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Abstract

The main purpose of this study is to construct and validate questionnaires to assess 

the social communication skills of students of Amin University of Law Enforcement 

Sciences. The method of the present study is survey and applied study. In order to 

obtain formal validity, CVR and CVI indices were estimated using experts. The 

reliability of the questionnaire was assessed using the internal consistency method. 

The population of the present study was all undergraduate and graduate students 

approved by Amin University of Law Enforcement Sciences, from which they were 

selected as a relative stratified sampling method (397 people). The results of factor 

analysis of confirmatory data in the form of measurement model after providing all 

the defaults showed that out of 195 items identified for social communication skills, 

131 items were correlated with their components (9 components) and as a question 

the final results of the questionnaire were approved. This study showed that the 

social communication skills questionnaire with appropriate validity and reliability 

coefficients is a suitable tool for measuring students' social communication skills 

and can be used to standardize it in students.
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Intra-organizational Skills, Extra-organizational Skills
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هاي ارتباط اجتماعی  ی ابزار سنجش مهارتابیاعتبارساخت و 

  دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

  .علوم انتظامی امین، تهران، ایراندانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه   *زادهاصحاب حبیب

  .دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران  رضا عبدالرحمانی

  .تهران، ایران شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، استادیار گروه روان   پور جواد عینی

  

  چکیده

مهارت ارتباط اجتماعیسنجش  براياي هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه

از نظر  ي وا توسعه–کاربردي ، پژوهش حاضر از نوع .استدانشگاه علوم انتظامی امین دانشجویان 

به  و سازهحصول روایی صوري منظور به .از نوع پیمایشی استیفیها توص آوري دادهي کمی گردها روش

پایایی پرسشنامه با استفاده . با استفاده از کارشناسان و خبرگان اقدام شد CVIو  CVRهاي  برآورد شاخص

کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی و جامعه پژوهش حاضر، . از روش همسانی درونی سنجیده شد

اي  گیري طبقه روش نمونهصورت  ، بهه از بین آنهابودند ککارشناسی مصوب دانشگاه علوم انتظامی امین

گیري پس  تأییدي در قالب مدل اندازه ها نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده  .انتخاب شدند) نفر 397(نسبی

گویه  131، مهارت ارتباط اجتماعیشده براي ییشناسا یهگو 195نشان داد که از ها  فرض از تأمین کلیه پیش

. یید قرار گرفتندتأهاي نهایی پرسشنامه مورد  عنوان سؤال ند و بههمبستگی داشت )مؤلفه 9(خود هاي  مؤلفهبا 

، ابزاري مناسب مناسب با ضرایب روایی و پایایی مهارت ارتباط اجتماعیکه پرسشنامه  داداین مطالعه نشان 

در دانشجویان  توان نسبت به هنجاریابی آن و می استدانشجویان مهارت ارتباط اجتماعیبراي سنجش 

  .اقدام کرد

هاي ارتباطی، ارتباطات فردي، مهارتهاي ی، الگوي مهارتابیاعتبار: هاي کلیدي واژه

  .سازمانی برونهاي سازمانی، مهارت درون

                                                  
  ertabat1388@yahoo.com   .    نویسنده مسئول *
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  مقدمه

ذاتی است که از  هاي تواناییبر اساس  تنها نهاین.رتباطات انتقال اطالعات بین مردم استا

لکه همچنین بر آموزش و تجربه الزم است که در طی دوره فرد متفاوت است، ب فردبه

:Trifkovich et al(آید  میبه دست  اي حرفه در (ها  رو بسیاري از آن ازاین).2 :2017

 روزه همه، )ها یسپلقالب کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان، پرستاران، معلمان، و حتی 

سوسمان (اند  یبانگری و نامتناسب دست به یراصولغها و مصائب ناشی از رفتار  با گرفتاري

، بخت روزیو ف یگیب،1998هارجی، ساندرز و دیکسون، ؛ 1376:131یی،دعا ؛1997و دیپ، 

1377:212.(  

هاي ارتباطی با میزان  مهارتهاي بسیاري از تحقیقات حاکی از آن است که میان  یافته

هاي شغلی و رفتار سرد و  سترسمندي مخاطبان و مردم، افزایش کارآیی، کاهش ا رضایت

ها  کارآمدي و اثربخشی سازمان، )15: 1383احمدیان یزدي و همکاران، (و خشن  روحیب

ورزي  جراتو  ، قدرت ابراز وجود)soyer, et al, 2017: 649(خودپنداره مثبت 

، يجوامع در حال توسعۀ امروز ی درهاي کنونسیپل يکارآمد. همبستگی وجود دارد

 یو اجتماع يهاي رفتار مهارت شیمستلزم افزار جوامع چند فرهنگی و قومی، ویژه د به

باره حاکی است آموزش  ها در خصوص پلیس در ده کشور اروپایی دراین یافته. استسیپل

تواند در ایجاد ارتباطات اثربخش مؤثر باشد، که یکی از  تنها می هاي ارتباطی نه مهارت

و  39: 1993هاي ارتباطی،  کمیته آموزش مهارت(هاي حل مشکالت است ترین راه مهم

  ).238: 1395شوستا و همکاران، 

 ماهرانهدر استفاده ینقش مهم یهاي ارتباط مهارت) 1977(1موريهاطبق یافته

ها آشنایی  هر چه پلیس. کندمی فایخشونت ازور و از  هاي سخن گفتن و حتی استفاده شیوه

وفصل مشکالت  اري ارتباط داشته باشند؛ امکان حلهاي برقر بیشتري با انواع شیوه

  ).Roberg et al, 2019: 44(شود  آمیز بیشتر می صورت مسالمت به

                                                  
1. Moore
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محققان بوده  عالقهموردهاي بسیار دور  هاي ارتباطی پلیس از گذشته مطالعه مهارت

هاي  مهارت درباره) 1995- 1994(2و واالك و همکاران) 1956(1،تحقیقات کنیاست

. اند ها ناتوان از برقراري ارتباط درصد پلیس 70اطی پلیس نشان دادند که بیش از ارتب

ارتباطی را خوب  هاي مهارتمانده، که مدعی بودند  یباقدرصد  30همچنین از میان 

عبدالرحمانی و (، مهارت داشتند مؤثرسوم آنها در برقراري ارتباط  دانند، کمتر از یک یم

  ).19: 1389حبیب زاده، 

هاي ارتباطی  مهارتدهند که و نیز نشان می) 1400(طالعات دعاگویان و همکاران م 

بر این اساس  .از حد انتظار سازمان ناجاست تر نییپادانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین 

طرح «انشگاه علوم انتظامی امین دستور اجراي طرحی را با عنوان شوراي تعالی و تحول د

شناسی ابالغ  را به دو گروه علوم اجتماعی و روان» باطی دانشجویانهاي ارت توسعه مهارت

و  ها مؤلفهابعاد، جدول شماره یک. نمود تا الگویی در این خصوص طراحی نمایند

  .دهدیماین الگو را نشان يها شاخص

  دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امینارتباطیهاي مهارتالگوي -1جدول

  ها شاخص  مؤلفه  دابعا

هاي  مهارت

  يفرد

  کنترل هیجانات، حل مسئله  هوش هیجانی

  قدرت بیان، گوش دادن مؤثر  ارتباط کالمی

  گذاردنزبان بدن، احترام  ارتباط غیرکالمی

  مندي، قاطعیتجرأت  اقتدار

  یريمثبت نگري، انتقادپذ  تفکر منطقی

هاي  مهارت

  یسازمان درون

  سازيجی، تصمیمسنپذیري موقعیتاطاعت  اجراي مأموریت

  فنون مشورت، کار گروهی  تعامل با همکاران

هاي  مهارت

  یسازمان برون

  در حوزه بین فردي
حل تعارض، گفتگو، واکنش متناسب با موقعیت، آدابِ معاشرت 

  اجتماعی، جلب اعتماد

در حوزه اجتماعات و 

  هاگروه

هاي اجتماعیسازي، آرامش دهی اجتماعی، تعامل با گروهاقناع

  ...)، معلوالن وها یت، اقلها یتزنان، قوم(

  ها و نهادهادر حوزه سازمان
، تعامل )سازمانی يها دفاع از هویت و ارزش(یحمیت سازمان

  ، جلب مشارکت همگانی)دولتی و غیردولتی(ها  با سازمان

                                                  
1. Kenney
2. Wallace, et al,
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آن است که تمامی جستجوها براي یافتن  شدهیطراحهاي این الگوي  یکی از ویژگی

اي نرسید و مشخص گردید که این الگو براي  وي ارتباطی پلیس در دنیا به نتیجهیک الگ

اجتماعی پلیس در ایران  -عنوان الگوي مهارت ارتباط نخستین بار در دنیاي پلیسی به

نخست؛ ساخت و . مرحله پس از طراحی الگو فوق، شامل دو فاز مجزا بود. طراحی گردید

ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین  هاي اعتباریابی ابزار سنجش مهارت

هاي ارتباط  مهارتو دوم؛ بررسی وضعیت  1بر الگوي مندرج در جدول شماره  تأکیدبا 

  .ها با تأکید بر این شاخص نیام یدانشگاه علوم انتظام انیدانشجو یاجتماع

ستانداردي بودیم ها، نیازمند ساخت مقیاس و ابزاري علمی ا براي سنجش این مهارت 

باشد، که البته چنین ابزاري در  شده ساختهدانشجویان پلیس برايویژه بهکه در ایران

ارتباطی دانشجویان هاي مهارتگیري اندازهلذا ساخت چنین ابزاري براي . دسترس نبود

نوعی تضمین کیفیت انجام  این ابزار به. ي علمی و کاربردي دانشگاه بودها از ضرورت یکی

کار  نیا. هاي ارتباط اجتماعی دانشجویان پلیس است ار براي تحلیل وضعیت مهارتک

باال راهی است براي وستهیکه پ، استانداردیی ابزار آزمابازاستانداردسازي یا يتنها برا نه

زانیمنییتع(اعتبار سنجی الگوي حاضر  .استابزارهاي سنجش طراحی شده تیفیبردن ک

تواند به ما اطمینان دهد ابزاري که ما براي  می) اسیمق ن برازش مناسبیی، پایایی و تعییروا

ایم و بر  هاي ارتباط اجتماعی دانشجویان پلیس طراحی و ساخته سنجش وضعیت مهارت

.بهر ببرند آنتوانند از  ها را انجام دادیم، معتبر بوده و همه می اساس آن سنجش مهارت

انجام دو فاز یادشده  درصدد1ج در جدول شماره مقاله حاضر با تأکید بر الگوي مندر

هاي ارتباط  هاي مهارت به این معنا که در ابتدا ابزاري را براي سنجش شاخص. در باالست

ساخت و (اجتماعی دانشجویان پلیس دانشگاه علوم انتظامی امین طراحی و بسازد 

اط اجتماعی این هاي ارتب گیري مهارت به اندازه خالالنکه بتوان از ) اعتبارسنجی

  .اقدام کرد) بررسی وضعیت ارتباطات اجتماعی پلیس(دانشجویان 
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  پیشینه تحقیق

در . صورت گرفته است ارتباطی هاي مهارتدر مورد  يمتعدد تحقیقاتر،یاخ يها در سال

  .میکنیمدارند اشاره  قیتحق نیبا ا یارتباط یکه از لحاظ موضوع به برخی تحقیقاتیلیذ

در  یارتباط ها مهارتنقش  یبا هدف بررس یپژوهشدر ) 2018(1بابی و ساین

 تواندیمنفس اعتمادبهشیبا افزا یارتباط هاي مهارتنشان دادند آموزش  مارانیب تیریمد

  .اثرگذار باشد ماریب مدیریت افراددر 

 رانیمد یارتباط هاي مهارتیبررس به، )2016(و همکاران  یسیصبانهمچنین مطالعه 

مدارس در  رانیمد یارتباط هاي مهارتکهدادنشان  که نتایج اند پرداختههیترک مدرسه در

ارتباطات در سطح  جادیگوش دادن و بازخورد و ا ،یهمدل تیدر حساس هیترک

هاي  منظور سنجش مهارت نامه استانداردي که به پرسش.باشدیمو مثبت  بخش تیرضا

این . ابداع شد)Jarabak)2004يسواختصاص داشت، از  هاي ارتباطی سنجش مهارت

اي درجه 5ها مستلزم استفاده از مقیاس است که پاسخگویی به آن گویه34پرسشنامه داراي 

منزله آن دسته از  هاي ارتباطی به او مهارت. است) همیشه= 5هرگز، = 1(لیکرت 

ن فردي و هاي بی توانند درگیر تعامل ها افراد می واسطه آن دانست که به یی میها مهارت

هاي  فرآیند ارتباط شوند، یعنی فرآیندي که افراد در طی آن اطالعات، افکار و احساس

  . گذارند هاي کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میان می خود را از طریق مبادله پیام

,Queendom(هاي ارتباطی که توسط عالوه بر این پرسشنامه دیگر مهارت 2004(

پیام، کنترلارسالودریافتتوانایی(ه بود و طی آن ابعاد مختلف گوی 34تهیه شد، داراي 

مورد ) قاطعیتباتوأمارتباط، ارتباطفرآیندبهنسبتدادن، بینشگوشعاطفی، مهارت

  ).136: 1375فرهنگی، (گیرد  ارزیابی قرار می

این را طراحی کرد که اجتماعیهاي مهارتپرسشنامه) 1976(ماتسون همچنین 

هاي اجتماعی از ابعاد  بوده و هدف آن سنجش مهارت) گویه(سؤال  56امه داراي پرسشن

                                                  
1. Baby & Swain
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هاي اجتماعی مناسب، رفتارهاي غیراجتماعی، پرخاشگري و رفتارهاي  مهارت(مختلف 

  .است) طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همساالن تکانشی، برتري

نفري  350تا از خالل یک نمونه  تالش کردند) 1389(همکارانصل و وا يمحمدریا

ي مهارت زندگی در افراد ها آزموني کل کشور به ساخت و اعتباریابی ها کننده مصرفاز 

 مدیریت، مسئلهحلرتمها(عامل ششدجوو گر نتایج بیان.. به مواد دست یابند وابسته

)ودآگاهیخو  دجوو ازبرا رتمها،قبتیامردخو،اطیـتبار رتاـمهت، اـهیجانو  تحساساا

  .دبوندگیز هاي مهارتدر آزمون

سمقیادنکراردستاندو ا يساز، روایابیرعتباا، ساخت) 1389(داستان و همکاران 

 يها مؤلفهتحلیل . را انجام دادند انتهرشهرمتأهلنناو ز دانمربین دریارتباطهاي مهارت

و  کالمیرتمهاعاملسه) دهماردهچهافحذبا(چرخش واریماکس از  دهستفاا باصلیا

نشان داد که کتابداران ها  فتهیا .داد ننشارا  جنسیطتباار رتمهاو  تباطیار نعامو، همدلی

 یبه نسبت مطلوب یهاي ارتباط اصفهان از مهارت یدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشک

انشگاه در کتابداران دانشگاه اصفهان و د نشیو ب تیقاطعهاي  مؤلفه و. برخوردار هستند

زن بوده و  تیاز کتابداران با جنس شتریمرد ب تیکتابداران با جنساصفهان در یعلوم پزشک

تا  18ی با گروه سن کتابدارانازسال بیشتر  47تا  38ی عواطف در کتابداران گروه سن مظیتن

  .سال بود 37

ارزبا سنجی روانو  حیااي با عنوان طر نیز در مطالعه) 1390(وکیلی و همکارانش 

 ماماییو  ريپرستاهاي ارتباطی دانشجویان  ی به سنجش مهارتارتباط هاي مهارتسنجش

  .پرداخت انتهرپزشکیمعلوهنشگادا

به اعتباریابی ابزار عملکرد شخصیتی فرماندهان و ) 1392(زمانپوریونسی و مطالعه 

یرش منطقی نظرات ها مانند موقعیت سنجی، پذها به برخی مقولهآن. مدیران ناجا پرداختند

عنوان  که خود به ها نیادیگران، بیان شفاف نظرات، حل مسئله، آرامش دهی و مانند 

  .اند هاي ارتباطی است اشاره کرده هاي مهارت شاخص
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ی با تأکید و ارتباط یهاي اجتماع مهارتاي را در خصوص پرسشنامه) 1393(معینی  

ي، مدار قانوناي،  خودگردانی، مقابلهي، همکاري، ورز جرأتهایی مانند  بر سنجش شاخص

 هاي مهارتي ها اسیمقعنوان خرده  ي جامعه را بهها ارزشگذران اوقات فراغت و شناسایی 

 دستۀها را در سه  ۀ مهارتمجموعاو . اجتماعی و ارتباطی طراحی و مورد آزمون قرار داد

  .بندي کرد هاي ارتباطی، جرأت ورزي و اجتماعی تقسیم مهارت

در ساخت و اعتباریابی سنجش میزان استفاده ) 1394(ن محمدي و همکاران همچنی 

ي ارتباطی ها مهارتمانندهایی  به شاخصهاي یگان ویژه از مهارت زبان زندگی در پلیس

  . اند ها اشاره کرده این دسته از پلیس

به طراحی ابزاري براي ) 1394(در همین سال سادات شریعت زاده، طباطبایی و بهادر 

هاي ارتباطی دانشجویان توانبخشی و نیز محاسبه روایی و پایایی آن اقدام  ارزیابی مهارت

اي به  در مقاله) 1395(زاده و اکرادي ، مجتبیعباسپورمطالعه  ها نیابر  عالوه.اند کرده

 تیفیک نیو تضم یاعتبارسنج يگیري برا ابزار اندازه یابیاعتبار ي واسازیپاساخت، 

هاي مختلف روایی سنجی و پایایی  با استفاده از روش ها آن. پرداختند انریا یآموزش عال

عالی را احصا  آموزشها مرتبط با سنجش کیفیت ترین گویه سنجی تالش کردند تا مهم

  .کرده، ابزاري براي آن طراحی نمایند

ي منزلت سازشاخصبه آندر) 1395(و خضري  پور حسني که ا مطالعهدر  

هاي تعامل،  ، یکی از ابعاد این مطالعه نشان داد که شیوهاند داختهپراجتماعی پلیس 

  .باشد مؤثرتواندیمبرخوردها و وضعیت ظاهري پلیس در ارتقاي منزلت اجتماعی پلیس 

 يهایژگیوپرسشنامه  یابیساخت و اعتباردر ) 1396(همچنین صالحی و همکاران  

اجتماعی،  - هاي روانی هارتصفات، م مؤلفهبه چهار  رانیراهور ا سیپل یتیشخص

را احصا کردند که در آن به گشودگی، نسبت به تجربه،  ها نگرشاي، و  هاي حرفه مهارت

  .اشاره کرده بودند...برونگرایی وي،ریپذتوافق

 یابیساخت و اعتبارخصوصدر) 1397(مطالعه دیگري حسین زاده سلجوقی  در

ترین  ی انجام داده، نشان داد که مهمنسازما يرفتار شهروند یها و ابعاد بومشاخص
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ی و دوست نوع: از اند عبارت، )السالم هیعلبا تأکید بر سخنان علی (ي رفتار شهروندي ها مؤلفه

  .پذیري است اجتماعی، و مسئولیت آدابایثار، رعایت 

،شناختی روانکه هرکدام جداگانه به ابعاد  گرید هاي پژوهشپژوهش برخالف  نیا

ديی؛ داند پرداختهیارتباط اجتماع هاي مهارتبه مقوله ارتباط  ،یتیریمد وشناختی  جامعه

 کرديیکه با رو ها پژوهشیبرخالف برخ. ارائه کرده است اي رشته بینو  تر جانبه همه

؛ پژوهش حاضر با دانند مییاز مهارت ارتباط یبخش زیرا ن يرفتار ویاجتماع ،یارتباط

 نی؛ همچنکند مییبررس داند میرا از جنس کنش  یعکه مهارت ارتباط اجتما کرديیرو

 یپژوهش حاضر مهارت ارتباط اجتماع یمهارت ارتباط بعدي تکمطالعات  یبرخالف برخ

و ارتباطات درون و  یاجتماع ،فردي ،شناختی روان کردهايیو با رو جانبه همهرا 

  .است دهیسازمانی د برون

  

  چارچوب نظري

وبهبودنیازهايونقشایفايبراينیازمورديهایستگیشابهتوجهبامختلفيها سازمان

براي مثال الگوي شایستگی هفت عامله، . اند کردهطراحیمتفاوتیالگوهاي، مدیرانتوسعه

1، الگوي شایستگی شرکت)شرکت اچ آر دي(الگوي شایستگی محوري 
CMA  همگی

يسازگروهنند ارتباطات، ما(هاي ارتباطی  هاي مهارت مهم با عنوان شایستگی بخشکی

در این . دارند) ارتباطات شفاهیسازي گیري و تصمیم ارتباط با دیگران، حل مسئله، تصمیم

بر) The Police Chief Magazine, 2006(؛ )Nathan, 1987(بین برخی دیگر مانند؛ 

  .اند ي مختلف بودهها سازماناحصا، اعتباریابی و کاربرد این الگو متمرکز در 

که انجام وظایف و  دانیمها را، نوعی توانمندي  توسعه مهارت) 1388(ي اریختب

ها و از این قبیل را به نحو شایسته فراهم  ، پاسخگویی و تعامل کارکنان با مشتريها تیمأمور

                                                  
1-ertified Management Accountants (CMA) کتی با عنوان مشاوران مدیریت مالی این الگو توسط شر

اي گرایی و اخالق، ارتباطات شفاهی و نوشتاري، حل  هایی مانند رهبري پویا، حرفه شده و تأکید آن بر شاخصارائه

  ).1389کردنائیج، قاسمی و مختاري، (گیري، خطرپذیري است  مسئله و تصمیم
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بازداري هیجانی  ازجملهصفت را  5در غربالگري داوطلبان پلیس  ها نیاعالوه بر . کندیم

مانند کار (، پیوستگی گروهی )هاي بین فردي مهارت(ي هیجانی ، بیانگر)کنترل خشم(

بهتر چهرا براي اجراي هر ) یا نوعی موقعیت سنجی(انهیگرا واقعي ریگ جهتو ) گروهی

  . و وظایف پلیسی، برشمرد ها تیمأمور

ها مورد  اي از افسران پلیس و مردم عادي را به جهت مهارت نمونه)1950(1فریمن

وي . ها از قاطعیت و هوش باالتري برخوردارند ده، متوجه شد که پلیسبررسی قرار دا

اصغري و . ی براي مدیران پلیس تأکید داشتسازمان درونهاي مهارتهمچنین بر کسب 

هاي افراد و  عنوان یکی از ویژگی بر این باور بود که روابط اجتماعی به) 2003(اثباتی 

 توانندیمي ارتباطی ها مهارتبا کسب  ها سیپلاین دو دریافتند که. ها اهمیت دارد پلیس

  .با شهروندان برقرار ساخته، بر اعتبار پلیس بیفزایند مؤثرارتباطی 

هاي فردي و  در تحقیقات خود در خصوص مهارت) 1379(غفاریان بر این، عالوه

ن هاي ارتباطی مدیرا ی بیشتر آنها به مهارتطورکل بهگروهی مدیران چندین مهارت را که 

باشد مانند فن بیان، گفتگو، زبان بدن، قدرت تعامل با کارکنان و  و مدیران ناجا مربوط می

ها، مشورت، جسارت و جدیدت، انعطاف رفتاري، واکنش در برابر موقعیت،  سایر سازمان

را احصا کرده ...سازي و متقاعدسازي، جلب احترام دیگران، و ارتباطات شفاهی، اقناع

ارتباط فردي و ارتباط گونۀبندي ارتباطات به دو  در دسته) 2006(2لبیگریم و دیمب.است

است، » خود«در ارتباط درون فردي فرستنده و گیرنده پیام ؛ اذعان داشته بین فردي

 درون(هاي ارتباطی متفاوت سبک. متفاوتند» خودها«يفرد یندر ارتباط بکه  یدرحال

دا شوند؛ زیرا به یکدیگر متصل هستند و وابسته توانند از یکدیگر جنمی) فردي و بین فردي

Graeme(هستند & Dimbleby, 2006: 1.(  بنابراین ارتباط درون فردي جزء الینفک و

  .ضروري هر ارتباطی است

خود، نیاز و هوش : وجود دارد بخش ارتباط درون فردي، سه مفهوم بنیاديدر

نفس و  هایی چون عزتمقولههاي ارتباطات فردي؛  یا مهارت در ذیل خود. هیجانی

                                                  
1. Freeman
2. Graeme & Dimbleby 
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خود  ینچن هم. خودپنداره و خودآگاهی قرار دارند که در ارتباط درون فردي مؤثر هستند

: ارتباط مقدور باشد یريگ اساسی مجهز باشد، تا شکل هاي ياي از توانمندباید به مجموعه

: 1375هنگی، فر(توانمندي کالمی، تنظیم حاالت بدنی و یا همان توانایی ارتباط غیرکالمی

  .)149: 1388ي، موسوو  پورعبدالهو  2009، یمک کروسکو  چموندیر؛ 45

عنوان یک مهارت اساسی در روابط، نوعی از مشارکت  توانایی گوش دادن فعاالنه به

وشنود است؛ فعالیتی که گوینده را در انتقال منظور خویش، یاري  فعال در یک گفت

نیست که شنونده سراپا گوش باشد و تمام حواس در مهارت گوش دادن، کافی . کندمی

خود را به سخنان گوینده معطوف دارد، بلکه براي اطمینان از درك مطلب باید استنباط 

داشتن اقتدار، تفکر منطقی، انتقادپذیري و از .طور خالصه به او منتقل کند خود را نیز به

که حاوي ي است،ي دیگري از ارتباطات فردها مؤلفهسوي دیگر مثبت اندیشی 

دیگر بوده و از قاطعیت یا فعال بودن در ارتباط هایی مانند جرات مندي،  شاخص

این مهارت ناظر بر توانایی ابراز  ).Klimke, 2005: 256(مؤثر است هاي ارتباطی مهارت

رغم معقول بودن، گاهی با هنجارهاي گروهی  خاصی است، که بههاي  عقاید و احساس

هاي اجتماعی و ارتباطی در زندگی روزمره، داراي  الصه اینکه مهارتخ .همخوانی ندارد

  .)Shiroma & Kuhlman, 2000: 339(بیشترین پیوند با رفتارهاي بین فردي هستند

هاي ارتباطی دانشجویان، به دست آمد از طرح توسعه  الگوي مهارت«با توجه به 

ارتباطات  در بخشآمده است؛ 1که در قالب جدول شماره » هاي ارتباط اجتماعی مهارت

که در یما پرداخته سازمانی و برونیسازمان دروناصلی، ارتباطات  مؤلفهبین فردي ما با دو 

و در بعد  با همکاران تعاملو  تیمأمور ياجرامؤلفهی ما با دو سازمان درونبعد 

 ها و نهادهانسازما، و هااجتماعات و گروهي، فرد نیبارتباطات  مؤلفهسازمانی با سه  برون

: شامل شانزده شاخص است مؤلفهو این دو بعد و پنج . مورد ارزیابی و سنجش قرار دادیم

هاي ارتباط  هاي مهارت شاخص ازجملهي سازمیتصم، یسنجتیپذیري موقعاطاعت

) 1386(و الیاسی و رادان ) 1386(ی فرهنگ :اجتماعی دانشجویان است که محققانی مانند

کار و  مشورت فنونتعامل با همکاران که شامل دو شاخص  مؤلفه. اند دهها اشاره کر بدان



  

  

  

1401، پاییز 52شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  212

و ساندرزی، هارج؛ و )1394(محمدي و همکاران : ی است، و محققانی مانندگروه

  .اند ؛ بدان پرداخته)1377(کسونید

تعارض، گفتگو، واکنش  حل: حوزه بین فردي، پنج شاخص اصلی با عناوین مؤلفهدر 

وجود دارد که این محققان  جلب اعتماد، یآداِب معاشرت اجتماع ت،یمتناسب با موقع

، يسازاقناع). 1395(علیزاده اقدم و همکاران و )1394(نیستانی : اند ها تأکید کرده بدان

معلوالن ، ها یتاقل، ها یتزنان، قوم(یهاي اجتماعتعامل با گروه ،یاجتماع یآرامش ده

ها قرار دارد و این محققان  اجتماعات و گروه همؤلفسه شاخص بعدي است که ذیل  ...)و

  :اند ها اشاره داشته بدان

است » ها و نهادهاسازمان«ۀ با عنوان مؤلفآخرین  )1383(و ساروخانی ) 1376(ینگرب

، )یسازمان يها و ارزش تیدفاع از هو(یسازمان تیحم: که خود شامل سه شاخص است

و صمدي : محققانی مانند. ی، جلب مشارکت همگان)یردولتیو غ یدولت(ها  تعامل با سازمان

  .)1395(مصطفائی

ارتباط اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، با هدف توسعه و  هاي مهارتالگوي 

هاي مختلف با  یتموقعي مختلف پلیس در ها رستهارتباطی دانشجویان  هاي مهارتتقویت 

تأکید بر بسیاري از مطالعات و این الگو با . ي اجتماعی طراحی شدها گروهمردم و 

اسناد باالدستی، قانون اساسی و فرمایشات فرماندهی کل قوا تحقیقات داخلی و خارجی، 

ي ها نامه پرسش هاي تعامل و برخورد هماره با همدلی و عطوفت پلیس، در خصوص شیوه

هاي  تي کانونی طراحی شده، که داراي سه بعد مهارها گروهي با ها مصاحبهاستاندارد، و 

باشد که با رویکرد و نگرش  یمسازمانی  سازمانی و برون ارتباط درون مهارت ارتباط فردي،

  .سازمان محور تدوین و ابزار آن ساخته شده است

  

  روش

گردآوري  یکم هاي روشازنظر. اي است توسعه -این تحقیق ازنظر هدف، کاربردي

ابزار سنجش  یابیو اعتبار هدف ساختبا است که  یشیمایاز نوع پ یفیها، توص داده
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و  یهمبستگهاي  طرحاز  همچنین.هاي ارتباط اجتماعی دانشجویان اجرا شده است مهارت

  .معادالت ساختاري بود یابی و روش مدل یعامل لیصورت خاص تحل به

  

  جامعه آماري و حجم نمونه

که » هااحصا گویه «بخش جامعه آماري در:جامعه آماري و حجم نمونه روش کیفی) الف

هاي خبرگی یا رجوع به خبرگان این حوزه از موضوع بود، شامل شامل نشست

شناسی، علوم تربیتی و  هاي علوم اجتماعی، روان نظران، اعضاي هیات علمی گروه صاحب

مدیریت، کارشناسان دانشگاه علوم انتظامی امین، اعضاي هیات علمی و کارشناسان سایر 

صورت هدفمند تا رسیدن  بود که به) عنوان حجم نمونه به(ط ها کشور در رشته مربو دانشگاه

هاي  وسیله آنها گویه عنوان نمونه شناسایی شدند تا به نفر از آنها به 15نظري  اشباعبه حد 

  .مربوط به ساخت ابزار شناسایی گردد

جامعه آماري شامل کلیه : شده هاي شناسایی بخش مربوط به اعتباریابی گویهدر) ب

کاردانی و کارشناسی و (آموخته  دانشجویان مصوب و دانش) نفر5000حدوداً (

–1399هاي دانشگاه در سال تحصیلی  مشغول به تحصیل در کلیه رشته) آموخته دانش

  :ها در بخش مختلف تحقیق به شرح زیر بود گیري از آن بودند، که نمونه 1400

. هاي تحقیق انتخاب شدند نمونه عنوان نفر به 30در بخش اخذ پایایی اولیه به تعداد - 1

  .صورت تصادفی ساده انتخاب شد این نمونه به

گیري به ازاي هر  بخش بر اساس کفایت نمونهدر این: در بخش تحلیل عاملی -2

نفر در مطالعات تحلیل عاملی تأییدي، ازآنجاکه  200نفر و در کل بیشتر از  20مؤلفه 

نفر انتخاب  500بایست  ده مؤلفه بودند، میخر 25هاي این پرسشنامه عبارت از  مؤلفه

اي نسبی  صورت تصادفی طبقه به)نفر 500(شدند؛ بنابراین، در این تحقیق به همین میزان می

نفر کاهش پیدا  397هاي مخدوش نمونه به  گذاشتن پاسخنامهپس از کنار. انتخاب شدند

چنین با توجه به  ر بودند و همنفر بیشت 200کرد که با توجه به اینکه نمونه باقیمانده از 
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در  )نفر 200بیشتر از (هاي کوچک به ارائه نتایج صحیح با نمونه PLSافزار  توانمندي نرم

  .انجام تحلیل عاملی تأیید مشکلی ایجاد نگردید

  

  آوري اطالعات روش و ابزار جمع

، کتب، التین هاي مختلف فارسی وبررسی متون، جستجو در سایت اساسبر

ن ابتدا لیستی از اهاي کیفی با متخصصو انجام مصاحبه و استاندارد هاي تحقیقاتامهن پرسش

پرسشنامه  .طراحی شد ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاهها بر اساس متغیرهاي مدل آیتم

هاي  گانه الگوي توسعه مهارت25هاي گویه بود که در خرده مؤلفه195بر مشتملاولیه

: ها عبارت بودند از شناسایی شده بودند که این خرده مؤلفهارتباطی دانشجویان 

 حل، هاتعامل یگروه کار، مشورت فنوني، سازمیتصمی، سنجتیوقعمپذیري اطاعت

، اعتماد جلبی، معاشرت اجتماع آدابِ، تیمتناسب با موقع واکنش، گفتگو، تعارض

با  عاملی، تسازمان تیحمی،هاي اجتماعبا گروه تعاملی، اجتماع یده آرامشي، سازاقناع

، مسئله حل، جاناتیه کنترلی، مشارکت همگان جلب، )یردولتیو غ یدولت(ها سازمان

 ثبتو م تیقاطعي، مندجرأت، اردنذگحترام، ابدن زبانمؤثر، دادن  گوش، انیب قدرت

.شدگذاري ي سؤال نامنگر

  

  هاي ارتباط اجتماعی دانشجویان پرسشنامه مهارت

گویه  197مؤلفه و  25بعد،  3در قالب  1399ط محققان این تحقیق در سال این ابزار توس

هاي  روال ساخت این ابزار به این صورت بود که بر اساس الگوي توسعه مهارت. ساخته شد

هاي تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین بوده  ارتباط اجتماعی دانشجویان که یکی از طرح

هاي آن، شناسایی شد و  ن، براي هر مؤلفه کلیه شاخصاست و مطالعه مبانی نظري مربوط آ

چندین بار از لحاظ ارتباط  شده نیتدوهاي  سپس گویه. در قالب گویه مدون گردید

هاي ارتباط اجتماعی  هاي شناسایی شده در الگوي توسعه مهارت اي و مفهومی با مؤلفه سازه
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ه برآورده روایی و پایایی آن دانشجویان، مورد بررسی واقع شد و در نهایت به شرح زیر ب

  :اقدام گردید

نفر از متخصصان علوم  10شده به تعداد  در تحقیق حاضر، پرسشنامه ساخته:روایی

که حداقل مقدار  با توجه به این. ارتباطی، روانشناسی و علوم تربیتی ارائه شد -اجتماعی

نفر  10ر و استفاده ازنظ CVRشاخص الزم براي حصول روایی محتوایی بر اساس

هاي داراي  است، فلذا کلیه گویه 79/0مقدار  CVIو بر اساس شاخص ) 62/0(متخصص 

پس از اطمینان از روایی . از پرسشنامه حذف شدند) 79/0(و ) 62/0(تر از  مقدار پایین

هاي پرسشنامه مجددًا به متخصصان رجوع گردید تا پرسشنامه را از  محتوایی، کلیه گویه

در نهایت بر اساس نظر این . مورد بررسی و مداقه قرار دهندلحاظ روایی صوري 

هاي الزم به لحاظ واژگانی و صوري در پرسشنامه اعمال  متخصصان آخرین اصالحیه

  .گردید

ها، به اجراي اولیه پرسشنامه بر  پس از اطمینان از حصول روایی مناسب گویه:پایایی

ازآنجاکه . ها محاسبه گردد ایی کلیه گویهنفر از دانشجویان اقدام گردید تا پای 30تعداد 

استرینر و نورمن، (باالتر باشد 5/0حداقل مقدار الزم براي قبول پایایی هر مؤلفه باید از 

ها، مقدار پایایی مؤلفه به باالي مقدار  هایی که با حذف آن ، در این مرحله کلیه گویه)2008

پس از اطمینان از پایایی مناسب براي .کرد شناسایی و حذف گردیدند افزایش پیدا می 5/0

بخش ها، در نهایت به اخذ روایی سازه پرسشنامه اقدام گردید که نتایج آن کلیه گویه

به  صورت گرفت گام به گامصورت  به که فرایند اجراي این پژوهش .ها مندرج است یافته

  :شرح زیر است

اي تشخیص و ، ادبیات مرتبط برطورکلی بهجستجوي کتب، مقاالت و ) الف

هدف از این مرحله ورود آگاهانه و تخصصی به حوزه : موردمطالعهحوزه  سازي شفاف

و رویکردهاي جاري، مباحث پیرامونی و عوامل ها  بود تا عالوه بر مرور نظریه موردمطالعه

ابزار مقدماتی با استفاده از  تهیه) ب. مفاهیم مرتبط با موضوع شناسایی شوند دهنده تشکیل

و همچنین، استفاده از نظر متخصصان و ها  اي مشابه، مراجعه به نتایج پژوهشابزاره
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ساخت، اعتباریابی و  ;در این مرحله با بررسی و مرور ابزارهاي موجود: نظران صاحب

دانشجویان و همچنین، مشاوره با چند  هاي ارتباط اجتماعی مهارتیابی ابزار سنجش روایی

حوزه مطالعه حاضر، ابزار اولیه پس از مالحظه و  نظران صاحبنفر از کارشناسان و 

پاسخ به آن  هاي گزینهسؤال بود که  197شامل  شده تهیهابزار . اصالحات متناظر آماده شد

در این مرحله : .اطالعات آوري جمع) پ. تنظیم شدند اي درجه پنجمقیاس لیکرت  برحسب

نفر  397از موردنظرهاي دادهتوزیع وها  گیري مذکور پرسشنامه با توجه به طرح نمونه

هدف از این کار . تصادفی به دو قسمت مساوي طور بهتقسیم نمونه ) ت.شد آوري جمع

استخراجاولیه و تحلیل عاملی اکتشافی براي نمونه اول و بررسی تأییدي مدل  هاي تحلیل

این مرحله در : براي نمونه اولها  تحلیل داده) ث.از مرحله اول در مرحله دوم است شده 

اعتبار و روایی ابزار براي نیمی از افراد نمونه با تأکید بر تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و 

در مرحله . براي نمونه دومها  تحلیل داده) ج.سؤاالت معیوب از مجموعه حذف شدند

 در نیمه دوم نمونه با تأکید بر تحلیل عاملی تأییدي انجام ارششم بررسی اعتبار و روایی ابز

  .شد

  

  ها یافته

هاي تحصیلی دانشجویان در مقطع دبیرستان نوع رشته -1جدول

  درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  	

  20,5  20,5  17,6  70  ریاضی فیزیک  معتبر

  70,4  49,9  42,8  170  علوم تجربی

  98,8  28,4  24,4  97  علوم انسانی

  100  1,2  1,1  4  يا فنی و حرفه

    100  85,9  341  کل
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آموخته  درصد نمونه دانش 50شود، حدود  مشاهده می 2گونه که در جدول  همان

آموخته  درصد دانش 21آموخته علوم انسانی، حدود  درصد دانش 28علوم تجربی، حدود 

  .اند آموخته رشته برق بوده آموخته فنی و حدود نیم درصد دانش درصد دانش1,2ریاضی و 

بارهاي عاملی به میزان همبستگی یک . ها محاسبه شد بارهاي عاملی کلیه گویهابتدا 

مقادیر باالتر از  معموالًکند و  گویه با متغیر پنهان و یا در واقع با سازه مفهومی آن اشاره می

واریانسازچقدرمکنونمتغیرکهکند میتعیینضریباین. گردد مناسب تلقی می 4/0

 4/0هاي داراي بار عاملی کمتر از  سپس به حذف گویه. کند میتبیینراآشکارمتغیرهاي

تحقق برازش مدل به . گیري هر مؤلفه اقدام شد تا برازش مدل محقق گردد در مدل اندازه

. شده از لحاظ روایی و پایایی در حد مناسبی است یمترسمعناي آن است که مدل 

نظر تعدادي دیگر اساسبر) مکنون(پنهان ي متغیرهاکرونباخآلفايیگر، مقادیرد عبارت به

ها  آلفاي کرونباخ به میزان ثبات و پایایی نمرات گویه. باشدباالتر5/0بحرانیحدباید از

مالكاساسبرترکیبیپایایی. هاي مختلف اشاره دارد در تشکیل مؤلفه خود در موقعیت

ایندرکرونباخآلفايبهنسبتترکیبیپایاییبرتري. باشدباالتر7/0مقدارازتفسیري

باهایشان سازههمبستگیبهتوجهبامطلق، بلکهصورت بهنهها سازهپایاییکهاست

باشد؛ باالتر5/0ازتفسیري دیگرمالكاساسبرهمگراروایی. گردد میمحاسبهیکدیگر

ط به خود را هاي مربو دهد که متغیر مکنون چقدر از واریانس گویه روایی همگرا نشان می

هرهاي گویهگیري باید همبستگی براي تحقق روایی واگري مدل اندازه. کند معین می

آن دردیگريشاخصهرباها گویهآنهمبستگیمیزانازباالترشاخصآنباشاخص

آنازحاکیمدلیکقبول  قابل واگرايمعیار، رواییایناساسبر. باشدگیري اندازهمدل

بابیشتريدیگر، تعاملهاي سازهبهمدل، نسبتدر) گویه(زهسایککهاست

  .داردهایش شاخص

ازحاکیگیري زیر، اندازههاي کلیه مدلبرازشتعیینبرايشدهبرآوردمقادیر 

بودباالتر5/0بحرانیحدازکرونباخآلفايمقادیریگر،د عبارت به ها بود؛ آنبودنمطلوب

قرارقبول  قابل دامنهدر7/0تا5/0بینکرونباخآلفايادیرمقنظري دیگراساسبرکه
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همگرارواییوگردد یم ارزیابیمطلوبکهبودباالتر7/0مقدارازترکیبیرواییدارد،

همبستگیمیزانکهشدمشاهدهینچن هم. گردد یم ارزیابیمطلوبکهبودباالتر5/0از

شاخصهرباهاگویهآنهمبستگیمیزانازباالترشاخصآنباشاخصهرهاي گویه

حددرنیزگیري اندازهمدلواگرايبنابراین رواییاست؛گیري اندازهمدلایندردیگري

هاي این  هاي خرده مؤلفه نتایج بررسی بارهاي عاملی هر یک از گویه .بودمطلوببسیار

  :پرسشنامه به شرح اشکال زیر است

مأموریتاجرايبهمربوطهايسؤالعاملیبارهاي -1شکل

  

هاي مربوط به  شود، کلیه بارهاي عاملی سؤال گونه که از شکل باال مشاهده می همان

. هستند 4/0پذیري، موقعیت سنجی و تصمیم سازي باالتر از  هاي اطاعت زیر مؤلفه

گیري  براي اندازه 7/0و  69/0، 81/0با بارهاي عاملی به ترتیب  3و  2، 1هاي  سؤال

و  67/0، 72/0با بارهاي عاملی به ترتیب  6و  5، 4هاي  پذیري مناسب هستند؛ سؤال طاعتا

با بارهاي عاملی به ترتیب  10و  9، 8، 7هاي  گیري موقعیت سنجی و سؤال براي اندازه 77/0

  .سازي مناسب هستند گیري تصمیم براي اندازه 75/0و  76/0، 69/0، 74/0
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فرديبینحوزهدرهمکاران؛باتعاملمؤلفهبهمربوطايه سؤالعاملیبارهاي -2شکل
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هاي مربوط به  شود،کلیه بارهاي عاملی سؤال گونه که از شکل باال مشاهده می همان 

هاي فنون مشورت،کارگروهی،حل تعارض،گفتگو،واکنش متناسب با  زیر مؤلفه

 15، 14، 13هاي  السؤ.هستند 4/0موقعیت،آداب معاشرت اجتماعی و جلب اعتماد باالتر از 

با  19، 18، 17، 16هاي  براي سنجش فنون مشورت، سؤال 0/ 71با بارهاي عاملی باالتر از 

با بارهاي  27، 26، 23هاي  براي سنجش کار گروهی، سؤال 64/0بارهاي عاملی باالتر از 

، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28هاي  براي سنجش حل تعارض، سؤال 51/0عاملی باالتر از 

، 42، 41، 40، 39، 38هاي  براي سنجش گفتگو، سؤال 67/0با بارهاي عاملی باالتر از  35

، 44هاي  براي سنجش واکنش متناسب با موقعیت، سؤال 69/0با بارهاي عاملی باالتر از  43

براي سنجش آداب معاشرت اجتماعی،  72/0با بارهاي عاملی باالتر از  48، 47، 46، 45

براي سنجش جلب اعتماد  71/0با بارهاي عاملی  57، 56، 55، 54، 53، 52، 51هاي  سؤال

  .مناسب هستند
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  فرديبینها؛ گروهواجتماعاتحوزهدرتعاملهاي سؤالبهمربوطعاملیبارهاي -3شکل

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که مانه

ازباالترهاي اجتماعی دهی اجتماعی و تعامل با گروهي، آرامشساز اقناعهاي مؤلفهزیر

، آرامش 82/0با بارهاي عاملی باالتر از  60، 59، 58هاي  سازي با سؤال اقناع. هستند4/0

و تعامل با  75/0با بارهاي عاملی باالتر از  69، 68، 67، 66هاي  دهی اجتماعی با سؤال

قابل 70/0با بارهاي عاملی باالتر از  73، 72، 71، 70هاي  هاي اجتماعی با سؤال گروه

  .گیري هستند اندازه 
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  ها و نهادها هاي مربوط به مؤلفه تعامل در حوزه سازمان بارهاي عاملی سؤال -4شکل

  

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که همان

4/0ازباالترها و جلب مشارکت همگانی ل با سازمانحمیت سازمانی، تعامهاي مؤلفهزیر

عاملی باالتر از که داراي بار 81، 80، 79، 78، 75هاي  حمیت سازمانی با سؤال. هستند

، 86، 85، 84، 83، 82هاي  ها با سؤال گیري است، تعامل با سازمان هستند، قابل اندازه 69/0

گیري است و جلب مشارکت  تند، قابل اندازههس 73/0که داراي بارهاي عاملی باالتر از  87

گیري  هستند، قابل اندازه 8/0عاملی باالتر از که داراي بار 90، 89، 88هاي  همگانی با سؤال

  .است
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  هاي مربوط به مؤلفه هوش هیجانی بارهاي عاملی سؤال -5شکل

  

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که همان

با بار  96الی  93هاي  سؤال. هستند4/0ازکنترل هیجان و حل مسئله باالترهاي مؤلفهزیر

، 102، 101، 100، 98، 97هاي  گیري کنترل هیجان، سؤال براي اندازه 65/0عاملی باالتر از 

  .گیري حل مسئله مناسب هستند براي اندازه 71/0با بارهاي عاملی باالتر از  103
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  هاي مربوط به ارتباط کالمی بارهاي عاملی سؤال -6شکل

  

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که همان

، 105، 104هاي  سؤال. هستند4/0ازقدرت بیان و گوش دادن مؤثر باالترهاي مؤلفهزیر

با بارهاي عاملی  116الی  111هاي و سؤال 75/0با بارهاي عاملی باالتر از  109، 108، 106

  .گیري گوش دادن مؤثر مناسب هستند براي اندازه 72/0باالتر از 
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  هاي مربوط به ارتباط غیرکالمی بارهاي عاملی سؤال -7شکل

    

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که همان

با بارهاي  120الی  117هاي  سؤال. هستند4/0ازباالتر زبان بدن و احترامهاي مؤلفهزیر

براي  65/0با بارهاي عاملی باالتر از  128الی  121هاي  و سؤال 79/0عاملی باالتر از 

  .سنجش احترام مناسب هستند



  

  

  

1401، پاییز 52شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  226

  هاي مربوط به مؤلفه اقتدار بارهاي عاملی سؤال -8شکل

  

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که همان

با  137الی  134هاي  سؤال. هستند4/0ازمندي و قاطعیت باالتر جرأتهاي مؤلفهزیر

براي  68/0با بارهاي عاملی باالتر از  144الی  139هاي  و سؤال 7/0بارهاي عاملی باالتر از 

  .سنجش قاطعیت مناسب هستند
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  ط به مؤلفه تفکر منطقیهاي مربو بارهاي عاملی سؤال -9شکل

  

بهمربوطهاي سؤالعاملیبارهايکلیهشود، میمشاهدهباالشکلازگونه که همان

با  150الی  145هاي  سؤال. هستند4/0ازمثبت نگري و انتقادپذیري باالترهاي مؤلفهزیر

 66/0التر از با بارهاي عاملی با 159الی  154، 151هاي  و سؤال 71/0بارهاي عاملی باالتر از 

  .براي سنجش انتقادپذیري مناسب هستند

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي ارتباط اجتماعی  که توانمندي در برقراري ارتباطات مؤثر و داشتن مهارت نظر به این

ها در اجراي  ترین عوامل اثرگذار بر میزان موفقیت پلیس براي پلیس یکی از مهم
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محققان مختلفی در خصوص ). Kenney, 1956(ها و وظایف محوله است  مأموریت

ها و  در این بین شاخص. اند ها به بحث پرداخته هاي ارتباطی پلیس جایگاه و اهمیت مهارت

که برخی  درحالی. اند، فراوان بود وگریخته، بر آن تأکید کرده طور جسته هایی که به مؤلفه

دف تأکید داشتند برانگیز و معطوف به ه بر ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم و احساس

فرهنگی، (، و گروهی دیگر بر ارتباطات کالمی و غیرکالمی )36: 1383ساروخانی، (

,Kenney(سازمانی  سازمانی و برون ، و درون)151: 1368؛ میلر، 34: 1375 اي  ، دسته)1956

 -منفعل/رویکرد انفعالی - دفعی /دیگر به رویکردهاي ارتباطی یعنی رویکرد جذبی

. ، متمرکز بودند)Klinke, 2005: 226(رویکرد استحفاظی -تهاجمی/ رویکرد تدافعی

)DeVito, 1980 ( و)Gabe, 1981 ( مدل ارتباطاتی : بر اساس ارکان ارتباطیارتباطات را

با این . بندي کردند دسته) گرایی گشودگی، تساوي، همدلی، حمایتگري و مثبت(گانه  پنج

هاي ارتباط اجتماعی پلیس و نیز سنجش و  توصف هنوز مدل یا الگویی جامع براي مهار

مقاله حاضر به روش پیمایش و با هدف . هاي آن طراحی نگردیده است اعتباریابی شاخص

هاي ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم  ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت

توجه به الگوي  نخستین ابزاري است که با مقیاس حاضر. انتظامی امین انجام گرفته است

و  ، اسناد باالدستیتجربی هاي یافته بر مبناي هاي ارتباطی پلیس و نیز جدید مهارت

اعتبار محتوایی و . ساخته شدهاي ارتباطی پلیس  مهارترویکردهاي نظري موجود در زمینه 

علوم ارتباطات اجتماعی، (سه گروه یادشده در باالتوسط متخصصان صوري مقیاس

  .قرار گرفت تأییدمورد )علوم تربیتیشناسی و  روان

و  CVRهاي  منظور حصول روایی صوري و سازه به برآورد شاخص با این وصف به

CVI پایایی پرسشنامه با استفاده از روش . با استفاده از کارشناسان و خبرگان اقدام شد

برازندگی مدل نیز برازش خوبی را  هاي شاخصهمچنین، . همسانی درونی سنجیده شد

قرار  تأییدنیز مورد ) که در زیر خواهد آمد(پژوهش در این زمینه را  هاي یافتهنشان داد و 

 یهاي ارتباط اجتماع ابزار سنجش مهارت یابیساخت و اعتباراین تحقیق با هدف . گرفتند

  :، در پی پاسخ به این چهار پرسش بودنیام یدانشگاه علوم انتظام انیدانشجو
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چهازامینانتظامیعلومدانشگاهدانشجویانرتباطیاهاي مهارتسنجشابزار-

  است؟شدهتشکیلهایی گویه

امینانتظامیعلومدانشگاهدانشجویاناجتماعیارتباطهاي مهارتسنجشابزارآیا-

  است؟رواییداراي

امینانتظامیعلومدانشگاهدانشجویاناجتماعیارتباطهاي مهارتسنجشآیا ابزار-

است؟پایاییداراي

  هستند؟مناسببرازشدارايپرسشنامهگیري اندازهمختلفهاي آیا مدل-

پرسشنامه باال نیز اشاره شد، در که گونه  همانهاي دوم تا چهارم، در خصوص سؤال

گیري  هاي اندازهمدل هیکل ینچن مناسب برخوردار بوده و هم ییایو پا ییاز رواشده،ساخته

نتایج بدست آمده از اعتباریابی مقیاس .استوردار پرسشنامه از برازش مناسب برخ

مقیاس از دقت،عناصر  مجموعهدانشجویان پلیس نشان داد که هاي ارتباطی  مهارت

به نتایج  توان اي که می گونه به. اعتمادپذیري، قابلیت تکرار و پایایی مناسبی برخوردار است

و نیز مطالعات و ها  پلیسهاي ارتباط اجتماعی  مهارتگیري  بدست آمده از اندازه

هاي  حذف گویهبا دیگر،  عبارت به.وابسته اعتماد کرد هاي زمینهآتی در  هاي پژوهش

نشان  که بدست آمد97/0کل مقیاس با آلفاي کرونباخ  اعتبار نهایی نامناسب، ضریب

  .دقابل قبولی برخوردار باش پایاییاز  تواند میها بدست آمده از آن هاي نمرهکه  دهد می

اجتماعی از چه ارتباطهاي مهارتسنجشابزار«اما در خصوص پرسش اول

 ها نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده:مشخص گردید که در»هایی تشکیل شده است؟ گویه

یهگو 195نشان داد که از ها  فرض گیري پس از تأمین کلیه پیش تأییدي در قالب مدل اندازه

گانۀ  هاي نه مؤلفهگویه با  131،اجتماعی دانشجویان پلیس مهارت ارتباطشناسایی شده براي

در این . یید قرار گرفتندتأهاي نهایی پرسشنامه مورد  عنوان سؤال ند و بههمبستگی داشتخود،

شاخص بود که از میان آنها یازده شاخص حذف گردید و  69و  مؤلفه5بین بعد فردي با 

شاخص بود که پس از  22و  مؤلفه5انی با سازم بعد درون.یل یافتتقلگویه  58به  کالً

و  مؤلفه11و بعد برون سازمان با . گویه تقلیل یافت 17گویه به  5مقیاس سنجی با حذف 

  .گویه تقلیل یافت 22گویه به  11شاخص بود که با حذف  33
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سازمانی،  درون و برون شده انجامتحقیقات  اگرچههاي این الگو  در تحلیل شاخص

پلیس اختصاص داشتند، با این وصف ساخت، اعتباریابی و سنجش  کمتر به موضوع

و معلمان،  آموزانپزشکی، پرستاري، دانش : ها مانند هاي ارتباطی در برخی حوزه مهارت

به سبب حجم باالي . کم هم نیست ها آن، که البته تعداد شده انجام...و استاداندانشجویان و 

ارتباط اجتماعی دانشجویان پلیس، در این  هاي هاي الگوي مهارت و شاخص ها مؤلفه

ي این الگو ها مؤلفهبا تعدادي از  ها آنهاي تحقیقات و ارتباط  قسمت تنها به برخی از یافته

  .شده است نظر صرفها  و شاخص ها مؤلفهشود و از مابقی  اشاره می

 ذاردنگاحترامو  زبان بدنبا دو زیر مؤلفه): بعد فردي الگو(کالمی ارتباطمؤلفه

هاي ایستادن مطابق با آداب در شرایط  گویه حاوي شاخصچهارازبدنزبان. باشد می

مختلف، اهمیت به ارتباط چشمی، تنظیم زاویه بدن و انتخاب مناسب لباس براي 

این یافته با تحقیق شهیدي رضوي . استهاي مختلف تشکیل شده پوشیدن در موقعیت

مک ین این یافته با نظریات ریچموند و چن هم. مطابقت داشت) 1396(و حسنی

ماروین، ناوارو و »فرديمیانروابطدررفتار کالمی«مندرج در ) 1388(یکروسک

، »بدنزباندقیقکنند؟ تعبیر میفکرچهبهدیگرانبفهمیمکجااز«مندرج در) 1391(

  .همخوانی دارد» موفقیتبرايبدنزبان«مندرج در )1392(باودن

پذیري اطاعتيها مؤلفهبا زیر : )سازمانی الگو بعد درون(مأموریت اياجرمؤلفه

 سازمانی بودند که محققانی مانند ترین ابعاد درون مهم ازجملهسازيسنجی، تصمیمموقعیت

نزدیک ) 2012(1وپورتیترواتا و نو ) 1388(یديخورشو ) 1400(رضازاده و همکاران 

قدرت ) موقعیت سنجی(هاي حساس  در موقعیتد که ده ها نشان می براي نمونه یافته. بود

، و برقراري ارتباطات با آنها تا اندازه زیادي از خشونت بالقوه وگو گفتهمدلی با مردم، 

  .کند پیشگیري می

                                                  
1. Trewartha & Newport
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فنون  مؤلفهبا دو زیر  ):سازمانی الگو بعد درون(همکاران باتعاملمؤلفه

ياریبختد، احمدي مقدم و پژوهش احمدوندهد که  نشان می کار گروهی و مشورت

ها، يردها، همکاردر حوزه تعامالت و برخو يتوانمندساز ياز محورها یکی) 1388(

اذعان داشتند که ) 1377(کسونیو دساندرزی، هارج .است مشاوره و مشورتویژه  به

  .داشته باشند يو همکار یهمدل گریکدیبا  دیاعضا با میتیک تیموفق يبرا

 مؤلفهسه زیر در این): سازمانی الگو بعد برون(هاسازمانهحوزدرتعاملمؤلفه

ها  ، تعامل با سازمان)سازمانی يها دفاع از هویت و ارزش(یحمیت سازمان. وجود داشت

گویه با هفتسازمانی ازحمیت. ، جلب مشارکت همگانی)دولتی و غیردولتی(

ي به کار، مند ، عالقهیانمشکالت سازم ي به دلیلتعهدات کارنگذاشتن  پا یرزهاي  شاخص

به فکر مسائل ی، زندگ یاصل تیاولوعنوان  بهکار ي، کار فیوظالذت بردن از انجام 

 شغل و نقشو از منافع خودم به نفع سازمان  یپوش چشمي بودن در خارج از سازمان، کار

 نوعی در یافته تحقیقات ها به این گویه. استشدهتشکیلرسالت و هدف سازمان  داشتن در

  .وجود داشت) 1400(و رضازاده و همکاران  )1395(مصطفائیو صمدي 

  :ترین محدودیت هاي این تحقیق عبارت اند از مهم

ابزار  یابیمسلح و عدم ارز نیروهايبه مطالعات مشابه در سطح نخست، عدم دسترسی 

 یارتباط اجتماع هاي مهارتدهندة ارائهحِمسل نیروهايهاي دانشگاه ریدر سا ادشدهی

  .آن پذیري تعمیمتیاز قابل نانیمنظور اطم به

هاي جهان و نیز نیروهاي امنیتی  تواند منبعی بر سایر پلیس نامه می این پرسشدوم،

ن است کی دیگر ممتمعیهاي ج گروه رسشنامه درپراي این جه اتالب. قرار گیرد مورداستفاده

تواند در استحکام  محققان میباشد که اجراي آن توسط ه تداشبه همراه را نتایج متفاوتی 

ها باید جانب  درونی و افزایش صحت آن مؤثر باشد، لکن در تعمیم نتایج به سایر پلیس

  .احتیاط را رعایت کرد

 میالزم است در تعم شده انجامپلیس مردان انیپژوهش در م نیا نکهیبا توجه به اسوم، 

 195م، اگرچه تحلیل عاملی چهار .شود تیرعا اطیجانب احت پلیس زنان يآن برا جینتا
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ها  رسد هنوز تعداد گویه گویه انجامید، با این وصف به نظر می 131گویه در نهایت به 

  .نسبت به سایر ابزارهاي سنجش زیاد است

با ضرایب  مهارت ارتباط اجتماعیکه پرسشنامه  داداین مطالعه نشان به هر ترتیب، 

مهارت ارتباط ابزاري مناسب براي سنجش و نیز همسانی درونی مطلوب، روایی و پایایی

توان نسبت به هنجاریابی آن در دانشجویان اقدام  و می استدانشجویان پلیس اجتماعی

گیري مهارت ارتباطی داوطلبان ورود به  نامه همچنین ابزاري براي اندازه این پرسش. کرد

بزار مناسبی براي تواند ا هاست و می جرگه پلیسی قبل از ورود و بعد از اتمام آموزش

  .هاي ارتباطی آنها باشد انتخاب داوطلبان پلیسی با تأکید بر مهارت
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  منابع

، بررسی میزان تـأثیر  )1383. (زاده، علی و کاظم نژاد، انوشیروانعماداحمدیان یزدي، ناهید؛-

هاي بهداشـت خـانواده بـر رضـایتمندي      هاي ارتباطات میان فردي به کاردان آموزش مهارت

هــاي  پــژوهش. 1381ن آنهــا در مراکــز بهداشــتی درمــانی شــهري مشــهد در ســال  مــراجعی

  .18-11: 2شماره،7دوره  ،)علوم پزشکی مدرس(شناسی زیستی  آسیب

معیار : مسعود فرهمندفر، تهران: ، ترجمهزبان بدن براي موفقیت، )1392(.باودن، مارك-

.اندیشه

طراحی الگوي ). 1388(.اري، حسنمحمد؛ احمدي مقدم، اسماعیل و بختی علیاحمدوند،-

: 2، شمار4دوره  ،مدیریت انتظامی هاي پژوهشناجا، توانمندسازي فرماندهان و مدیران

139-161.

مرکز تحقیقات و : علی رستمی، تهران: ، ترجمهارتباطات اقناعی، )1376. (بینگر، اتولر-

.اي صداوسیما مطالعات سنجش برنامه

فصلنامه سازي منزلت اجتماعی پلیس، ، شاخص)1395(.پور، آرش و خضري، فرشید حسن-

.43-25: 3شماره،18دوره،هاي دانش انتظامی پژوهش

ها و ابعاد بومی رفتار  ، ساخت و اعتباریابی شاخص)1397. (حسین زاده سلجوقی، محمدجواد-

: 22شماره ،1397، دورهفصلنامه مدیریت منابع در نیروي انتظامیشهروندي سازمانی،

143-164.

.یسطرون: مدیریت و رهبري آموزشی، تهران،)1388(.خورشیدي، عباس-

. مهر، رضاداستان، نصیر؛ رجبی، غالمرضا ؛ خوش کنش، ابوالقاسم و خجسته-

. هاي ارتباطی زنان و مردان متأهل شهر تهران ،ساخت و اعتبار یابی مقیاس مهارت)1389(

.38-27: 1شماره ، دوره اول،شناختی هاي روان ها و مدل روش

الگوي ،)1400( .دعاگویان، داود؛ رضازاده، اکبر؛ عبدالرحمانی، رضا و پویافر، محمدرضا-

دوفصلنامه علمی  .سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین مهارت ارتباطاتی برون

.34-3:28شماره،15، دورهمطالعات پلیس زن

، طراحی الگوي جامع )1399(.افر، محمدرضارضازاده، اکبر؛ عبدالرحمانی، رضا و پوی-

دو فصلنامه علمی شناختی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین،  شناختی جامعه تربیت روان

.94-33:71شماره ،14دوره،مطالعات پلیس زن
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: ترجمه پلیس و جامعه،، )2018. (گري، کردنر، و برد، سمیثکنث، نوواك؛روبرگ، روي؛-

.دانشگاه علوم انتظامی امین: هرانمحمد هاشمی، ت

رفتار غیرکالمی در روابط میان ، )1388(.ریچموند، ویرجینیا و مک کروسکی، جیمزسی-

.دانژه: تهرانسادات موسوي،پور و فاطمه ژیال عبداله: مترجمان فردي،

ري ، طراحی ابزا)1394(.سادات شریعت زاده، نفیسه؛ طباطبایی، سید مهدي و بهادر، حمیداهللا-

فصلنامه علمی .هاي ارتباطی دانشجویان توانبخشی بر اساس مدل کار کف ارزیابی مهارت

.56-50: 4، شماره4دورهپژوهشی طب توانبخشی،  –

.اطالعات: تهران، )اصول و مبانی(شناسی ارتباطات  جامعه ،)1383. (ساروخانی، باقر-

حبیب اله : ترجمه،وابط انسانیتجربه ارتباطات در ر، )1376(.سوسمان، الیل و دیپ، سام-

.انتشارات دانشگاه فردوسی: دعایی، مشهد

. ام؛ دینا آر، لوین؛ هربرت زد، وانگ؛ ارون تی، اولسون و فلیـپ آر، هـریس  .شوستا، رابرت-

در جوامع :راهبردهایی براي حفظ صلح: هاي چند فرهنگی اجراي قانون در محیط، )1395(

.دانشگاه علوم انتظامی امین: تهران،حمیدرضا شهروسوند: ،ترجمهمتنوع

تحلیل عملکرد زبان بدن در انتقال مفاهیم ). 1396. (شهیدي رضوي، عطیه و حسنی، غالمرضا-

ترویجی  -دو فصلنَامه علمیهاي پادشاهان قاجاري،  هاي عکس بصري، به استناد چهره

.45-35: 14شماره ،6دوره،پژوهش هنر

سـاخت و  ). 1396. (حسـین احمدي، محسن و سـلیمی، سـید   صالحی، علیرضا؛ دوران، بهناز؛-

، 6دوره ،طـب انتظـامی  هـاي شخصـیتی پلـیس راهـور ایـران،       نامه ویژگـی  اعتباریابی پرسش

.230-221:3شماره 

هاي ارتباطی مدیران و  ، مطالعه رابطه میزان مهارت)1395. (صمدي، مهران و مصطفائی، ناهید-

ی در بین کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ادراك عدالت سازمانی با رضایت شغل

.122-105: 31، شماره 8دورهشناسی، مطالعات جامعه

سازي و ، ساخت، پایا)1395. (عباسپور، عباس؛ مجتبی زاده، محمد و اکرادي، احسان-

. گیري براي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران اعتباریابی ابزار اندازه

.228-201: 24، شماره6دوره ،گیري تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی زهفصلنامه اندا

: ، تهرانارتباطات اجتماعی پلیس، )1398(.زاده، اصحابعبدالرحمانی، رضا و حبیب-

.معاونت آموزش. دانشگاه علوم انتظامی
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وندان ، بررسی اعتماد شهر)1395(.گالبی، فاطمه و مفاخري، اقبالعلیزاده اقدم، محمدباقر؛-

و  تیامن يراهبرد هاي پژوهشاي و عملکرد پلیس،  به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه

.20-3:1شماره،سال پنجمی،نظم اجتماع

.سازمان مدیریت صنعتی: ، تهرانشایستگی مدیریتی ،)1379. (غفاریان، وفا-

.اسالمی دانشگاه آزاد: ، میبدارتباطات غیرکالمی، )1375(. اکبر فرهنگی، علی-

، ساخت و )1394(. محمدي، مهدي؛ دوران، بهناز؛ ربیعی، مهدي و سلیمی، سیدحسین-

، شماره4، دورهطب انتظامیاعتباریابی ابزار سنجش میزان استفاده از مهارت زبان زندگی،

3 :161-170.

هـاي اجتمـاعی و ارتبـاطی مـؤثر بـر       شـناختی مهـارت  ، بررسـی جامعـه  )1393(.معینی، مهدي-

دانشـگاه  رسـاله دکتـري،  مطالعه موردي شهر شـیراز،  (رندگی رفتارهاي پرخطر جوانانبازدا

.دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی: شیراز

کنند؟ تعبیر  از کجا بفهمیم دیگران به چه فکر می، )1391. (ناوارو، جو و ماروین، کارلینز-

.راشین:آزاده مبشر،تهران: ، ترجمهدقیق زبان بدن

: ، اصفهانروش شناخت و آموزش: اصول و مبانی گفتگو، )1394(. ، محمدرضانیستانی-

.انتشارات آموخته

، طراحی و )1390. (الدین وکیلی، محمد؛ مسعود؛ حیدرنیا، علیرضا و نیکنامی، شمس-

میان فردي در جمعیت رابطان ) ا.م.س.ا(هاي ارتباطی  سنجی ابزار سنجش مهارت روان

نشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله داسالمت شهر زنجان، 

.19-5: 1، شماره18دوره،)حیات(

هاي اجتماعی در  مهارت، )1377. (هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین و دیکسون، دیوید-

.رشد: خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، تهران: ، ترجمهارتباطات میان فردي

منزلت اجتماعی پلیس با میزان  رابطه،)1386. (رضاالیاسی، محمدحسین و رادان، احمد-

.76-56: 20شماره،4دوره.نشریه امنیتاحساس امنیت شهروندان تهرانی، 

، اعتباریابی ابزار عملکرد شخصیتی فرماندهان و )1392. (یونسی، جلیل و اله زمانپور، عنایت- 

.40- 13: 25، شماره  و بازرسیفصلنامه نظارت  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي،: مدیران ناجا
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، ساخت و اعتباریابی )1389. (ها، هومان و رفیعی، حسن یارمحمدي واصل، مسیب؛ نارنجی-

، فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعیهاي مهارت زندگی در افراد وابسته به مواد،  آزمون
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