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  مقدمه 
عنهاا  یهس که س    ههی  خخصهی ی  ه   ه     یکی از مشخصه  
-ههی ه ظرییه   در پهوهه   نها   هی  گذخه   اهی  خخصی ی از کیل

اکه   از   1هی مارد ااج  قیار گیف  ، خخصهی  وادخهیه    پیداز 
ههی  قهدی ی در   خیه گی یکی از مهیهیم ه کهیز   عد ایریخی واد

عناا  ظاعی او الل خنیکی اک     امیهز  در کطح  یلینی   رها 
[  2، 1عناا  صه  خخصی ی مطیح اک  ] یلینی   ه در کطح غیی

هی  خخصی ی خیمل احسیس   هکیعی از هیوگی  گس ی این کیز
آمیز وادک ییی، ا ییل    داخ ن قدرت یی مافقی  ظیمحدهد، اغیاق

 شهی ه  ظییز    احسین، محق پنداخ ن واد، فقدا  ه دلی ه  هی 
ههی  [  از لحیظ ظری  ه   اظسی 3گیید ]اک ث یر دیگیا  را در  یمی

گیی  ارزش وهاد ه  ه خکل در مسیی رخد ه اکیمل خخصی ی واد
گیدظهد ه  هی  وادخهیه گی  یوهاردار مهی   ظهس از هیوگی  اع  ید
[  ایهن  5، 4دهنهد ] ه ی  درجیای از این وصییص را ظشی  مهی  م

هی  خخصی ی )ظریی پنج عیمل  هزر   هی  سی  دیگی هیوگیهیوگی
فهید  هسه ند ه   خخصی (، دارا   یر ید ظهاذ در اعهیمالت  هین  

، ااج  ه اهسیی خنیو ی معینی را  هی افهیاد اح یهل ه    ظریم ا ی ز
آمیز در یر  واد ه در مقی ل هی  مث   اغیاقکا  ظگیشهی را   آ 

ه  7، 6دهد ]هی کاق میگیاظ  از دیگی اظسی اک هید هی  کاءظگیش
8 ] 

ظیهز   2دل سه گ   ههی  خهیه  ، که س  در  نیر خخصهی  وهاد  
ظ ادههی  وهاد را در کهطح     ا  رخد  ه احالی  ه  عناا  کیز   

 [ 11، 9] گذارد، مطهیح اکه   جی  میرف یر ه ع لکید در افیاد   

اهیین عاامهل مه دی در اعهیمالت     ههی از مههم  ک س دل س گی اظسی 
 میزا  یکی از ده منری، [  دل س گی12 ،11هی اک  ]فید  آ  ین

  هیا   فهید  ارزخهی  ه     یا  واد ه دیگی  میزا  فید ارزخی   

هی چ  فید الگا  ذهنهی    یخد قیئل اک ، قی ل  یرکی می دیگیا 
ای  از واد داخ    یخد،    ه ی  میزا  ارزش  یش ی  ظیهز  مث  

  یا  واد قیئل اکه   امهی در مهارد افهیاد دیگهی، ارزخه ند   ه        

ح یی گی  اد  دیگیا  دارد  اظ ریر     فید از در دک یس  اد  ه
هی  دل س گی معیفی خهد    [  از میی  ک س14 ،13ها س   اک  ]

ظرهیا   کهاگیا(، گیهههی از صهیح    )ای ن، اضطیا ی، اج نی ی ه ده
، از زمهی   4ه ظهیای ن  3جها مع قدظد    ده ک س دل س گی مجیهرت

[   ه   15خهنیو ی هسه ند ]  هی  دل س گی  ی م نییی آکهی  ک س
ه ین دلیل ظیز در پیشین  ظری  پهوهه  حیضهی، ایهن ده که س     

 [ 16اظهد ] معیفهی خهد    5پذییی  دل س گی آکی هک سعناا    
کیدگی    دیگیا  اع  ید ظن هاد  ه  افیاد دارا  دل س گی ظیای ن   

هی  واد  یا   یقهیار  ارا هیب  ه  ظسه       ح ی ظس      اااظییی
خنیکهی  پییدار  ی دیگیا  دچیر مشکل هسه ند  از ظقطه  ظرهی رها    

ی ظیای ن عدم اع  هید  احالی  یرزایین مشخص  افیاد دارا  دل س گ
پههذیی، دل سهه گی اکهه   دهمههین ظههاد کهه س دل سهه گی آکههی   

جایی ااصیهی اکه   هی   جا اک   از لحیظ ظری  مجیهرتمجیهرت

                                                           
1 Narcissist personality 
2 Attachment styles 
3 Proximity seeker 
4 Insecure 
5 Vulnerable attachment 

ههییی  ه    ین[  در ا ی16، 15فید  ی دیگیا  ] ظزدیکی فیزیکی  ین
ههی  دل سه گی    نا  در مارد رف یرهی  مطهیح در اظهااد که س   ای

جایی یهی حههن ظزدیکهی  هی فهید قی هل       مطیح خد ، رف یر مجیهرت
، مهال  داهر  ظسه    ه     ایین رف یرهیعناا  یکی از مهماع  ید   

حیل خااهد پوههشی پس از دیگیا  در ظری گیف   خد  اک    یاین
ههی  دل سه گی  ه  ایهن ظ یجه  اظجیمیهد   ه         طیح اظهااد که س  
  یکی از عنااااا    طار ع امی میجاییظ  را   رف یرهی  مجیهرت

 [  16پذیی القی  ید ]هی  دل س گی آکی ک س
پذیی عاله   ی خیه   ه دل س گی آکی ده م غیی خخصی  واد

، [9 ،5، 3 نند ]فید  ظق  اکیکی ایهیء می   در اعیمالت  یناین
دار  را در ظحا  رف یر افیاد پییاما  فهید  هی   ااج  ه ادرا یت جه 

[   ه هین  19 ،18، 17 ننهد ]   میه ،    ظریم خنیو ی ه  دیک 
دار در  سییر  از خیایط  یعه   اح یل ظریم ااج  ه پیدازش جه 

اهی،  ا ی ز افیاطی افیاد  ی رف یرهی  پیویخگیاظ  ه در قیل ی وهی  
فهید   ههی   هین  ه پیویخگی  6 یع  ا ی ز  ی زهرگایی یی قلدر 

ک س دهد    [   یا  ظ اظ  خااهد پوههشی ظشی  می21خاد ]می
یس ک س   عناا ظقط  مقی ل دل س گی ای ن(   دل س گی ظیای ن )

هی   د ینیظ  ه هی ه ظگیشخنیکیظ  منجی     ا ی ز  ی محی آکی 
هی   د ینیظ  ه پیویخهگیاظ  وهاد در یهس    پیویخگیاظ  )این ظگیش

خهاد(  چیو  معیاب منجی    افزای  زهرگایی ه پیویخهگی  مهی  
عناا  جایی زیید   ن ا ییل    مجیهرت[  ه چنی22، 21خاد ]می

اااظد  یعه   پذیی، واد میهی  دل س گی آکی یکی دیگی از ک س
[  24 ،23فهید  خهاد ]   یهز قلدر  ه پیویخهگی  در رها هط  هین   

خااهد پوههشی در حاز  قلدر  حی ی از آ  اکه   ه  مجهیهرت    
 [  از طیف26 ،25یس عیمل وطی مهم  یا  هقاد این پدید  اک  ]

خیه   دهد    ا ییالت خخصی ی واددیگی  یوی خااهد ظشی  می
هیو  میل    اسلط  ی دیگیا  ه اد هیت خییسه گی وهاد در  یاهی       

 ههاد  از دیگههیا ، عههیملی  سههییر محههار   ههیا   ههیهز قلههدر  ه  
[   ی اکیس آظچ   یی  خد 24فید  اک  ]پیویخگی  در رها ط  ین

ط   ین خخصی  وادخیه   در این پوهه  الگایی در وصا  را 
خهکل   در 7خنیو یپذیی  ی قلدر  ه کیمیی  رها ه دل س گی آکی 

هی  پوههشهی  معیفی خد  اک   این الگا  ی پیی  ظریییت ه ییف   1
هی در  یال ه     یوی دیگی در ادام  اخیر  وااههد         یوی از آ 

   خد،  یا  اهلین  یر در این پوهه  ادهین ه معیفی خد  اک
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 بیوا خبازیانو  پرورمحنن گل                               ...........پییر با قلدریشیهوه و دلبنوگی آسیبرابطه شخصیت خود

فید  قلدر  در قیل ی  لی خکلی از رف یرهی  پیویخگیاظ   ین
، اک     طی آ     دلیل عدم اااز  قدرت در اعیمالت اج  هیعی 
یکی از طیفین  ی ظشی  داد  اهدید  المی ه فیزیکهی ه  هی اع هیل    

  [28 ،27] نهد  زهر کعی در اط یع ه م ی عه  طهیف مقی هل مهی    
اااظند  یعه  ا ییهل   عاامل مخ لهی در کطح رهاظی ه اج  یعی می

افیاد    قلدر  هم در خکل فیعلی )قلدر   ید ( ه ههم در خهکل   
اهیین ایهن عاامهل    خد ( خهاد  از مههم  مهعالی )مارد قلدر  هاقع

  خااهد گس ید  ه  هی د هیای   [31 ،29]هی  خخصی ی اک  هیوگی
وهایی  هی پیویخهگی  ه    رظجهار رها  حی ی از پیاظد میهی  هیوگهی  

ا  حهی ی از آ     ه چنین خااهد گسه ید  [31 ،24]قلدر  اک  
اک     افیاد وادخیه    ی  از آظک  مارد پیویخهگی  ه قلهدر    

، 21] نند قیار گییظد،    دیگیا  زهرگایی ظ اد  ه پیویخگی  می
رائه   ا 1   ی اکیس آظچ   یی  خد، مطی ق  ی آظچ  در خکل [31، 25

پذیی  هی قلهدر    خد ،  ین خخصی  وادخیه   ه دل س گی آکی 
امهی   خد  )مهعهالی( ده را طه  فهی  ه مطهیح خهد  اکه        اجی  
ظیز قی ل مشیهد  اک ، یس م غیی پییمهد   1طار    در خکل ه ی 

ظهییی ظیز در این پوهه   یا  قلدر  مهد ظرهی قهیار گیف ه  ه آ      
 خنیو ی اک  کیمیی  رها 
ظگهی، ظریهی   ههی  ذهنهی مث ه    ی  اویی ظق  آمییه  هدر کیل
ادریج  هی ظیهیه گهیف ن    هی   خنیو ی در زظدگی اظسی کیمیی  رها 

ههی ه رهیکیدههی  ظهاین    گهیا در میهی  جنه     خنیکی مث ه  رها 
ازپی  مارد عالقه   خنیو ی، در م ا  عل ی ه آ یدمیس  ی رها 

  [32ف   اک  ]خنیکی قیار گیهی  مخ لف رها اظدیش ندا  حاز 
هی  پوههشهی  هاد   ه     این عالق  ه ااج  فزایند  م  نی  ی ییف  

ا  ظگهی ریفیه  گسه ید    خنیکی مث ه  هی  رها ظشی  داد  م له 
ههی  مخ لهف دارظهد     یا  ا یین ظحا  ع ل ه رف یر افیاد در محیط

ظگهی،  خنیکهی مث ه   اهیین کهیز  در عیصه  رها      مطیح[34 ،33]
 نهههد  عاامهههل صهههارت [  35]و ی اکههه  خهههنیکهههیمیی  رها 

ههی،  هی ایهن     یا  اظسی  ا عناا  یس من ع کیمیی خنیو ی   رها 
ههی  اق صهید ، اظسهیظی ه    اک دالل ه یا   هاد   ه  اگهی کهیمیی     
اااظنهد عهیملی  هیا  دکه یی ی     اج  یعی ه ح ی کیمیی  مید  مهی 

نههی   هیی   یخند،  ده  ایدید منهی ع پ اظسی     اهداف ه مافقی 
پییهیظی را دارا  خنیو ی دره  اظسهی  ظیهز چنهین ریفیه   هی     رها 

  در ایئید این ادعی خهااهد پوههشهی ظشهی  داد   ه      [36]هس ند 
آهر ،  هی گسه ی     ینی ه اهیب حس واد یرآمد ، امیدهار ، واش

ههی ه رف یرههی  مث ه  معطهاف  ه  مافقیه  ه       هکیعی از ظگهیش 
-هی  ع لکید  در محهیط  ه چنین  ی گس ی  قی ل ااجهی از کیز

  ه چنهین خهااهد قی هل    [38 ،37، 34]هی  مخ لف را ط  دارظهد  
ههی  خخصهی ی  هی    دههد هیوگهی  ااجهی هجاد دارد    ظشی  مهی 

 یظدت    یا  ظ اظ  [39]خنیو ی دارا  را ط  هس ند کیمیی  رها 
خهنیو ی  هی  خخصی ی را  ی کیمیی  رها ه ه کیرا  را ط  هیوگی

خنیو ی  ی رها قیار داد  ه ظشی  دادظد     ین کیمیی  مارد مطیلع 
[  39گیایی، ا  کیر ه م هکیاظ  رف یر  ید  را ط  هجهاد دارد ]  یه 

در  نیر این پوهه ، خااهد پوههشی قی ل ااجهی هجاد دارد  ه   
ههی   کیز اهالش اااظد زمین دهد دل س گی ای ن افیاد میظشی  می

[  ایهن خهااهد   42 ،41، 41، 14د ]هدف ند ه مافقی  در  یر خها 

پهذیی  اااظد حی ی از آ   یخد     افیاد دارا  دل سه گی آکهی   می
زمی   ی قلهدر   یشه ی  ظیهز مااجه  خهاظد، از کهطح       چنیظک  هم
 هی  یک   وااهد خد خنیو ی آ کیمیی  رها 

 ینهی  ائه  خهد ، پهی    ار ی اکیس پیشین  ظرهی  ه پوههشهی   
یو یر  که  کهطحی، خخصهی     خهاد  ه  در یهس الگها  که     می

پذیی  یعه  اجی ه  قلهدر  از جیظه      وادخیه   ه دل س گی آکی 
اطیافیی  ه کپس قلدر  اجی   خد  )مهعالی(  یع   یه  کهطح  

خنیو ی خاد  ایهن الگها در ایهن پهوهه   ه  محهس       کیمیی  رها 
هاکههط     ههاد آزمهها  گذاخهه   خههد  اکهه   از طههیف دیگههی  هه  

    یرکی ظق  خخصهی  وادخهیه   ه   هی هییی    در آ پوهه 
 پههذیی در  ههیهز قلههدر  ه ارههعیف کههیمیی    دل سهه گی آکههی  

، در این پهوهه   اییاظی پیداو    یخد در میی  ظ اظ خنیو ی رها 
پذیی را  ی زهرگایی ه را ط  خخصی  وادخیه   ه دل س گی آکی 

 خنیو ی در میی  یس گیه  ظ اظ  اییاظی در قیل  یهس کیمیی  رها 
ایهم اهی داظه     الگا  مههامی ک  کطحی مارد  یرکهی قهیار داد   

ظری  ه پوههشی می هاب  ه  پییمهدهی  خخصهی  وادخهیه   ه      
ههی  اییاظهی افهزای  یی هد  در     پذیی در ظ اظه  هی  آکی دل س گی

ه ین مسیی ظیز ک ال اصلی پوهه  حیضی این اک     آیی الگا  
پهذیی  هی   آکهی   کیو یر  را ط  خخصی  وادخیه   ه دل سه گی 

ا  اییاظهی دارا   هیازش   خنیو ی  ین ظ اظه  قلدر  ه کیمیی  رها 
 یی ویی؟ هی اک مطلا ی  ی داد 

 روش

 پژوهش نوع
 اک   ه  س گی یس پوهه پوهه  حیضی 

 آزمودنی 
   یر نهی  خهی     یه  لجیمعه  آمهیر  آ     جیمعه   آمهیر    ( الف

  ادظد   1391  در زمس ی    اعداد هزار ظهی مخی یات خهی اهیا 
،  هی پییه  جهدهل    از جیمع  آمیر  مهارد اخهیر    ظ اظ  پوهه  ب( 

ظههی  هیا     351[، 43انیک  حجم ظ اظ   ی حجم جیمعه  آمهیر  ]  
ظههی در   351خی   در پوهه  اظ خیب خدظد  اظ خیب حجم ظ اظ  

این پوهه     این دلیل  اد   ه   هی اکهیس م ها  پوههشهی در      
ظ ییج قی هل اع  هید در مطیلعهیای  ه  از     دک یس  یا  دک یی ی    

 211خاد، ظ اظه   هی  اک هید  میالگاکیز  معیدل  کیو یر  در آ 
ظهی ااصی  خد  اک   از طیف دیگی  هی اکهیس خهااهد در     411ای 

ظهی ع امیً ظ ییج مع  یاهی  در   211ای از هی   زر دک یس ظ اظ 
[  ظ اظه   45 ،44دهنهد ] کیز  معیدل  کیو یر     دکه  مهی  الگا

گیی  اصهیدفی کهید   هی اکهیس فهیکه       پوهه  از طییق ظ اظ 
پیکشنیم   5هی، آهر  پیکشنیم پس از ج ع اکیمی اظ خیب خدظد 

درصد(    دلیل ظقص در پیکخگایی از پهوهه   نهیر    4/1)معیدل 
ظههی   345ظههی  هیه  ییفه       345رف  ه گیه  ظ اظ  پوهه   ه   

یر نی  ههی ده جهنس ز  ه مهید،    از   یف م ناعیظ اظ  پوهه  ط
کهی ق    دامنه  کهیل ه   64اهی   21 یکن دامن ه در  ی یظیه پ یرک 
ظهی    جنسهی    318  از کیل را در  یگیف   اک  31ای  11 یخغل

 138درصهد( ه   2/55ظهی مید )معهیدل   171واد را اعالم ظ ادظد، 
 درصد(  ادظد  8/44ظهی ز  )معیدل 
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 ابزارهای پژوهش 
نیو ی از خ  کیمیی  رها 1خنیو ی  رها کیمیی  پیکشنیم ( 1

پیهر ه هادقی     دارا  مقییس الی گلطییق پیکشنیم  کیزد  کا
( اک  5ای  یمالً ماافقم = 1ا  ) یمالً مخیلهم=درج گایی پنجپیکخ
 یعهیمل  لیه احل قیه طی از یهادقه  هپهیهر  گل[  46گیی  خد ]اظداز 
 ه کهیو    مسه ند  یا یه ا در را پیکشنیم  نیا کیز  ییرها یا  شیف

صهارت   یا  ایهن پیکشهنیم   ه     را  یهظ یخ  آلهی حس   ی ییییپی
[  در ایهن پهوهه  در   46] اظدظ اد  گزارش 79/1  یا ی  ی مییظگین

ظهی آلهی   یهظ یخ  یا  این پیکشنیم   یا ی  31یس مطیلع   ی ره  
نیم     دک  آمد  ه چنین در راک ی   یرکی این پیکشه  82/1 ی 
ه احلیهل    هی س یهار ظهاد  از چیو   ی یا  شیف یعیمل لیاحلظیز 

، 2χ ،4= df=99/5)هی   هیازش مطلهاب   عیملی اأیید   ی خیوص
5/1=/df2χ ،99/1=GFI ،97/1=AGFI ،114/1=RMR ،
98/1=NFI ،99/1=TLI ،99/1=CFI ،99/27=AIC  و
138/1=RMSEA )  رهایی کیز  این پیکشنیم  را قی ل ق ال ظشی
  یا  این پیکشنیم   یا ی  ی  یهظ یخ  آلهی  یضی  ل ظ اظ  در اد د
   آمد دک     79/1

ا  پیکشهنیم   ، ازقلهدر   کنج    یا  2قلدر  یکشنیم ( پ2
 هی اکهیس پیشهین  ظرهی  ه      پهوهه   نیه ا   هیا   ه  ک الی  کی

خهد،   اجهیا  آمهید  [ 31ه  31، 29، 28، 27]پوههشی در دکه یس  
پیکشنیم   ی اکهیس منهی ع مهارد اخهیر       ک االت این  خد اک هید 

هی  مارد پاخه  در ایهن    یا  این پوهه  ادهین گیدید ه حاز 
پیکشنیم  خیمل اهیظ  ه اهدیهد، قلهدر  اظهعهیلی )ظریهی ظیدیهد       

اهاز  ه آزار، احقیهی ه اظ قهید ه فشهیر     ااجهی(،  ینه  گیف ن ه  م
د(  اد   یر  غییم عیرف ع د  )اح یل  یرهی  زیید  یا  آزار فی

جهی  اراکهیب زهرگهایی ه قلهدر ، میهزا       این پیکشنیم     اک  
عنهاا   دهد، لهذا  ه   خد   ی قلدر  را مارد کنج  قیار میمااج 

 اک هید  مارد یسیمقخد   ی قلدر  مطیح خد  اک   اجی   مااج 
 ه (5 هیر = یهس   رهز اهی  1= ا  )هیگهز درج پنج پیکشنیم  نیا در
ده اهن   ااکهط  پیکشهنیم   نیه ا در طهیح مکه االت    صهار  ییرها

ظههی   31در یس مطیلعه   هی ره      گیف  قیاراأیید  مارد م خصص
   ه    دک  آمهد    94/1آلهی   یهظ یخ  یا  این پیکشنیم   یا ی  ی 

ههی    ی م نی  پیکهخ  پیکشنیم  کیز  ییرها ی یرک   یا آ  دظ یل
 یعهیمل  لیاحل ماردک االت ظهی(  345)یعنی  ظ اظ  ظهییی پوهه 

 یاصهل ههی   م لهه    ی یم  ن  ی سیهار ظاد از چیو   ی یا  شیف
کهی   ،89/1  ی  یا ی آمد دک    3« ِی  اِم  اُ » اکیس  ی  گیف  قیار

 نیهی ا  را پیکشنیم  یظسیهار  ل از درصد 27/66 ک ال پیکشنیم 
ههی   هیازش مطلهاب    احلیل عیملی اأیید   ی خهیوص   ظ ادظدمی
(75/4=2χ ،4 =df ،19/1=/df2χ ،99/1=GFI ،98/1=AGFI ،

116/1=RMR ،99/1=NFI ،99/1=TLI ،99/1=CFI ،
75/26=AIC  12/1ه=RMSEA  ظیز رهایی کیز  این پیکشنیم )

عاله   ی خااهد رهایی ه پییییی ارائ  خد  در  را مارد ایئید قیار داد 
ده مطیلع  مس قل دیگی ظیز خااهد  از رهایی کیز  ه گهیا  ایهن   

                                                           
1 PCQ- 13 
2 EBQ- 30 
3 KMO 

ایهن   م له آمد  اک   در یس مطیلع   ین خ  دک م    پیکشنی
پیکشنیم   ی عااطف منهی ه خکیییت جس یظی را طه  مث ه  ه در   

[  در 47آمهد  اکه  ]  دکه  مقی ل  ی عیطه  مث   را ط  منهی  ه  
مطیلعهه  دیگههی  ظیههز در راکهه ی  رهایههی کههیز  از ظههاد ه گههیا   

 هزیسهه ی هههی  آ   ههین قلههدر   ههی پیکشههنیم  قلههدر  ه م لههه 
آمهد  اکه    دکه  خنیو ی ه  هزیس ی معنا  را ط  منهی   رها 
 یا  این   یهظ یخ  آلهی  یضیپوهه  حیضی   ل ظ اظ  در[  48]

   آمد دک     9/1 پیکشنیم   یا ی  ی
هی  ک س کنج    یا  4ییپذ یآک یدل س گ  پیکشنیم ( 3
فهیلکا ه   هی که الی   هدهسه  ی   پیکشنیم  ازپذیی  یآک یدل س گ
 پیکشهنیم   نیه ا ییپیکهخگا  یسیه مق  [16]خد  اک هید  ه کیرا 

( 5=  مهاافقم   هیمالً  اهی  1=  مخهیلهم   هیمالً ) کهیت یا  لدرجه  پنج
 حسه    هی  ایهن پیکشهنیم  را   یهی رها ه ه کیرا  فیلکا   ی یخدمی
 یا هی  هی     یهظ هیخ   آلههی  کهیو   ه  مس ند یا  شیف یعیمل لیاحل
 (>11/1p) 65/1ه  73/1 یا ی  هی   یییزآزمی  ییییه پی 67/1ه  82/1

ن پیکشهنیم  در  یه    ا  ازآظجییی[16] اظدگزارش ظ اد را  یا  آ  
 گیفه  مهی  قیار اک هید  مارد ه ایج    یر نیاهل  ن پوهه   یایا

 ، پیکشهنیم  یفیرکه  ز هی    ه   یسیاظگل ز ی  از  یاهل ایج   از پس
ق قیار گیفه   یقد یاز ظری ایج   مارد  یرک یس م خصص ااکط

ظهی آلهی   یهظ یخ  یا  این  31در یس مطیلع   ی ره  ه اأیید خد  
 یل عهیمل یه احلدظ یل آ        دک  آمد   83/1پیکشنیم   یا ی  ی 

ههی  ظ اظه    ) ی م نی  پیکخ ی س یهار  ی چیو  از ظاد یا  شیف
   هی ره  یهی  اصل ی م له  یم  نظهی(  345ظهییی پوهه ، یعنی 

ل ظشهی   یه ن احلیه   خااهد حیصل از ادیک ال اظجیم گید دهه یس 
ط یخهیا   که ال دارا  هده یسه  ن پیکشهنیم  در قیله    یه داد    ا
 یخهد   پهذیی مهی   یهی  آکی  دل س گیکنج   ل   یا یمطلا 

، 2χ=19/422هی   یازش مطلاب )احلیل عیملی اأیید   ی خیوص
166 =df ،54/2 =/df2χ ،9/1 =GFI ،85/1=AGFI ،
18/1=RMR، 83/0=NFI ، 84/1=TLI ، 19/1=CFI ،

19/96=AIC 067/0 ه=RMSEA ظیهههز رهایهههی کهههیز  ایهههن )
 هیا     یهظ یخ  آلهی  یضی  ل ظ اظ  در  ظ ادپیکشنیم  را ایئید 
   آمد دک     82/1 این پیکشنیم   یا ی  ی

  یکنج  خخص   یا :5ه  یوادخ  یخخص پیکشنیم ( 4
ک الی ارائ  خد  ااکط آمس ه   خیظزده   از پیکشنیم  یوادخ
ه   ه ی  وادخیده کطح خخص     هی ک ال آ  دارا  اه کیر

ن ده کطح، یه   اک  ه فید پیکخگا الزم اک  از  یی وادخیغ
دارد را اظ خیب    یالای  کیزگیر    هیرا     ی خخص یکطح

  آمس [4خد ]د، اک هید  یگذار  ظ یظ اد  ه در پیکشنیم  عالم 
ه گیا  ی  ییصارت رهان پیکشنیم  را   یا یی  رهاه ه کیرا

ک الی  چهل  ه پیکشنیم  یپیکشنیم  پنج عیمل  زر  خخص
کیز   ییاز رها ییر مطلا یه خااهد  س یه    یرکی  وادخیخخص
  ن محققی  آلهیین ایاظد  ه چنن پیکشنیم  ارائ  ظ اد یا  ه گیا

  در [4]  یدظد را گزارش 72/1ن پیکشنیم  یا   یهظ یخ را  یا

                                                           
4 VAQ- 22 
5 NPQ-16 
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پذیی  یآک یهی  دل س گپوهه  حیضی ه یظند پیکشنیم  ک س
    ز ی  یسیه   ا  دا از ز ی  اظگلی  وادخیپیکشنیم  خخص

 م خصصایج   ه کپس پیکشنیم  ایج   خد  ااکط  یفیرک
در یس د  یقیار گیف  ه اأیید گید یقیاط  یرکی دق  مارد   

ظ یخ  یا  این پیکشنیم   یا ی  ی ظهی آلهی   یه 31مطیلع   ی ره  
 ی چیو  از  یا  شیف یل عیملیازآ  احلپس   دک  آمد   76/1

ج حیصل یظ ی  اظجیم خد یهی  اصل ی م له  ی ی س ه م  نیظاد هار
ن پیکشنیم  را  ی یس عیمل یک ال ا خیظزد  یل عیملین احلیاز ا

اب هی   یازش مطلاحلیل عیملی اأیید   ی خیوصقیار داد  
(16/154=2χ ،84 =df ،83/1=/df2χ ،95/1=GFI ،

92/1=AGFI ،119/1=RMR ،91/1=NFI ،94/1=TLI ،

96/1=CFI ،16/258=AIC  149/1ه=RMSEA ظیز رهایی ) 

  یهظ یخ آلهی  ظهییی ظ اظ  در  ظ اد ایئید را پیکشنیم  این کیز 
   آمد دک     85/1  ی  یا ی    گیدید محیک  

 ا هشیوه تحلیل داده

 ه پییکها   ه  سه گی  ضهیی   از اکه هید    هی  ههی داد  احلیل
  هی  خد  اظجیم هی احلیل  گیف  اظجیم  کیو یر  معیدل  الگاکیز 
 احلیهل  افهزار ظهیم  ه  اج  هیعی  علهام   یا  آمیر   س   از اک هید 

  خد اظجیم  گش یهر  کیو یرهی 

 

 های پژوهشغیر، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متمیانگین .1جدول 

 M SD 1 2 3 هی  پوهه م غیی ردیف
   - 62/1 61/1 قلدر  1
  - -35/1** 6/1 42/3 خنیو یکیمیی  رها  2
 - -13/1 3/1** 48/1 74/2 پذییدل س گی آکی  3
 -13/1 -13/1* 15/1 21/1 38/1 خخصی  وادخیه   4

**p<0/01 - *p<0/05 

 
 نتایج

خههاد، قلههدر   ههی کههیمیی   مشههیهد  مههی 1چنیظکهه  در جههدهل 
-خنیو ی دارا  را ط  منهی ه معنیدار ه  ی دل سه گی آکهی   رها 

( اکهه   کههیمیی  >11/1p)پههذیی دارا  را طهه  مث هه  ه معنههیدار 
خیه   دارا  را ط  منههی  خنیو ی ظیز فقط  ی خخصی  وادرها 

هی، الگا  پیشنهید  (  در ادام  احلیل>11/1pه معنیدار  اک  )
کهیز  معیدله    را ظگهی   نیهد(  هی اکه هید  از الگها      1کل اهلی  )خ

کیو یر  مارد  یرکی قیار گیف   یس الگها  منیکه  از لحهیظ    
ده ، ظسه   وهی  معنیدار ییغده هی   یازش  یید دارا  ویخیوص

ه خهیوص   1، خهیوص ظیکهایی  هیازش   3   درج  آزاد     ی از 
اهی   زر  3ی، خیوص  یازش افزایش9/1 یش ی از  2 یازش اط یقی

ه  15/1اهی از   اچهس  4 یقی یظد  مجذهرات، ریش  مییظگین 9/1از 
 یخهد   18/1اهی از   اچهس  5اقیی  ریش  مییظگین مجذهرات وطهی 

   ی ااج     آظچ   یی  خهد، وهی ده مهدل پیشهنهید      [44 ،43]
ای از  زر ده    درج  آزاد  (، ظس   وی>11/1p)اهلی  معنیدار 

هههی کهه  « آ   اف  آ  »ه  «کههی  اف  آ  »، «جههی  اف  آ  »، 3
آر  ام  اس  »ه  18/1اههی از  ههزر « آر  ام  اس  آر »، 9/1   ههی از 
ای  اد  معنیدار  وی ده، ظس    یال   زر  18/1ظیز از « ا   اِ  

اهی از ظقطه     زر « آر  ام  اس  ا   اِ  »وی ده    درج  آزاد  ه 
پیشهنهید  ظیهیز  ه      یش مطلاب، حی ی از آ  اک   ه  الگها    

   یرکهی ضهیای  مسهیی الگها      [44 ،43]اصالح ه  یزظگی  دارد 
اکه    ههی  اصهالح ظشهی  داد  ه  الزم    اهلی  ه هیا   هی خهیوص   

ههییی  ه  ایهن خهکل در الگها اظجهیم خهاد  یهس مسهیی           یزظگی 

                                                           
1 Goodness of Fit Index (GFI) 
2 Comparative Fit Index (CFI) 
3 Incremental Fit Index (IFI) 
4 Root Mean Square of Residual (RMSR) 
5 Root Mean Square of Error Approximation (RMSEA) 

خهنیو ی اضهیف  ه مسهیی    ازخخصی  وادخیه      کهیمیی  رها  
ل غیی معنیدار  هاد  حهذف   خخصی  وادخیه      قلدر     دلی

گیدید  این اغیییات در الگا  ظهییی ه  یزظگی  خهد  م  نهی  هی    
 ،23، 5، 4]هی  اصالح اظجهیم خهدظد     پوهه  ه خیوصپیشین 
 هیا  الگها     کیز  معیدل  کیو یر الگاظ ییج  2در جدهل [  24

 ظهییی ه  یزظگی  خد  پوهه  آمد  اک  

پهذیی،  اد دل س گی آکی خمشیهد  می 2   در جدهل چنی 
درصهد از هاریهیظس قلهدر  را     1/9، 3/1 ی ضیی    ی  اکه یظدارد  

ا یههین ظ ههاد  اکهه   در میحلهه   عههد ، قلههدر  ه خخصههی     
، -11/1ه  -35/1وادخیه      ایای   ی ضیی    هی  اکه یظدارد   

اظد  خنیو ی را ا یین ظ اد درصد از هارییظس کیمیی  رها  58/13
ده مهدل  خهاد، وهی  مشهیهد  مهی   2  در جدهل  ه چنین چنی 
ده  ه   (، ظسه   وهی  <15/1pه غیی معنیدار ) 39/3ظهییی  یا ی  ی 

کهی   »، 99/1 یا هی  هی   « جی  اف  آ  »، 7/1درج  آزاد   یا ی  ی 
آر  ام  اس  »، 98/1 یا ی  ی « آ   اف  آ  »، 98/1 یا ی  ی « اف  آ  

اکه   در   14/1 یا ی  ی «   اِ  آر  ام  اس  ا »ه  17/1 یا ی  ی « آر 
 الگا  ظهییی ه  یزظگی  خد  ارائ  خد  اک   2خکل 

 
 شده نهایی پژوهش. الگوی ساختاری اصالح2شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(531/0)  
-0/31**- 

(095/0)  0/3** 

-0/55* 

03/0-  

ی دلبستگ
یر پذآسیب  

شخصیت 
هخودشیفت  

 قلدری
  سرمایه 
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 سازی معادله ساختاری برای الگوی نهایی پژوهشنتایج حاصل از الگو .2جدول 

ف
دی
ر

 

 b SE β 2R را ط  م غییهی در الگا  ظهییی
2 

(df) df

2
 GFI CFI IFI RMSR RMSEA 

 191/1 3/1** 17/1 39/1** قلدر  ←پذیی دل س گی آکی  1

39/3 

(2) 
7/1 99/1 98/1 98/1 117/1 14/1 

 -35/1** 15/1 -33/1** خنیو یکیمیی  رها  ←قلدر  3

135/1 
4 

کیمیی   ←خیه  خخصی  واد

 خنیو یرها 
*33/1- 14/1 *11/1- 

* p< 15/1   ** p< 11/1  

 
خهاد، خخصهی  وادخهیه    هی     دید  مهی  2چنیظک  در خکل 

خههنیو ی دارا  را طهه  مسهه قیم، امههی دل سهه گی    کههیمیی  رها 
مسه قیم از طییهق از   طار غییخنیو ی   پذیی  ی کیمیی  رها آکی 

مسه قیم  ، ادیات غیی3 ند  در جدهل طییق قلدر  را ط   یقیار می
خنیو ی از طییق قلدر  ارائ  پذیی  ی کیمیی  رها دل س گی آکی 

 خد  اک  
 

 . اثرات غیرمستقیم و مستقیم مدل نهایی پژوهش در حالت استاندارد و غیراستاندارد3جدول 

 

 ادیات غییمس قیم ردیف
 خنیو یکیمیی  رها 

 اک یظدارد غییاک یظدارد

1 
 خنیو ی از طییق قلدر پذیی  ی کیمیی  رها  مس قیم دل س گی آکیادی غیی

 
**13/1- **1/1- 

** p< 15/1  

 

خاد، ادی غییمس قیم مشیهد  می 3   در جدهل چنی 
خنیو ی از طییق قلدر  پذیی  ی کیمیی  رها دل س گی آکی 

صارت اک یظدارد  یا ی  ی ه    -13/1صارت غییاک یظدارد  یا ی  ی   
این ضیی   ی اکیس منی ع ماجاد  ی م نی    یخد منهی می -1/1

)اغل  ضیای   >11/1pدر کطح  [44 ،43]آزما   اث اک یاپ 
( معنیدار هس ند   یرکی ادیات >11/1pدر کطح  18/1 ی  از 
در  1ا   یملا  ظیز حی ی از آ   اد    قلدر  م غیی هاکط هاکط 

 خنیو ی اک  پذیی  ی کیمیی  رها را ط  دل س گی آکی 

 گیریو نتیجه بحث
 این پهوهه   ه   هی ههدف  یرکهی الگها  کهیو یر  را طه         

پذیی  هی قلهدر  ه کهیمیی     خخصی  وادخیه   ه دل س گی آکی 
هی  کید  ظشی  داد    اجیا خد، در کطح ه  س گی خنیو یرها 

  پذیی  ی قلدر  دارا  را ط  مث   ه معنیدار اکه  دل س گی آکی 
اااظد    قلدر  پذیی مید    دل س گی آکی دهاین ییف   ظشی  می

)در خکل مهعالی(  یالای  در افیاد منجی خاد   ی اکیس ظریییت ه 
ک س دل س گی افیاد از یس طهیف   [14 ،13]هی  ماجاد پوهه 
 نند  ظاد اعیمل افیاد  هی دیگهیا  ه از طهیف دیگهی عهیملی      اعیین

 نهی یاین    [9]  ی فید اک  گیا یدجه  اهسیی خنیو ی ظاد رف یر 
پهذیی اکهه ،  هی اظ خههیب   زمهیظی  ه  فههید دارا  دل سه گی آکههی    

پذیی وهاد، زمینه  را   هی  ه خاا   ی ک س دل س گی آکی اعیمل
 کیزد   یا  قلدر  دیگیا   ی واد فیاهم می

پذیی  ی قلهدر  وهاد   از طیف دیگی را ط   ین دل س گی آکی 
ظیخهی از     یلی رهاظهی هی  اححی ی از آ  اک     عاله   ی آکی 

زا  دیگهیا   هی فهید ظیهز در     فید، زمین  رف یرهی  آکی  دل س گی
پذیی فیاهم اک   کطح اج  یعی  یا  افیاد دارا  دل س گی آکی 

                                                           
 1 Complete mediator 

هی  این پوهه  ظشی  داد    قلدر  ه خخصی   خ  دیگی ییف  
خنیو ی دارا  را طه  منههی ه معنهیدار    خیه    ی  کیمیی  رها واد
 ،28، 27، 25]ند  این ییف   ظیز  ی مطیلعیت می اب    قلهدر   هس 
هی اخهیر  خهد       در آ  [5 ،4، 2، 1] ه  یوادخه خخصی   [31

- هم    افیاد هدف قلدر  ه زهرگایی دچیر احسیس حقیرت، وهاد 

ههی ه  مشخصه    یوالفه ه چنین  خاظد ینی ه خکیییت رهاظی می
هیو  خنیو ی ه   طح رها ظ ادهی  ریهی ، افیاد وادخیه   در ک

خهنیو ی ظریهی واد یرآمهد ، امیهدهار  ه     در کطح عاامهل رها  
ههی  مسه حکم رهاظهی هسه ند،     فیقهد  نیهی    دکه  نیه ازاماارد  

هی  حیصل از این پهوهه   دهد  ه چنین ییف  ه سایی ظشی  می
هی  خخصی ی وادخیه   اهدیهد   دهد    هجاد هیوگیظشی  می

خهاد   ه  ایهن    خنیو ی افیاد محساب میا جد   یا  کیمیی  ره
معنههی  هه  افههیاد وادخههیه    ههی ا ی ههز افیاطههی  ههی وههاد ه      

جی  االش خخصی  یا  دکه یی ی  ه  اههداف    هییشی ،   مشخص 
 خاظد واد،  ی جل  ظری ه ایئید دیگیا  م  ی ز می

از طیف دیگی افیاد وادخیه      دلیل ا ی ز افیاطی  ی واد،  
زهی  دیگیا  عیجزظد، لذا چندا   هیزوارد مث  هی از   از ااج     ظیی

اااظند  ه  ارهعیف    نند  ه ین امار میجیظ  دیگیا  درییف  ظ ی
  [8 ،7، 6]هی من هی خاد خنیو ی آ کیمیی  رها 

هی  کید  حی ی از آ  هی در کطح ه  س گی خ  دیگی ییف  
 هین  خهنیو ی،  پهذیی  هی کهیمیی  رها     اد     ین دل س گی آکی 

پهذیی  هی   خخصی  وادخیه    ی قلهدر  ه  هین دل سه گی آکهی     
 خخصی  وادخیه   را ط  معنیدار  هجاد ظدارد  

هی  یید گه     ظ اظ  مطیلع  دیگهی  از  در وصا  این ییف  
دیگی پوههشگیا  در دک یس قیار ظگیف  اهی   هاا  از ه سهایی ه    

در ا یین  حیلاینهی کخن    میی  آهرد   یهی  ی آ ظیه سایی ییف  
هی چند اح  یل مطیح اکه   اح  هیل اهل ایهن    این  خ  از ییف  
خهنیو ی،  پذیی  ی کهیمیی  رها  دل س گی آکی اک     هاقعیً  ین 
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پهذیی  هی    ین خخصی  وادخیه    ی قلدر  ه  ین دل س گی آکی 
 خخصی  وادخیه   را ط  معنیدار  هجاد ظدارد 

د  مشخص وااهد خد  اح  یل هی  آیناین مسئل  در پوهه  
 یخد( ایهن اکه    ا  م  نی  ی  یوی خااهد می عد  )   ای اظداز 

هههی  پههذیی در  یقههیار  را طهه   ههی کههیز   هه  دل سهه گی آکههی  
خههنیو ی ظییزمنههد م غییهههی  خههنیو ی ظریههی کههیمیی  رها رها 
صهارت   ننهد  اکه   ایهن ا یهین  ه      ا  ه یی احییظیً اعهدیل هاکط 
یی در  ح  می هاب  ه  الگها  ظههییی پهوهه  ارائه        ای در زمهصل

امی منطق عدم هجهاد را طه  معنهیدار  هین خخصهی         وااهد خد
خهاد  ه  افهیاد    وادخیه    ی قلدر  ظیز    این هاقعی  می اب می

، 1]خیه   اغل  واد عیمال  زهرگایی ه پیویخهگی  هسه ند   واد
هرگاییظه  ه       ه ین دلیل ظیز دیگیا   ه  دلیهل ا هییالت ز   [5 ،2

هی، م کن اک  این افهیاد را ههدف زهرگهایی قهیار     پیویخگیاظ  آ 
ظدهند  از طیف دیگی م کن اک     افهیاد وادخهیه    ه  دلیهل     
اط ینی   یذب    واد ه وادک ییی  هیال،  در صهارت مااجهه   هی     
قلدر  ه زهرگایی دیگیا ، چا  آ  را اهدید  جد   هیا  وهاد   

ر ه یی گزارش ظکنند ه  هی ه هین پییه  در     نند، آ  را اظکیالقی می
 کنج  وادخیه گی  ی قلدر   را ط  معنیدار     دک  ظییید 

هی  این پوهه   ه  الگها  یکپیرچه  ه    آویین  خ  از ییف  
 خاد  می اب می 2ظهییی ارائ  خد  در خکل 

پهذیی از طییهق   الگا  ظهییی ظشهی  داد  ه  دل سه گی آکهی     
طهار  خهیه    ه   یو ی ه خخصهی  وهاد  خهن قلدر   ی کیمیی  رها 
 ننهد  ه چنهین   خنیو ی را ط   یقیار مهی مس قیم  ی کیمیی  رها 

خهنیو ی ارا هیب  یقهیار    طهار مسه قیم  هی کهیمیی  رها     قلدر    
 نهد  ایهن رها هط  یهن  قی هل اهاجهی از ظحها  ارا هیب  هین          می

خیه    هی قلهدر  ه کهیمیی     پذیی ه خخصی  واددل س گی آکی 
دهد  اهلین  ین  مطیح ایهن اکه   ه     خنیو ی    دک  میرها 

کهیز  هیا  ههدف قلهدر  قهیار      پذیی عیملی زمین دل س گی آکی 
گیف ن اک   پس از هقاد زهرگایی دیگیا   هی فهید، پییمهد ظههییی     

 خنیو ی اک  ارعیف کیمیی  رها 

ا   هین  این زظجیی  رها ط حی ی از هجاد م غییههی  هاکهط    
 خنیو ی اک   پذیی  ی کیمیی  رها دل س گی آکی 

پهذیی هق هی مهارد       چهیا افهیاد دارا  دل سه گی آکهی     این
هی  یکه    خنیو ی آ گییظد از کطح کیمیی  رها زهرگایی قیار می

گیدد    افهیاد دارا  دل سه گی   خاد، خیید    این مسئل   یزمیمی
گایی قهیار  پذیی از ظری رهاظی ه رف یر  افیاد مس عد مارد زهرآکی 

گیف ن هس ند   یا  ظ اظ  هق ی فید دارا  دل س گی ظیای ن اک ، 
اااظد کیدگی    دیگیا  اع  ید  ند  این عدم اع  ید میاااظد   ظ ی

 هیرگیی    یع  وشهم ه عصه یظی  افهیاد دیگهی خهد  ه  یعه   ه        
 خاد  هی زهرگایی ه پیویخگی   ی آ 

 
خهنیو ی  امنیه  رها  یی افیاد مجیهرت جا، اغل   هیا  حههن   
 میظند هی  یقی میواد    دیگیا  ظزدیس خد  ه در مجیهرت آ 

این مجیهرت واد عیملی جه  هدف زهرگهایی قهیار گهیف ن     
ه در  خیه    ی قلدر  دارا  را ط  ظ هاد امی خخصی  واد  خادمی

طهار  خنیو ی  ه   نند  واد را  ی کیمیی  رها عا  ظق  ارعیف

  در ا یین این ییف    یید گه     از یس طیف مس قیم اع یل ظ اد
خیه گی، م کن اک  از اعیمالت  سهییر ظزدیهس ه   افیاد دارا  واد

جاییظ  اج نیب  نند،    ه ین دلیل م کن اکه  چنهدا    مجیهرت
هم مارد زهرگایی قیار ظگییظد  از طیف دیگی افهیاد وادخهیه    ه     

ط ظزدیس  ی دیگیا  هی  واد چندا  قیدر    حهن رها دلیل هیوگی
 ظیس ند  

اهاجهی  این ظیاااظی در حهن رها هط ظزدیهس، چنیظکه   ه   هی     
طارجد  کالم  رهاظهی  اااظد   دیگیا     این افیاد منجی خاد می

هی را ارعیف  ند  این ظک   ظیز قی ل ذ ی خنیو ی آ ه کیمیی  رها 
خیه   جی  قلدر  مهعالی، در افیاد واداک      ی اح  یل زیید   
خهیه    هی   ا  در را ط  خخصهی  وهاد  قلدر  فیعلی م غیی هاکط 

ههی   خنیو ی اک      این صارت    هی چه  هیوگهی  کیمیی  رها 
اهی  یخهد،  ه  ه هی  میهزا  قلهدر        وادخیه گی در فید ظییهمند

خهاد  ایهن قلهدر  ماجه       یش ی  ااکط فید م اج  دیگیا  می
خهاد ه از  افیاد وادخیه   میخد  در طید ه اظزها  هاقعی ه ادرا 

این طییق  ی عدم اأمین ظییز مارد ااجه  دیگهیا   هاد ، از کهطح     
گیی  حیصهل  هی  یک   وااهد خد  ظ یج خنیو ی آ کیمیی  رها 

خهیه     یخهد  ه  خخصهی  وهاد    از این پوهه  در این راک ی می
پهذیی از طییهق قلهدر  مهعهالی     طار مس قیم ه دل س گی آکی   

حیل  ی خنیو ی هس ند  درعینیزهی  ارعیف کیمیی  رها کزمین 
هی  ایهن پهوهه ، الزم اکه  اهی  ه  ظقه  مسه قیم        اکیس ییف  

مسهه قیم خههنیو ی ه ظقه  غیهی  وادخهیه گی  هیا  کهیمیی  رها    
خنیو ی از طییهق قلهدر    پذیی  یا  کیمیی  رها دل س گی آکی 

 " ع هیوگهی رهیکید  یر یدهی  ظس ی اهی "در قیل  رهیکید  ظریی 
 ااج  الزم ه  یفی  شاد  

ههی  ایهن پهوهه ، در کهطح  هیر ید   هیا         ی پییه  ییف ه   
خنیو ی افیاد    عیملی  سییر  هی  پیشگیی  از ارعیف کیمیی  رها 

اه ی   یا  مافقی  ه  هزیس ی اک ، الزم اک  مقیرات ه قااظین 
رکهه ی ه مههده  در وصهها  م ناعیهه  قلههدر  ه زهرگههایی،    

گ نیم از افیاد هدف قلدر    گیا یح یح یی ی، ظریی  کیزه یرهی 
هی   یر ه زهرگایی،  یقیار  امکیظیت مشیهر  ه راهن ییی در محیط

ههی   پذیی ه ا هییالت ه مشخصه    یا  افیاد هاجد دل س گی آکی 
اهی از آ  طییهق   هاا  از ادهیات مخهیب       وادخیه گی فیاهم خاد

گی  ههی کههیمیی  پههذیی، زهرگههایی ه وادخههیه  دل سهه گی آکههی 
 خنیو ی  یک   رها 

هی  این پوهه   یید در کیی  ااجه   ه    اع یم ه اهسیی ییف   
هی  آ  )خیمل محدهد  اد  گهیه  ظ اظه   ه   یر نهی      محدهدی 

ه اح یهیب در   عناا  یس کیزمی  ودمیایخی   مخی یات اهیا    
هید اهسیی عل  ه معلالی از ظ ییج( اظجیم خاد   ی ه ین اکیس پیشن

 ییه غههی   ههی  ظ اظه  کهیزمی    خاد    این مطیلعه  در گهیه   می
هی  دل س گی ای  از ظق ی اجیا خاد ای   اا  اصایی جیمعودمیا
ااا  پذیی ه خخصی  وادخیه      دک  آهرد  ه چنین میآکی 

ههییی ظریهی قلهدر  فهیعلی )ظه  قلهدر         ی جییگزین ظ اد  م غیی
  اد  اکیار ظ مهعالی( این پوهه  را
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