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 مقالة پژوهشی

 1قاسمی گانههفت یارتباط هایمهارت نامةپرسش سنجیروان

 

  2راسخ نینازنو ، 1یقاسم دیحم
 

  مسئول( ۀ)نویسند نور امیدانشگاه پ ی،ورزش تیریمد دانشیار. 1
 ی و علوم ورزش یبدنتیتربپژوهشگاه ورزشی،  مدیریت اریاستاد. 2
 

 20/08/1398تاريخ پذيرش:                 20/01/1398تاريخ دريافت: 

  چکیده

. بود نور کشور امیدانشگاه پ یبدن تیربت انیدر دانشجو یقاسم هفتگانه یارتباط هایمهارتنامۀ پرسشسنجی روان پژوهشهدف 
کارشناسی  انیشجورا دانماری جامعۀ آ. انجام شد یدانیم صورتبه  و یاتوسعههدف  نظر از ،یشیمایپ-یفیروش پژوهش توص

 یحجم نمونه مورگان و کرجس نییعتجدول  یمبنا بر . (N=1150) دادند لیتشک( 95-96)نور کشور  امیپدانشگاه  تربیت بدنی
 نمونه و به صورت عنوانبه نفر  300 تعداد تینها با در نظر گرفتن احتمال ریزش در. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 290 تعداد

 هایمهارتساخته نامۀ محقق پرسشاطالعات از  یآورجمعجهت  . اندنموده لیرا تکم قیدر دسترس، ابزار تحق یرتصادفیغ
 مورد یدییتأ عامل لیتحل قیاز طر زین سازه ییروا نامه،پرسش یو محتو یصور ییروا تأییدپس از . داستفاده ش هفتگانه یارتباط
مهارت سخن  ارتباطی از جمله هایمهارتمجموعه  این تحقیق مهارت دیدن به عنوان هفتمین مهارت از در. گرفتقرار  یبررس
 ییشناسا مهارت نوشتن و نینو روزمره و یارتباط یاستفاده از ابزارها بدن،مهارت زبان  ،مهارت خواندن ،مهارت گوش دادن ،گفتن

ش مدل از براز 921/0( CFIو شاخص برازش تطبیقی ) 909/0( معادل GFIنیکویی برازش ) هایمقادیر شاخصاساس  بر. شد
االترین اولویت و مهارت گوش با ب 782/0بار عاملی  مهارت نوشتن با نشان داد یدییتأ عامل لیتحل جینتا. کافی برخوردار است

شود میپیشنهاد و در نهایت،  ده استبو هفتگانهمهارت ارتباطی های گویهدر بین  اولویتکمترین دارای  384/0عاملی  دادن با بار
  . در جوامع دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد نامهپرسشتر، روایی این به منظور کاربرد وسیع
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 همقدم
 افتیبه ارسال و در ف،یتعر نیترواضحامروزه ارتباط، در 

چند نفر اطالق  ایدو  نیب یرکالمیغو  یکالم یهاامیپ
( 2015و پوربندبان،  یفشارک ی، قاسمی،وصف) شودیم

انتقال  قیآن افراد از طر یاست که ط یفرا گردو 
 کنندیممبادرت  یمعن افتیبه ارسال و در امیپ عالئم

1سولیوان)
1،2004) . 

 چیز، هر از شیارتباط ب ندیفراکه در  آنچه ،راستا نیا در
2یارتباط هایمهارتدارند،  ازیهمه به آن ن

 است  2

3فرانکل وکوهن)
مشتمل بر  یمهارت ارتباط. (2014، 3

مربوط به درک  هایمهارتخرده  ای یفرع هایمهارت
، هاجانیهبه  یدهنظم ،یرکالمیو غ یکالم یهاامیپ

در  تیارتباط و قاطع ندینسبت به فرا نشیگوش دادن، ب
 لیرا تشک یارتباط هایمهارتارتباط است که اساس 

 دهندیم
در ارتباط هم از نظر سطح ارتباطات و هم  قیتوف یبرا 

 ششگانه مؤثر یارتباط هایمهارتبه  یاز نظر رمزگذار
 . است ازینشمارۀ یک به شرح جدول 

 (1394 )قاسمی و همکاران، ششگانه مؤثرارتباطی  هایمهارتانواع -1جدول 

 توضیح انواع رديف
 کند تأمینرا  توانایی نگارش انواع متن به نحوی که منظور و نیاز فرستنده نوشتن 1
 کند نتأمیفرستنده را  ازیکه منظور و ن یسخن گفتن به نحو ییتوانا سخن گفتن 2
 نزمان ممک نیترعیمتن مورد مطالعه در سر ییرمزگشا ییتوانا خواندن 3
 زمان ممکنترین سریعشده در  دهیمطالب شن ییرمزگشا ییتوانا گوش دادن 4
 کند تأمینا رفرستنده  ازیکه منظور و ن یکاربرد زبان بدن به نحو ییوانات زبان بدن 5

6 
کاربرد فناوری های 
 اطالعاتی و ارتباطی

 یبرا یو ارتباط یاطالعات یهایاز ابزار و فناور مؤثرو  دیاستفاده مف ییتوانا
 مؤثرارتباط  یبرقرار

 هاآن ییدارند که نارسا تیاهم چنان آن هامهارت نیا
 ،یاضطراب اجتماع ،ییتنها احساس با تواندیم

 یهاتیموفقو عدم  اعتماد به نفس پائین ،یافسردگ
 زاد الریجانی،نیکهمراه باشد ) یلیو تحص یشغل

 آموخته یارهاهمان رفت یارتباط های. مهارت(2015
است که موجب شناخت، آگاه شدن از  یفرد نیب شدۀ

 یو سازگار ییخودشکوفا زیو ن گرانیاحساسات خود و د
 طیبه ارتباط با مح دنیبخش یبا مشکالت و معن مؤثر

4کوز) گرددیم
 یارتباط هایمهارتدر . (2013 ،4

گوش دادن فعال،  ،یکالم هایمهارت رینظ یعناصر

                                                 

1. Sullivan 

2. Communication Skills 

3. Frenkel & Cohen 

4. Kose 

5کیبوتوجود دارند ) سکوتبازخورد، کنترل عواطف و 
5، 

6بارتون. (2015
شامل  ی( سه نوع مهارت ارتباط1990) 6

نموده  یو بازخورد را معرف یشنود مؤثر، مهارت کالم
 بادر ارتباط  قاتیاز تحق یاریبس ۀیاست که پا

بارتون، استیسی و بوده است ) یارتباط هایمهارت
7فورتنوم

از پژوهشگران، بر این  ارییبس. (2006، 7
که دانشجویان برای کاهش احساس عجز و  انددهیعق

 نحوۀ لیاجتماعی از قب هایمهارت یستیناتوانی، با
حل  یهاروشبا دیگران، یا  حیبرقراری ارتباط صح

مشکل و رفتارهای توأم با ابراز وجود را در خود توسعه 

5. Bonnice 

6. Barton   
7. Barton, Stacey and Fortnum 
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 .(2011، زادهمیابراهو  مدرس ،ییرزایم واقعی،دهند )
که  نددیرس جهینت نیبه ا (2011واقعی و همکاران )

 طور به جانیه تیریو مد یارتباط هایمهارتآموزش 
و  شافزای را کنندگانشرکت یآمدخودکار داریمعنا

 . را کاهش داد هاآن یاسترس ارتباط
ده، شناسایی ش ششگانهارتباطی  هایمهارتکنار  در

ز طریق ی است که اهایمهارتمهارت دیدن نیز از جمله 
یز پی فاهیم اشکال و تصاویر نآن می توان به معنا و م

توان به سواد میدر صورت تقویت چنین مهارتی  .برد
 یدیجد میمفاه یسواد بصر بحث. بصری دست یافت

که  یمیاست قد یبحث یکند و از جهتینمرا مطرح 
 یسوه بگذشته در کشور ما  ۀده نیچند سفانه درأمت

اد هنرها زبان و سو ۀهم. رفته است یسکوت و فراموش
 ،یزندگ میخاص خود را دارند و با زبان خود مفاه

ارتباط  .کنندمی انیب یو افالک را به خوب عتیطب
 ،تردهگس اریبس یو زبان انیب نیچن قیها را از طرانسان
ا و لطف هنره تیاهم .سازندمیو متحول  بایز ،آسان
جود وخود  فیو لط بایز ژه،یو انیاست که با ب نیدر هم
. کنندمیرا بر انسان نمودار  میو پنهان، مفاه یروحان

است  یمدت میایزبان و پ نیهمان طور که گفته شد چن
 انیبنه تنها سواد و  است؛ دور شده ما ۀجامعاز ذهن 

 ،ییقایموس انیچون ب یگرید یهازبانکه  یبصر
اند و کرده دایپ یسرنوشت مشابه زین رهیو غ یشینما

 یلخا یگوناگون جا لیاست که به دال یتنها زبان ادب
ص ما به خود اختصا ۀجامعرا در  گرید یزبان هنرها

ست و ا یینایحس ب ی،بصر انیابزار ارتباط ب. داده است
الجرم از  مینیبمیاطراف خود  ازرا که ما  یزیهر چ

به  از این رو، و میکنمیآن را درک  یبصر انیب قیطر
ا ب مؤثرتر پیرامون خود و ارتباطی منظور درک عمیق

ن و مهارت ارتباطی دید ۀتوسعها نیازمند پرورش و ان
 . هستیمخوب دیدن 

                                                 

 

 منظور به ،ارتباطی هایمهارتارزیابی  گرید یسو از
حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباط مؤثر و 

 هایمهارتآموزش  یهابرنامهارزیابی اثر  طورنیهم
ابزارهای معتبر و مبتنی  یریکارگ بهارتباطی، مستلزم 

در صورت دسترسی . استبر فرهنگ بومی گروه هدف 
 اعتبار باشواهد مرتبط  ارائهبا  توانیم زاری،به چنین اب

و در غیر این صورت،  داد قرار استفاده موردابزار، آن را 
اهداف مطالعه نسبت به طراحی آن اقدام باید بر اساس 

 یریکارگ بهسنجش و گزارش روایی محتوا جهت . نمود
در . ابزارهای تحقیق، از اهمیت اساسی برخوردار است

تحقیقات  داده، یریگاندازهخصوص اعتباریابی ابزار 
علوم ورزشی  جمله ازمختلف و  یهاطهیحمتعددی در 

، هااسیمق ،هاآزمونبدون شک  .است شده انجام
 اتیاز ضرور یکی یریگاندازه یو ابزارها هانامهپرسش

های و ارزیابی بسیاری از ویژگی گیریاندازهاولیه در 
 نیا جیاست نتا یهیبد. استفردی و اجتماعی 

به صورت  در مورد افراد یریگمیتصمدر  هایریگاندازه
 هایمهارت گیریاندازه این تحقیق برای کل و در
 یهااسیمق. دارد یکاربرد فراوان انیدانشجوارتباطی 

 یالگوها نییو تع یبه بررس ای نهیزم نیموجود در ا
 یفرد نیب یارتباط هایمهارت ایو  اندپرداخته یارتباط
در  که یطور به. نداهداد قرار سنجش موردرا  میو عمو
ابزار  نیتریعمومو  نیترمناسباز  یکی 1970سال 

درک  یخود گزارش اسیارتباط، مق یریگاندازه یبرا
که متفاوت  یارتباط شفاه ،ابزار نیا. ارتباط بوده است

 یبرا هک کندیم یریگاندازهاست را  یاز نوشتار
آموزان از افراد مانند دانش یمشخص یهاطبقه

مک منطبق شده است ) بزرگسالو  رستانیدب
 . (11،1997کروسکی

، طباطبایی زادهعتیشر شده انجام قاتیتحق یراستا در
 یابیابزار ارز یخود به طراح قی( در تحق2015) و بهادر
 بر اساس یبخشتوان انیدانشجو یارتباط هایمهارت

1. McCroskey  
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 یبرا ییمحتوا ییروا نیانگیم پرداختند و مدل کارکف
کل  یبرا یصور ییروا نیانگی، م%87 یابیکل فرم ارز

 به دسترا  93/0 رونباخک یآلفا بیو ضر %25/87فرم 
دوم مشخص  ۀدر مرحل یعامل لیتحل جیو نتا وردندآ

( مدل کارکف تنها چهار عامل) ۀطیکه از چهار ح دیگرد
. مل اعتبار الزم را کسب نموده استعا ای طهیسه ح
 ( به2014) و طالیی زدپرستیا ، کشکر،یقاسم
سطح  نییتع یهانامهپرسش یسنجییایپاو  یابیاعتبار

 ششگانه یارتباط ؤثرم هایمهارتمطلوب ارتباط و 
آنان نشان دادند مهارت نوشتن، سخن . اقدام نمودند

و استفاده از ابزار  یتنزبانگفتن، گوش دادن، خواندن، 
 یارتباط هایمهارت عنوانبه  نیروزمره و نو یارتباط

 یدییمدل تأ یشدند و با اجرا ییشناسا ششگانه
 میرتباطات مشخص شد که تماسطح ا ۀنامپرسش

و  یلیوک. دارند ییباال ییمستخرج، روا یهاملعا
ابزار سنجش  یسنجروان( به طراحی و 2012) همکاران

ارتباطی میان فردی در جمعیت رابطان  هایمهارت
در هفت عامل شامل  ند.ختسالمت شهر زنجان پردا

 هایمهارتارتباطی عمومی و شش عامل  هایمهارت
 زیابزار ن ییایپا .ندشد یبندگروه یارتباطی اختصاص

 راتییاز تغ 5/68/0 ینیبشیپ بهکه قادر  بود 91/0
کنش خوش، رجبی، داستان. است یارتباط هایمهارت

مطالعه به ساخت،  کیدر  زی( ن2004) و خجسته مهر
 اسیو استاندارد کردن مق یسازروا ،یابیاعتبار

متأهل شهر  زنان ومردان  نیدر ب یارتباط هایمهارت
با استفاده از  یاصل یهامؤلفه لیتحل .ختندتهران پردا

)با حذف چهارده ماده( سه عامل  ماکسیچرخش وار
و مهارت ارتباط  یموانع ارتباط ،یو همدل میمهارت کال

 تیپژوهش حما جینتا نیهمچن. ندرا نشان داد یجنس
در  اسیمق نیا ییو روا ییایپا یرا برا یکاف یتجرب
 . ودنم تأیید مطالعه مورد ۀنمون

                                                 

1. Pereira  & Puggina  

2. Prat    

3. Campbell 

1نایو پوج رایپر 
 یخود به اعتبارسنج قی( در تحق2017) 1

بودن  یاحرفهو  یارتباط هایمهارت یابیارزخود
 712/0برابر با  نامهپرسش پایایی. پرداختند پرستاران

 هایمهارتشاخص چهار  هاداده لیتحل و هیتجز. ودب
تبادل اطالعات، صداقت در رابطه و  ،یفرد نیب

، امینی، یمرحمت. نمود ییبودن را شناسا یاحرفه
یابی اعتبارو  ی( به طراح2016) نبیئی موسوی نژاد و

پرستاران  نیدر ب یارتباط هایمهارت نامهپرسش
قابل پایایی از  نامهپرسشنشان داد  هاافتهی .پرداختند

 2پارت. استقبولی برخوردار 
خود به  قی( در تحق2014) 2

پرداخت و  یارتباط هایمهارت نامهپرسش یاعتبارسنج
مهارت  ۀنامپرسشکرونباخ  یآلفا بینشان داد ضر

 بابرابر  زیآزمون مجدد ن ییایپاو  96/0برابر با  یارتباط
 دارمعنا هایابیارز میدر تما زیاعتبار همگرا ن. بود 0/ 7

 هایمهارت یمناسب برا یابزاربود و نشان داد 
3کمپل. است یزوفرنیاسک به مبتالافراد  نیدر ب یارتباط

3 

 یابیابزار ارز ۀتوسعو  یدر رابطه با طراح زی( ن2013)
 24 ستیلچکو  نامهپرسش کی یارتباط هایمهارت

شش  یعامل لیبر اساس تحل و کرد یرا طراح میتیآ
مناسب آن  یینشان از روا که نمود ییعامل را شناسا

. بود 32/0کاپا  بیآن با ضر ییایپا نیهمچن. است
 یو مراحل ساخت ابزار ی( به طراح2012) 4جانستون

 مارانیبا ب انپرستار یارتباط هایمهارت یابیارز یبرا
 یابیابزار ارز نیا ییایو پا ییپرداخت و نشان دادند روا

. است 62/0آن  یو همبستگاست  قرارگرفته تأیید وردم
 یارتباط هایمهارت( 2012) 5و همکاران کسانیا

 هایمهارتو  ینوشتار یارتباط هایمهارت ،یشفاه
 مورد انیدانشجو از یرا در گروه یاجتماع یارتباط
از  انیدانشجو نیو نشان دادند ا دادند قرار یبررس

 بیبرخوردارند و به ترت یخوب یارتباط هایمهارت
 یارتباط هایمهارت ،یاجتماع یارتباط هایمهارت

4. Johnston  

5. Iksan  et al.  
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 نیشتریب ینوشتار یارتباط هایمهارتو  میکال
بندی از تحقیقات داخلی جمعدر . را دارا هستند نیانگیم

بل ذکر است که بسیاری از و خارجی صورت گرفته، قا
ارتباطی را در شرایط بالینی و در  هایمهارت، تحقیقات

روانی حاد های در بیماران دارای بیماری مراکز درمانی و
 هاازموناز این و  نداز جمله اسکیزوفرنی ارزیابی کرده ا

. به منظور ادامه فرایند درمان استفاده شده است
تحقیقات دیگری نیز در این خصوص ذکر شد که به 

ارتباطی شناسایی  هایمهارتصورت جامع و کامل 
نداشته است و در تحقیقات  را در برتا بدین حال شده 

 . ی چهار عامل اشاره شده استبه ذکر سه ال
 هایمهارت رمجموعهیز یهاحوزهکه  رسدیمنظر  به

ارتباطی )مهارت گوش کردن، توانایی دریافت و ارسال 
با قاطعیت،  توأمکالمی و غیرکالمی، ارتباط  یهاامیپ

بینش نسبت به فرآیند ارتباط و کنترل عاطفی( متناسب 
. اندنگرفتهقرار  توجه موردبا اثربخشی و اهمیت خود، 

 یاستانداردساز نهیزم درکه  یقاتیتحق نیهمچن
است نشان  شده انجام یارتباط هایمهارت ۀنامپرسش

 هایمهارت ۀنامپرسشوجود  رغمی، علدهدیم
 باشد،مهارت را داشته  نیسنجش ا ییکه توانا یارتباط

جهت را  یو استانداردتر ترجامع، ترکاملابزار  توانیم
برطرف کردن  برای یبعد یهاپژوهشارائه و انجام 

در تمام . ارائه داد نهیزم نیدر ا موجود نقاط ضعف
 هایمهارت تیبه اهم ینوع بهمتون  یو بررسمطالعات 

 یارتباط هایمهارت یهانامهپرسش یو طراح یارتباط
 .شده است دیتأک آنسنجش  یبر اساس اهداف و برا

های صورت بررسیبر اساس که مالحظه شد  طورهمان
 هایمهارتبا در نظر گرفتن  یامشابه ۀمطالعگرفته، 

ارتباطی شناسایی شده تا بدین حال و انهم در جامعه 
 هایمهارتای از دانشجویان که با بررسی و ارزیابی 

بتوان به میو ارائه راه کارهای اموزشی و تعلی ارتباطی
ارتباطی که منجر به برقراری  هایمهارتآنها در توسعه 

ارتباطی صحیح تر با خانواده، جامعه و پیرامون خود 
علت انتخاب دانشجویان . گردند شناسایی نشده است

که با توجه به این که بود آنکارشناسی تربیت بدنی 
تواند از طریق تربیت بدنی صورت میتعلیم و تربیت 
 درن دانشجویان مقطع کارشناسی یبگیرد و همچن
جامعه  ثیر برأخود و ت ۀآیندریزی برای ابتدای راه برنامه

ند از این رو سعی شده است ابزاری برای سنجش هست
ارتباطی این افراد طراحی شود که با ارزیابی  هایمهارت

ها و آموزش موارد دارای ضعف و تقویت قوتها نآ
در همچنین،  .ها شدمهارتمنجر به بهبود و توسعه این 

ارتباطی  هایمهارت ۀگسترش و توسع با یامروز ۀجامع
نوین از جمله فضای مجازی و کاربرد اینترنت در زندگی 

 هایمهارتمنجر به کاهش توسعه دیگر  روزانه، بعضاً
ارتباطی از جمله سخن گفتن، شنیدن و حتی 

شده است از این رو و با توجه  میغیر کال هایمهارت
 به آینده کشور وبه اهمیت نسل جوان در سازندگی 

 یقبل یهانامهپرسشضعف  نقاط قوت و افتنی منظور
گرفت تا به  میپژوهشگر تصم ،یارتباط هایمهارت

 .بپردازد اعتبار الزم یابزار مناسب و دارا کی هیته
 ۀگرفتها و مطالعات صورت همچنین با توجه به بررسی

های گذشته و با بررسیپژوهشگر و به دنبال تکمیل 
واقع سواد بصری را  شدن مهارت دیدن که دراضافه 
تبادل  ر،یدرک، تفس ییتوانا بهگردد و منجر میموجب 

 ریتصو کینشان داده شده در  مینظر و انتقال مفاه
 یارتباط هایمهارت نامهپرسشبه تدوین گردد می

 هایمهارت نامهپرسشکه تکمیل شده  هفتگانه
)جدول  (2015) و همکاران میقاس ششگانه یارتباط
  . یک( است، پرداخته است ۀشمار

 

 روش پژوهش
به  است. مبنای هدف، توسعه ای برحاضر  پژوهش

به  ،پیمایشی-یفیاز نوع توص لحاظ کنترل متغیرها
 ،هاداده یگردآور ۀنحوو به لحاظ  یلحاظ زمان، مقطع

ۀ یکل شاملحاضر  قیتحقجامعۀ آماری . است یدانمی
نور  امیپدانشگاه کارشناسی تربیت بدنی  انیدانشجو

با توجه به حجم . است 95-96 یلیکشور در سال تحص
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آموزش  یزیربرنامهموسسه پژوهش و ( )N=1150) جامعه
 ۀتعیین حجم نمونجدول مبنای  بر( 1397، وزارت علوم یعال

نمونه انتخاب  عنوانبه نفر  290تعداد  یمورگان و کرجس
تعداد  تینها دربا در نظر گرفتن احتمال ریزش  .شدند
غیرتصادفی در  و به صورت نمونه عنوانبه نفر  300

 یگردآور یبرا .نمودند تکمیلرا  قیابزار تحق ،دسترس
 یاکتابخانه یهاروشاز  قیتحق نیاطالعات در ا

 یدانی( و م...)استفاده از اطالعات و مدارک موجود و
جهت  نیهمچن. است شده استفاده( نامهپرسش)

 هایمهارت نامهپرسشاز  یارتباط هایمهارتسنجش 
و بر اساس  هیگو 21که شامل  میقاس هفتگانه یارتباط

( 1کم  یلیخ یال 5 ادیز یلی)خ کرتیل یارزش 5 فیط
الزم به . دیاستفاده گرد ،است قرارگرفته سنجش مورد

 یبا انجام اصالحات و بازنگر نامهپرسش نیذکر است ا
 ششگانه یارتباط هایمهارت نامهپرسشمجدد از 

 . است شدههیته( 2015) میقاس
دنبال مطالعات و تحقیقات صورت ه حاضر ب نامهپرسش
مبانی  توسط محقق در این حیطه و مبتنی برگرفته 

االت ؤها و سنظری و نتایج تحقیقات پیشین، عامل
 ییروا دییتأ یبرا نامهپرسش .استخراج شده است

متخصص  دینفر از اسات 10 اریدر اخت ییو محتوا یصور
قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد  نظرصاحبو 

و  سؤاالت، مفهوم بودن سؤاالتنگارش  یچگونگ
و  یپس از بررس .ندیها اعالم نمانامهپرسش یتوامح

 یینها نامهپرسشلحاظ نمودن نظرات و پشنهادات، 
 یضمن اجرا. قرار گرفت یآمار ۀنمون اریو در اخت میتنظ

 ییاجرا یهاتیمحدود صیجهت تشخ یمقدمات ۀمطالع
 نامهپرسش ییایپا ،یو برطرف کردن ابهامات احتمال

 یآلفا بیروش ضر زمنظور ا نیبد .شد یبررس زین
 به بیضر کهنیابا توجه به . دیکرونباخ استفاده گرد

ابزار  ییایپا ،است 70/0از  تربزرگ( 883/0) آمده دست

 یهمبستگ ۀدهندنشانموضوع  نیبود و ا قبولقابل
 نظر مورد میسنجش مفاه یبرا رهایمتغ نیب یدرون
حاضر  قیگفت که ابزار تحق توانیم بیترت نیبد .است
در بخش . الزم برخوردار بود ییایپا ایاعتماد و  تیاز قابل
 از نامهپرسشسنجش روایی سازه  یبرا یاستنباط آمار

1اس پی اس اس افزارنرمبا  یدییتأ تحلیل عامل
و  1

2موسیافزار انرم
 داریمعناسطح . استفاده شد 23نسخه  2

 . است شده گرفتهدر نظر  α=05/0ها آزمونمیدر تما
 

 هاافتهی
 نامهپرسش یبه منظور اعتبارسنج قیتحق نیدر ا

 یدییأت یعامل لیاز تحل هفتگانهی ارتباط هایمهارت
 . دوم استفاده شد ۀمرتباول و  ۀمرتب

در مورد نرمال بودن  دو ۀشماربر اساس نتایج جدول 
مقادیر کجی مربوط  میشود تماتوزیع داده مشاهده می

بوده و -1تا  1ها( در دامنه به متغیرها تحقیق )گویه
تا  3همچنین مقادیر مربوط به کشیدگی نیز در دامنه 

توان بنابراین با توجه به این مقادیر می. قرار دارد-3
ها به صورت نرمال بوده های گویهگفت که توزیع داده

همچنین جهت بررسی نرمال بودن چند متغیره . است
شود مقدار نسبت بحرانی که مشاهده می طورهمان

 5ضریب کشیدگی نرمال شده )ضریب ماردیا( کمتر از 
نرمالیته چند متغیره وجود  یجه انحراف ازنت در. است
شمارۀ یک مندرج در جدول  یعامل لیتحل جینتا. ندارد

 هایمهارتمربوط به  یهاشاخصمیتما دهدینشان م
برخوردارند  یمورد قبول یو بار عامل tاز مقدار  یارتباط
ها )مهارت نوشتن، مهارت مهارت نیسنجش ا یو برا

سخن گفتن، مهارت گوش دادن، مهارت خواندن، 
روزمره و  یارتباطاستفاده از ابزار  ،یمهارت زبان تن

محسوب  یمناسب یها( شاخصدنیمهارت د ن،ینو
 . شوندیم

 

                                                 

1. SPSS 2. AMOS 
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 هفتگانه ارتباطی هایمهارت ةنامپرسشاول  ةمرتبتحلیل عاملی تأيیدی -2جدول 

 بارعاملی کشیدگی کجی هاگويه شماره مهارت
مقدار 

 تی

نوشتن
 q1 

و  هانامهمیبرای نوشتن مشکلی ندارم و تما
 . نویسمیمهای الزم را خودم یامپ

913/0- 373/0 638/0 - 

q2 
که  طورهمانهایم را یامپو  هانامهپاسخاغلب 

 . کنمیمانتظار دارم، دریافت 
323/0- 604/0- 673/0 397/6 

q3  392/6 672/0 -169/0 -639/0 . برمیماز نوشتن لذت 

ن گفتن
سخ

 q4 
ی خوب بهتوانم دیگران را یمبه هنگام مذاکره 

 . متقاعد کنم
433/0- 443/0- 700/0 - 

q5 
ی مختلف، بدون خجالت مطالب هاگروهدر 

 . کنمیمخود را مطرح 
377/0- 330/0- 681/0 117/7 

q6 
دهند یمدر اغلب موارد دیگران به من بازخورد 

 . کنیدیمکه شما خوب صحبت 
565/0- 063/0- 628/0 880/6 

ش دادن
گو

 q7  781/0 358/0 -727/0 . دهمیمبا دقت به سخن دیگران گوش - 

q8 
تا قبل از پایان سخت طرف مقابل حرف 

 . زنمینم
538/0- 176/0- 585/0 598/5 

q9 
که حرف بزنم، دوست دارم گوش ینابیشتر از 

 . بدهم
356/0- 300/0- 462/0 934/4 

خواندن
 q10  701/0 -661/0 -523/0 . برمیماز خواندن لذت - 

q11 
دهم مطالعه یمبرای افزایش اطالعاتم ترجیح 

 . کنم
876/0- 077/0 602/0 814/5 

q12 989/4 482/0 -184/0 -600/0 . کنممطالب را خیلی سریع مطالعه می 

ی
زبان تن

 q13 
هنگام صحبت کردن از صورت خود در تأکید 

 . کنمیمبر کلمات استفاده 
621/0- 288/0 714/0 - 

q14 
ی خود در هادستهنگام صحبت کردن از 

 . کنمیمتأکید بر مطالب استفاده 
519/0- 302/0- 664/0 544/6 

q15 
اغلب بدون حرف زدن و با نگاه و رفتار بدنی 

 . توانم دیگران را متوجه منظورم کنمیم
145/0 634/0- 639/0 427/6 

استفاده از ابزار
 q16 

توانایی استفاده از ارسال و دریافت پیام را از 
 . ی ارتباطی موبایل دارمهاراهطریق انواع 

912/0- 179/0 926/0 - 

q17 
ی افزارهانرمتوانایی الزم در استفاده از رایانه و 

 . مهم آن را برای کارهای روزمره دارم
796/0- 133/0- 645/0 094/7 

q18 
ی اجتماعی نظرات خود را هارسانهاغلب در 

 . دهمیمبرای دیدن دیگران قرار 
273/0- 882/0- 444/0 308/5 

دیدن
 

q19  765/0 -355/0 -416/0 . کنمیمدر تصاویر و جزییات آن دقت - 

q20 
بینم که یماغلب در مشاهداتم چیزهایی را 

 . شودیمبرای دیگران بعث تعجب 
019/0- 224/0- 735/0 910/8 

q21 
از توجه به جزئیات موارد قابل مشاهده لذت 

 . برمیم
477/0- 326/0- 803/0 341/9 

 764/4  010/22  چندمتغیرها )ضریب ماردیا(ضریب کشیدگی 
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)ضرايب رگرسیونی  هفتگانهارتباطی  هایمهارت نامهپرسشاول  ةمرتبنتايج تحلیل عاملی -1شکل

 استاندارد شده(

 

 یریگبرازش مدل اندازه ،سه ۀشمارارائه شده در جدول  جینتا
نشان  را هفتگانه یارتباط هایمهارت نامهپرسشمرتبۀ اول 

( و GFIبرازش ) ییکوین یهاشاخص ریمقاد میتما .دهدیم
 یاصل یهاشاخص عنوانبه ( CFI) یقیشاخص برازش تطب

. استنشان از برازش مطلوب مدل  وبود  9/0برازش باالتر 
 ریاز مقاد (AGFI ،NFI ،IFI)شاخص برازش  ریسا نیهمچن

 شهیر ریبر اساس مقاد تینها در. برخوردار هستند یقابل قبول
دوم  ۀشی( و رRMR=035/0) ماندهباقیمجذور  نیانگیم
گفت که  توانی( مRMSEA=052/0برآورد ) یخطا نیانگیم

 . برخوردار است یمدل از برازش کاف
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)تحلیل عاملی  هفتگانه یارتباط هایمهارت ةنامپرسشگیری های برازش مدل اندازهشاخص-3جدول

 اول( ةمرتب

 تفسیر هامقادير شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 106/247 - [(1کای اسکوآر )کای دو]

 - 166 - [2درجه آزادی]
نسبت کای اسکوآر به درجه 

 (χ2/dfآزادی )
 مطلوب 489/1 5کمتر از 

[ 3شاخص نیکویی برازش]
(GFI) 

 مطلوب 909/0 9/0بیشتر از 

شاخص نیکویی برازش 

 (AGFI)[ 4تعدیل شده]
 مطلوب 847/0 8/0بیشتر از 

ریشه دوم میانگین خطای 
 (RMSEA)[ 5برآورد]

 مطلوب 052/0 1/0کمتر از 

ریشه دوم میانگین 
[ 6]ماندهباقیمجذورات 

(RMR) 

 مطلوب 035/0 05/0کمتر از 

[ 7برازش تطبیقی] شاخص
(CFI) 

 مطلوب 921/0 9/0بیشتر از 

شاخص برازش هنجار 

 (NFI)[ 8شده]
 مطلوب 901/0 9/0بیشتر از 

[ 9شاخص برازش افزایشی]
(IFI) 

 مطلوب 925/0 9/0بیشتر از 

 
 یآلفا ،یبیترک ییایمربوط به پا یهاو شاخص بیر ادامه ضراد

 . ده استگزارش ش قیهمگرا و واگرا ابزار تحق ییکرونباخ و روا
و  7/0 یکرونباخ باال یآلفا بیضراشد،  انیطور که قبالً بهمان

قبول مدل قابل ییاینشان از پا 7/0باالتر از  یبیترک ییایپا
 چهار ۀشمارجدول  جیبا توجه به نتا نینابرا. بدارد یریگاندازه
باالتر  رهایمتغ ۀیکل( CR) یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا ریمقاد
 یدرون یداریو پا یدرون یسازگار ۀدهنداست که نشان 7/0از 

 هایمهارت نامهپرسشمرتبۀ اول  یعامل قیمناسب مدل تحق

 انسیوار نیانگیمقدار م کهنیبا توجه به ا نیهمچن. دارد یارتباط
است،  4/0تر از بزرگ رهایمتغمی( در تماAVE) یاستخراج

قرار  قیو تصد دییمورد تأ زیهمگرا ن ییروا زانیمناسب بودن م
 سیمدل از ماتر یواگرا ییروا یجهت بررس نیهمچن. گرفت

جذر  س،یماتر نیا یدر قطر اصل. فورنل و الرکر استفاده شد
 شودیوارد م رهای( متغAVEاستخراج شده ) انسیوار نیانگیم

 یاز همبستگ شیمقدار ب نیواگرا الزم است ا ییروا دییو جهت تأ
 . باشد رهایمتغ ریبا سا ریآن متغ انیم
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 یدیارتباطی از طريق تحلیل عاملی تأي هایمهارتبررسی ضرايب پايايی مدل هفت عاملی -4جدول 

 ارتباطی هایمهارتهای مؤلفه
ضريب آلفای 

 (αکرونباخ )

 1پايايی ترکیبی

(CR) 

میانگین واريانس 

 (AVE) 2استخراج شده

 437/0 800/0 794/0 مهارت نوشتن
 590/0 710/0 833/0 مهارت سخن گفتن
 490/0 706/0 732/0 مهارت گوش دادن

 453/0 701/0 728/0 مهارت خواندن
 426/0 713/0 811/0 مهارت زبان تنی

 438/0 726/0 771/0 نو نویاستفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره 
 449/0 812/0 809/0 مهارت دیدن

منظور  فورنل و الرکر به سیماتر پنج ۀشمارجدول 
 نامهپرسش یریگمدل اندازه یواگرا ییروا یبررس

طور که همان. است یارتباط هایمهارت یهفت عامل
اج استخر نیانگیجذر م سیماتر نیا یگفته شد قطر اصل

ه با توجه ب. است یارتباط هایمهارت (AVE)شده 
 رذج ریو بر اساس مقاد چهار ۀشمارجدول  یهاافتهی

 هایمهارت میتما (AVE)استخراج شده  نیانگیم
از  شودیطور که مشاهده مهمان هفتگانهارتباطی 

ها مؤلفه گریهر مؤلفه )سازه( با د یهمبستگ زانیم
 دییو تأ واگرا مناسب ییروا ۀدهندنشاناست که  شتریب

 . است یدییتأ یعامل لیمدل تحل
  نامهپرسشدوم  ۀمرتب یعامل لیبخش تحل نیا در

. ردیگیقرار م یمورد بررسهفتگانه  یارتباط هایمهارت
 ۀنامپرسش ۀساز ییروا دییتأ یاساس، برا نیابر 

ارتباط هفت مهارت  یو بررس یارتباط هایمهارت
 لیتحل ،یاول با عامل اصل ۀمرتب ۀشد دییتأ یارتباط
 گرید عبارت به .دیدوم اجرا گرد ۀمرتب یدییتأ یعامل
 یهااسیسنجش خرده مق یمرحله درست نیدر ا

در . شودیمشخص م یارتباط هایمهارت ۀنامپرسش
 عینرمال بودن توز تیوضع کهنیا لیبخش به دل نیا

از این گزارش شده مرتبۀ اول  یعامل لیها در تحلداده
مرتبه دوم  یعامل لیتحل جیتنها بخش مربوط به نتا رو،

 می شود.گزارش 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted (AVE) 
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 همبستگی متغیرها( و ضرايب AVEماتريس مقايسه جذر میانگین واريانس استخراج شده ) -5جدول 

 نوشتن هامؤلفه
سخن 

 گفتن

گوش 

 دادن
 خواندن

زبان 

 تنی

استفاده از 

ابزارهای 

 ارتباطی

 ديدن

       661/0 نوشتن
      768/0 598/0 سخن گفتن
     700/0 227/0 201/0 گوش دادن

    673/0 309/0 521/0 589/0 خواندن
   653/0 442/0 -097/0 397/0 260/0 زبان تنی

استفاده از ابزارهای 
 ارتباطی

349/0 380/0 320/0 365/0 426/0 662/0  

 670/0 423/0 201/0 320/0 499/0 272/0 247/0 دیدن

 
دوم  ۀمرتبدهد مدل نشان می شش ۀشمار تایج جدولن

 هفتگانه ارتباطی هایمهارت ۀنامپرسشگیری اندازه

اعداد و پارامترهای مدل از مقادیر  میمناسب بود و تما

تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردار بود و در سطح 

مجموع، بر در. معنادار است 05/0معناداری کمتر از 

توان اساس نتایج تحلیل عاملی مرتبۀ اول و دوم می

از  هفتگانهارتباطی  هایمهارت ۀنامپرسشگفت که 

مورد  ۀنمونقبول و بسیار خوبی در  قابلروایی سازۀ 

 . تحقیق برخوردار است

 

 ارتباطی هایمهارت ةنامپرسشدوم  ةتحلیل عاملی مرتب-6جدول 

 tمقدار  یبار عامل  مسیر 

 - 782/0 مهارت نوشتن ˂--- ارتباطی هایمهارت
 214/4 772/0 گفتنمهارت سخن  ˂--- ارتباطی هایمهارت
 297/3 384/0 مهارت گوش دادن ˂--- ارتباطی هایمهارت

 146/4 770/0 مهارت خواندن ˂--- ارتباطی هایمهارت
 557/3 505/0 مهارت زبان تنی ˂--- ارتباطی هایمهارت
 071/4 578/0 استفاده از ابزارهای ارتباطی ˂--- ارتباطی هایمهارت

 652/3 491/0 مهارت دیدن ˂--- ارتباطی هایمهارت
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 هفتگانه یارتباط هایمهارت ةنامپرسشدوم  ةتحلیل عاملی مرتب-2شکل 

 

گیری مرتبۀ های برازندگی مدل اندازهمقادیر شاخص

همانند  هفتگانهارتباطی  هایمهارت نامهپرسشدوم 

قبول و مناسب بودن  دهندۀ قابلمرتبۀ اول نشان

نتیجه، برازش و  های برازندگی )تناسب( و درشاخص

ۀ شمارگیری است )جدول مطلوب بودن مدل اندازه

 . (هفت
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 ةمرتب یعامل لی)تحل هفتگانه یارتباط هایمهارت ةنامپرسش یریگشاخص برازش مدل اندازه-7جدول

دوم(

 تفسیر هامقادير شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 901/283 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 179 - آزادی ۀدرج

 مطلوب 586/1 5کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )
 مطلوب 907/0 9/0بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 834/0 8/0بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )
 مطلوب 057/0 1/0کمتر از  (RMSEAدوم میانگین خطای برآورد ) ۀریش

 مطلوب 034/0 05/0کمتر از  (RMR) ماندهباقیدوم میانگین مجذورات  ۀریش
 مطلوب 918/0 9/0بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 904/0 9/0بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )
 مطلوب 921/0 9/0بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

  بحث

 باید هانامهپرسشیابی اعتبارسازی و راستای فرایند آزمون در
 تحت فرایند این .داد صورت را اییافتهسازمان و منظم اقدامات
 هنجاریابی و بخشی روا ،یابیاعتبار ،سازیساختار عنوان

 که شناختیروان هایحیطه از برخی در. شودمی شناخته
غیرمستقیم  صورتبه  شناختیروان متغیرهای گیریاندازه

ای برای رعایت اصول و گیرد، حساسیت فزایندهانجام می
سنجی وجود دارد و باید مفروضات متعددی را در قوانین روان
با توجه به تحوالت قرن حاضر و پیشرفت . نظر گرفت

سنجی در حیطۀ خصیصۀ مکنون و اکتشاف های رواننظریه
دیگر  افزاری،فناوری نرم مهمترمتغیرهای پنهان و از همه 

توان از دانش روز غافل ماند و باید معلومات مرتبط با علم نمی
. سنجی را با توجه به وضعیت جهان حاضر پیش بردروان

پیش رفته است که در فرایند  ییگرایی تا جاضرورت نوین
 و پارامتریک تک هاینظریه دیگر هانامهپرسش سازیساختار
های نظریه زیربنای سنگ عنوانبه  که راش جورج عقاید
امروزه موج . شد، جایگاهی نداردپاسخ شناخته می -سؤال

مطرح گردیده که فناوری  پاسخ -های سؤالچهارم نظریه
سنجی سو و پیشرفت اصول و مباحث روانافزاری از یکنرم

از سوی دیگر، موجبات تحوالت چشمگیری را در حیطۀ پارامتر 

در دهۀ حاضر  سنجیپیشرفت روان. استسؤال ایجاد کرده 
سنجی از ده قرن پیش بوده است و به فراتر از پیشرفت روان

های سنجی را در طیف دورهتوان روانهمین علت، دیگر نمی
های کالسیک امروزه نظریه .جایگزین نمود ساله یکفشردۀ 

و جایگاه خود را به  یستآزمون از مقبولیت چندانی برخوردار ن
و متخصصین  است داده پاسخ-های پیشرفت سؤالنظریه
. اندافزاری غرق نمودهدانش نرم گریاکتشافرا در  سنجروان
دروس  عنوانبه  غیره وافزار لیزرل، آموس گیری از نرمبهره
سنجی و ابزار ضروری برای تحلیل عامل نیاز علم روانپیش

مهارت  ۀنامپرسشدر راستای این ضرورت، به . شودمیمطرح 
که به بررسی  گرفت قرارنظر  توجه شد و مد یارتباط

در فرهنگ ایران  نامهپرسشسنجی این های روانویژگی
 . توجه خاصی مبذول گردیده است

مهارت نوشتن، سخن گفتن،  (2014و همکاران ) میقاس
روزمره  یو استفاده از ابزار ارتباط یگوش دادن، خواندن، زبان تن

 ییشناسا ششگانه یارتباط هایمهارت انعنوبه را  نیو نو
 ییمحتوا ی،صور ییروا نییتعبه خود  قیدر تحق هاآن. کردند

اقدام  یو افتراق (تأییدیو  یعامل اکتشاف لیتحل)و ساختاری 
موارد بهره  گریو د (آلفای کرونباخ) یدرون ییایکردند و از پا

به دست آمد که  89/0 هانامهپرسش یکل ییایگرفته شد که پا
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 انسیوار نیهمچن. داشت قینشان از اعتبار مطلوب ابزار تحق
مجموع  اساس برمدل  نیا ییشگوینشان داد توان پ هاعامل

درصد بوده  19/67برابر با  هاعامل یتجمع انسیدرصد وار
مسلم  آنچه. پژوهش را دارد نیا جیبا نتا یاست که همخوان

دانشجویان  یارتباط هایمهارتاست عوامل زیادی بر سطح 
، خصوصیات فردی و هاآننظرات و عقاید . گذاردمیتأثیر 

خانوادگی، میزان روابط با همساالن و آشنایان و وضعیت 
. این موارد باشد جمله از تواندمیاقتصادی اجتماعی و تبلیغات 

مناسب در دانشجویان یک  یارتباط هایمهارت که جایی آن از
 سبک زندگی ۀدهندشکلآمده و  حساب بهو ویژه  نیاز اساسی

آموزشی تئوری و  هایبرنامه، لذا الزم است در است هاآن
با در نظر گرفتن مسائل فوق بر اهمیت  هادانشگاهعملی 

 یعوارض احتمالبر و  هامهارتاین  کارگیری بهیادگیری و 
بدیهی است . گردد تأکیدبرای دانشجویان  هاآنعدم آشنایی با 

 نی، داشتن امؤثرکه یکی از عوامل مهم در برقراری ارتباط 
نبود  اینداشتن  که طوری به ،مناسب است هفتگانه هایمهارت

عامل  عنوانبه  دتوانمی هفتگانه هایمهارتاز  کیهر 
 گیریاندازهنتایج . گرددتلقی  مؤثراختالل در برقراری ارتباط 

سنجش  ،مکانیسم واقع در، هفتگانه یارتباط هایمهارت
 .شودمیمحسوب  انیدانشجو نیاثربخشی ارتباطات در ب

خود  قیدر تحق زی( ن2014و همکاران ) میکه قاس طورهمان
لذا با  ؛اندکرده اشاره یارتباط هایمهارت هایشاخصبه 
 .پی برد تباطیبه میزان اثر اقدامات ار توانمیاز آن  گیریبهره

مسئله به این  هادانشگاهآموزشی  هایبرنامهلذا الزم است در 
  .توجه شود

 یعامل لیاز تحل نامهپرسش سازه ییروا یبررس منظور به
 ۀنامپرسش یدییمدل تأ یبا اجرا. استفاده شد یدییتأ

و  یو سطح معنادار t ریبر اساس مقاد یارتباط هایمهارت
 میمشخص شد که تما آمده دست به یعامل یبارها نیهمچن
همسو  جینتا. هستند ییباال ییروا یمستخرج، دارا هایعامل

پژوهش  جینتا و است (2004داستان و همکاران ) افتهیبا 
در  اسیمق نیا ییو روا ییایپا یرا برا یکاف یتجرب تیحما
 نستونجا و( 2013) کمپل. نمود تأیید مطالعه مورد ۀنمون

در تحقیقات را  یارتباط هایمهارتابزار  ییایو پا ییروا( 2012)

 شده انجام قاتیدر تحق بودند اماقرار داده  تأییدمورد خویش 
 یکامل و کاف طور بهاعتبار ابزار  تیفیدر مورد ک یاطالعات کاف

 ، زمانی، شمس و فرج زادهمثال مناقب طوربه .ارائه نشده است
روش  مربوط به اتیجزئ انیبدون ب خود ۀدر مطالع (2010)

 سهپانل  کیاز  گیریبهرهبا  ق،یابزار تحق ییایو پا ییکار، روا
اما  .است شده تعیینآلفای کرونباخ  ۀاز خبرگان و محاسب نفره

و  مینقل از قاس به (2004و همکاران ) یتاکاهاش ۀدر مطالع
و آسان، برای  دیروش جد کی ۀارائ هدف با (2014همکاران )
 ایتوسط خود فرد  که نحوی به ،یارتباط هایمهارتسنجش 

 بررسی ابزار ییایو پا ییباشد، روا اجرا قابلوی  ۀاعضای خانواد
و  نیتدو هیگو 29محتوا،  ییروا ندیفرا اساس براست که  شده

 هایمهارتبه سه عامل شامل  یعامل لیبا استفاده از تحل
اظهار  هایمهارتهمکاری و  هایمهارت ،یعموم یارتباط

نشان داد ابزار  یعامل لیتحل جینتا. است شده تقسیمکردن 
. را دارد راتییدرصد تغ 4/63 بینیپیشتوان  شده طراحی
 شده تعیین 91/0آلفا کرونباخ  ۀابزار با محاسب ییایپا نیهمچن
 ۀنامپرسش یسنجاعتبار ( در2014) پرات چند هر. است

 ییاز روا یاسکیزوفرن به مبتالدر افراد   یارتباط هایمهارت
و  ییایکرونباخ، پا یبر اساس آلفا ییایو پا یهمگرا، سازگار

و اعتبار همگرا در جهت اعتبار و  آزمون بازبا روش  یسازگار
پژوهشگر در این مطالعه، . استفاده نمود نامهپرسش ییروا

اطالعات کامل و دقیقی در خصوص روش تعیین روایی و 
 قاتیبا تحق داده است که ارائهخود  شده طراحیپایایی ابزار 

 لیدر مطالعات فوق به دل. است زیمتما خصوص نیدر ا گرید
ممکن است  ،یابیارز ندیاطالعات مرتبط با فرا ۀعدم ارائ

 ق،یابزار تحق ییروا نییتع یچگونگ ای تیفیخواننده از ک
با در نظر گرفتن ارتباط . الزم را کسب نکند یو آگاه نانیاطم

ابزار  ییروا تیبا وضع مطالعههر  هاییافتهاعتبار  میمستق
موضوع از  نیپژوهشگران به ا شتریلزوم توجه ب ق،یتحق

حاضر تالش شد  ۀدر مطالع. استبرخوردار  شترییب تیحساس
 ۀنامپرسش یابیییایو پایابی اعتبار ،یبا طراح زمانهم

در خصوص  یاطالعات کاف بیان با یمؤثر ارتباط هایمهارت
 تیفیک تیابزار، خواننده از وضع ییایو پا ییروا یابیارز ندیفرا

و  یآن، آگاه یابیارز یو چگونگ شده طراحیاعتبار ابزار 
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 یقبل قاتیدر تحق کهنیبا توجه به ا. حاصل کند نانیاطم
 لشش عام (2014و همکاران ) میقاس قیهمانند تحق

 نیعالوه بر مختصر نمودن ا قیتحق نیبود در ا شده شناسایی
های گویه به زین )مهارت دیدن( عامل کی نامهپرسش
پژوهش مشخص  نیو در ا دیاضافه گرد یارتباط هایمهارت

الزم  ییایو پا ییروا تیبا هفت عامل از قابل نامهپرسش نیا شد
سنجش مهارت  یبرا مؤثریابزار  تواندمیو  استبرخوردار 

 . واقع شود نهیزم نیدر ا بررسی مورد ۀجامع یبرا یتباطار
نشان داد  هفتگانه یارتباط هایمهارتبرازش مدل  جینتا 

( و شاخص برازش GFIبرازش ) ییکوین هایشاخص ریمقاد
برازش باالتر  یاصل هایشاخص عنوانبه ( CFI) یقیتطب
 ریسا نیهمچن. استبود که نشان از برازش مطلوب مدل  9/0

 ینشان داد که مدل از برازش کاف زیبرازش نهای شاخص
 (2014و همکاران ) میقاس افتهیهمسو با  جینتا. است ربرخوردا

و  یتاکاشچند  هر .است (2006) و همکاران یتاکاش و
 مبتالافراد  از نفر 77 یپژوهش را بر رو نیا (2006همکاران )

انجام دادند اما  ینفر از افراد عاد 100و  یاختالالت روان به
 ۀنامپرسش یعامل در اعتبارسنج دو ییبه شناساموفق 
 هایمهارت عنوانبه عامل اول  .شدند یارتباط هایمهارت
مهارت ابراز  عنوانبه ( و عامل دوم ی)مشارکت یتعاون یارتباط

از  63/0عامل  دو نیا مجموع در .شدند ییوجود شناسا
نموده است و مطلوب  نیرا تب یارتباط هایمهارت انسیوار

 1نایو پوج رایپر نیهمچن. دیرس تأییدبه  زین نامهپرسشبودن 
برابر با  را یمهارت ارتباط نامهپرسش نانیاطم تی( قابل2017)

شاخص  چهارها یافته تحلیل و تجزیه .محاسبه کردند 712/0

تبادل اطالعات، صداقت در رابطه و  ،یفرد نیب هایمهارت
بندی با توجه به جمع. ندنمود ییبودن را شناسا ایحرفه
 نامهپرسش اعتبارهای تحقیق حاضر در زمینۀ بررسی یافته

گردد که این ابزار از مطرح می هفتگانه یارتباط هایمهارت
و با استناد به  استاعتبار، روایی و هنجارهای مناسبی برخوردار 

 از یکیتوان مطرح نمود که می شده أاحصهای یافته
 هایمهارتگیری برای سنجش اندازه هایابزار ترینمناسب
الزاماً عاری از ایراد و  این وجود با .استدر دانشجویان  یارتباط

 بهبا عنایت . نیستهدف  گروهاییا مناسب جهت سایر 
دستیابی به ابزاری معتبر در سطح ملی جهت سنجش  ضرورت
، آموزیمهارت ایهبرنامهارتباطی و ارزیابی اثر  هایمهارت
هدف را مورد  هایگروهپیشنهاد تکرار مطالعه در سایر  محقق

در تحقق چنین  تواندمینتایج این مطالعه . ددهمیتأکید قرار 
این . پژوهشگران کشور قرار گیرد توجه موردهدف مهمی، 

الزم در  ۀانگیزهایی از جمله فقدان محدودیتتحقیق با 
 و یا نامهپرسشدانشجویان برای ذکر نظرات خود در تکمیل 

فقدان پیشینۀ  نیهمچن .رو بودهبرو یفرهنگ هایسوگیری
هنجاریابی  و سازیروانتحقیق در زمینۀ اعتباربخشی، 

 پیشرفتهافزارهای و فقدان نرم یارتباط هایمهارت نامهپرسش
سنجی در زمینۀ اجرای محاسبات تکمیلی مرتبط با تحلیل روان

را در تفسیر  هاییسؤاالت و منحنی ویژگی سؤال محدودیت
 شنهادیپ از این رو. ایجاد کرد پذیریمقایسهها و ویژگی یافته
را  تریکاملط یبتوان شرا آزماییبازبا استناد به قانون  شودمی
. ساخت خام فراهم هایداده ریتفس یبرا
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Abstract 
The purpose of this study was to Psychometrics of the Qasemi's Seven-Module 

Communication Skills Questionnaire with the physical education students of Payam-

e-Noor University. As a field study aiming at research development, we used the 

descriptive-survey methodology. The statistical population consisted of the 

undergraduate physical education students of Payam-e-Noor University of Iran (2016-

17) (N=1150). Based on the Krejcie and Morgan's sample size determination table, 

the required sample size was determined to be 290 individuals, where finally 

considering the likelihood of dropouts, 300 accessible individuals were non-randomly 

selected as the sample to complete the research instrument. A researcher-made seven-

module communication skills questionnaire was used for data collection. After 

confirmation of the face and content validity of the questionnaire, the construct 

validity was assessed through a confirmatory factor analysis. In this study, observation 

was identified as the seventh skill in a set of communication skills including speaking, 

listening, reading, body language, use of modern and daily communication tools, and 

writing skills. Based on the Goodness of Fit Indices (GFI) of 0. 909 and the 

Comparative Fit Index (CFI) of 0. 921, the model has a good fit. The confirmatory 

factor analysis showed that the writing skill had the highest priority with 0. 782 and 

the listening skill had the lowest priority with 0. 384 among the seven communication 

skills. Finally, it is recommended that the validity of this questionnaire also be 

examined in other communities to warrant a wider application.  

 

Keywords: Psychometrics, Data Gathering Tools, Structural validity, 

Communication Skills, Students, Confirmatory Factor Analysis  
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