
 

 

 رابینز ارتباطات سازمانی اثربخشپرسشنامه 

 
سازي، گوش دادن، کنترل هیجان، استفاده از  ارتباطی، ساده مجراهاي: ارزیابی ارتباطات سازمانی اثربخش از ابعاد مختلف )هدف
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      از چندین کانال ارتباطی در برقراري ارتباط با دیگران استفاده می کنید؟ تا چه اندازه 1

      تا چه اندازه به روش هاي مختلف پیام خود را به دیگران انتقال می دهید؟ 2

      تا چه اندازه از رسانه هاي مختلف مثل دیداري، شنیداري، براي برقرار ارتباط با همکاران خود استفاده می کنید؟ 3

      گیرید؟توانایی مختلف افراد را براي جذب اطالعات به کار می تا چه اندازه 4

 حرف متوجه مقابل طرف که کنید بیان تر جزئی صورت به را خود نظر تا کنیدمی تا چه اندازه تالش 5

 بشود؟ شما

     

      کنید؟ می استفاده دیگران با کردن صحبت زمان در خاص هاي نمونه یا ها مثال از اندازه چه تا 6

      باشد، استفاده نمی کنید؟ و نامانوس آشنا نا مقابل که براي طرف تخصصی هاي واژه تا چه اندازه از 7

 ترآرام کنید می سعی کند،نمی درک شما را هاي صحبت مقابل طرف شوید که متوجه تا چه اندازه اگر 8

 شود؟ هایتان حرف متوجه تا کنید صحبت ترشمرده و

     

      پرتی تمرکز کامل دارید؟  حواس از جلوگیري جهت موضوع روي تا چه اندازه بر 9

      دارید؟ بیشتري تمایل کردن صحبت به نسبت کردن گوش تا چه اندازه به 10

      کنید؟کردن را ارزیابی می گوش زمان در دیگران را هايتا چه اندازه صحبت 11

      کنید؟ می توجه کلمات متعدد معانی تا چه اندازه به 12

      تا چه اندازه سعی می کنید موقعی که عصبانی هستید، با دیگران کمتر ارتباط برقرار کنید؟ 13

      اندازه موقع ارتباط با دیگران هیجانات خود را کنترل می کنید؟تا چه  14

 در غیره و دستپاچگی، ترس، حسادت، تنفر، محبت، عصبانیت، مانند تا چه اندازه کنشهاي عاطفی 15

 کنید؟پیام کنترل می ارسال چگونگی و پیام از ادراک چگونگی
     

      شنود استفاده می کنید؟ در زمان... و بدهید ادامه است، خوب همچون کلماتی ازتا چه اندازه  16

      شدن تالش می کنید؟  احساساتی از پرهیز و واقعیات انعکاس جهتتا چه اندازه  17

      دهید؟می اختصاص دادن بازخورد ارائه از قبل کردن فکر براي را الزم زمانتا چه اندازه  18

      ها در هنگام بازخورد دیگران تمرکز می کنید؟ ایده از شنونده گیري بهره نحوه برتا چه اندازه  19

کنید با استفاده از حرکات دست، صورت، ابرو ، پیشانی و سایر اشارات موضوع سعی میتا چه اندازه  20

 مورد بحث را براي طرف مقابل و مخاطبم واضح تر بیان کنید؟
     

عدم عالقه به ادامه گفتگو را از طریق چهره، حرکات دستی و سایر  سعی دارید عالقه یاتا چه اندازه  21

 ( به طرف مقابل بیان کنید؟body languageموارد زبان بدن )
     

سعی می کنید در جایی که الزم است منظور را از طریق چهره، لحن و طنین صدایم به تا چه اندازه  22

 طرف مقابل منتقل کنید؟ 
     

      سعی می کنید در ارتباط با دیگران، ظاهر و پوشش آراسته داشته باشید؟تا چه اندازه  23



 

 

 

 

 شیوه نمره گذاری

(  2، ص 1389 ان،یعباس پور و باروتابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش رابینز )به نقل از 

شد. شامل  می با شنامه  س ستفاده از  بعد 6این پر سازي، گوش دادن فعال، کنترل هیجانات، ا ساده  مجراهاي ارتباطی چندگانه، 

شبکه ارتبا ستفاده از  ساس طیف لیکرت)خیلی کم میطات غیررسمی بازخورد، ا شد. پرسشنامه بر ا ( نمره 5-تا خیلی زیاد 1-با

 گذاري شده است.  

 ابعاد پرسشنامه و شماره سواالت مربوط به هر بعد

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 پایایی

. باشدمطلوب بودن پایایی پرسشنامه می به دست آمد که مبین  86/0(، 1394) تسلیمیپایایی پرسشنامه در پژوهش 

 اساتید و خبرگان رشته مورد تایید قرار گرفتهمچنین روایی محتوایی و صوري این پرسشنامه توسط نظر 
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 شخص دیگر به شخصی از احساسات و عقاید درک اطالعات، و انتقال فرآیند یعنی ارتباطات :ارتباطات سازمانی اثربخش

 اعتقادات از ساده اي نسبتاً سازمانیا  هاتلقی طرز نیز نگرشها از منظور. او رفتار آشکار یا نگرش دانش، در تغییر ایجاد منظور به

 دهند یامی سوق خاصی جهت در را فرد رفتار و اعمال گذارد ومی اثر او اعمال بر که است خود یا پدیده یك شیء، درباره فرد

 (.59، ص 1389می سازد)محمدي،  مستعد
 

 

 تعاریف عملیاتی: 

هاي پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش، نمرات حاصل از گویه: در این پژوهش منظور از اثربخش سازمانی ارتباطات 

سازي، گوش دادن فعال، کنترل هیجانات، استفاده از بازخورد، مجراهاي ارتباطی چندگانه، سادهباشد که شامل ارتباطات سازمانی می

 باشد. می استفاده از شبکه ارتباطات غیررسمی
 

 

 

 

 موقعیت در بیزاري و خشم ترس، شگفتی، غمگینی، خوشحالی، مانند چهره حالتهاي ازتا چه اندازه  24

 خواهید کرد؟ استفاده مناسب و مختلف هاي
     

 سواالت متغیر ردیف

 4تا  1 چندگانه ارتباطی مجراهاي 1

 8تا  5 سازي ساده 2

 12تا  9 فعال دادن گوش 3

 15تا  13 هیجانات کنترل 4

 19تا  16 بازخورد از استفاده 5

 24تا  20 غیررسمی ارتباطات شبکه از استفاده 6
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