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Background: This descriptive survey research aims to develop the 

Nonviolent Communication Questionnaire (NVCQ)  

Materials and Methods: The subscales'  items of NVC including 

Observation, Feelings, Needs, Demands and Empathy were validat-

ed. All items were evaluated and established by psychologist. The 

first draft of the questionnaire was conducted on 80 individuals and 

the data were analyzed. Items with less than 30% load were exclud-

ed. Then, the questionnaire was conducted on 500 Police Special 

Force Officers. In order to verify the construct validity, two question-

naires comprising the Beck Depression Inventory (BDI) and the 

Communication Skills (CSQ) were conducted along with the re-

search questionnaire  

Results: The first draft of the questionnaire has conducted on 80 

individuals and Items with less than 30% load were excluded from 

the questionnaire and the results confirmed the scale validation 

(Cronbach's alpha = 0.94). Then, the questionnaire was conducted on 

500 Police Special Force Officers (Cronbach's alpha = 0.95). The 

results showed significant and negative correlation between the 

NVCQ (the researcher-made questionnaire) and the BDI (P = 0.01) 

and significant and positive correlation between the NVCQ and the 

CSQ (P = 0.01). 

Conclusion: The results show that the researcher-made question-

naire is a valid and reliable questionnaire to measure NVC.  

Keywords: chronic low back pain, disability, back school program  
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 مجله    ا   امی  م 
 مقاله   قیقیق 

ساخت   ا   اریاای ابز   ابنای    سن ا   ادناا   اسیتازب   ا    ا ای     باا   

 (NVC) ندگز   

 4931مرداد      9ت ريخ   يري:               4931قیر      44ت ريخ   اح:               4931اردیبهشت      02 ت ريخ   يري :  

 چکیده
 1مهدی   مدیدی

 *2بهن ز   يارا 

 3مهدی   ربی  

 4سید   ینیس   سلیی 
شناسی    نی،یامی ر        دانشجوی   دریریر   ر ا 4

دانشگاه   وموپ   ی شق    هللقیه   اتهوان   ر   قهیرا ر      

 ایرا .
شینیاسی ر    یر ه          دریرای   قصیی ر   ر ا 0

شناس    دانشگاه   وموپ   ی شق    هللقیه   ات.   ر ا 

 هوانر   قهرا ر   ایرا .

شینیاسی ر    یر ه          دریرای   قصیی    ر ا 9

شناس    دانشگاه   وموپ   ی شق    هللقییه   ات    ر ا 

 هوانر   قهرا ر   ایرا .
مرر    قیقیقاف   وی یولیوزی    ره ر    یر ه     1

شناس    هللالین ر   دانشگاه   وموپ   یی شیقی        ر ا 

 هللقیه   ات   هوانر   قهرا ر   ایرا .
 مويننده   منلو  *

 هللهناه   د را 
 +ن39قمفن:   ه

 یست   القیر نی :
dowranb@hotmail.com  

هدف این مطالعه ساخت   اویباریاهلل  اهلل اِر ههللا  هند     قعیین ر ای    یایای  ییرسیشینیامیه                   مقدمه     

 هللاشد.   شده   هللرای   سنجز   می ا    مهارف   اسیفاده   اه   ههللا    هند     م    قد ین

هللاشد   ره   هلله   من،ور   دسییاهلل    هلله      ساهی   م    ییمایش    اه   نوم    همو    -این   قیقیت   قو یف ه         مواي   ا   را 

های   این   مهارف   شامد   مشاهدهر   ا سیا ر       می ا    اسیفاده   اوراد   اه   مهارف   ههللا    هند     هللا   اسیفاده   اه   م لفه

های   یرسشنامه   ساخیه       اویباریاهلل    شد.   هللا   اسیفاده   اه   ر     قیمیید   ویامیمی          نیاهر   ققا ا       همدل     ویه

ها   قوسم   مدرسین   این   ر     مورد   دا ری   قصیی    ارار    روت       ا   اف   ییشینیهیادی         اریشاو     ویه

نفر   اارا       نیایا   ا لیه   قیمید   شد.   س ا ف       92اومال    ردید.   هللرای   هلله   دست    مد    یایای ر   یرسشنامه   ر ی    

نفر   اه   راررنا    یگیا     یی ه        022در د     ف       ین   اه        یرسشنامه   هللین      92دارای   هللار   وامم    رمیر   اه   

.   یرسشنامه   اوسرد      0های   ارقبا        .   مهارف 4اارا    ردید   هللرای   دسییاهلل    هلله   ر ای    ساهه   اه   د    یرسشنامه   

ره   در   مبان    ن،ری   هلله   قرقیه   مشاهللهت   ههمگران       قفا ف   ه ا ران   هللیشیری   هلله   مبان    ن،ری   ههللا    هنید ی      

 داشتر   اسیفاده   شد.

در یدر       92های   دارای   هللار   وامم    رمیر   اه      نفر         ف    ویه   92ین   اه   اارای   یرسشنامه   ر ی   ه         ي :یه

هللیه   دسیت    مید.         2930نفر    لفای   رر نبیا        022هلله   دست    مد.   ین   اه   اارا   هللین       2931 لفای   رر نبا    

راهللطه   می یبیت             2924های   ارقبا  ر   در   سطد   معناداری      یرسشنامه   میقت   ساخیه   هللا   یرسشنامه   مهارف

راهللطه      2924دهنده   ر ای    همگرا       هللا   یرسشنامه   اوسرد     هلل    در   سطد   معناداری      معناداری   دارد   ره   نشا 

 منف        معناداری   دارد   ره   نشانگر   ر ای     ا را   در   این   یرسشنامه   است.

شیده   ههللیا         سو ف   معیبری   هللرای   سنجز   ههللا    هند      اود   دارد       یرسشنامه   ساخییه    گی:ی     مییجه

 هللاشد.   هند     دارای   ر ای        یایای    مناسه   هللرای   سنجز   می ا    مهارف   اسیفاده   اه   ههللا    هند     م 

 های   ارقبا  ر   یرسشنامه   اوسرد     هلل    یرسشنامهر   مهارف   ههللا    هند  ر   مهارفه      کلید   اا ه

162 

سیسی    قیمید   رویاری   شناخی    ره   ههللا    هند     نی    در   این    ی    ارار                                                                                       
ها   ر ی     اه    نسبت   هلله   لی،ه    ال       ی ییر                                                                               دارد.   این   درما                      

نمایند       ور     نا    این   است   ره   مشق ف   ر ان    هلله   ایین                                                                                  ق رید   م           
هار   ا ساسافر   اوقار                                  خواهند   هیجا                     شوند   ره   اوراد   نم                              دلید   ایجاد   م                  

ها   ی یر    ویرد                               ناخوشایند       دردهای   هللدن    را   قجرهلله   رنند.   این   درما                                                                   
را   نسبت   هلله     عیت   خویز   او ایز   داده        هن   را   هللیرای   درییاویت                                                                                           

  .  4نمایند                    مناسه    اای    ا راف    ماده   م                                   

 مقدمه     

های    ره   اه                          هللا   رشد   درما                       4332مو    سوپ   رویاردرمان    در   ا اید   دهه                                                
نمودند     اه   شد    میانینید:   ریاهیز                                                           اسیفاده   م                   4  اه            ا ول    هن          

  اهی ر                     ر   شناخت   درمان    مبین    هللر    هن                                       اه            اسیر    مبین    هللر    هن                        
سیاهی                   درما    مبین    هللر   ی یر        قعهدر   رویاردرمان    دیالقیی ر   وعال                                                                       

درمان    رویاری   قمیفیییقی                                                         درمان    قیمید   قاهللع ر   ه                                     رویاریر   ر ا               

1: Mindfulness  

  464-472 فیاف      -9شماره      -1د ره      -4931یایی    
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ن   ی    ر     قعامم                            0هیا   ارقبا    هللد      خشونت                   ِ              4الگوی   ههللا    هند                      
نماید.   این                        است   ره   قبادل   ا  واف        د   اخی واف   را   قسهید   م                                                               

ارا ه    ردید       در   ایرا                                           9قوسم   مارشال   ررههنبر                    ِ          4391الگو   در   سال                     
هللا   ناپ   ههللا    هند     قوسم   رامرا    ر یمیا                                                              4999این   ر     اه   سال                          
های   ر م                               شود.   مبنای   ههللا    هند     مهارف                                          موه    داده   م                  

های   انسان ر                         ارقبا     است   قا   قوانای    ورد   را   هللرای   اسیفاده   اه   ااهللمیت                                                                      
  .  0 ی    در   شرایم   سصت   ققویت   نماید                                              

ههللا    هند     هلله   ونوا    مهارق    هللرای   ایجاد   ق ییراف   وردی       هلله   دنبال                                                                                         
قواند   هلله   ونوا    ی    قمرین                                           ر د       م                        ق ییراف   اایماو    هلله   رار   م                                       

دهد   قا                    معنوی   مورد   اسیفاده   ارار    یرد.   این   مهارف   هلله   ورد   اهلل اری   م                                                                             
ای   میفا ف   ادار    نمایدر   مس ولیت                                                   اای    ا راف   خود   را   هلله    ونه                                    

وممقرد   خود   را   هلل  یرد       ارقبا    ورد   هللا   خود       دیگرا    را   قعمیت                                                                                        
هار   نیاههای    نا                                 هللصشد.   این   الگو   معیقد   است   هیرهللنای   رویار   انسا                                                           

است   ره   هلله    ور   مشیر    در   همه   نوم   هللشر    اود   دارد.    ای    هللین                                                                                    
یاهللد                ها   در    میقاهللم    اه   نیاههای   یقدیگر   ایجاد    رددر   ورد   درم                                                                              انسا      

هار   هللیشیر   است       این                                       ها   اه   نقا    اخی ف                                      ره   نقا    مشیر    انسا                          
شود   قا   میبت   اوراد   ایجاد    ردد       هللرای   ایجاد   ارقبا                                                                                 ای   م              مقدمه     
  .  9 می    اسیفاده   شود                                   مد   

ساهد   قا   ورد   هللا   ا راویا                                            الگوی   ههللا    هند  ر   این   امقا    را   وراه    م                                                      
خود   ارقبا    مناسب    ایجاد   نماید       هلله   اای   قر ر    ناهر   شرپ                                                                                       

هند         ایجاد   انگی ه   هللرای   انجاپ   رارها                                                             1ساهی          سرهنز   هلله    ن                 
دست   یاهللد.   این   الگو   ورد   را   هلله   هللاهساهی    گونگ    هللیا    خود        و                                                                                         

های               العمد           رند   قا   هلله   اای   وقن                               داد    هلله   دیگرا    هدایت   م                                
ها       ام ف   را     اهانهر                                         اندر   رممه                  یرارادی       نامناسه   ره   وادف   شده                                        

نمایدر   ا سا                           هللر   اسا    مس ولیت       شناخت   نسبت   هلله    ن ه   در    م                                                              
رند       نیاه   دارد   هللر  یند.   انسا    در    ال    ره   هم ما    هلله   دیگرا                                                                                             م   

دهدر   هلله   هللیا     اداانه        ا د                                                  می    نشا    م                       قواه   مییرمانه       میبت                          
یرداهد.   در   هر   ارقبا  ر   ههللا    هند     انسا    را   هلله   شنید                                                                                  خود   م         

قری   ره   در   اوما     اود   خود       دیگری   استر   هدایت                                                                         نیاههای   اساس                
 موهد   قا   هللیواند   رویار       شرایطی                                                      نموده       مشاهده   دایت   را   هلله   ورد   م                                               

 یرد   در                     ره    ی   را   قیت   ق  یر   ارار   دادهر   قشصی    دهد.   ورد   یاد   م                                                                          
خواهدر   مشص    رند       هلله     و    هللیا                                                       هر   مواعیی     ن ه   را   ره   م                                   

های   ارقبا      شنا                                رند   هللا   مهارف                      نماید.   این   الگو   هلله   اوراد   رم    م                                            
شدهر   خش        ناامیدی   خود   را   هلله   ساخت   اقیاد       مشاررت   قبدید                                                                                  

های               نموده   نیاههای   وردیر   خانواد  ر   ش م        اامعه   را   هللا   ر                                                                        
  .  0مناسب ر   قیقت   هللصشد                             

ررههنبر    هللرای   ا لین   هللار   هللین   مردپ   مسمما    ومسطین   الگوی   ههللا       ِ                                                                          
هند     را   اارا   ررده   است.   هللین   هللوسن        هره وین   این   ر     هلله                                                                                  
ونوا    میانج    اه    ریت   ساهما    ممد   اسیفاده   شد.   ررههنبر    معیقد                                                                  ِ               

شود   مشق ف   را    د   ررد.   هللعد   اه                                                   است   ا ر   نیاهها   شناخیه   شودر   م                                        
ان    هللوسن        هره وین   هللا   هللوداه   ساهما    ممد   این   الگو   در   قماپ                                                                                    
مدار    این   منطقه    موه    داده   شد   قا   می ا    خشونت   راهز   یاهللد.   در                                                                                      
هللرهید   در   ن،اپ   اوه   ا ا یه   هللا   قرریه   الگوی   ارقبا    هللد     خشونت   هللا                                                                                        

های   قرمیم    ایجاد                                ن،ریه    قوا        ودالت   ابران        قرمیم     مقه                                                      
  .  0شده   ره   هللا    مایت   ساهما    ممد   در    ال   انجاپ   است                                                                     

ر       0شودر   شامد   مشاهده                          ههللا    هند     در    هار   مر مه   انجاپ   م                                              
ره   ا  یاف    ن ه   را   ره   ی    انسا    اه   دیگرا                                                                    9    ققا ا               7ر   نیاه        6ا سا      

نماید.                  قر       هیباقر   ساهدر   مشص    م                                          ا    را    ن                    خواهد   قا   هند                          م   
شود.   هلله                     اوید   هلله    ور   دایت   مشاهده   م                                            ن ه   در   ی    مواعیت   اقفا    م                                     

 انه   هلله                     وبارف   دیگر   مشاهده   ا  واق    است   ره   اه    ریت    وا    ینا                                                                   
رسد.   در   مر مه   هللعد   ورد   ا سا    خود   را   اه    ن ه   مشاهده                                                                                 انسا    م           

نماید.    یا   رنجیدهر   قرسیده   یا   خوشیال   استر   میعجه                                                                        نموده   هللیا    م                  
استر   ویبان    است   یا   سایر   موارد    در   مر مه   هللعدی   ورد   مشص                                                                                

ی    اه   نیاههایز   مرقبم                                      رند   ا ساس    را   ره   هللیا    نمود   هللا   رداپ                                                      م   
است.   اسیق لر   ا یراپر   رمالر    اهللسیگ    میقاهللدر   هللاهیر   ارقبا    معنویر                                                                                    

های    است   ره                           ها       مید                  یر ر    اسمان         یره.   نیاههار   اره                                            
دهد       منجر   هلله   رویارهای   مشصی                                                   ا سا    انسا    را   شقد   م                              

شودر   قا   این   ققا اها   ریفیت   هند                                                       شود   ره   ققا ا   نامیده   م                                     م   
  .  1 روینن   ارقبا    را   هللهبود   هللصشد         ِ                                 

ههللا    هند     اه   ی    سیو   هللیا     ا د   مطاله   هلله   شییوه   ر م        یا                                                                                     
های   دیگر   در    هار   مر مه   هللوده       اه   سوی   دیگر   دریاوت   مطاله                                                                                        ر     

دیگرا    در   همین    هار   مر مه   است.   اهللیدا   هللاید   ی    هللرد   دیگرا     ه                                                                                      
رنندر    ه   ا ساس    دارند       نیاهشا     یست.                                                              ی هایی    مشاهیده   م                        

ها               ای    این   سیه   مر مییه    ی    شدر    نیگاه   هللا   شنید    ققا ای                                                                               
نمایی    ره    ه    ی ی   هند                                              ارد   مر مه    هارپ   شده       رش    می                                           

اندر   نیاهها   هلله   هی                                     هللصشد.   در   این   الگو   نیاهها   اهان                                               ها   را   هللهبود   م                               
یاهللد.   هر   رویاری                               ورد   خا    ره   ومد   خا     را   انجاپ   دهد   اراام   نم                                                             

دهد   ق ش    است   هللرای   اهللراه   ی    نیاه       قعار                                                                    ره   ورد   انجاپ   م                      
 یرد   ره   ورد   هلله   اای   شنید    نیاههای   در     خود                                                                              ای    شقد   م                

رند.                دیگرا ر   درهللاره   راهبردهای   قیقت   نیاهها   هللا   دیگرا    هللی    م                                                                      
 ای    انسا    قمرر        قواه   خود   را   هللر   این    هار   مر مه   معطوف   نماید                                                                                          

 نین   رنند   اریا    میقاهللم    هلله    اود                                                               رم    رند   ره   دیگرا    ه                                 
 .   ورد   اسیفاده   اه   این                                   0 ید   قا   میبت   هلله    ورف    بیع     اهر   شود                                                              م   

ورایند   را   یا   هللا   اهللراه   خود       یا   هللا   دریاوتت   همد نه   ا  واف    هار انهر   اه                                                                                                    
 رند.          دیگرا      اه   م                   

معیقد   است   ههللا    هند     شامد   د    هللصز   رم    است:   هللیا                                                                             3راشیا       
.   هللرای   دسییاهلل    هلله                             44    شنید    همد نه   دیگرا                                  42 اداانه   خودما                 

هار               هللصز   ا ل    هپ   است   ره   ورد   مشاهداف   خود   را   اه   ا ا ف                                                                  

1: A Language of Life, 2: Nonviolent Communication, 3: Marshal Rozenberg, 4: Enrichment, 5: Observation, 6: Feeling, 7: Needs 
8: Request, 9: Kashtan, Inbal, 10: Honestly Expressing Ourselves to Others, 11: Empathically Hearing Others 
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 اهلل ارِ   سنجز   می ا    اسیفاده   اه   مهارف   ههللا    هند     

  464-472 فیاف      -9شماره      -1د ره    -4931یایی    

1: Paraphasing, 2: Cox, 3: Dannahy, 4: Brookes, 5: Openness in E-Relationships, 6: Marlow 

های    ره   اه     شیه   در   در نز   شقد    رویه                                                             دا ری           ها       ییز                  ارهیاهلل        
ای   خال    دست   یاهللد.   س ن   هللاید   ا ساساق                                                            ادا   نموده       هلله   مشاهده                             

 ردد   شناسای    نماید       دریاهللد                                               را   ره   ین   اه   مشاهده   در    ی   ایجاد   م                                                  
ره   هر   ی    اه   این   ا ساساف   هلله   رداپ   نیاه    مرقبم   است.   در   نییجه                                                                                       
 هپ   است   ره   ورد   هللیواند   نیاهها   را   نی    هلله   درسی    شناسای    نماید.                                                                                       

ای   است   هللرای   همدل    هللا   دیگرا     هللرای   اینقه                                                                 همدل    هللا   خود   مقدمه                        
ها   ارقبا    همد نه   ایجاد   نماید   هللاید   هللیواند   هللا   خود   همدل                                                                               هللیواند   هللا                     

  .  9نماید             
هللعد   اه   اینقه   ورد   قواه   خود   را   هللر   شنید     ن ه   دیگرا    مشاهده                                                                                    

شا    ققا ا                       رنندر   نیاه   دارند       هللرای   هللهبود   هند                                                       رنندر   ا سا    م                         م   
رنندر   میمرر    نمودر   هللرای   قعمت       ق مد   هللیشیر   در    ن ه   اقفا                                                                                        م   

اویادهر   مناسه   است        را   هلله   هللیان    دیگر   هللاه و   نماید.   ا ر   ییاپ    رف                                                                                             
مقاهللد   هلله   درسی    دریاوت   شده   هللاشد       د هللاره   هلله   هللیان    دیگر   هللرای    ی                                                                                           
 فیه   شود   سه   م یت   را   هلله   همراه   دارد.   ا ل   اینقه    وینده   مطم ن                                                                                     

شود   ره   ییامز   دریاوت   شده   است.   د پر   ا ر   هلله   هللیان    دیگر                                                                                   م   
ر   نشا    دهد   ره   اسینبا        هللرداشت   شنونده    مم   استر    وینده                                                                               4 فین    

این   امقا    را   دارد   ره   ییاپ   را   قییید   رند       م یت   سوپ   هلله   هللیان                                                                                           
دهد   قا   در    ن ه    فیه                                       دیگر    فین   این   است   ره   هلله    وینده   ور ی    م                                                        

قری   را   در   خود   هللیاهللد.   در   موااع    ره                                                           قعمت   رند       ور ت    ور   ومیت                                  
 وینده   مطم ن   نیست    رف   مقاهللد   مفهوپ   ییاپ   را   هلله   درسی    در                                                                                 

قواند   هلله    وینده                               ررده   یا   نهر   در   این   مواعیت   هلله   هللیان    دیگر    فینر   م                                                                     
ا مینا    دهد   ره   ییاپ    ی   هلله   درسی    ادرا    شده   است.   لین    ره                                                                                  

شود   نی    هللسیار   مه    استر   اوراد    ای     ن ه   را                                                                     ییاپ   د هللاره   هللاه و   م                           
قرین   اشاره   انیقادیر   قمسصر       رنایه                                                       شنوندر   رو                     اند   د هللاره   م                         فیه    
  .  0قواند   نییجه   معقو        نامناسب    را   هلله   دنبال   داشیه   هللاشد                                                                                   م   

ها   نی    رارهللرد   دارد.   در   ی                                                مفهوپ   همدل    در   ر اهللم   اوراد   در   ساهما                                                 
ساهما    سمسمه   مراقب ر   قماید   هلله   شنید    دسیوراف       ا ا ف   اه                                                                              
سوی   مقاپ   هللا قر    اود   دارد.   در ال    ره   همدل    هللا   همقاران    ره   در                                                                                       

ی یر   است.   ممقن   است   در                                         مو     ادرف   نیسیندر   هلله   ساد     امقا                                           
شناسی    هلله   اای   همدل     الت                                              ور    نان    ره   هلله   ونوا    ماوو    م                                            

قداوع     اود   داشیه   هللاشد.   اه    رو    در   هللرخ    مواا    همدل        اهللراه                                                                                       
دهد.                ی یری       در   معر    خطر   هللود    را   هلله   ورد   م                                                              خود   ا سا     سیه                  

خواهی    ره                       در   این   مواا    اهللراه   خود   هللسیار   دشوار   استر    و    اه   ورد   م                                                                            
قرین   ا ساساف       نیاههایز   را    شقار   رند.   هلله   هر    ال   اهللراه                                                                                     ومیت    

شود   هیرا    اه   انسان                                      قر   م              خود   ین   اه   همدل    هللا    رف   مقاهللد    سا                                                
ا    قشصی    داده                             ا    در    شده       خیو یاف   مشیر    انسان                                              

شود.   هر    ه   هللیشیر   هللا                                       قر   م              شودر   ین   خود   اهللراهی   هللرای   ورد    سا                                                   م   
ا ساساف       نیاههای   یشت   رمماف    رف   مقاهللد   ارقبا    هللرارار   شودر                                                                                

شود.                قر     ی   اه   اهللراه   خود        شود     در   مقاهللد   سایرین   رمیر   م                                                                           

خواهند   قیویری   اوی       هللا   ادرف   اه   خود                                                            های    ره   م                     اوراد   در   مواعیت                   
شا    را   وا    ساهند.   هم نین                                            ی یری           نشا    دهندر    ا ر   نیسیند    سیه                                   

قواند   اه   خشونت                              های    سا    ادرف   همدل    هللا   مردپ   م                                                 در   مواعیت           
 .   در   ی     فیگو   ل  م    ندارد   هر   د     رف                                                          1هللالقوه   ییشگیری   رند                              

این   الگو   را   هللدانند   قا   هللیوانند   انن   م ارره   را   وو        مبین    هللر   نیاه                                                                                               
قواند   راهللطه   را   ق ییر   دهد    را   ره   ق ییر   در                                                                    رنند.   وعالیت   ی     رف   م                               

  .  0رند                 یق ر   ق ییر   در    رف   مقاهللد   ایجاد   م                                             
های   ر م    است   اما   وقم   ی    مهارف                                                     ههللا    هند  ر   مبین    هللر   مهارف                                  

یا   ی    رشیه   ققنی    اسیفاده   اه   رمماف   نیستر   هللمقه   ین   اه     اه                                                                                             
 سیمه   سقوفر   ریفیت     ورر                                         قسمم   ورد   هللر   ههللا    هند  ر    ی    هلله                                          

های    هره       هلله    ور   رم    رویارهای    یرر م    ه    رد       هللدل                                                                                     الت    
  .  1شود                 م   

خمت       نگهداری   ریفیی    اه                                      شود:                در   قعریف    اه   ههللا    هند  ر   هللیا    م                                             
ارقبا    ی    یدیده   یویاست.                                          هللصز   نیاه    روین   هللاشد.                                ارقبا    ره   قیقت                  

ورد   نباید   قیور   نماید   ره   قنها   هللا   ساخت   ارقبا ر   اهداوز   میقت   شده                                                                                        
هللمقه   در   رنار   ساخت   این   ارقبا    مس ولیت    ف    ریفیت   مناسه                                                                                      
هم نا    هللر   وهده   ورد   است.   در    اا    ا ر   هلله        قواه   نشود   اه   هللین                                                                                          

ر د       ا ییا    هلله   نگهداری   مسیمر   دارد.   در   این   الگو   ارقبا    خیم                                                                                              م   
قرین                        مه    است       اه   من،ر   اندیشمندا    این   مقیهر   ارقبا    رمیدی                                                                     

قرین   مفهوپ   هسی    است.   در   نییجه    موه    مهارف   ههللا                                                                           ای        یایه    
ها   نقز   م  ری   در                                 هند         هللاه موهی       قدا پ   قمرین   این   مهارف                                                      
 رارهللرد        در   هند     خانواد         ش م    ورد   دارد.                                                            

ی  هش    را   در   میا    دانشجویا    رارشناس    ارشد                                                                 9    داناه                 0رارن    
شهر    رسفورد   اارا   نمودند    نا    ا ر   اسیفاده   اه                                                                     1دانشگاه   هللر رن               

      0مهارف   ههللا    هند     را   هللر   او ایز   اویماد        شود     در   ارقبا اف                                                                             
مورد   سنجز   ارار   دادند       دریاویند   اسیفاده   اه   ههللا    هند     هللا   قمرر    هللر                                                                                               

 .        0دهد                 ا ساساف       نیاههار   اویماد   را   در   ارقبا اف   وردی   او ایز   م                                                                         
    همقارانز    موه    ههللا    هند         همدل                                                            6در   ی  هش    دیگر   مارلو                          

اند   را   مورد   هللررس                                    در   هندانیا    مردی   ره   هلله    ورف   مشر     وفو   شده                                                         
رنند ا ر                    ارار   دادند.   نیایا   ی  هز   نشا    داد   در   سطد   همدل    شررت                                                                    

های   درما    سو    میرف   او ایز       در                                                      ییشروت       ماند اری   هللرنامه                              
های   مقاهللمه   ییشروت   ااهللد   قواه       معناداری   هلله    اود    مد                                                                                ا      سب           

رار یری   این   ر     در   هللهبود   وممقرد    موه    در                                                                   .   هم نین   هلله                6  
        او ایز   همدل    هللین                                  9              3 ر   راهز   رویار   یرخاشگرانه                                      7مدار              

    م  ر   هللوده       ق ییراف                                   42مراا        درمانگر       هللهبود   ور یند   درما                                                         
رننده   در                      م بت       معناداری   را   در   هند         ارقبا اف   اوراد   شررت                                                                   

     ایجاد   ررده   است.                       44  -  49های    موهش    این   ر                                        د ره    
هللا   این    ال   ممقن   است   اوراد   هللد      نقه   خود   هللدانند        موهش    دیده                                                                                          

های   ههللا    هند     را   در   ارقبا اف   خود   اسیفاده                                                                   هللاشندر   هللرخ    اه   مهارف                          
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نمایند.   مانند   هر    وهه   ی  هش ر    همه   ی    ی  هز   دایت       ارهیاهلل                                                                                     
من،    در    وهه   ههللا    هند          است   ره   میقت   هللیواند     عیت                                                                             

رنند ا    در   ی  هز   را   ییز   اه   اومال   مداخمه        موه        هللعد                                                                                       شررت    
های               اه        سنجیده       هللیواند   ق ییراف   ایجادشده   در   هری    اه   م لفه                                                                           

ها   را   هللا   سایر                               ههللا    هند     را   ر د   ررده       در    ورف   ل  پ   ارقبا                                                                         
های    ره                     می یرهای   مورد   ن،ر   ارهیاهلل    رند.   یق    اه   هللهیرین   ر                                                                  

قواند   هلله    ورف   وین     نین      امقان    را   وراه    ساهدر   اسیفاده   اه                                                                                           م   
شدهر   قا                      یری       سنجز   است   ره   هللنا   هلله   هللررس    انجاپ                                                           اهلل ار   انداهه              

رنو    اهلل اری   هللرای   سنجز   مهارف   ههللا    هند     ساخیه   نشده   است.                                                                              
ل ا   هللا   قواه   هلله   اهمیت   مهارف   ههللا    هند         نقز   م  ر       رارهللردی                                                                                        
     در   هند     وردی       اایماو        هللالطب    اهمیتت   داشین   اهلل اری                                                                                 

 یری   در   قیقیقاف   مرهللو هر   میقت                                                مناسه   هللرای   سنجز            هللهره                                   
در   این   ی  هز   هللر        است   ره   اهلل اری   هللرای   سنجز   ههللا    هند                                                                                   

 ساخیه       اویبار       ر ای         را   ارهیاهلل    نماید.                                                           

 ه    مواي   ا   را               
این   ی  هز   در   یگا     ی ه   یاسدارا    نیر ی   انی،ام    امهوری                                                                          
اس م    انجاپ   شده   است.   هللرای   رنیرل   ق  یر   می یرهای   دیگر    هپ   هللود                                                                                     

ای   همگن       یقنواخت   انیصا    شود.   راررنا    یگا     ی ه   در                                                                                اامعه     
اند       این   امر   ا ر                                     مییط    مشاهلله    موه        در    ال   انجاپ     یفه                                                    

ها   خار    اه   قوا    میقت   است   را                                                   می یرهای   دیگر   ره   رنیرل                                      
نماید.   هللر  رد    ج    نمونه   اه   اد ل   مور ا                                                               قا د دی   خن     م                    

اسیفاده   شد   ره   هلله   ومت   روایت   ا د   میرمانگ    ا  یاف        در                                                                                
  ردد.           نم    

های               اند   اهر   ساخت    ویه                             مرا د   این   ی  هز   هلله   قرقیه   وبارف                                        
یرسشنامه   هللر   اسا    میو        مسینداف   مرهللو هر   هللررس    اویبار       ر ای                                                                                       
 وری       مییوای    قوسم   میصییا ر   اارای   ا لیه   اهت   اویباریاهلل                                                                              

 قر       نهای    اهت   هللررس    اویبار       ر ای .                                                        مقدماق ر   اارای    سی                        
هللرای   قهیه   یرسشنامه   ق لیفاف   رهنبر    درهللاره   الگوی   ههللا    هند                                                                                 

 .       ویم    رار اه    موهش     ی                                          0              1              41              40              46مطالعه    ردید                      
های    ره    ی   هللرای                                 م  ،ه   شد.   س ن   میدا                                4در   سا    ورانسیسقو                    

هر   ی    اه   هیرمولفه   های   مشاهدهر   ا سا ر   نیاهر   ققا ا       همدل    در                                                                                       
      99ای   هللا                   رار اه    موهش    خود   هللیا    نموده   هللودر   قد ین       یرسشنامه                                                                  

هللرای                40قا              4های                ویه   میناسه   هللا   ادهللیاف   وارس ر   قهیه    ردید.    ویه                                                           
ههشت                09قا              46های               سنجز   م لفه   مشاهده   قهیه    ردید.    ویه                                            
ه هار    ویهن                         07قا              01های                ویهن   هللرای   سنجز   م لفه   ا سا ر    ویه                                           

هنه    ویهن   هللرای                              96قا              09های               هللرای   سنجز   م لفه   نیاهر    ویه                                  
هللرای   سنجز   م لفه                               99              97های               سنجز   م لفه   ققا ا        ویه                               

 همدل    قهیه    ردید.                     

در   مر مه   هللعد   هللرای   دسییاهلل    هلله   ر ای     وریر   یرسشنامه   هللرای   سه   نفر                                                                                         
اه   مرهللیا    ههللا    هند     ارسال   شدر   این   مرهللیا     دااد   سه   سال   ساهللقه                                                                                        

اند.                های   هللین   الممم    را        نموده                                          قدرین   ههللا    هند     را   داشیه       د ره                                            
ای   هللر  ار    ردید       اهداف   این   ی  هز                                                         هللا   هر   ی    اه   مرهللیا    امسه                                 

هللرای    نا    هللاه و   شد       اه    نا    خواسیه   شد   ره   ن،ر   خود   را   در   راهللطه   هللا                                                                                                    
ها   او پ   نمایند   ره   ا   اف   ییشنهادی    نا    اومال                                                                 هر   ی    اه    ویه                   

 ردید.   هللرای   دسییاهلل    هلله    ریه   همبسیگ    س ال   هللا   رد    همو    اه                                                                                 
اخییا                   42مرهللیا    خواسیه   شد   قا   هلله   هر    ویه    هن    اه    فر   قا                                                                       

      4 ویه   در   اد ل                            99دهند.    مار   قو یف    نیایا   نمره   ده    مرهللیا    هلله                                                              
است.   هللرای   اویباریاهلل    مقدماق ر   ین   اه   اومال   ن،ر   مرهللیا                                                                                     مده    

نفر   اه                    92 ویه   یرسشنامه   هللر   ر ی                                      99ن،ر    نا    هللر                           دسییاهلل    هلله   اقفا                     
راررنا    یگا     ی ه   اارا    ردید       نیایا   مورد   ارهیاهلل    ارار    روت.   اه                                                                                           

رنند        را                     نفر   خواسیه   شد   ره   ا ر   مفهوپ   س ال    را   در    نم                                                                    92این         
ها   اسیفاده   نشود.   ین   اه                                          هللیا    نمایند   قا   در   ا   اف   هللعدی   اه   این    ویه                                                         

اارای    همایش     همو        قیمید   نیایا   ا لیه         ف   س ا ق    ره                                                                                 
همبسیگ  رمیری هللا رد  همو  داشیند   مبه  هللودندر اویباریاهلل                                                                                      

های   این   یرسشنامه                                هللا   قواه   هلله   اینقه   هیرمولفه                                 مقدماق   ا د شد.                        
هللاشدر   اه    ی     اقمن   هللا                                         های    در   سطد   اسم    م                                  دارای   یاس             

ها   سع    شد   اه    ر                                     های   انیصاهلل    اسیفاده   شد.   در   قد ین    ویه                                                       یاس     
  ر   امو یری   شود.   قعداد                                        رهللم       اهللهاپ                     قفا فر   هلل                  های   هلل                ویه    
ها     ره    رایز   مصال        مواوت   دارندر   ققریباا   هلله   ی    انداهه                                                                                        ویه    

  اری   شد       نیایا   در                                       ها   شماره                اسیفاده   شد.   هر   ی    اه   یرسشنامه                                       
ها   در   هشت   س ال                                 ارد   شد.   یرارند     یاس                                    SPSSاو ار           نرپ   

ن   نشانگر   این   امر   هللود   ره                                       90ر94ر09ر00ر49ر47ر40ر9هس ا ف            
دهند ا    نیوانسیند   قفا ق    میا      ینه   ال            اا د   شوند   در                                                                                        یاس     

 می    هللوده   هلله   وبارف   دیگر   این   س ا ف    ریه                                                                هار   اهللهاپ                 نییجه   این    ویه                  
ن   هللا   رد    همو    داشت       دارای   هللار                                                  297همبسیگ    یایین هرمیر   اه                                

هللاشدر   در   نییجه   این   س ا ف     ف                                                  در د   م                92وامم    رمیر   اه                       
 ردید       یرسشنامه   ا       ردید       مجدداا   اارا   شد   ره    لفای   رر نبا                                                                                          

 ن.  0هلله   دست    مد   هاد ل                                  2931
در    خرین   مر مهر   اهت   هللررس    اویبار       ر ای    نهای ر   یرسشنامه   در                                                                                     

قر   اارا   شد.   هلله   این   من،ورر   هللرمبنای   اد ل   مور ا                                                                          سطد    سی           
 نفر   انیصا        یرسشنامه   هللین    نا    اارا   شد.                                                                 102ای   هللا   قعداد                           نمونه     

1: Nonviolent Communication - San Francisco Workshop - Marshall Rosenberg-2012 - CNVC.org  

   1م:ب  2م:ب  3م:ب 
 ها قعداد    ویه 99 99 99
 میانگین 9917 7969 9910
 میانه 3 9 9902
 انیراف   معیار 29939 49919 29699
 دامنه   ق ییراف 1 0 9
 رمیرین   نمره 6 0 6
 هللیشیرین   نمره 42 42 3

  ویه   99 مار   قو یف    نیایا   نمره   ده    مرهللیا    هلله     1جدا 

 میمدی       همقارا 
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  464-472 فیاف      -9شماره      -1د ره    -4931یایی    

های   همگرا        ا را   اسیفاده                                             هللرای   یاوین   اویبار   این   ساهه   اه   یرسشنامه                                                  
 یری   نمایانگر        است   ره                                           شد.   ر ای    هاویبارن   ساهه   ی    اهلل ار   انداهه                                                   

ای   را   ره   مبنای                                       یری   قا    ه   انداهه   ی    ساهه   یا   خیییه                                                      اهلل ار   انداهه              
های   دسییاهلل    هلله   اویبار   ساهه                                              سنجد.   یق    اه   ر                              ن،ری   دارد   م                 

ای   اه                   هللاشد.   ا ر   خیییه                         های   همگرا        ا را   م                                   اسیفاده   اه   یرسشنامه                       
ها               یری           یری   شود   همبسیگ    هللین   این   انداهه                                                ریت    ند   ر     انداهه                         

دهنده   ر ای    هاویبارن   ساهه   است.   ا ر   همبسیگ    هللین   نمراف                                                                                نشا     
رند   هللا    هللاشدر                              یری   م                های    ره   خیییه    ا دی   را   انداهه                                              همو      
هللاشند.    نان ه   همبسیگ                                      ها   دارای   ر ای    هاویبارن   همگرا   م                                                  همو      

رند                یری   م                های   میفا ق    را   انداهه                                 های    ره   خیییه                       هللین    همو            
ها   دارای   ر ای    هاویبارن   قشصیی    یا    ا را   است.                                                                      یایین   هللاشدر    همو                      

هللرای   دسییاهلل    هلله   ر ای    یرسشنامه   هللا   در   ن،ر    روین   مبان    ههللا                                                                                    
هند  ر   د    یرسشنامه   هلله    ورف   هم ما    هللا   یرسشنامه   ههللا    هند                                                                                  

های   ارقبا     هلله   ونوا    یرسشنامه                                                 اارا    ردیدر   یرسشنامه   مهارف                                
 همگرا       یرسشنامه   اوسرد     هلل    هلله   ونوا    یرسشنامه    ا را.                                                                    

هللا   در   ن،ر    روین   مبان    ههللا    هند  ر   یرسشنامه   اوسرد     هلل ر   هلله                                                                                   
ونوا    یرسشنامه    ا رار   هلله    ورف   هم ما    هللا   یرسشنامه   ههللا    هند                                                                                     

      4364نامه   اوسرد     هلل    هللرای   ا لین   هللار   در   سال                                                               اارا    ردید.   یرسز                    
ر       4اه   سوی   هلل                    4364قوسم   هلل        همقارا    قد ین   شد.   اهللیدا   در   سال                                                              

مورد   قجدید                        4374معرو    شدر   در   سال                                  1    ارهللاف               9ر   مو        0مندلسو        
 .   در   این   ی  هز                           49منیشر    ردید                           4379ن،ر   ارار    روت       در   سال                                      

سواله   هللهلل    اسیفاده   شد   ره   قوسم   یاشا   شریف    قرامه            ِ                                                            04اه   یرسشنامه                   
های   ارقبا     هللین   وردی   ره   قوسم                                                   .   یرسشنامه   مهارف                     47شده   است                 

منجم    هاده   در   دانشگاه   ییاپ   نور   ساخیه       اسیفاده   شده   استر   هلله                                                                                      
ونوا    یرسشنامه   همگرار   هم ما    اارا    ردید.   این   یرسشنامه   دارای                                                                                 

س ال   هللوده       هدف        سنجز   می ا    مهارف   ارقبا     هللین   وردی                                                                                    43
   43در   اوراد   مصیم    است.                                 

 ه    ي :یه     
نفر   اه   راررنا    یگا                                      92هللرای   دسییاهلل    هلله   یایای    ا لیه   یرسشنامه   هللین                                                           

هلله   دست    مد.   نییجه    ا مه                                           2930 ی ه   اارا    ردید        لفای   رر نبا                                                
 ن.  9هللاشد   هاد ل                        دهنده   یایای    مناسه   یرسشنامه   م                                             نشا     

نفر   اه   راررنا                               102هللرای   دسییاهلل    هلله   یایای    نهای    یرسشنامه   هللین                                                           
یگا     ی ه   اارا    ردید       می ا    اسیفاده   اه   این   مهارف   در   ارقبا اف                                                                                         

1: A. T. Beck , 2: Ward Mendelson, 3: Mock, 4: Erbaugh 

 3م:ب  2م:ب  1م:ب  شی ره   گويه
4 9 9 9 
0 3 7 3 
9 7 9 9 
1 9 9 9 
0 6 3 6 
6 3 3 3 
7 9 0 3 
9 9 3 3 
3 3 7 3 
42 7 3 7 
44 9 9 3 
40 3 3 3 
49 9 7 9 
41 3 0 3 
40 3 7 9 
46 9 42 9 
47 7 42 9 
49 3 3 9 
43 3 6 3 
02 3 6 9 
04 9 6 9 
00 3 9 3 
09 3 3 3 
01 9 0 9 
00 9 7 9 
06 9 9 9 
07 7 7 9 
09 3 3 3 
03 3 9 3 
92 3 9 3 
94 3 7 3 
90 9 6 9 
99 42 9 3 
91 42 42 9 
90 3 7 3 
96 3 9 9 
97 3 6 3 
99 42 7 3 

 آلا ی   ک:امخ   ت داي   ما:ا  ه    ت داي   گويه

92 92 29304 

یایای    یرسشنامه   ههللا    هند     هللا   اسیفاده   اه    لفای   رر نبا    هللرای       3جدا    
 نفر   92

هلله              2937وردی    نا    مشص     ردیده   یایای    نهای    اهلل ار                                                                وردی       میا                
 ن.  1دست    مد   هاد ل                       

های   ارقبا  ر   در   سطد      یرسشنامه   ههللا    هند     هللا   یرسشنامه   مهارف
دهنده   ر ای       راهللطه   م بت       معناداری   دارد   ره   نشا    2924معناداری   

یایای    یرسشنامه   ههللا    هند     هللا   اسیفاده   اه    لفای   رر نبا    هللرای       4جدا    
 نفر      102

 آلا ی   ک:امخ   ت داي   ما:ا  ه    ت داي   گويه

92 102 29374 

هللاشد.   هم نین   یرسشنامه   ههللا       همگرا   در   یرسشنامه   میقت   م 
راهللطه      2924هند     هللا   یرسشنامه   اوسرد     هلل    در   سطد   معناداری   

منف        معناداری   دارد   این   امر   نشانگر   ر ای     ا را   در   این   یرسشنامه   
دهد   ره   یرسشنامه   دارای   ر ای    ساهه      است.   این   د    مو وم   نشا    م 

 ن.0است   هاد ل   

  ویه   99 مار   قو یف    نیایا    ه    ده    مرهللیا    هلله       2جدا    
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ی    اه      همبسیگ    هر   س ال   هللا   رد    همو    معنادار       هللا ست       هی دهد   قمام    س ا ف   همسان    در ن    هللا           نشا    م    6نیایا   اد ل   

 

 اد ل   همبسیگ    هر   س ال   هللا   رد    همو        6جدا    

 1 2 3 

     4 یرسشنامه   ههللا    هند  

  4 29711* های   ارقبا     یرسشنامه   مهارف

 4 -29019* -29460* یرسشنامه   اوسرد     هللِ 

 های   ارقبا         یرسشنامه   اوسرد     هلل       همبسیگ    یرسشنامه   ههللا    هند     هللا   یرسشنامه   مهارف    5جدا    

2924  P <* 

ه    گويه می مگیس امد:ای   م ی ر هیخنیگ    سلا    ب    کن   آزمو  آلا ی   ک:امخ     ي    از   یری   ايس   گويه  

 4 ویه    0/74 0/438 0/958 0/968

 0 ویه    0/75 0/435 0/982 0/968

 9 ویه    0/73 0/443 0/908 0/968

 1 ویه    0/02 0/148 0/134 0/972

 0 ویه    0/89 0/309 0/540 0/971

 6 ویه    0/07 0/261 0/256 0/972

 7 ویه    0/05 0/211 0/245 0/972

 9 ویه    0/72 0/449 0/876 0/969

 3 ویه    0/75 0/435 0/982 0/986

 42 ویه    0/08 0/275 0/306 0/972

 44 ویه    0/74 0/442 0/936 0/986

 40 ویه    0/74 0/438 0/865 0/969

 49 ویه    0/08 0/278 0/288 0/972

 41 ویه    0/74 0/439 0/964 0/968

 40 ویه    0/09 0/288 0/307 0/972

 46 ویه    0/07 0/460 0/805 0/969

 47 ویه    0/09 0/288 0/307 0/972

 49 ویه    0/69 0/463 0/780 0/969

 43 ویه    0/08 0/278 0/308 0/972

 02 ویه    0/74 0/439 0/964 0/968

 04 ویه    0/09 0/288 0/307 0/972

 00 ویه    0/75 0/435 0/982 0/968

 09 ویه    0/05 0/220 0/241 0/972

 01 ویه    0/82 0/388 0/744 0/969

 00 ویه    0/75 0/435 0/982 0/968

 06 ویه    0/09 0/303 0/472 0/971

 07 ویه    0/75 0/435 0/982 0/968

 09 ویه    0/71 0/456 0/839 0/969

 03 ویه    0/74 0/442 0/936 0/968

 92 ویه    0/74 0/442 0/903 0/968

 میمدی       همقارا 
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 اهلل ارِ   سنجز   می ا    اسیفاده   اه   مهارف   ههللا    هند     

  464-472 فیاف      -9شماره      -1د ره    -4931یایی    

  ارد.   در      س ا ف   ین   اه     ف   ق  یری   هلله   مقدار   رم    یایای    نم 
 نییجه   یرسشنامه   اه   یایای    مناسب    هللرخوردار   است.

قیمید   وامم    ر ش    است   هللرای   قیمید    اریانن   هللین   می یرهای   
هار   هللر سه   قعداد   رم    وامد   نها .   هلله       اهللسیه   هللر   اسا    قو ی      

های   یی یده   را   هللا   قو ی       خواهد   داده   وبارف   دیگرر   قیمید   وامم    م 
 .   نیایا   قیمید   02ساهی   رند       ها   هللر سه   قعداد   رمیری   می یر   ساده     

   4دهد   ره   وامد   شماره      وامم    یرسشنامه   ههللا    هند     نشا    م 
-00-01-00-49-46-41-40-44-3-9-9-0-4شامد   س ا ف   

در د    اریانن      00در    الت    رخز   یاویه   هللیز   اه      07-09-03-92
نماید.   وامد   د پ       یری       قبیین   م    یرسشنامه   ههللا    هند     را   انداهه

هللاشد   ره   در      م    09-04-43-47-40-49-42-6شامد   س ا ف   

در د    اریانن   یرسشنامه   ههللا       06 الت    رخز   یاویه   هللیز   اه   
   0نماید.   وامد   سوپ   شامد   س ا ف       یری       قبیین   م    هند     را   انداهه

هللاشد   ره   در    الت    رخز   یاویه   هللیز   اه   شز   در د    اریانن      م    06 
نماید       س ال    هارر       یری       قبیین   م    یرسشنامه   ههللا    هند     را   انداهه

هللاشد   ره   در    الت    رخز   یاویه   هللیز      دهنده   وامد    هارپ   م    قشقید
نماید.      اه    هار   در د    اریانن   یرسشنامه   ههللا    هند     را   قبیین   م 

هللود   ره   در    الت    رخز   یاویه   هللیز   اه   د       7وامد   ینج    شامد   س ال   
 نمود.   در د    اریانن   یرسشنامه   ههللا    هند     را   قبیین   م 

دهد   ره   نقطه   هللر    یرسشنامه      نمراف   خاپ       رقبه   در دی   نشا    م 
هللاشد.   هلله   دیگر   سصن   رسان    ره   نمره    نا       م    02ههللا    هند     نمره   

-هللاشدر   ی    انیراف   معیار   هللا قر   اه   میوسم   اوراد   اامعه   م    00هللیز   اه   

 

 مقدار   چ: ی   ي :یه   شده   مقدار   اسیا:ا   

 در د    اریانن  اریانن مقدار    ی ه   در د    اریانن  اریانن مقدار    ی ه ها وامد

4 479417 079400 079400   469030 009949 009949 

0 99200 069913 919220   79943 069269 949994 

9 49027 09209 939207   49994 69420 979199 

1 49972 19066 399031   49909 19123 349930 

0 29710 09170 369266   49000 09170 96/066 

 ها   در   یرسشنامه   ههللا    هند     شده        رخز   یاویه   وامد   مقادیر   اسیصرا     7جدا    

 ه    ي:سی ع من   اا  ع من   يا  ع من   سو  ع من   چه ر  ع من   ينج 
    29407 29423 29360 4 
    29490 29494 29392 0 
  29466- 29443   29300 9 

29460 29307   29909   1 
  29404- 29994   29119 0 
  29462-   29340   6 

29741 29409   29609   7 
29499-   29409   29319 9 

    29490 29494 29392 3 
      29379   42 
  29420 29470   29362 44 
29460- 29449 29444   29301 40 

      29369   49 
    29413 29442 29374 41 
  29466   29379   40 

29027 29460 29419 29000- 29326 46 
  29466   29379   47 

29007     29060- 29320 49 
      29394   43 
    29412 29442 29374 02 
  29466   29379   04 
    29490 29494 29392 00 

29619 29962   29616   09 
  29420- 29097-   29919 01 
    29490 29494 29392 00 
29423- 29440 29960   29939 06 

    29490 29494 29392 07 
29033 29429 29420 29492- 29302 09 

  29420 29470   29362 03 
  29464- 29429   29309 92 

 ها   هللار   وامم    مرهللو    هلله   س ا ف   هللعد   اه    رخز   وامد    8جدا    
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نمایند.   نیایا    ا مه      هللیشیر   اه   این   مهارف   اسیفاده   م    -مورد   ی  هز
 دهد   یرسشنامه   اه   ر ای    مناسب    هللرخوردار   است.   نشا    م 

س ال   مطر    شده   است   ره   هلله   قرقیه   هللرای      92در   این   یرسشنامه   
س الر   م لفه   ا سا     هار   س الر   م لفه   نیاه    هار      49م لفه   مشاهده   

س ال   ر   م لفه   ققا ا   هفت   س ال       م لفه   همدل    د    س ال   در   ن،ر   
شونده   در   هر   شماره   اممه   ال            را   خوانده           رویه   شد.   یرسز

دهد   در   ارقبا اف   خود   هللا   دیگرا    اه           ای   را   ره   قراید   م      ینه
نماید.   در   هر   س ال   ی      ینه   هلله   ر        اسیفاده   نماید   را   انیصا    م 

ههللا    هند     ن دی    است         ینه   دیگر   اه   انن   ههللا    هند     نیست.   
ای   را   ره   هللا   مهارف   ههللا    هند     قناسه   داردر      ا ر    همودن      ینه

 یرد       در      انیصا    نماید   نمره   ی        در    یر   این    ورف   نمره    فر   م 
 شود.   یایا    نمراف   ام    م 

 گی:ی بدث   ا   مییجه
 یری   مهارف      این   قیقیت   هلله   دنبال   ساخت   اهلل اری   معیبر   هللرای   انداهه

ههللا    هند     هللود   قا   هللسیری   مناسه   هللرای   ی  هزر   قشصی ر   ارهیاهلل    
را   وراه    نماید.      NVC    درما    مبین    هللر   ر     ههللا    هند     

یرسشنامه   ههللا    هند     در   این   قیقیت    ریه   یایای    هللا ی    را   هلله   
دست     رد.   ساد     در   هللیا    مفاهی    ههللا    هند     یق    اه   د ید   مه    
هللرای    یول   هلله   این   نییجه   است.   البیه   اارای   این   یرسشنامه   در   

های   امعیی    دیگر   ممقن   است   نیایا   میفا ق    را   هلله   همراه       ر ه
قواند   در   اسییقاپ      داشیه   هللاشد   ره   اارای        قوسم   میققین   م 

 در ن        او ایز    یت        م  ر   هللاشد.
در   راسیای   اسیاندارد   نمود    یرسشنامه       سنجز   یایای        ر ای    

های      هاویبارن     ر   یرسشنامه   اوسرد     هلل        یرسشنامه   مهارف
های    ا را       همگرا   هللا   این   اهلل ار   اسیفاده      ارقبا     هلله   ونوا    یرسشنامه

شد        ریه   همبسیگ    معنادار   یرسشنامه   ههللا    هند     هللا   این   د    

دار   این      اهلل ار   نشا    اه   یایای        ر ای         دارد.   همبسیگ    م بت       معن 
های   ارقبا     نشانگر   ر ای    هم ما    مناسه      اهلل ار   هللا   یرسشنامه   مهارف

دار   هللا      هللاشد.   هم نین   این   اهلل ار      دارای   همبسیگ    منف        معن         م 
 یرسشنامه   اوسرد     هللِ    هللود.

سنج       های   ر ا    هلله    ور   خ  ه    نقهر   در   قیقیت    ا ر    ی   
مناسه        یت   ساخیار   وامم    یرسشنامه   مورد   ق یید   ارار    روت.   در   

قوا    هللرای   سنجز   اهللعاد   ههللا    هند        نییجه   اه   این   یرسشنامه   م 
شامد   مشاهدهر   ا سا ر   نیاهر   ققا ا       همدل    اسیفاده   نمود.   هللا   قواه   

های    موهش    ههللا    هند     در   رشورر   این      هلله    سیر    رار اه
ها   در   اهت   سنجز      قواند   هلله   مرهللیا    این   رار اه   یرسشنامه   م 

ا رهللصش     موه    یاری   رسانده       رارهللرد   داشیه   هللاشد.   این   یرسشنامه   
 یری   مهارف   ههللا    هند     ابد   اه      قواند   اهلل اری   مناسه   هللرای   انداهه   م 

  موه        هللعد   اه    موه    هللاشد.
های   این   ی  هز   انجاپ        در   ی     ا د   ن،ام       اه   اممه   مید دیت

نماید.   هللا   قواه      است   ره   قعمی    نیایا        هلله   سایر   اوام    را   مشقد   م 
هلله   اینقه   این   ی  هز   در   میا    مردا    انجاپ   شدهر    هپ   است   در   قعمی    
نیایا        هللرای   هنا    اانه   ا ییا    روایت   شود.   این   ی  هز   در   یگا    

های   یمین   ممقن   است       ی ه   انجاپ   شده       اارای        در   سایر   رده
نیایا   میفا ق    داشیه   هللاشد.   هللرای   هللهبود   این   یرسشنامه   اسیفاده   اه   سایر   
اند      اهلل ارها   ره   هللا   مفاهیم    مشاهلله       می اد   هللا   این   اهلل ار   ساخیه   شده

های   هلله   دست    مده   را      قواند   دات        را   او ایز        یت   داده   م 
 ق مین   نماید.
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