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Abstract  
Aim: The present research aims to study the 
psychometrics properties of the differentiation of 
self inventory (DSI-R)  among students in Tehran. 
Method: The research employs a correlational 
method and the population includes all of students 
of Tehran in academic year from 2013, out of which 
a sample of 423 individuals were selected using 
Voluntary non-random sampling method. The 
research was the “Differentiation of self scale(DSI-
R)”.Results: The results of the research indicated 
that Cronbachs Alpha reliability coefficient equals 
0/77. Moreover . the results of the main component 
analysis and varimax rotation reveal that the 
inventory can determine 32/46 percent of the total 
variance, with includes Emotional cutoff, Emotional 
reactivity, Fusion with others and I-Position. 
 
Keywords: differentiation of  self  inventory(DSI-
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 همدقم
 یاهدنیارف ندرک زیامتم رد درف ییاناوت نازیم رگنایب وتسا نئوب هداوناخ یاه متسیس هیرظن موهفم نیرت هتسجرب «دوخ یگتفایزیامت»
 زا یدح هب ندیسر ،رگید یترابع هب .(9349 ،ناراکمه و یهاش نیسح همجرت ،0009 9گربندلگ)تسا رگیدکی زا یساسحا و ینالقع
 راتخمدوخ تروص هب ،اه تیعقوم نآ یفطاع وج رد ندش قرغ نودب ،یناجیه و یفطاع یاه تیعقوم رد دناوتب درف هک یفطاع لالقتسا

 رتشیب یگتفایزیامت دوخ ،دشاب ساسحا یب ای ،ارگ ینیع،حور یب ،درس ،درف هک تسین نآ بولطم لامک .دنک یریگ میمصت ینالقع و
 کی رد هک ینعم نیدب .درب راک هب مهم طباور رد ار یصخش عضاوم تیعقوم ات دزاس رداق ار درف هک دوشیم هتفرگ رظن رد لکش نیدب

 ،3وکپاپ زا لقن هب ،3329 ،4رک و نئوب)دنک سح ار دوخ زا یسح دناوتب ،نیعمان یاهدادیور و ثداوح نایم رد ای دیدش یفطاع ةطبار
 رد .(9009 ،زا لقن هب ،7729 ،5چرانجسا)دشاب هتشاد نارگید بارطضا طسوت لرتنک طیارش رد ار بارطضا شهاک ییاناوت و .(9009
 نآ یاجب و دننک یمن زیامتم ناشرکفت زا ار دوخ تاساسحا ،صاخشا هک دهد یم خر ینامز یگتخیمآ مه اب یگتفایان زیامت حطس نیا

 یراتخمدوخ ةبرجت یارب درف ییاناوت هب یگتفایزیامت یدرف نایم ةطیح رد .(9009 ،4زیترف و وسلج)دنوشیم قرغ شیوخ تاساسحا رد
 دارفا تسا هداد ناشن تاقیقحت .(3009 ،وکپاپ زا لقن هب ،3329 ،7ردنلدیرف و نوروکسا)دراد هراشا ،اهنآ اب تیمیمص نیع رد نارگید زا
 و ،هدننک ناوتان یاه بارطضا و اه سرت ندرک هبرجت نودب ،ناشطباور رد یرتشیب یراتخمدوخ ات ،دنراد لیامت هتفایزیامت رتشیب

 حطس نیا رد .(9009 ،وکپاپ زا لقن هب ، 3329 ،رِکک و نئوب)دنشاب هتشاد تاساسحا رد ندش قرغ نودب ناشطباور رد رتشیب تیمیمص
 هیلع ،سکعرب ای و دنک تکرح طیحم یفطاع وج اب و دوش نارگید تاساسحا بذج لماک روطب ای ،دراد لیامت هتفایان زیامت صخش
 : تسا هفلؤم راهچ یاراد یگتفایزیامت.(9009 ،3زیترف و وسلج)دهد ناشن شنکاو نارگید
 ساسارب طقف درف یاه یریگ میمصت و دراد هبلغ شقطنم و لقع رب درف تاساسحا ،نآ رد هک تسا یتلاح: 2یفطاع یریذپ شنکاو -9
 .(3009 ،90یدند و نورووکسا)دریگ یم تروص یفطاع یاه شنکاو
 نم هاگیاج اب یوق یصخش تیوه زا هتفایزیامت دارفا .تسا یگدنز رد صخشم یاهرواب و دیاقع نتشاد یانعم هب: 99نم هاگیاج -9
 .(3009 ،یدند و 99نورووکسا)دنهد یمن رییغت ار دوخ دیاقع و راتفر نارگید تیاضر بسک رطاخ هب و دنرادروخرب یدنمورین

 زا ،نآ زا لبق یتح ای و یلاسگرزب نامز رد لومعم روطب دنریگ یم رارق هداوناخ ینکفارف دنیارف رد هک یناکدوک: 94یفطاع زیرگ -4
 نتفرگ هلصاف دناوت یم اهدربهار نیا هک .دننک یم هدافتسا هداوناخ ةدشن لح یفطاع یاهدنویپ دنب زا رارف یارب یفلتخم یاهدربهار
 .(3009 ،93یدند و نورووکسا) دشاب هداوناخ یاضعا زا یکی اب ندرکن تبحص دننام یناور عناوم داجیا ای هداوناخ زا یکیزیف

                                                         
2- Goldenberg & Goldenberg 
3- Murry Bowen &Michel Kerr
3-Popko 
5- Schnarch 
6- Gelso & Fretz 
7-Skowron & Friedlander 
8-Gelso& Fretz  
9-Emotional reactivity 
10-Skowron and Dandy 
11 "- I"Position 
12- Skowron 
13- Emotional cutoff 
14-Skowron and Dandy 
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 فرط رد و یگتفایزیامت نآ فرط کی رد هک دهد یم ناشن یضرف راتسویپ یور ار یگتفایزیامت نئوب: 95نارگید اب یگتخیمآ مه -3
 تحت ناشیاهراتفر و دنراد زاین دوخ نایفارطا تیامح و دییأت هب تدش هب هتخیمآ مه دارفا .دراد رارق نارگید اب یگتخیمآ مه نآ رگید
 .(3009 ،یدند و نورووکسا) دریگ یم لکش نایفارطا شنکاو و طیحم ِییفطاع متسیس ریثأت
 یاه تیعقوم رد و دنیامن باختنا یگدنز رد ار شیوخ تهج دنناوت یم ،دنراد ناشدیاقع و دوخ زا یصخشم فیرعت هتفایزیامت دارفا   

 تسد زا ار دوخ لرتنک ،دوش یم ماجرفان تامیمصت نتفرگ و یداراریغ یاهراتفر زورب هب رجنم دارفا زا یرایسب رد هک یفطاع ًاادیدش
 رد و دنرادن دوخ زا یا هدشن فیرعت تیوه هک هتفایانزیامت دارفا لباقم رد .دننک یریگ میمصت قطنم و لقع نتفرگ رظن رد اب و دنهدن
 یم هبرجت ار ییالاب نمزم بارطضا هجیتن رد ،دننک یم تکرح هداوناخ یفطاع جوم اب هارمه ،دوجوم یصخش نیب لئاسم و اه شقن

 دوجو یگدنز رد نمزم بارطضا یعون هشیمه.(3349 ،نایکسا)دنتسه یرامیب یاه هناشن زورب و یتخانشناور تالکشم دعتسم و دننک
 هب و توافتم یاهویش هب دراد ناکما دنچ ره .دوشیم بوسحم تعیبط زا یریذپان ییادج شخب هشیمه نمزم بارطضا نیا ،دراد
 یاهلسن قیرط زا نمزم بارطضا.دزاس یلجتم ار دوخ ،ددعتم یگنهرف تاظحالم و هداوناخ صاخ تیعقوم هب هتسباو ، فلتخم تاجرد
 رس رب شکمشک لاح رد ًاامئاد هداوناخ هک لکش نیدب  ،دوشیم لقتنم ،دراد دوجو رضاح لاح رد ناکامک ناشذوفن و ریثًاات هک ،لبق
 هک یاهتفهن تاساسحا لباقم رد درف هکیاهویش .تساضعا دوخ یگتفای زیامت و تدحو و ندوب مه اب ساسحا نایم یزاس لداعتم
 ببس هب دنتسه ندش زاربا ددص رد هک اه هناکت و تاساسحا.تسا ضراعت ثلثم ،دزیخ یم رب دوخ زا عافد هب دنزیگنارب بارطضا

 نیا .دنوش یم ناوخمه بارطضا اب ،نارگید شنکاو و هیبنت زا سرت رثا رد یعقاو یایند رد اهنآ زاربا ناکما مدع ای ندوب یقالخاریغ
 هک ییاجنآ زا .(7349 ،ینابرق )دوش یم تاساسحا نآ راهم یارب اهعافد یریگراکب هب رجنم ،ثلثم زا یرگید هشوگ رد بارطضا
 تفاب کی هراومه ،دنوشیم هتخیگنارب نارگید هبتبسن شنکاو رد ای صوصخرد هراومه هکلب ؛دنیآ یمن دوجو هب ءالخ رد تاساسحا
 .دوش یم حرطم صخش ثلثم موهفم هک تساجنیا ؛دراد دوجو یناجیه یاه یگتخیگناربرد ،اه یزادرپلایخرد یتح ،یصخش نیب
 یگتفای زیامت رد هک یطباور نامه عقاو رد دهد یم ناشن ار درف یگدنز مهم یاهطابترا رد ار ضراعت ثلثم ندش لاعف صخش ثلثم

-9 .دنهد یم ناشن ار صخش ثلثم عالضا زا کیره هک دنوش یم میسقت هزوح هس هب مهم یاهطابترا نیا .دوشیم یقلت مهم رایسب دوخ
 درف طابترا )لاقتنا -4؛(...،راکمه ،دنزرف ،رسمه اب درف یراج یاهلماعت )لاح یگدنز -9 ؛( دوخ هداوناخ یاضعا اب درف طباور ) هتشذگ
 ثلثم) رگنامرد ابیلاقتنا طباور و ،لاح ،هتشذگ طباور رد (ضراعت ثلثم) دناوت یم درف یضراعت هبرجت ساسا نیا رب .(رگنامرد اب

 تاساسحا اهنت هک درکروصت دیابن .تسا هجوت لباقزیگنارب بارطضا تاساسحا عون و تیهام ضراعت ثلثم رد .دریگ لکش (صخش
 تموصخ و مشخ زا رتزیمآ دیدهت رایسب یکیدزن و تیمیمص ،دارفا یخرب یارب.دوش یم یقلت عونمم طباور رد مشخ لثم یصاخ
 فقوت و ندوب ارگ ینیع تدش هب یانعم هب یساسحا و ینالقع یاهدنیارف ندرک زیامتم ،تسا رکذ هب مزال.(7349 ،ینابرق )تسا
 فده .دننک یمن ناشکرد یتسرد هب هک دنریگب رارق یتاساسحا ریثأت تحت دیابن دارفا هک تسا نیا روظنم هکلب .تسین یفطاع تاراهظا
 رد صخش کی ناور تمالس دیلک ،هداوناخ یاه متسیس یروئت رد .تسا تخانش و تاساسحا نیب لداعت یرارقرب ،یگتفایزیامت
 ،تخبزوریف همجرت 97فراش زا لقن هب ؛ 4229 ،94یروک)تسا هتفهن یگتفایزیامت و هداوناخ هب قلعت سح ود ره زا وا یرادروخرب

9349). 

                                                           
15-Fusion with others 
16- Corey 
17- Sharf 
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 ،دناوت یم نآ ریسم رد تکرح اب درف هک یدنیآرف ؛لوصح لباق فده کی ات دراد هراشا دنیآرف هب رتشیب یگتفایزیامت ةژاو ،نینچمه   
 ره یگتفایزیامت حطس .دزاس اهر یرورضریغ یاه جنر و نمزم بارطضا زا ار دوخ و دبای تسد ملاس یگتسباو و لالقتسا هب جیردت هب
 دیدش بارطضا مغریلع تسا رداق درف هک یا هجرد و تسا هدهاشم لباق هداوناخ یاز سرتسا یاه تیعقوم رد ،تروص نیرتهب هب درف
 نامرد یلصا فده .دهد یم ناشن ار وا یگتفایزیامت نازیم ،دنک لرتنک هنادنمشیدنا و حیرص لوصا رب قبطنم ار شراتفر ،هداوناخ رد
 ،یردپ هداوناخ طباور ریثًاات دروم رد اهنآ ندرک هاگآ یط دنیارف نیا . تسا هداوناخ زا ناعجارم لالقتسا و یراتخمدوخ ،ینئوب یمتسیس
 دناوتیم یضرم یاه هناشن زورب رد مهم لماوع زا یکی .(2749 ،تخب زوریف همجرت ،93تراهوب و دات)دتفایم قافتا نانآ راتفر رب اهنآ
 قلعت دیدش ساسحا نوچ .دنک جلف ار دوخ یاضعا تسا نکمم هدینت مهب هداوناخ ای هموظنم اریز ،دشاب نادنزرف لالقتسا زا تعنامم
-یم فیعضت ار تالکشم رب هطاحا و هنالقتسم شواک زیامت نادقف و تسا یدرف لالقتسا زا یاهدمع شخب نداد تسد زا مزلتسم
 .(5349 ،ییانث همجرت ،3009 ،نیچونیم)دنک
 مه هب» موهفم حیضوت یارب یرگ لیلحت ناور میهافم زا هتفرگرب ار «92هداوناخ زیامتمان یعمجدوخ» موهفم شراک زاغآ رد نئوب   

 یکیدزن هاگ .«دراد دوجو حوطس مامت رد کرتشم یفطاع تدحو یعون» نآ رد هک یتیعضو ؛درک عادبا هداوناخ یفطاع «یگدیبسچ
 هتبلا هک ؛دنربخاب رگیدکی یاهایور و اه لیخت ،راکفا ،تاساسحا زا دننک یم ساسحا هداوناخ یاضعا هک تسا دیدش یردق هب یفطاع
 رد هک ار یموهفم نئوب .دوش متخ وضع ود نیب لباقتم درط تیاهن رد و طرفم یکیدزن دنیاشوخان تلاح هب دناوت یم مه تیمیمص نیا

-یم " 99هداوناخ زیامتمان یعمج دوخ" هب اه هداوناخ رد 90یگتخیمآ مهدیمان «هداوناخ زیامتمان یعمجدوخ» ،یواک ناور نابز هب ،زاغآ
 نایز هب اهدعب .(5349 ،یدمحم دیس ییحی همجرت99،2229سارکرون و اکساچورپ)تسا یطارفا یگدنبسچ مه هب نآ یگژیو هک دماجنا
 ققحت و غولب هک تسا بلطم نیا دیؤم حالطصا ودره هک درک فیرعت «یگتفایزیامت – یگتخیمآ مه» ناونع تحت اه متسیس ةیرظن
 لیلد هب .(3009 ،گربندلگ و گربندلگ)دبای ییاهر دوخ یلصا ةداوناخ ةدشن لح یفطاع یاه یگتسباو زا وا هک تسا نآ دنمزاین ،درف

 نآ رب ار یدایز نارگشهوژپ ،یطابترا و یفطاع تالالتخا یاراد ناناوج و ناناوجون نیب رد دوخ یگتفای زیامت موهفم ندوب گنرمک
 و هدومن هیهت شجنس و یریگ هزادنا لباق رازبا کی ،لالتخا شهاک روظنم هب  ینامرد ناور و یا هرواشم تالخادم یط رد ات تشاد
 نیا .دش هتخاس لاؤس 43 رد نئوب هیرظن یانبم رب ردنل دیرف و نروکسا طسوت همانشسرپ نیا هیلوا مرف.دنهد شرتسگ و طسب ار نآ
 مهم تاطابترا یور نآ یلصا زکرمت و دوریم راک هب دارفا یگتفای زیامت شجنس روظنم هب و تسا یشرازگ دوخ تروص هب همانشسرپ
 -نوروکسا طسوت همانشسرپ نیا 0009 لاس رد .(33، نایکسازا لقن هب ، 4009،نروکسا) تسا یلصا هداوناخ اب دارفا طباور و یگدنز
 روکذم همانشسرپ.تسا هدش یدنب هجرد یا هنیزگ 4 فیط کی رد ترکیل سایقم اب همانشسرپ نیا.تفرگ رارق یبایراجنه دروم یدند
 یفطاع زیرگ ،(لاوس 99)IP نم هاگیاج ،(لاوس99)FOنارگید اب یگتخیمآ ،)لاوسER(99یفطاع شنکاو سایقم هدرخ 3 زا

 و رابتعا شهوژپ نیا جیاتن هب هجوت اب.(93،9009وکپاپ زا لقن هب،94،3229ردنل دیرفو نروکسا)تسا هدش لیکشت (لاوس99) ECیفطاع
 و ناعجارم تالکشم تخانش یارب ناسانشناور و نارواشم طسوت دوخ یگتفای زیامت تست یارجا نیاربانب ،دش دییأت تست ییاور
 .دوشیم هیصوت نانآ هب کمک

                                                           
18 .Todd & Bohart 
19- Undiffferentaited family ego mass 
20 .Fusion 
21 .Undifferentiated family ego mass 
22 .Prochaska & Norcross 
23-Skowron & Friedlander 
24-Popko 
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 شور
 92-92لاس رد هک نارهت رهش نایوجشناد یمامت لماش شهوژپ یرامآ هعماج .دوب یگتسبمه و یفیصوت تیهام رظن زا شهوژپ شور
 439 دادعت نیا زا هک دندش باختناهنابلطواد یریگهنومن شور زا هدافتسا اب رفن 493 نایوجشناد هعماج نیب زا .دندوب لیصحت هب لوغشم
 ،(رفن299=سناسیل) ،(رفن92=ملپیدقوف)یلیصحت هیاپ جنپ رد هدش باختنا نایوجشناد .دندوب لهأتم رفن 4 و لهأتم رفن 379، درجم رفن
 49-79 هورگ هب طوبرم ینس هورگ نیرتشیب و لاس 95 ات 39 نیب نایوجشناد ینس هورگ.دندش میسقت (49=یرتکد) ،(27=سناسیل قوف)
 .دوب لاس
 رازبا دوخ هب شهوژپ یاوتحم هک ارچ تسا نومزآ دوخ عقاو رد شهوژپ هدمع و یلصا روحم :تاعالطا یروآدرگ شور و رازبا
 حیحص نم دروم رد ًاالماک)یاهجرد 4 فیط رد لاوس 43 لماش هک (DSI)دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ .دراد صاصتخا یریگهزادنا
 هاگیاج ،یفطاع زیرگ ،یگتخیمآمه ،یفطاع یریذپ شنکاو)سایقم هدرخ 3 یاراد و هدوب (تسین حیحص نم دروم رد ًاالماک ،تسا
 هدش ارجا ناریا رد هک دوخ یگتفای زیامت سایقم تالاوس یخرب همجرت رد ماهبا لیلد هب ادتبا شهوژپ تسخن هلحرم رد .تسا  (نم
 .تفرگ رارق هدافتسا دروم شهوژپ نیا رد نآ هدش همجرت هنومن هک دش همجرت و یرگنزاب یفیرش اشاپ نسحطسوت تست نیا ،دوب
 اههتفای
 رابتعا بیرض دروآرب یارب .دوب (DSI)دوخیگتفای زیامت همانشسرپ یبایمرن و ییاور ،رابتعا یسررب رضاح شهوژپ یلصا فده
 لاوس 09 فذح زا سپ لاوس 44 یلک رابتعا و .دش هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض یلک لومرف زا دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ
 رد نومزآ نیا رابتعا بیرض و تسا رادروخرب ییالاب رابتعا زا نومزآ هک تسا نیا هدنهدناشن هک دمآ تسد هب 377/0 لداعم بسانمان
 تسد هب خابنورک یافلآ یلک لومرف قیرط زا هک نم هاگیاج ،نارگید اب یگتخیمآمه ،یفطاع یریذپشنکاو ،یفطاع زیرگ یاهسایقم
 .دوب (755/0)نم هاگیاج هب طوبرم رابتعا رادقم نیرتمک .دوب 755/0 ،024/0 ،957/0 ،357/0 بیترت هب هدمآ
 تیورک نومزآ هصخشم ندوب رادانعم حطسو 977/0ربارب KMO رادقم .دش یروآرگ یلماع لیلحت اب هزاس ییاور هب طوبرم دهاوش
 یارجا .تسا نییبت لباق هعلاطم دروم هنومن هورگ رد یگتسبمه سیرتام ساسا رب یلماع لیلحت یارجا نیاربانب .دوب (00/0)زین تلتراب
 هجوت دروم ار هدمع صخاش هس سایقم نیا زا هدش عابشا لماوع رادقم نییعت یارب دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ داوم یلماع لیلحت
-هصخشم .دوشیم هدیمان یرکسا هک هژیو یاهشزرا رادومن (4 لماع ره طسوت هدش نییبت سنایراو تبسن(9 هژیو شزرا(9 :داد رارق
 کی زا رتگرزب لماع 3 هژیو یاهشزرا :داد ناشن ،دمآ تسد هب (pc)شور اب هک یلصا یاههفلؤم لیلحت یارجا اب هک هیلوا یرامآ یاه
 لماع مهس .درک نییبت ار اهریغتم سنایراو لک دصرد 343/94مه یور رب لماع 3 نیا یارب اهریغتم نیب کرتشم سنایراو دصرد .تسا
 .درک نییبت ار اهریغتم سنایراو لک دصرد 953/2 ،753/4 هژیو شزرا اب مکی

 
 
 
 
 
 

 یگتفای زیامت یاهلماع یمکارت دصرد و سنایراو نییبت دصرد ،هژیو شزرا :1 لودج
 یعمجت دصرد سنایراو دصرد هژیو شزرا لماع
1 753/4 953/2 111/3 

1 324/4 033/2 131/31 

3 205/9 242/4 161/61 

4 331/1 411/6 464/13 
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 دوخ یگتفای زیامت سایقم یاه لاوس هعومجم یرکسارادومن :1 رادومن

 حرط نیا رد .دهدیم ناشن اهریغتم ریاس اب طابترا رد ار ریغتم ره هلیسو هب هدش نییبت لک سنایراو زا یحرط ،یرکسا رادبیش رادومن
 مهس ،درک طابنتسا ناوتیم رادومن نیا زا .تسا هدش هداد ناشن مه رانک رد یجیردت بیش اب اهلماع ریاس و الاب رد گرزب یاهلماع
 هک دنتشاد ار کی زا رتگرزب هژیو شزرا لماع 3 .تسا زیامتم اهلماع هیقب مهس زا و ریگمشچ اهریغتم لک سنایراو رد تسخن لماع
 .دندرک نییبت ار سنایراو زا ،دصرد 309/4 مراهچ لماع ، دصرد 242/4 موس لماع ،دصرد033/2 مود لماع ،دصرد 953/2 مکی لماع
 زا دصرد 343/94 عومجم رد هک .دش جارختسا لماع 3 ،یلاوس 43 هعومجم زا ،یلماع لیلحت یارجا زا هدمآ تسدب جیاتن هیاپ رب

 هدش جارختسا لماع 3 یارب سکامیراو هویش هب دماعتم شخرچ زا هداس راتخاس هب ندیسر روظنم هب .درک نییبت ار اهریغتم لک سنایراو
  .دیسر هداس راتخاس هب یشیامزآ شخرچ راب ود زا سپ جیاتن هک داد ناشن
 :دیدرگ یراذگمان و جارختسا ریز حرش هب دندوب هتسبمه لماع کی اب ًااکرتشم هک ییاه لاؤس هعومجم ،اه لماع راتخاس سیرتام هیاپ رب

 زیرگ رگنایب هک هتشاد الاب یگتسبمه لماع نیا اب 24 ،44 ،94 ،39 ،39 ،09 ،49 ،99 ،3 ،4 ،4 ،9 یاهلاؤس لماش لاؤس99 : مکی لماع
 .تسایفطاع
 رگنایب هک دنراد لماع نیا اب ییالاب یگتسبمه 43 ،33 ،93 ،34 ،04 ،29 ،49 ،39 ،39 ،09 ،9 یاهلاؤس لماش لاؤس99 : مود لماع
 .تسا یفطاع یریذپ شنکاو
 .تسا نارگید اب یگتخیمآ رگنایب و هتشاد الاب یگتسبمه لماع نیا اب 53 ،99 ،2 ،5 یاه لاوس لماش لاؤس 3 : موس لماع
 .تسانم هاگیاج رگنایب و هتشاد الاب یگتسبمه لماع نیا اب 93 ،74 ،79 ،49 ،29 ،59،99 ،7 ،3یاهلاؤس لماش لاؤس2 :مراهچ لماع
 تسا لماع نودب ای لماع دنچ ای ود رب زکرمتم نآ نزو و تسا یگدیچیپ یاراد 43 ،03 ،34 ،54 ،44 ،94 ،59 ،99 ،79 ،49یاهلاؤس
 .دندش فذح همانشسرپ تالاوس هعومجم زا هک
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 یگدیچیپ یاراد یاهلاوس فذح زا سپ هداس راتخاس سیرتام 1 لودج

 لاوس 9لماع 9لماع 4لماع 3لماع
   225/0 Q28 

   225/0 Q36 

   225/0 Q8 

   075/0 Q16 

   755/0 Q20 

   795/0 Q12 

   995/0 Q3 

   943/0 Q6 

   393/0 Q32 

   424/0 Q2 

   234/0 Q39 

   934/0 Q24 

  434/0  Q26 

  945/0  Q29 

  945/0  Q44 

  355/0  Q30 

  495/0  Q18 

  095/0  Q14 

  305/0  Q34 

  733/0  Q42 

  3 39/0  Q10 

  993/0  Q46 

  503/0  Q1 

 427/0   Q9 

 237/0   Q22 

 344/0   Q45 

 924/0   Q5 
335/0    Q27 
595/0    Q19 
205/0    Q37 
373/0    Q15 
973/0    Q7 

493/0    Q41 

503/0    Q11 

403/0    Q4 

994/0    Q23 

 یرامآ یاههصخشم .تسا هدش یدنب هجرد 4 ات 9ترکیل فیط هیاپ رب دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ داوم ،دمآ رتشیپ هک روطنامه
 .تسا هدمآ 4 لودج رد همانشسرپ لک و لماع ره یاربهمانشسرپ زا لصاح

 دوخ یگتفای زیامت سایقم یاههرمن یرامآ یاههصخشم :4لودج
 لماع نیگنایم هنایم امن نیگنایم یاطخ درادناتسا فارحنا  یگدیشک  یگلوچ

 (یفطاع زیرگ) مکی لماع 49/95 00/95 00/75 73/0 07/2 50/0 -95/0
 (یریذپ شنکاو) مود لماع 59/94 00/94 00/49 43/0 00/2 -99/0 54/0
 (نارگید هب یگتخیمآ) موس لماع 59/39 00/39 00/39 99/0 54/3 -33/0 -90/0
 (نم هاگیاج) مراهچ لماع 99/74 00/74 00/24 04/0 90/4 90/0 -30/0
 سایقم لک 34/449 00/449 00/949 23/0 34/39 -49/0 39/0
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 ثحب
 رد (DSI) دوخ یگتفای زیامت سایقم یبایمرن و ییاور ،رابتعا هلمج زا یجنسناور یاه یگژیو یسررب یلصا فده اب رضاح شهوژپ
 لیلحت و هیزجت دروم همانشسرپ نیا ،رفن 493 یور رب دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ یارجا زا سپ .دش ماجنا نارهت رهش نایوجشناد نیب

 لصاح جیاتن «؟تسا رادروخرب یفاک رابتعا زا شهوژپ دروم رازبا ایآ» هک لاؤس نیا هب خساپ یارب یدعب هلحرم رد .تفرگ رارق یرامآ
 و هزاس ییاور یسررب یارب.دادناشن ار یبوخ رابتعا هک ،دمآ تسد هب 377/0 ربارب نومزآ رابتعا بیرض هک داد ناشن نومزآ یارجا زا
 هدافتسا (pc) یلصا یاه هفلؤم لیلحت شور زا «؟تسا هدش عابشا لماع دنچ زا دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ» هک لاؤس نیا هب خساپ

 لک دصرد 343/94 لماع 3 نیا هک ،دش جارختسا لماع3 ،(سکامیراو)دماعتم شخرچ هویش هب و یلماع لیلحت زا هدافتسا اب .دش
 یارجا زا لبق .درک نییبت ار همانشسرپ داوم نیب کرتشم سنایراو زا دصرد953/2 ،753/4 هژیو شزرا اب مکی لماع مهس و سنایراو
 هب هعماج رد یناسمه سیرتام ندوب تسرد رب ینتبم رفص ضرف در زین وKMO ةزادنا زا هدافتسا اب یرادرب هنومن تیافک یلماع لیلحت
 یاراد تسخن لماع داد ناشن یلماع سیرتام.تسا ریذپ نییبت یلماع لیلحت یارجا هک دیسر تابثا هب ،تلتراب تیورک نومزآ هلیسو
 .تسا هدش عابشا لماع 3 زا سایقم نیا ،درک صخشم یلماع لیلحت جیاتن .تسا رتشیب اه لماع ریاس زا زین نآ مهس و یلماعراب نیرتشیب
 هنومن حرط هیاپ رب هک شهوژپ یاه هتفای زا .دش هدافتسا سکامیراو هویش هب دماعتم شخرچ زا یجارختسا لماوع یزاس هداس روظنم هب
 .دش لصاح لیذ جیاتن تسا یلصا یاه هفلؤم لیلحت شور و یلماع لیلحت رب ینتبم یرامآ یاه نومزآ زا و یرادرب

 دنریگ یم رارق هداوناخ ینکفارف دنیارف رد هک یناکدوک.دش یراذگ مان یفطاع زیرگ و دراد یوق یگتسبمه لاؤس 99 اب مکی لماع
 هداوناخ ةدشن لح یفطاع یاهدنویپ دنب زا رارف یارب یفلتخم یاهدربهار زا ،نآ زا لبق یتح ای و یلاسگرزب نامز رد لومعم روطب
 زا یکی اب ندرکن تبحص دننام یناور عناوم داجیا ای هداوناخ زا یکیزیف نتفرگ هلصاف دناوت یم اهدربهار نیا هک .دننک یم هدافتسا
 .دش یراذگ مان یفطاع یریذپ شنکاو و دراد یوق یگتسبمه لاؤس99 اب مود لماع.(3009 ،یدند و نورووکسا)دشاب هداوناخ یاضعا

 تروص یفطاع یاه شنکاو ساسارب طقف درف یاه یریگ میمصت و دراد هبلغ شقطنم و لقع رب درف تاساسحا ،نآ رد هک تسا یتلاح
 .(3009 ،95یدند و نورووکسا)دریگ یم
 نایفارطا تیامح و دییأت هب تدش هب هتخیمآ مه دارفا .دش یراذگ مان نارگید اب یگتخیمآ مه و دراد یوق یگتسبمه 3اب موس لماع
 لماع.(3009 ،یدند و نورووکسا) دریگ یم لکش نایفارطا شنکاو و طیحم ِییفطاع متسیس ریثأت تحت ناشیاهراتفر و دنراد زاین دوخ
 دارفا .تسا یگدنز رد صخشم یاهرواب و دیاقع نتشاد یانعم هب  .دش یراذگ مان نم هاگیاج و دراد یوق یگتسبمه لاؤس2 اب مراهچ
 رییغت ار دوخ دیاقع و راتفر نارگید تیاضر بسک رطاخ هب و دنرادروخرب یدنمورین نم هاگیاج اب یوق یصخش تیوه زا هتفایزیامت
 .(3009 ،یدند و نورووکسا)دنهد یمن
 یدصرد مرن یاه لودج .دش هبساحم اه نومزآ لک عومجم و لماع ره ماخ هرمن ،دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ مرن ندرک ادیپ یارب
 تایصوصخ زا دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ هک داد ناشن رضاح شهوژپ جیاتن یلک روط هب .دش هیهت همانشسرپ لک و لماع ره یارب

 هدافتسا دوخ یگتفای زیامت شجنس تهج رد ربتعم یرازبا ناونع هب نآ زا دنناوت یم ناققحم و تسا رادروخرب یلوبق لباق یجنسناور
 تروص طایتحا اب دیاب اه هورگ ریاس هب نآ جیاتن میمعت و هدوب نارهت رهش نایوجشناد رضاح شهوژپ هنومن هک تشاد هجوت دیاب .دننک
 هعومجم ینوردیگنهامه هدنهد ناشن اهنتهک،هدوبخابنورکیافلآشور زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد هدمآ تسدب رابتعا بیرض.،دریگ
 دوشیم داهنشیپ  .دریگیمنربرد ار یروآدیدپزاب و یریذپرارکت ،یریذپ ینیبشیپ ،ییایاپ دننام یمیهافم و تسا سایقم یاه لاؤس

                                                           
25- Dendy 
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 تسد هب یلم راجنه کی نآ زا و دوش یبایراجنه روشک نیا گنهرف هب هجوت اب و ارجا ناریا حطس رد دوخ یگتفای زیامت همانشسرپ
 یگتفای زیامت سایقمیارگاو ییاور یسررب روظنم هب و دریگ رارق یسررب دروم اه هورگ ریاس رد سایقم نیا یجنسناور تایصوصخ.دیآ
 سایقم ییاور یارب یرتشیب دهاوش ات ،دریگ رارق هدافتسا دروم یرگید یاههمانشسرپ زا یتآ یاهشهوژپ رد ،دوشیم داهنشیپ دوخ
 .دیآ تسدب
 عبانم
 یناتسبد رسپ و رتخد نازومآشناد یلصا هداوناخ زا درف یگتفای زیامت شیازفا رب (یرگشیامن ناور) ماردوکیاس ریثات یسررب .(3349) .پ ،نایکسا

  .نارهت ملعم تیبرت :هاگشناد ،ییانث رتکد ییامنهار هب هرواشم هتشر رد دشرا یسانشراک همان نایاپ .نارهت 5 هقطنم
 .دشر تاراشتنا :نارهت .(5349)یدمحم دیس ییحی همجرت ،ینامرد ناور یاه هیرظن .(2229) .یس .ناج ،سارکرون و .وا .زمیج ،اکساچورپ
 .اسر تاراشتنا :نارهت .(2749).تخبزوریف دادرهم همجرت ،هرواشم و ینیلاب یسانشناور لوصا .(2749).آ ،تراهوب و ،ج،دات

  .اسر تاراشتنا :نارهت .تخب زوریف دادرهم همجرت .هرواشم و ینامرد ناور یاه هیرظن .(9349) .سا .دراچیر ،فراش
 .تمس :نارهت .نونف و یدابم :تدم هاتوک و هدرشف یشیوپ یرگنامرد ناور.(7349) .امین ،ینابرق

 .رشن :نارهت (9349) ناراکمه و یدنب شقن ،یهاش نیسح همجرت .ینامرد هداوناخ .گربندلگ ،فلا.گربندلگ
 .ریبکریما تاراشتنا :نارهت (5349) ییانثرقاب  همجرت .ینامرد هداوناخ و هداوناخ .(3009) .رداولاس ،نیچونیم

Skowron, E.A.& Schmitt, T.A. (2003). Assessing interpersonal fusion: reliability and volubility of a new 
DSI fusion with others subscale. Jornal of marital and family therapy, 29, 2, 209-222. 

Gelso, C.& Fretz, B (2001). Family therapy, an overview. Wedsworth, and vision of themes learning. 
Skowron, E.A.& Dendy, A. K (2004). Differentiation of self and attachments in adulthood. 

Contemporary family therapy, 26,3,337,357. 
 Goldenberg & Goldenberg (2008)Handbook. Family therapy: an overview. New York: Bantan. 
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 مکی لماع یمکارت دصرد و یناوارف دصرد ،قلطم یناوارف :3 لودج

 ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد
1/43 3/9 09 37/43 33 5/0 5/0 9 92/39 99 

1/33 5/3 29 77/73 23 7/0 9/0 9 90/99 39 

1/44 0/5 99 03/33 05 2/0 9/0 9 30/49 59 

1/14 4/3 39 43/23 95 3/9 5/0 9 30/39 49 

1/11 4/4 93 43/05 95 7/9 9/0 9 99/59 79 

6/11 3/4 49 02/95 45 9/9 5/0 9 39/49 39 

1/16 5/3 29 42/95 35 3/9 7/0 4 79/79 29 

1/36 3/4 49 42/45 55 3/4 2/0 3 09/39 04 

1/66 3/9 99 22/35 45 0/3 9/0 9 49/92 94 

3/11 9/5 99 90/45 75 0/5 2/0 3 49/04 94 

1/11 4/4 39 50/75 35 7/5 7/0 4 29/94 44 

3/31 7/3 09 30/35 25 9/4 5/0 9 94/94 34 

1/31 3/4 49 99/25 04 4/4 5/0 9 54/44 54 

1/16 9/4 49 39/04 94 4/7 2/0 3 34/34 44 

4/31 4/9 99 79/94 94 9/2 7/9 7 93/54 74 

1/13 3/9 09 09/94 44 3/09 9/9 5 33/44 34 

3/33 9/9 2 49/44 34 9/99 7/9 7 73/74 24 

1/13 9/9 5 49/34 54 5/49 3/9 4 05/34 03 

1/63 7/9 7 29/54 44 3/59 3/9 09 45/24 93 

3/13 9/9 5 94/44 74 5/79 7/9 7 45/03 93 

1/13 9/0 9 54/74 34 9/09 4/9 99 25/93 43 

6/31 5/0 9 44/34 24 9/39 0/3 79 94/93 33 

3/33 7/0 4 93/24 07 9/79 9/4 49 54/34 53 

1/111 7/0 4 33/07 97 4/29 9/9 2 34/33 43 
 73 97/53 49 9/4 3/94  عومجم 423 100.0 

 
 مود لماع یمکارت دصرد و یناوارف دصرد ،قلطم یناوارف :1 لودج

 

 ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد
1/46 5/3 29 49/45 34 9/0 5/0 9 94/79 99 

1/36 7/3 09 79/35 54 5/0 5/0 9 43/29 49 

3/11 3/9 09 34/55 44 7/0 9/0 9 32/04 39 

1/11 9/5 99 23/45 74 2/0 7/0 4 50/94 59 

1/11 0/3 79 04/75 34 3/9 2/0 3 49/44 49 

1/41 9/4 49 97/35 24 7/9 3/9 09 79/34 79 

1/61 2/9 3 43/25 03 3/9 3/9 09 34/54 39 

1/11 7/9 7 32/04 93 3/9 9/9 2 23/44 29 

4/11 7/0 4 30/94 93 4/4 9/9 2 94/74 09 

4/31 2/0 3 49/44 43 3/4 3/9 99 97/34 99 

3/13 2/9 3 79/34 33 0/3 4/9 99 43/24 99 

1/13 2/0 3 34/54 53 4/3 3/4 49 32/03 49 

3/33 7/9 7 23/44 43 5/3 3/4 49 50/93 39 

1/13 9/9 5 04/74 73 3/5 4/3 39 49/43 59 

1/63 9/9 5 97/34 33 2/5 9/5 99 79/73 49 

1/13 2/0 3 93/24 23 9/7 9/4 49 34/53 79 

1/13 2/0 3 32/07 05 5/3 7/3 09 23/43 39 

3/13 9/0 9 50/97 95 9/99 0/3 79 04/73 29 

3/33 2/0 3 49/47 95 3/99 9/9 2 97/33 04 

1/33 9/0 9 23/47 55 5/99 7/3 09 43/23 94 

1/33 9/0 9 04/77 45 0/49 5/4 59 32/05 94 

1/111 9/0 9 23/43 34 7/39 3/4 49 50/95 44 
       عومجم 493 0/009 
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  موس لماع یمکارت دصرد و یناوارف دصرد ،قلطم یناوارف6لودج
 ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد

9/9 9/9 5 93/49 3 
3/9 9/0 9 97/39 5 
3/4 3/9 09 90/94 4 
2/5 9/9 2 94/44 7 
2/09 0/5 99 94/54 3 
2/39 0/3 79 92/74 2 
0/99 9/4 49 99/03 09 

3/79 3/4 79 95/93 99 
0/54 4/7 94 93/33 99 
3/93 3/4 79 99/73 49 
3/95 3/09 33 93/23 39 
5/04 7/3 74 97/95 59 
0/24 5/3 44 90/35 49 
5/77 5/3 44 94/45 79 
0/43 3/5 49 94/35 39 
0/73 0/3 79 92/04 29 
0/92 0/5 99 99/44 09 
3/32 3/9 99 95/54 99 
9/72 3/9 09 93/74 99 
3/32 7/9 7 99/07 49 
0/009 9/9 5 93/97 39 

  عومجم 493 0/009 

 
  مراهچ لماع یمکارت دصرد و یناوارف دصرد ،قلطم یناوارف :1 لودج 

 ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد ماخ هرمن Tهرمن قلطم یناوارف یناوارف دصرد یمکارت دصرد
7/75 2/5 59 43/95 34 9/0 9/0 9 03/99 09 
9/44 5/3 44 30/45 24 7/0 5/0 9 90/39 99 
4/97 9/4 49 44/35 03 9/9 5/0 9 44/59 99 
4/47 4/3 39 79/45 93 3/9 9/9 5 39/79 49 
5/93 2/5 59 73/75 93 9/4 7/0 4 53/39 39 
4/35 3/9 99 23/25 43 0/3 2/0 3 73/04 59 
9/23 3/4 49 09/94 33 7/5 7/9 7 30/94 49 
5/92 3/9 09 97/94 53 4/4 2/0 3 24/44 79 
9/42 7/9 7 44/34 43 3/7 9/9 5 04/54 39 
4/52 9/9 2 32/54 73 9/99 4/4 39 92/44 29 
9/42 2/0 3 54/74 33 9/39 9/4 49 45/34 04 
4/42 7/0 4 79/24 23 5/79 4/4 39 39/03 94 
2/72 2/0 3 37/07 05 0/99 5/4 59 77/93 94 
9/22 9/9 5 24/97 95 9/49 9/5 99 74/43 44 
3/22 7/0 4 90/37 95 3/94 9/4 49 32/33 34 
0/009 9/0 9 94/57 45 4/34 2/5 59 25/43 54 

 44 09/33 39 4/4 2/33  عومجم 493 0/009 
     3/95 2/4 29 93/23 74 
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  همانشسرپ لک یمکارت دصرد و یناوارف دصرد ،قلطم یناوارف :1 لودج 
 دصرد
 یمکارت

 دصرد
 یناوارف

 دصرد ماخ هرمن tهرمن قلطم یناوارف
 یمکارت

 دصرد
 یناوارف

 هرمن tهرمن قلطم یناوارف
 ماخ

3/35 5/4 59 97/05 549 9/0 9/0 9 43/49 53 
0/75 9/9 2 49/95 449 5/0 9/0 9 20/59 33 
4/25 3/9 09 93/95 749 7/0 9/0 9 34/59 23 
0/94 7/9 7 54/95 349 2/0 9/0 9 93/79 42 
4/94 7/9 7 02/95 249 3/9 5/0 9 92/39 52 
0/54 3/9 09 33/45 039 7/9 9/0 9 00/04 72 
9/74 9/9 2 22/45 939 3/9 7/0 4 35/04 32 
7/24 4/9 99 45/35 939 3/9 5/0 9 20/94 22 

9/97 3/9 4 30/55 439 4/4 5/0 9 44/94 009 
4/97 3/9 4 94/55 339 3/4 5/0 9 39/94 909 
9/37 7/9 7 79/45 539 0/3 9/0 9 79/44 409 
3/57 9/9 5 97/45 439 4/3 9/0 9 93/44 309 
4/77 2/9 3 49/75 739 5/3 9/0 9 44/34 509 
9/27 2/9 3 03/75 339 3/5 2/0 3 92/34 409 
4/03 3/9 4 54/35 239 2/5 5/0 9 53/54 709 
0/93 3/9 4 23/35 059 9/7 9/9 5 00/44 309 
5/43 3/9 4 33/25 959 5/3 3/9 4 35/44 209 
3/33 2/0 3 22/25 959 9/99 4/9 99 20/74 099 
4/53 9/9 5 45/04 459 3/99 7/0 4 44/74 999 
4/43 7/0 4 30/94 359 5/99 7/0 4 39/34 999 
3/43 5/0 9 94/94 559 0/49 5/0 9 97/34 499 
3/33 7/9 7 79/94 459 7/39 7/9 7 79/24 399 
4/23 9/9 5 97/94 759 4/49 7/9 7 93/24 599 
4/02 7/0 4 49/44 359 0/39 7/9 7 44/03 499 
3/02 5/0 9 03/44 259 4/09 3/9 09 02/03 799 
0/92 9/9 5 54/34 049 7/99 3/9 4 53/93 399 
9/42 9/9 5 23/34 949 3/39 9/4 49 22/93 299 
2/42 7/0 4 32/54 449 3/59 2/0 3 35/93 099 
0/52 9/9 5 70/74 549 0/79 9/9 5 30/43 999 
0/42 2/0 3 94/74 449 4/29 3/9 09 44/43 999 
7/42 7/0 4 49/34 749 7/04 3/9 4 79/33 499 
9/72 5/0 9 97/34 349 3/94 7/9 7 97/33 399 
3/72 9/0 9 03/24 079 3/44 3/9 4 49/53 599 
4/72 9/0 9 34/07 979 2/44 9/4 49 93/53 499 
4/32 7/0 4 43/97 479 3/74 2/0 3 54/43 799 
4/32 9/0 9 95/97 579 7/24 2/9 3 02/43 399 

3/32 9/0 9 70/47 479 9/93 3/9 4 53/73 299 
9/22 9/0 9 94/47 779 7/43 4/9 99 22/73 049 
4/22 9/0 9 49/37 379 4/73 5/4 59 35/33 949 
5/22 9/0 9 59/57 039 9/23 2/9 3 30/23 949 
3/22 9/0 9 43/77 339 9/05 2/0 3 44/23 449 
0/009 9/0 9 95/37 439 4/95 9/9 5 79/05 349 

       عومجم 493 0/009 
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 تسویپ

  یمارگ هدنهد خساپ
 رد یلک روط هب ترابع کی ردقچ هک دیریگب میمصت و دیناوخب تقد هب ار ترابع ره افطل . تسا نارگید اب امش طابترا و ناتدوخ هرابرد امش تاساسحا و راکفا هب طوبرم تالاوس نیا
 و راکفا هرابرد ناتسدح نیرتهب قبط رب ترابع نآ هب افطل (دنا هدش توف امش نیدلاو ودره ای کی الثم) ، دوش یمن طوبرم امش هب ترابع کی هک دیدقتعم رگا . تسا حیحص امش دروم
 . تسین حیحص نم دروم رد الصا =9-9-4-3-5-4  = تسا حیحص نم دروم رد الماک . دیهد خساپ ، تشاد دیهاوخ تیعضو نآ رد هک یتاساسحا
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 9 .متسه یتاساسحا هزادنا زا شیب نم هک دنیوگیم مدرم 4 5 3 4 9 9

 9 . منک نایب ار متاساسحا مراد ناشتسود هک  یناسک هب مناوتیمن یناسآ هب 4 5 3 4 9 9

 4 .منکیم یگدش درطساسحا بلغا ما هداوناخ اب طابترا رد 4 5 3 4 9 9

 3 .منک ظفح ار دوخ شمارآ منکیم یعس ، متسه راشف تحت هک یطیارش رد یتح 4 5 3 4 9 9

 5 . مراد زاین نارگید دایز قیوشت هب الومعم ،منکیم زاغآ ار گرزب تیلاعف ای راک کی هک یماگنه 4 5 3 4 9 9

9 9 4 3 5 4 
 یریگ هرانک وا زا یتدم یارب ، دنکیم دیما ان ارم مناکیدزن زا یکی یتقو
 .منکیم

4 

 7 . متسیک نم هک درک مهاوخن شومارف زگره هک منادیم ، دتفیب میگدنز رد یقافتا هچ هکنیا زا رظن فرص 4 5 3 4 9 9

 3 .مریگیم هلصاف نانآ زا الومعم دنوشیم کیدزن نم هب دح زا شیب مدرم یتقو 4 5 3 4 9 9

 2 .منک انب مردام و ردپ تاراظتنا ساسا رب ار میگدنز مهاوخیم 4 5 3 4 9 9

 09 . مدوبن یتاساسحا هزادنا نیا ات شاک یا 4 5 3 4 9 9

 99 . مهدیمن رییغت نارگید ندرک دونشخ  یارب طقف ار دوخ راتفر الومعم 4 5 3 4 9 9

9 9 4 3 5 4 
 نآ دناوتیمن وا ، منک نایب ما یگدنز کیرش ای رسمه یارب یزیچ هب تبسن ار میعقاو تاساسحا مهاوخب رگا

 . دنک لمحت ار
99 

 49 .منک رکف تسرد مناوتیمن هک دنکیم هبلغ نم رب نانچ تاساسحا یهاگ 4 5 3 4 9 9

9 9 4 3 5 4 
 صخش نآ هب تبسن متاساسحا زا عوضوم نآ هرابرد ار مراکفا مناوتیم ، منکیم هرجاشم یصخش اب هک یتقو
 . منک ادج

39 

 59 .موشیم تحاران بلغا ، دنوشیم کیدزن نم هب دح زا شیب مدرم یتقو 4 5 3 4 9 9

 49 .ما هدش راوس ناجیه و ساسحا جوم رب ییوگ هک منکیم ساسحا تاقوا یهاگ 4 5 3 4 9 9

 79 . درادن یدوس چیه مهد ناشرییغت مناوت یمن هک ییاهزیچ تباب  ندش دیما ان 4 5 3 4 9 9

 39 . مهدب تسد زا ار دوخ لالقتسا مسرتیم ، منک رارقرب هنامیمص هطبار یسک اب یتقو 4 5 3 4 9 9

 29 . منک یگدنز منیدلاو یاه هتساوخ قباطم منکیم  یعس 4 5 3 4 9 9

 09 . مراد لوبق ار مدوخ یا هزادنا ات نم 4 5 3 4 9 9

 99 . دراد راظتنا نم زا هزادنا زا شیب ما یگدنز کیرش ای رسمه هک منکیم ساسحا بلغا 4 5 3 4 9 9

 99 . دوشیم لوغشم عوضوم نیا هب مرکف زور مامت منکیم هرجاشم ما یگدنز کیرش ای رسمه اب یتقو 4 5 3 4 9 9

 49 . دنراذگب راشف تحت ارم اهنآ رگا یتح میوگب  " هن " نارگید هب مناوتیم 4 5 3 4 9 9

 39  منک رارف نآزا دیاب منکیم ساسحا ، دوشیم قیمع یسک اب ما هطبار یتقو 4 5 3 4 9 9

 59 .دنکیم داجیا نم رد یدب رایسب ساسحا مه زونه مردارب و رهاوخ ای نیدلاو اب هرجاشم 4 5 3 4 9 9

 49 .مرذگب عوضوم نیا زا یتحار هب مناوتیمن ، دوش هتفشآ رب نم هب تبسن یسک رگا 4 5 3 4 9 9

 79 .مروآیمن یور ما هداوناخ یاضعا هب زگره یفطاع تیامح بلج یارب نم 4 5 3 4 9 9

 39 . مساسح یلیخ ،منیبب بیسآ نارگید طسوت هکنیا زا 4 5 3 4 9 9

 29 .منکیم یگفخ ساسحا بلغا متسه ما یگدنز کیرش ای رسمه اب هک یتقو 4 5 3 4 9 9
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9 9 4 3 5 4 
   ینارگن ساسحا نارگید رظن هرابرد تردن هب مریگیم میمصت هک یتقو
 .منکیم

04 

 94 .دنکیم مه رتدب ار عضو نآ هرابرد ندرک تبحص یتح ، دوشیم بارخ راک یتقو 4 5 3 4 9 9

 94 .مهدیمن تیمها نارگید فرح هب و مهدیم ماجنا تسا تسرد منادیم هک ار هچنآ الومعم نم 4 5 3 4 9 9

 44 .دوشیم رتهب ام هطبار ،دهدب نم هب مراد زاین هک ار یتصرف مـیگدنز کیرش ای رــسمه رگا 4 5 3 4 9 9

 34 .منکیم تلاسک ساسحا ما یگدنز کیرش ای رسمه اب هرجاشم زا دعب تاقوا یضعب 4 5 3 4 9 9

 54 .تسا مهم میارب مریگب میمصت هکنآ زا شیپ منیدلاو هدیقع و رظن نتسناد منکیم ساسحا نم 4 5 3 4 9 9

 44 .موشیم نارگن دنوش تحاران ای و دننیبب بیسآ ،دنوش یراـمیب راچد مناکیدزن هکـنیا زا نم 4 5 3 4 9 9

 


