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چکیده
ارتباطات موفق در تمامی دنیا به يک اولويت اصلی تبدديل
شده است .هدف پژوهش حاضر تهیه و تدوين ابزاری
استاندارد در حیطه شبکههای اجتماعی بدوده اسدت.
مرور پیشینه و مبانی نظری حداکی از آن اسدت کده
عوامل متعددی بر شبکههای اجتماعی موثر است اما
در اين زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی شدبکه-
های اجتماعی طراحی نشده اسدت .پدا از بررسدی
مبانی نظری و ادبیدات پدژوهش و شناسدايی عوامدل
مختلف و مصداحبه بدا  17صداح نظدران رسدانه و
شبکههای اجتماعی ابدزار  21سدوالی تهیده گرديدد.
همچنین اين مقیاس «شبکههای اجتماعی» توسد
 211نفر از کارشناسان و صاح نظدران بده صدورت
گزينش تصادفی پر گرديده است .برای تعیین پايايی

امیرتاش4

Abstract
Successful communications have
become a top priority around the
world. The purpose of this study was
to develop a standard tool in social
networks. The review of history and
the theoretical basics suggest that
several factors have impact on social
networks, but no credible tools have
been designed to reveal social
networks.
After
studying
the
theoretical basics and previous
literature, identifying various factors
and interviewing with 17 media and
social networks experts, 21-item
toolkit was prepared. Also, this "social
networks" scale is filled out by a
random selection of 211 experts.

 .1نويسنده مسئول :دکتری مديريت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
Email: hzokaa@yahoo.com
 .2استاديار گروه مديريت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 .3استادگروه مديريت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 .4استاديار گروه مديريت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
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سواالت از آلفای کرونباخ استفاده گرديد .روايی سازه
و تحلیلها توسد ندرا افزارهدای  SPSSنسدخه 22
صورت گرفت .پرسشنامه تحت عوامل اطالعرسدانی،
اعتمدداد و تنددوع و گسددتردگی مددورد تحلیددل عام دل
اکتشافی ،پايايی و روايی قرار گرفدت .همچندین و در
نهايت مشخص گرديد که ابزار دارای روايی و پايدايی
مناس و ويژگیهای مطلوب روانسنجی مدیباشدد.
اين ابزار میان دست اندرکاران برنامدههدای ورزشدی
صدا و سیمای جمهدوری اسدالمی ايدران اسدتاندارد
گرديده است و پیشنهاد میشود ايدن ابدزار در سداير
جوامع نیز مورد بومیسازی قرار گیرد.
واژههایکلیدددددی استانداردسددددازی مقیدددداس
شدددبکههدددای اجتمددداعی ،برنامدددههدددای ورزشدددی،
دستاندرکاران برنامههدای ورزشدی صددا و سدیمای
جمهوری اسالمی ايران

Cronbach's alpha was used to
determine the reliability of the
questions. Structural validity and
analysis were performed by SPSS 22
software. Questionnaire was analyzed
in terms of exploratory, reliability and
validity factors under the informing,
trust, diversity and broadness factors.
Finally, it was found that this tool had
appropriate validity and reliability and
desirable psychometric characteristics.
This tool has been standardized for the
people who contribute to making
sports programs of the Islamic
Republic of Iran Broadcasting and it is
recommended that this tool should be
customized to be applied in other
communities.
Keywords:
IRIB People who
contribute to making sports programs,
Social
Networks
Scale
Standardization, Sports Programs

مقدمه
امروزه منابع انسانی غنی در سازمانهای کارآمد ،جزو مهمترين دارايیهای سرمايههای
سازمانها محسوب میشوند (جسیک .)2018 ،با کمک چنین گنجی ،اتخاذ مناس سیاستهای
سازمانی و تدوين راهبردهای مناس شغلی میتوانند زمینه رشد و توسعه سازمان و کشورها فراهم
شود (لوری .)2018،جامعه شناسان اغل معتقدند که منابع شکلدهندهی جوامع گذشته مشخص
بوده است اما امروزه منابع تحت دستخوش تغییر و دگرگونی واقع شده است (ريچر و همکاران1،
 .)2018در گذشته افراد در محی های کوچک و بسته زندگی میکردند و کمتر با دنیای خارج
ارتباط داشتند؛ اما امروزه به دنبال مدرنیته و ظهور فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی نقش
مکان بسیار کمرنگ شده است؛ زيرا رسانهها و فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی میتوانند فرد
را از مکان خود او جدا کنند و به جهان پیوند بزنند (خانی جزنی.)1388 ،

1Reicher et al
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امروزه ،يکی از مهمترين مباحث مورد توجه انديشمندان اجتماعی که میتواند بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر جامعه تأثیرگذار شبکههای اجتماعی میباشند (سوالرد و همکاران.)2018 1،
ارتباطات اجتماعی و افزايش دانش اجتماعی هم بر بهرهوری افراد و گروهها تأثیر میگذارند
(پونتاا.)2016 2،
در اين میان صدا سیما نیز نقش اساسی و کلیدی در کارکرد ،اطالعرسانی و آموزش و
فرهنگسازی شبکههای اجتماعی دارد (شیبانی .)1396 ،سازمانهای ورزشی عصر حاضر بهطور
مداوا در معرض تغییرات عجی شبکه های اجتماعی قرار دارند و ضروری است تا اين سازمانها
برای حفظ رسالت خود از طريق يادگیری و ساير روشهای علمی عملکرد خود و شبکههای
اجتماعی را غنی سازند (لوری .)2017 ،شبکههای اجتماعی اينترنتی پايگاه يا مجموعه پايگاههايی
هستند که امکانی فراهم میآورد تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با
ديگران به اشتراك بگذارند و ديگران هم اين افکار و فعالیتها را با آنان سهیم شوند .يک شبکه
اجتماعی ،مجموعهای از سروياهای مبنی بر وب است که اين امکان را برای اشخاص فراهم
میآورد که توصیفهای عمومی يا خصوصی برای خود ايجاد کنند ،يا با ديگر اعضای شبکه ارتباط
برقرار کنند ،منابع خود را با آنها به اشتراك بگذارند و از میان توصیفهای عمومی ديگر افراد،
برای يافتن اتصاالت جديد استفاده کنند (بويد و الیسون .)2007 3،بهطورکلی در تعريف شبکههای
اجتماعی میتوان گفت شبکههای اجتماعی سراچههايی هستند که از يک سايت ساده مانند موتور
جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ايمیل و امکانات ديگر خاصیت اشتراكگذاری را به
کاربران خود ارائه میدهند .شبکههای اجتماعی ،محل گردهمايی صدها میلیون کاربر اينترنت است
که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنا و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند .سیتز و فیروز
( )2015در واقع شبکههای اجتماعی برای افزايش و تقويت تعاملت اجتماعی در فضای مجازی
طراحیشدهاند .
نصیری و همکاران ( )1391معتقد است که احتما اال استفاده آزاد از امکاناتی چون اينترنت و
شبکههای اجتماعی مجازی در خانوادههايی بیشتر رواج دارد که اعتقادات و باورها و سواد آنان
ضعیفتر از ديگر خانوادهها است؛ اما اين مسئله از عامل ديگری نیز سرچشمه میگیرد و آن اين
است که چون در جامعه ما از اينترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی و ماهواره اکثراا بهصورت منطقی
استفاده نمیشود و اين رسانهها و امکانات اطالعاتی و ارتباطاتی ،بیشتر مروج فرهنگ مادی نگری و
لذتجو و فردگرايانه غربی هستند در واقع ،در دنیای کنونی که انفجار اطالعات در آن به وقوع
1Soulard et al
2Putnam
3Boyed & Alison
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پیوسته و بخش عظیمی از انسانها و بهويژه جوانان در معرض پیامدهای آن قرارگرفتهاند ،که
چهبسا از ديگر کشورها بر اساس اثر مستقیم شبکههای اجتماعی ،تأثیر میپذيرند (علیمحمد،
 .)1394ابزار مناس و استاندارد در راستای شبکههای اجتماعی کار را برای ساير محققان آسان
میسازد.
کاراکا و همکارانش ( )2019به استانداردسازی پرسدشنامده شدبکههدای اجتمداعی میدان 267
دانشجو و فارغ تحصیل صورت گرفت که ابزار دارای پايايی  0/87بوده است و تحلیل عامل اکتشافی
بددرای پرسشددنامه  26سددوالی روايددی سددازه را تايیددد کددرد .همچنددین بشددیر و گوبتددا ( )2018بدده
استانداردسازی پرسشنامه سرمايه اجتماعی پرداخدت کده تحقیدق میدان  420دانشدجويان هنددی
مقاطع تحصیلی باال در میان شبکههای اجتماعی تويتر ،فیا بدوك ،لیندک ايدن ،اورکدوت ،گوگدل
پالس صورت گرفت و دارای پايايی (آلفای )0/8و روايی مطلوب بوده که روايدی سدازه چهدار عامدل
شبکه برای کس دانش ،کس روابد اجتمداعی ،تفدري و سدرگرمی و کسد آگداهی و اطالعدات
مشخص گرديد .و همچنین لی وزنک ( )2015به بررسی روايی و پايايی ابزار شدبکههدای اجتمداعی
براساس روش خودگزارش دهی میان افراد تحصیل کرده ،پرداخته و نتايج تحلیدل عامدل اکتشدافی
بیانگر اين بوده است که ابزار دارای اعتبار و پايدايی مناسد  ،دارای سده خدرده مقیداس اطمیندان،
اطالعات ،ارتباطات بوده و همچنین پايايی يا آلفای  0/8بوده است و همچنین هويسن و همکدارانش
( )2011که ابزار دارای روايی سازه و پايايی به روش دونیمده سدازی بدوده اسدت مطالعدات نگاشدته
اندك پیرامون ابزار استاندارد برای شبکههای اجتماعی ما را به استاندارد سازی ابزار حاضر واداشت.
روش
پژوهش حاضر در چهارچوب رويکرد ابزارسازی صورت گرفته است که در ابتدا با روش مصاحبه
ژرف نگر به صورت هدايت شده ابزار گردآوری شده است و  10نفر از متخصصین و صاح نظران
رسانه و شبکههای اجتماعی ابزار را مورد بررسی روايی محتوايی قرار دادند و پرسشنامهای شامل
 21گويه تهیه گرديد که دارای زير مقیاسهای گستردگی و تنوع ،اطالعرسانی و اعتماد بوده است
که پرسشنامه توس  211نفر از کارشناسان و صاح نظران شبکههای اجتماعی بصورت گزينش
تصادفی پر شده است .همچنین برای تعیین پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شده و سپا تحلیل
عامل اکتشافی توس نراافزارهای  SPSSنسخه  22صورت گرفت.
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یافته ها
اکتشافی1يکی

از رويکردهای آماری است که در آن اعتبار ابزار مورد استفاده مورد بررسی
تحلیل عاملی
قرار میگیرد .به اين منظور برای رسیدن به هدف مورد نظر بايستی به  4سؤال زير پاسخ داده شد .
سؤال ( )1آیا مجموعهای از معرفها به تعداد کمتری از عوامل (حداقل یک عامل) قابل تقلیل
است؟
سؤال ناابرده اولین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،به
اين منظور از آزمون بار تلت2و آزمون کفايت نمونهگیری3استفاده شد.
جدول 1میزان تفاوت بین دو ماتریس بر اساس آزمون بارتلت
KMO

آماره بار تلت (توزیع کائی-

درجه آزادی

سطح معناداری

اسکوئر)
7143/579

0/938

210

0/001

بر حس مقادير برآورد شده توزيع کائیاسکوئر برای تفاوت میانگین بین دو ماتريا در سط خطای
 0/001معنادار است ،به عبارتی ديگر مقدار خطای آن برابر با  0/001است و از آنجا که اين مقدار خطای از
 0/05کمتر است ،لذا میتوان گفت توزيع دو ماتريا با هم برابر نیستند .در نتیجه شرط حداقلی برای پاسخ
به سؤال برقرار شد؛ اما يکی ديگر از معیارهای که در ارتباط با سؤال اول بايستی به آن پاسخ داده شود ،معیار
کفايت نمونهگیری است که برای فهم بهتر آن از جدول زير که استانداردهای اين معیار معرفی میکند استفاده
شده است.
جدول  2میزان تفاوت بین دو ماتریس بر اساس آزمون بارتلت
دامنه

وضعیت

بزرگتر از 0/90

عالی

 0/80تا 0/90

بسیار خوب

 0/70تا 0/79

خوب

 0/60تا 69
 0/50تا 0/59
کمتر از 0/50

متوس
قابلقبول
غیرقابلقبول
1Exploratory factor analysis
2Bartlett's test
3Kaisre-Meyre-Olkin measure of sampling adequacy
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با استناد به نتايج جدول باال مشخص میشود که واريانا مشترك بین عاملها باالسدت و حدداقل يدک
عامل استخراج خواهد شد ،به عبارتی ديگر در نمونهای که مطالعه شد و تحلیل عداملی بدر روی آنهدا انجداا
گرفت کوواريانا به اندازه کافی وجود دارد ،در واقع میتوان گفدت ضدراي همبسدتگی بده انددازهای بدزرگ
هستند که قابلیت اجرای تحلیل عاملی را به دست میدهند ،چرا که مقددار معیدار کفايدت نموندهای در ايدن
پژوهش برابر با ( )0/938حاصل گرديد که نه تنها وضعیت بسیار خوبی را رقم میزند بلکه نشان میدهد کده
واريانا مشترك بین آزمون قابلقبول و با معنا و مفهوا است .در نتیجه میتوان گفت مجموعهای از معرفها
به تعداد کمتری از عوامل (حداقل يک عامل) قابل تقلیل است.
سؤال ( )2معرفها به چند عامل قابل تقلیل است؟
سؤال ناابرده دومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،به
اين منظور از آزمون آماره ويژه مقدار1و نمودار سنگريزه2استفاده شد.
جدول  3برآورد واریانس استخراجشده با استفاده از ویژهمقدار
اجزاء

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10/806
2/070
1/790
0/869
0/678
0/655
0/522
0/433
0/396
0/363
0/327
0/312
0/301
0/250
0/218
0/211

51/457
9/856
8/524
4/139
3/227
3/168
2/486
2/064
1/885
1/728
1/557
1/488
1/433
1/191
1/037
1/007

51/457
61/313
69/836
73/976
77/203
80/371
82/857
84/921
86/807
88/535
90/092
91/580
93/013
94/204
95/241
96/248
1Eigenvalue
2Screeplot
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اجزاء

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

17
18
19
20
21

0/201
0/171
0/163
0/132
0/121

0/959
0/813
0/775
0/630
0/575

97/207
98/020
98/795
99/425
100/00
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با توجه به مقادير برآورد شده  21معرف هرکداا يک واحد واريانا دارند .در اين بین عامل اول 10/806
واحد واريانا از کل  21واحد را واريانا جدا میکند .در واقع عامل اول  51/457درصدد واريدانا را از کدل
وارياناهای موجود در  21واحد تبیین میکند .عامل دوا که از مجموع واريدانا باقیماندده اسدتخراج شدده
است توانسته  2/070واريانا باقیمانده را تبیین کند و در مجموع در مقايسه با  21واحد واريانا مقدار ويژه
مقدار آن برابر با  9/856درصد شده است .همچنین مشخص شد که عامل سدوا  1/790درصدد از واريدانا
باقیمانده را استخراج میکند .لذا با اين نتیجه میتوان گفت که عاملهای اول ،دوا و سوا بده لحداآ آمداری
توجیه دارند ،درحالیکه عاملهای پايینتر از آنها فاقد توجیه آماری هستند .چراکه مقدار واريانا موجود در
هرکداا از آنها از مقدار واريانا موجود در هرکداا از معرفها کمتر است ،درنتیجه تنها عاملهای اول ،دوا و
سوا به لحاآ آماری با معنا و مفهوا است.

نمودار  1عاملهای استخراجشده با استفاده از نمودار سنگریزه
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بر اساس نتايج حاصلشده در نمودار سنگريز که در محور  xآن عاملهای استخراج شده قرار دارند ،تنها
سه عامل توانستهاند مقدار واريانا بیشتر از واريانا هر معرف را به دست آوردند کده بدر همدین اسداس بدا
استفاده از خ مرجع (خ قرمز) تنها عوامل اول ،دوا و سوا با معنا و مفهوا هستند.
سؤال ( )3هر معرف بر روی کدام عامل بارگذاری میشود؟
سؤال ناابرده سومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،به
اين منظور از بارهای عاملی استفاده شد.
در اين بخش نقاط برش بارهای عاملی بر اساس جدول استیونز )2002(1برابر با  0/512انتخاب گرديد؛ و
برای اينکه مشخص شد چه معرفی بر روی کداا عامل و با چه وزنی بارگذاری میشدود از رويکدرد چدرخش
مايل استفاده شد.
جدول  4بارگذاری بارهای عاملی با استفاده از چرخش مایل
عاملها

معرفها
1
تنوع و گستردگی3 -
تنوع و گستردگی2 -
تنوع و گستردگی1 -
تنوع و گستردگی4 -
تنوع و گستردگی6 -
تنوع و گستردگی7 -
تنوع و گستردگی5 -
اطالعرسانی4 -
اطالعرسانی3 -
اطالعرسانی7 -
اطالعرسانی5 -
اطالعرسانی2 -
اطالعرسانی6 -
اطالعرسانی1 -
اعتماد7 -

2

3

0/838
0/828
0/817
0/777
0/760
0/724
0/635
0/792
0/791
0/766
0/765
0/728
0/706
0/689
0/842

1Stevense
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عامل ها
1

3

2

0/826
0/817
0/747
0/706
0/694
0/566

اعتماد5 -
اعتماد6 -
اعتماد4 -
اعتماد2 -
اعتماد3 -
اعتماد1 -

با استناد به نتايج جدول باال مشخص شد که چه معرفی بر روی کداا عامل بارگذاری مدیشدود ،بدر روی
عامل اول معرفهای (تنوع و گستردگی  1تا  )7بارگذاری شد .بر روی عامل دوا معرفهای (اطالعرسانی  1تا
 )7و بر روی عامل سوا معرفهای (اعتماد  1تا  )7بارگذاری شد.
سؤال ( )4چه نامی میتوان برای عاملهای استخراجشده گذاشت؟
سؤال ناابرده آخرين مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،به
اين منظور از عبارت معرفها استفاده شد.
جدول  5نامگذاری عاملها بر اساس معرفهای استخراجشده
عاملها
1
تنوع و گستردگی

2
اطالعرسانی

3
اعتماد

بر اساس نتايج جدول باال در اين پژوهش تنوع و گستردگی عامل اول ،اطالعرسانی عامدل دوا و اعتمداد
عامل سوا نااگذاری میگردد.
جدول  6مقادیر بارهای عاملی متغیر شبکههای اجتماعی
معرف
SH_1
SH_2
SH_3
SH_4

λ
0/626
0/680
0/716
0/678

T-Value
15/583
34/247
38/172
34/726

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
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λ
0/838
0/804
0/836
0/844
0/836
0/858
0/867
0/875
0/872
0/851
0/866
0/855
0/871
0/823
0/868
0/810
0/626

معرف
SH_5
SH_6
SH_7
SH_8
SH_9
SH_10
SH_11
SH_12
SH_13
SH_14
SH_15
SH_16
SH_17
SH_18
SH_19
SH_20
SH_21

T-Value
29/104
33/119
17/262
20/657
27/953
31/511
17/893
50/706
35/445
51/157
44/338
43/243
38/265
45/315
50/330
40/070
29/381

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

جدول  ،6بارهای عاملی ( )λرا برای هريک از معرفهای شبکههای اجتمداعی نشدان مدیدهدد.
بنابر نتايج بهدستآمده مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار ( )0/626-0/875از نقطه برش  0/5و
مقدار آماره تی آنها نیز از نقطه برش  2/567بزرگتر بود ( )P>0/01که نشان از اطمینان به سدازه
دارد.
در پژوهش حاضر نیز بهمنظور بررسی پايايی (قابلیدت اعتمداد) ابدزار سدنجش متغیرهدا ضدري
آلفای کرونباخ محاسبه گرديد:
جدول  7برآورد ضریب آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

مقدار آلفا

تنوع وگستردگی

0/836

اطالع رسانی

0/773
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متغیر

مقدار آلفا

اعتماد

0/831

شبکههای اجتماعی

0/878
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بحث و نتیجه گیری
هدف اين پژوهش تدوين و آزمون استانداردسازی پرسشنامه شبکههای اجتماعی برای
دستاندرکاران برنامههای ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران بود.
امروزه با توجه به حضور در عصر اينترنت و استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی و نیز انتشدار
پیااهايی با مضمون متفاوت سیاسی ،اجتماعی و اقتصدادی نیداز بده اسدتفاده بهینده از شدبکههدای
اجتماعی ملموستر شده است؛ بنابراين با تصوي قوانین ،کس آمدوزشهدای تخصصدی و امنیتدی
استفاده از اينترنت و پخش برنامههای آموزشی توسعه دانش و اطالعات در شبکههای مختلف صددا
و سیما و تدوين و انتشار جزوات و کتابهای ويژه استفاده مناسد و نقادانده از اطالعدات در سدط
عمومی ،مدارس و دانشگاهها سعی شده است کاربران شبکههای اجتماعی به ارتقای سط اطالعات
خود ترغی شوند .چنین استنباط میشود کده شدبکههدای اجتمداعی و افدراد عضدو در اجتماعدات
مجازی که تهديدی برای اجتماعات واقعی هستند حداقل در يک چیز اشتراك دارند و آن عاليدق و
منافعی است که به خاطر آن دورهدم جمدع شددهاندد .میرزايدی و همکداران ( )1395در مطالعدهای
تأثیرات و پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی (فیابوك ،تويیتر ،الين ،وايبر) بر کداربران گدزارش
کردند .استفاده از شبکههای اجتماعی نبايستی تاثیری در جهت تضعیف ارزشهای فرهنگی ايراندی
داشته و چه بسا شايد باعث تقويت ارزشهای فرهنگی ايرانی نیز گردد .به نظدر مدیرسدد ضدرورت
شبکههای اجتماعی مناس و پژوهش حاضر در راستای وجود ابزاری استاندارد احساس می گدردد.
در جامعهای مانند جامعه ايران میتوان در باب قدرت رسانه و دنیای ديجیتدالی و امثدالهم صدحبت
کرد ،چه بسا شبکههای اجتماعی نامناسد منجدر بده بحرانهدايی شدود کده جبدرانناپدذير اسدت.
شبکههای اجتماعی میتواند حتی مبین هويدت ،تغییرپدذيری و انسدانهای جديدد باشدد زيدرا کده
بسیاری افراد در اجتماعات مجازی يا شبکههای اجتماعی تهديدی بدرای اجتماعدات اصدیل ايراندی
باشند ،درك محتوای پیاا شبکههای اجتماعی ،میدزان گسدترش و تندوع داندش ،وجدود اعتمداد در
شبکهها محققان را به استاندارد سازی ابزار حاضر واداشت که با تحقیقات پیشین همسو بوده اسدت.
مقادير مربوط به برآورد ضري آلفای کرونباخ بیانگر ايدن اسدت کده همبسدتگی دروندی مؤلفدههای
مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش در حد باال برآورد شد .همچنین ابزار دارای روايی سازه يا همدان
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 درنتیجه ابزار سنجش مربوط به اين مؤلفدهها از،تحلیل عامل اکتشافی با ضراي مناس بوده است
- بهعبارتديگر ابدزار دارای ويژگدیهدای مطلدوب روان. پايايی و روايی اندازهگیری برخوردارند،دقت
.سنجی است و پیشنهاد میشود اين ابزار در ساير جوامع نیز مورد استانداردسازی قرار گیرد
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