابهت معنا یام،پ یرندۀگ مشروط بر آنکه در

 .(9،13،16،18) شود یجادا یامپ ۀفرستند مورد نظر

است  یخاص یندهايفرا ی،هاي ارتباط منظور از مهارت

رفتار کند  یستهشا یصورت سازد تا به که فرد را قادر می

شدن هر فرد، دستاورد  یاجتماع یقت،حق (. در13)

(. 3آموخته است ) اوست که قبالً یهاي ارتباط تمهار

هاي  هارتن مشتمل بر متوا را می یهاي ارتباط مهارت

 ییدانست. توانا یآن( متفاوت يها مهارت خرده یا) یفرع

در روابط  یمهارت اساس یكعنوان  گوش دادن فعاالنه به

 (. 7فردي مورد توجه قرار گرفته است ) ینب

 عنوان با( 1383) صادقی میرمحمدنتایج مطالعۀ 

 روابط و نفس عزت بر ارتباطی يها مهارت آموزش نقش»

 روزي شبانه مؤسسات سرپرست بی نوجوانان فرديبین

 روش ارتباطی يها مهارت آموزش که داد نشان «تهران

 در ساکن نوجوانان نفس عزت سطح افزایش در مؤثري

 .(11) است روزي شبانه مؤسسات

 از است عبارت دادن گوش زین( 1991) لیاستبه نظر 

 ،یابیارز ر،یتفس کردن، حس دۀیچیپ و شده آموخته ندیفرا

 دادن گوش. یشفاه هاي امیپ به یده پاسخ و سازي رهیذخ

 که است یتیفعال و شنود، و گفت در فعال مشارکت مؤثر،

 (.1، 24) کند می اريی ش،یخو منظور انتقال در را ندهیگو

 14 تا 12 نوجوانان( 2007) همکاران و کول هررن

 داشتن که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را ساله
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 از باال نفس عزت و وجود ابراز و ارتباطی يها رتمها

. است دیگران با مؤثر ارتباط و یابی دوست در مهم عوامل

 کمتر خود ارزش از پایین نفس عزت داراي افراد

 قرار اجتماعی يها ارزیابی تأثیر تحت بیشتر و اند مطمئن

 .(6، 18) کنند می توجه بیشترها  ارزیابی این به و گیرند می

منزلۀ یکی از متغیرهاي  هاي ارتباطی همواره به مهارت

مهم و اثرگذار در زندگی فردي، سازمانی و اجتماعی مورد 

(. در این زمینه الگوها و ابزار متعددي 23توجه بوده است )

طراحی شده است تا امکان تشخیص وضعیت و جایگاه 

رفتارهاي ارتباطی را تعیین کند. یکی از الگوهاي ارتباطی 

ین وضعیت ارتباطی انسانی در پنج سطح به تعی

فردي، گروهی، جمعی و فرافردي  فردي، بین درون

فردي، فرد به ارتباط با خود  پردازد. در ارتباط درون می

تواند در سطوح  پردازد و در پیوستار این الگو می می

بینی )سطوح نامطلوب( یا با اعتماد  خودشیفتگی یا خودکم

(. در 11سطح مطلوب( باشد )به نفس توأم با عزت نفس )

فردي یا ارتباط دو نفر با یکدیگر، ارتباط  ارتباط بین

تواند با مداهنه یا غلو کردن از یك سو و توهین و  می

مسخره کردن از سوي دیگر باشد )سطوح نامطلوب(، 

بدیهی است که ارتباط توأم با استدالل منطقی به سطح 

ا عمومی فرد با کند. در ارتباط گروهی ی مطلوب اشاره می

کند و این ارتباط  بیش از یك نفر ارتباط برقرار می

تواند با بیانی پیچیده، غیرقابل فهم و غیرجذاب یا ساده  می

. ارتباط با بیان (4)اهمیت )سطوح نامطلوب( باشد  و بی

قابل فهم، جذاب و مبتنی بر نیاز مخاطب، سطحی مطلوب 

باط از طریق دهد. در ارتباط جمعی یا ارت را نشان می

هاي جمعی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون و  رسانه

(. در ارتباط 11هاي آنالین نیز این امر صادق است ) رسانه

فرافردي یا ارتباط با غیرانسان مانند حیوان، گیاه، ماشین 

ها به  یا نیروهاي مابعدالطبیعه نیز گاهی افراط و تفریط

. محقق بر (3)ود ش ارتباطات در سطح نامطلوبی منجر می

اي ضمن تشخیص  آن است تا با طراحی پرسشنامه

گانه ارتباط  وضعیت افراد در هر یك از این سطوح پنج

امکانی براي تشخیص وضعیت موجود را فراهم کند. در 

هاي  ادامه طراحی پرسشنامۀ تعیین وضعیت سطح مهارت

سازي براي بهبود  گانه به زمینه ارتباطی مؤثر شش

 ارتباطی مؤثر کمك کند. هاي  مهارت

 

 روش تحقیق

 هدف از تحقیق حاضر طراحی، اعتباریابی و

هاي تعیین سطح مطلوب ارتباط و  پرسشنامه  سنجی پایایی

روش تحقیق از  گانه بود. هاي مؤثر ارتباطی شش مهارت

نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر 

امل تمامی جامعۀ آماري ش اي بود. هدف توسعه

هاي مختلف  ارشد در گرایش دانشجویان کارشناسی

 1394و  1393 هاي مدیریت ورزشی داخل کشور در سال

 384بود و نمونۀ آماري نیز براساس جامعه نامحدود بود و 

اي و صورت کتابخانه ها به کلیۀ داده نفر در نظر گرفته شد.

ها به کمك ابزار مورد  آوري شد. داده پیمایشی جمع

یابی ابزار استفاده شد. این ابزار  ررسی براي روایی و پایاییب

ساخته به شرح زیر بود: الف(  شامل دو پرسشنامۀ محقق

پرسشنامۀ تعیین سطح مطلوب ارتباطات؛ ب( پرسشنامۀ 

 هاي ارتباطی.  تعیین سطح مهارت

در این تحقیق به تعیین روایی صوري، محتوایی و 

و تأییدي( و افتراقی ساختاري )تحلیل عامل اکتشافی 

اقدام شد و از پایایی درونی )آلفاي کرونباخ(، زمانی و دیگر 

 89/0ها  موارد بهره گرفته شد که پایایی کلی پرسشنامه

 دست آمد که نشان از اعتبار مطلوب ابزار تحقیق دارد. به

 

 های تحقیق نتایج و یافته

هاي توصیفی نشان داد بیشترین فراوانی مربوط  یافته

درصد است.  7/65سال با  30تا  26گروه سنی  به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             3 / 11

http://ntsmj.issma.ir/article-1-370-fa.html


 1393پاییز ،  6 ، شمارة 2 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

102 

درصد زن بودند.  46درصد از نمونه مرد و  54همچنین 

نیز نشان نحوۀ توزیع نمونۀ تحت بررسی براساس گرایش 

 تیریمدداد که بیشترین فراوانی مربوط به گرایش 

 درصد است. 9/24ی با ورزش يها رسانه

امۀ از تحلیل عاملی اکتشافی براي برازش پرسشن

 استفاده شد.  سنجش سطح ارتباطات

 می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .1 جدول
 مقدار پیش فرض

 81/0 )کفایت حجم نمونه( می یر و اوکلین –مقدار کیسر 

 آزمون کرویت بارتلت

 31/6904 مقدار مجذور کاي

 903 آزادي ۀدرج

 001/0 سطح معناداري
 

هاي  فرض  پیش دهد که تمامی مینشان  1 نتایج جدول

رعایت مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی 

می یر و اوکلین شاخصی براي  –شده است. آزمون کیسر 

توان میزان  کفایت نمونه است. براساس آزمون مذکور می

)علیت عاملی( و در نتیجه  ها به یکدیگر تعلق متغیر

یل عاملی تشخیص داد و هم مناسب بودن آنها را براي تحل

تنهایی مشخص کرد. با توجه  مناسب بودن هر متغیر را به

قضاوت در  رو ازاین، است 81/0ر با ببه اینکه مقدار آن برا

 شود. مورد آن در حد عالی گزارش می

در آزمون کرویت بارتلت، فرض همبستگی بین 

. با توجه به مقدار مجذور کاي و شود میاالت بررسی ؤس

P<, 31/6904X 01/0)  معناداريسطح 
2
( نتیجه =

االت همبستگی وجود دارد. ؤشود که بین س گرفته می

رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز  ازاین

 است.

 مقادیر نشان داد میزان اشتراك هر متغیر ۀاولی نتایج

 تمامی آنها برابر با یك است. در منابع مختلف مالك

 5/0و  3/0مشترك سؤاالت برابر با  پذیرش همبستگی

 گزارش شده است. در تحقیق حاضر مالك پذیرش بر

 حذف 21و 16، 2بنابرین سؤاالت د. شتعیین  3/0مبناي 

 شود.می

 ی این مدلیتوان پیشگو نشان دادها  واریانس عامل 

 ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد براساس مجموع 

 ي،فرد ارتباط درونامل بنابراین عو درصد است. 62/76

 یعموم ای یارتباط گروه، (يفرد انی)م يفرد نیارتباط ب

 )ارتباط از یارتباط جمع، نفر( كیاز  شی)ارتباط با ب

 )ارتباطاتي ارتباط فرافردو  (یجمع يها رسانه قیطر

 عنوان پنج عامل شناسایی شدند.  به( یانسانریغ

 ۀاز تحلیل عاملی اکتشافی براي برازش پرسشنام

 استفاده شد.گانه  شش یارتباط يها تمهار

 

می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .2 جدول  
 مقدار فرض پیش

 77/0 )کفایت حجم نمونه( می یر و اوکلین –مقدار کیسر 

 آزمون کرویت بارتلت

 65/10281 مقدار مجذور کاي

 2016 آزادي ۀدرج

 001/0 سطح معناداري
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هاي  فرض پیشدهد که تمامی  نشان می 2 ولنتایج جد

مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی 

یر و اوکلین شاخصی  می –رعایت شده است. آزمون کیسر 

توان  براي کفایت نمونه است. براساس آزمون مذکور می

)علیت عاملی( و در نتیجه  میزان تعلق متغیرها به یکدیگر

براي تحلیل عاملی تشخیص داد و مناسب بودن آنها را 

تنهایی مشخص کرد. با  بهنیز مناسب بودن هر متغیر را 

، قضاوت در است 77/0ر با بتوجه به اینکه مقدار آن برا

 شود. مورد آن در حد عالی گزارش می

در آزمون کرویت بارتلت، فرض همبستگی بین 

. با توجه به مقدار مجذور کاي و شود میسؤاالت بررسی 

65/10281Xو >01/0P)  معناداريسطح 
2
( نتیجه =

گرفته می شود که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد. 

رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز  ازاین

 است.

مقادیر  نشان داد میزان اشتراك هر متغیر ۀاولینتایج 

تمامی آنها برابر با یك است. در منابع مختلف مالك 

 5/0و  3/0ی مشترك سؤاالت برابر با پذیرش همبستگ

گزارش شده است. در تحقیق حاضر مالك پذیرش بر 

، 58، 53، 49، 48بنابراین سؤاالت د. شتعیین  3/0مبناي 

 شود.حذف می 64و  63، 62

ها در مدل  لفهؤنتایج بررسی سهم واریانس هر یك از م

ی این مدل یتوان پیشگونشان داد، سطح ارتباطات  6

ها برابر با  عامل تجمعی واریانسدرصد جموع براساس م

مهارت ، مهارت نوشتنبنابراین عوامل  درصد است. 19/67

مهارت ، مهارت خواندن، مهارت گوش دادن، سخن گفتن

عنوان  به نیروزمره و نو یاستفاده از ابزار ارتباطی و تن زبان

 شناسایی شدند.گانه  شش یارتباط يها  مهارتشش عامل 

 

 اثر زانیم ای یسطح ارتباطات در حالت بار عامل ۀپرسشنام یدییل تأمد. 1شکل 

 

 هاي استخراج براي بررسی روایی سازه و تأیید عامل

افزار لیزرل استفاده  شده از تحلیل عاملی تأییدي و نرم 

 نشان داده شده است. 1نتایج در شکل  شد.

 

سطح ارتباطات  ۀپرسشنام يدییمدل تأ يبا اجرا

 ییباالیی مستخرج، روا يها عامل یتمامشد که  مشخص

 نیگزارش کرد که بهتر دیبا ن،یبر ا ند و عالوهدار
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فردي است.  ارتباط درون سطح ارتباطاتدهندۀ  سانعکا

حاکی از برازش  3همچنین نتایج برازش مدل در جدول 

 است. سطح ارتباطاتمناسب براي پرسشنامۀ 

 

 ابعاد آنو  سطح ارتباطاتهای برازش . شاتص3جدول 

 X
2 

df P CFI NINFI NFI GFI AGFI RMSEA 

001/0 1800  میزان  97/0  93/0  99/0  96/0  97/0  08/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر زانیم ای یگانه در حالت بار عامل شش یارتباط یها مهارت ۀپرسشنام یدییمدل تأ. 2شکل 

 هاي استخراج براي بررسی روایی سازه و تأیید عامل

افزار لیزرل استفاده  تحلیل عاملی تأییدي و نرمشده از  

 نشان داده شده است. 2نتایج در شکل  شد.

 و ابعاد آنگانه  شش یارتباط یها  تمهارهای برازش . شاتص4جدول 

 X
2 df P CFI NINFI NFI GFI AGFI RMSEA 

001/0   میزان  91/0  90/0  97/0  95/0  93/0  07/0  

 

سطح ارتباطات  ۀامپرسشن يدییمدل تأ يبا اجرا

 ییباالیی مستخرج، روا يها لعام یشد که تمام مشخص

 نیگزارش کرد که بهتر دیبا ن،یبر ا ند و عالوهدار

مهارت گانه  شش یارتباط يها مهارتدهندۀ  سانعکا

 4نوشتن است. همچنین نتایج برازش مدل در جدول 

 سطح ارتباطاتحاکی از برازش مناسب براي پرسشنامۀ 

 است.
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 گیری ث و نتیجهبح

ها در مدل  مؤلفهنتایج بررسی سهم واریانس هر یك از 

ی این مدل یتوان پیشگو، نشان داد سطح ارتباطات

ها برابر با  عامل تجمعی واریانسدرصد براساس مجموع 

ي، فرد ارتباط درونبنابراین عوامل  درصد است. 62/76

 یعموم ی باارتباط گروه، (يفرد انی)م يفرد نیارتباط ب

)ارتباط از  یارتباط جمع، نفر( كیاز  شی)ارتباط با ب

)ارتباطات ي ارتباط فرافردو  (یجمع يها رسانه قیطر

نتایج عنوان پنج عامل شناسایی شدند.  به( یانسانریغ

 ششها در مدل  مؤلفهبررسی سهم واریانس هر یك از 

ی این مدل براساس یتوان پیشگو دادنشان  سطح ارتباطات

 19/67ها برابر با  عامل تجمعی اریانسودرصد مجموع 

مهارت سخن ، مهارت نوشتنبنابراین عوامل  درصد است.

مهارت زبان ، مهارت خواندن، مهارت گوش دادن، گفتن

عنوان  به نیروزمره و نو یاستفاده از ابزار ارتباطی و تن

 يبا اجراشناسایی شدند. گانه  شش یارتباط يها مهارت

شد که  مشخصسطح ارتباطات  ۀپرسشنام يدییمدل تأ

بر  عالوه .نددار ییباالیی مستخرج، روا يها لعام یتمام

سطح دهندۀ  سانعکا نیگزارش کرد که بهتر دیبا ن،یا

فردي است. همچنین نتایج برازش  ارتباط درون ارتباطات

سطح مدل حاکی از برازش مناسب براي پرسشنامۀ 

هاي  مهارت ۀپرسشنام يدییمدل تأ يبا اجرابود.  ارتباطات

 هاي عامل یشد که تمام مشخص گانه ارتباطی شش

گزارش  دیبا ن،یبر ا ند و عالوهدار ییباالیی مستخرج، روا

 یارتباط يها مهارت دهندۀ سانعکا نیکرد که بهتر

. همچنین نتایج برازش مدل مهارت نوشتن است ۀگان شش

 سطح ارتباطاتحاکی از برازش مناسب براي پرسشنامۀ 

 بود.

 و روایی از شده ابزار طراحی داد نشان مطالعه ایجنت

 در گروه ارتباطی يها مهارت براي سنجش مناسب پایایی

 یافته، انجام بررسی متون براساس. است برخوردار هدف،

 سنجش منظور به ایرانی تاکنون ابزاري رسد می نظر به

 يها پرسشنامه و است نشده ارتباطی طراحی يها مهارت

 از نسخۀ استفاده با یا مشابه، مطالعات در مورد استفاده

 پژوهشگر توسط یا شده اجرا خارجی، ابزارهاي شدۀ ترجمه

 ویژگی. است شده تدوین اهداف مطالعه، براساس و

حالت  دو هر در استفاده مورد ابزار رایج و نسبتاً مشترك

 ابزار کیفیت اعتبار مورد در کافی اطالعات ارائۀ عدم اخیر،

 مطالعه نتایج انتشار تواند می اي ویژگی نینچ. است تحقیق

 است ممکن انتشار، صورت در و مواجه کند چالش با را

آن  ارزیابی چگونگی و ابزار اعتبار کیفیت خواننده از

 حسین مطالعۀ در. نکند کسب الزم اطمینان و آگاهی

 بر دانشگاه تأثیر بررسی هدف ( با1384) فداکار و چاري

 تجدیدنظرشدۀ آزمون نسخۀ از هاي ارتباطی، مهارت

 و روایی و ابداع 2کویندام توسط که 1ارتباطی يها مهارت

بود،  شده گزارش قبول قابل و باال حد در پایایی آن

 به اشاره مورد ابزار یادشده، ابتدا مطالعۀ شد. در استفاده

 از نفره سه پانل یك از گیري بهره و با شده ترجمه فارسی

ابزار  هاي گویه محتوایی روایی نظر، افراد صاحب

است  شده ایرانی، تأیید فرهنگ با متناسب شده، ترجمه

 و تأییدي آنالیز فاکتور استفاده از با محققان سپس. (7)

را  شده ترجمه ابزار پایایی و روایی آلفاي کرونباخ، محاسبۀ

 این در استفاده مورد ابزار ممکن است اگرچه .کردند تأیید

 خبرگان یا پانل اعضاي تعداد مانند ییها مطالعه محدودیت

 باشد، داشته روایی محتوا، شاخص و نسبت محاسبۀ عدم

 کار، روش دقیق بیان ضمن که مطالعاتی است معدود جزو

 سنجی، ارزیابی روان فرایند براساس را ابزار و پایایی روایی

منظور  به ،(1388) همکاران و نامدار مطالعۀ در. است کرده

 با دانشجویان پرستاري ارتباطی يها مهارت سنجش

 از تلفیقی پایۀ بر لیستی چك طراحی به روانی، بیماران

                                                           

1 . Communication Skills Test-Revised 

2 . Queendom 
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و  1ارتباطی تاکاهاشی يها بررسی مهارت معتبر ابزارهاي

( مبادرت 2003و  2006) و همکاران 2کیلبرگ همکاران و

 43 که شامل یادشده، لیست چك روایی تعیین و براي شد

 و کالمی عمومی، يها مهارت حیطۀ سه در و گویه

 يها تخصص با خبرگان نظرهاي پانل از است، غیرکالمی

شناسی  جامعه و تربیتی علوم پزشکی، پرستاري، روان روان

 اعمال در ابزار الزم تغییرات آن، براساس و گرفته شد  بهره

 به ابزار يها احتمالی گویه تناسب عدم. (12، 19، 25شد )

 و( غیرایرانی نسخۀ از به استفاده توجه با) فرهنگی لحاظ

 روایی سنجش فرایند با مرتبط اطالعات ضروري ارائۀ عدم

 از طرف. است مطالعه این در اشاره قابل از موارد ابزار،

 با اطالعات مرتبط ارائۀ بدون نیز ابزار پایایی دیگر

 در است. شده خوب ارزیابی حد در آن، سنجش چگونگی

 منظور به (1387حقیقی ) و محمدي ضیغمی مطالعۀ

همکاري  با ارتباطی يها مهارت کارگیري به بررسی رابطۀ

 استفاده مورد چندین پرسشنامۀ از پزشك، و پرستار میان

 این در. (26شد ) گرفته بهره غیرایرانی، پژوهشگران توسط

 سنجش روش از ابزار، روایی منظور تعیین به نیز مطالعه

 با عات مرتبطاطال ارائۀ عدم ولی شد، استفاده روایی محتوا

 در الزم ارائۀ اطالعات حال عین در و روایی انجام نحوۀ

 است. ذکر شایان ابزار تحقیق، پایایی تعیین نحوۀ مورد

 سایر مطالعات عمومی نسبت به خصوصیات از یکی

 خود مطالعه، براساس اهداف محققان آن، طی که ایرانی

 ارائۀ عدم ،ورزند می تحقیق مبادرت ابزار طراحی به

 است. آن روایی ارزیابی فرایند در خصوص کافی اطالعات

و  1387همکاران ) و مناقب توسط که مطالعه در دو

 يها مهارت آموزش تأثیر ارزیابی» منظور به (1389

بالینی  قابلیت بر ویدئویی بازخورد به شیوۀ ارتباطی

 بر ارتباطی يها مهارت آموزش تأثیر بررسی»و « کارورزان

 در یافت، انجام« پزشکان خانواده عملکرد و نگرش آگاهی،
                                                           

1 . Takahashi 

2 . Kjellberg 

 مطالعۀ در و ساخته محقق لیست چك یك از اول مطالعۀ

دو  هر در محققان. شد گرفته بهره یك پرسشنامه از دوم

 و روایی بیان کردند کار، روش جزئیات بیان بدون مطالعه

 از نفره سه پانل یك گیري از بهره با تحقیق، ابزار پایایی

،  22است ) شده تعیین آلفاي کرونباخ بۀمحاس و خبرگان

 روایی تعیین فرایند با مرتبط ارائۀ اطالعات عدم (.21

همکاران  و آقابراري مطالعۀ در تحقیق، محتواي ابزار

 مطالعه این هرچند در است، مشهود نیز (،1388)

است  شده برده نام ابزار و پایایی روایی تعیین از وضوح، به

همکاران  و مقدم عطاري عۀدر مطال همچنین. (14)

-پزشك ارتباطی يها مهارت تأثیر ارزیابی (، براي1389)

 از استفاده به ذکر صرفاً پزشکی، دانشجویان روي بیمار

 روش خصوص در شده و اکتفا سؤالی 21 پرسشنامۀ

 نشده ارائه اطالعاتی ابزار تحقیق، پایایی و روایی تعیین

 در داخلی، تۀگرف انجام خالف مطالعات بر (.15است )

با  مرتبط منبع ذکر با یا محقق خارجی اغلب مطالعات

 ارائۀ جزییات با یا استفاده مورد ابزار استانداردسازي

 از را خواننده پایایی آن، و روایی ارزیابی فرایند با مرتبط

. سازد می مطمئن و آگاه مورد استفاده، ابزار اعتبار کیفیت

 با (2004همکاران ) در مطالعۀ تاکاهاشی و مثال براي

 سنجش براي آسان، و جدید روش یك ارائۀ هدف

اعضاي  یا فرد خود توسط که نحوي به ي ارتباطی،ها مهارت

 بررسی پایایی ابزار، و روایی باشد، اجرا قابل وي خانوادۀ

 روایی فرایند براساس این مطالعه در. (25است ) شده

 به عاملی، تحلیل از استفاده با و تدوین گویه 29 محتوا،

 يها عمومی، مهارت ارتباطی يها مهارت شامل سه عامل

. است شده کردن تقسیم اظهار هاي مهارت و همکاري

 توان شده طراحی ابزار داد که نشان عاملی تحلیل نتایج

 پایایی همچنین .دارد را درصد تغییرات  4/63بینی  پیش

است.  شده تعیین 91/0کرونباخ  آلفا با محاسبۀ ابزار

 در دقیقی کامل و اطالعات مطالعه، این در وهشگرانپژ
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 خود شدۀ طراحی ابزار و پایایی روایی تعیین روش خصوص

 .اند داده ارائه

 حتی مورد اشاره، مطالعات بیشتر در شود می مالحظه

 تحقیق، ابزار پایایی مناسب و روایی تأمین صورت در

 ممکن ی،ارزیاب فرایند با اطالعات مرتبط ارائۀ عدم دلیل به

 ابزار روایی تعیین چگونگی یا از کیفیت خواننده است

 در نظر با. نکند کسب را الزم آگاهی و تحقیق، اطمینان

 با اي هر مطالعه هاي یافته اعتبار مستقیم ارتباط گرفتن

 پژوهشگران بیشتر لزوم توجه تحقیق، ابزار روایی وضعیت

 .شد خواهد برخوردار بیشتري از حساسیت موضوع این به

با طراحی، اعتباریابی  همزمان شد تالش حاضر مطالعۀ در

هاي تعیین سطح مطلوب ارتباط و  یابی پرسشنامه و پایایی

گانه با تأکید بر الگوي  هاي مؤثر ارتباطی شش مهارت

 خصوص در کافی بیان اطالعات با ارتباطات قاسمی،

 وضعیت از خواننده ابزار، پایایی روایی و ارزیابی فرایند

 آن، ارزیابی چگونگی و شده طراحی اعتبار ابزار کیفیت

 بار اولین ابزار این طراحی. کند حاصل اطمینان آگاهی و

 گیري بهره با و سنجی روان فرایند براساس کشور سطح در

 از متنوع و توجه شایان و تعداد هدف گروه نظرهاي از

 رعایت و شیوایی و سادگی به حفظ توجه متخصصان،

 ابزار این مثبت نکات از ،ها گویه والی منطقیت و اختصار

 به دسترسی نداشتن حال عین در. شود محسوب می

یادشده  ابزار ارزیابی عدم و ملی سطح در مطالعات مشابه

 منظور به هاي ارتباطی مهارت دهندۀ ارائه يها گروه سایر در

 از تواند آن، می پذیري تعمیم قابلیت از اطمینان

 .آید شمار به همطالع يها محدودیت

 از شده طراحی ابزار داد نشان تحقیق این نتایج

 ارتباطی هاي سنجش مهارت براي الزم اعتبار و استحکام

الزاماً  این وجود با است، برخوردار مورد مطالعه جامعۀ در

. نیست ي هدفها گروه سایر براي مناسب یا ایراد از عاري

 سطح در رمعتب به ابزاري دستیابی ضرورت به عنایت با

 اثر ارزیابی و ارتباطی يها سنجش مهارت منظور به ملی

 تکرار بر پیشنهاد نویسندگان آموزي، ي مهارتها برنامه

. ورزند می تأکید هدف يها گروه سایر مطالعه در

 چنین تحقق در مطالعه توانند از نتایج این پژوهشگران می

 مهمی بهره جویند. هدف
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