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: یجنسرابتعا

(:(: L  ) ) یجنس یجنس غورد   غورد
خرمین تروص  نیا  رد  .دنک  هولج  راگزاس  فیرش و  رایسب  يدرف  تروص  هب  دشاب ، هدیشوک  هدادن و  خساپ  تقادص  اب  نومزآ  ياه  هدام هب  هک  دراد  لامتحا 
تـسا نکمم  .دراد  دوـجو  نتفگ "  هن  هب "  شیارگ  یهد ، خـساپ رد  هک  دـشاب  نآ  ياـیوگ  دـناوت  یم خرمین  نیا  .دوـش  یم ریـسفت  طاـیتحا  اـب  هدـمآ  تسد  هب 

.دنک رت  گنر مک ار  دوخ  يراتفر  یتخانشناور و  ياه  يراوشد دهد و  ناشن  دوخ  زا  تبثم  يا  هرهچ دشاب  هتساوخ 

(:(: K  ) ) یعافد یعافد
ینیلاب رظن  زا  یندومزآ  هکنیا  لامتحا  دـشاب  رتالاب  هرمن  نیا  هچ  ره  .دـشاب  هدرک  لمع  دارفا  نیگنایم  زا  رت  یعافد  زا  نکمم  نومزآ  هب  ییوگخـساپ  رما  رد 

.تسا دیدرت  دروم  نومزآ  رابتعا  ور  نیا  زا  .تسا  رتشیب  دشاب  هدرک  دروخرب  یعافد 

(:(: S  ) ) دحدح زازا   شیب   شیب ییامندوخ   ییامندوخ
.دشاب هدش  هداد  خساپ  یعافد  درکیور  اب  هک  دراد  لامتحا 

: ریسفت

(:(: Hs  ) ) يراگنارامیب يراگنارامیب دوخ   دوخ
نوماریپ طیحم  ياه  ینوگرگد دوخ و  یندـب  تاریغت  هب  تبـسن  دـسر  یم رظن  هب  .دـنروآ  رامـش  هب ینامـسج  تالکـشم  ياراد  ار  دوخ  دارفا  نیا  تسا  نکمم 

، ارذگ يریذـپ  کیرحت هب  ار  اه  یگژیو نیا  تسا  نکمم  یناور  راشف  دـنرادروخرب ، یبوخ  يراگزاس  زا  هک  یناسک  رد  یتح  .دـنراد  يداعریغ  تیـساسح  دوخ 
دنناوت یم تالکـشم  نیا  .دنراد  صخـشمان  مهبم و  یمـسج  ياه  تیاکـش ور  نیا  زا  دنک ؛ لیدبت  یندـب  ياهدرکراک  هنیمز  رد  ینهذ  لاغتـشا  یگتـسباو و 
لامتحا .تسا  نانآ  ياه  تیاکش رگید  زا  باوخ  لالتخا  دایز و  یگتسخ  یگینب ، یب .دشاب  شراوگ  هاگتسد  ياه  یتحاران دردرس و  نمزم ، درد  هدنریگربرد 

ارگ نورد دـننک .  يرادرب  هرهب یگتـسباو  ياـهزاین  ندروآرب  تیلوئـسم و  زا  رارف  نارگید ، نداد  رارق  ریثاـت  تحت  يارب  دوخ  یندـب  تالکـشم  زا  هک  دراد 
فیصوت یمالک  زاربا  رد  تحاران  قایتشا و  روش و  قوش و  نودب  رگداقتنادوخ ، .دنرادن  سفن  هب  دامتعا  .دنراد  يرابجا  راتفر  یـساوسو و  رکفت  .دنتـسه 
.دنتـسه ناشیاه  هناشن یکـشزپ  نامرد  نییبت و  ددصرد  دنناد و  یم یندـب  رامیب  ار  ناشدوخ  .دـنلان  یم بلغا  .دنتـسه  نادـجواب  ارگ و  لامک .دـنوش  یم

دوخ یندـب  ياه  يرامیب للع  هرابرد  .دـننیبب  نامز  کـی  رد  ار  کشزپدـنچ  اـی  يرگید و  زا  سپ  یکی  ار  ناکـشزپ  تسا  نکمم  دـنا و  کـشزپ یپ  رد  هراومه 
.دنهد یم ناشن  میقتسمریغ  تروص  هب  ار  دوخ  تموصخ  .دنسر  یم رظن  هب  هتفیشدوخ  روحمدوخ و  هاوخدوخ ، .دنرادن  یشنیب 

.دننک یم فیصوت  هتفایان  دشر  و  بوجحم ، ور ، مک ار  اهنآ  نارگید 

(:(: Hy  ) ) يرتسیه يرتسیه
زا .دنناد  یم نآ  راکنا  ار  درد  نیا  اب  ییورایور  هار  اهنت  .تسا  كاندرد  رایـسب  دنراد  هقالع  اهنآ  هب  خرمین  نیا  ناگدـنراد  هک  يدارفا  يوس  زا  ندـش  درط 

فیـصوت ناوارف  یندـب  ياـه  هوکــش ياراد  ریذـپ و  کـیرحت يدارفا  نارگید  ار  خرمین  نـیا  هدـنراد  ناـنز  .دـنریگ  یم هرهب  ینار  سپاو یعاـفد  مسیناـکم 
اب تالکشم  یلیصحت ، تسکش  هنیمز  رد  ابلاغ  .دنهد  یم ناشن  شنکاو  ناهنپ  يزوت  هنیک ای  درمت  یشکرس و  اب  نادرم  یندب و  ياه  هوکـش اب  نانآ  .دننک  یم

.دنراد ینارگن  یعامتجا  هورگ  طسوت  ندشن  هتفریذپ  تردق و  ياه  ماقم

(:(: Pd  ) ) یعامتجا یعامتجا یناور   یناور فارحنا   فارحنا
اما دننک ، تکرـش  اه  تیلاعف زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم  تسا و  هدرتسگ  ناش  قیالع هنماد  .دنتـسه  هتخیگنا  دوخ  يژرنارپ و  وجارجام ، فرحرپ ، يدارفا 
کی ياراد  تسا  نکمم  .راکـشآ  ات  تسا  هتفهن  تروص  هب  رتشیب  يریگرد  نیا  .دـنراد  شیارگ  نارگید  اـب  يریگرد  مشخ و  هب  .دـنرادن  یـصخشم  فدـه 

اب دوخ  هطبار  رد  تسا  نکمم  دارفا  نیا  .دنریگب  دنپ  دوخ  دب  ای  بوخ  براجت  زا  دنناوت  یمن اهنآ  رتشیب  .دنـشاب  ییوشانز  تافالتخا  دننام  یتیعقوم  نارحب 
یـشناکت و يدارفا  .دـنراد  لکـشم  تردـق  ياه  ماقم اب  هک  دـننک  تساخرب  تسـشن و  یناسک  اب  هکلب  دنـشاب ، هتـشادن  یعقاو  لکـشم  تردـق  ياـه  ماـقم

.دنراد یمک  لمحت  یماکان  ربارب  رد  .دنتسه  یعامتجا  نیناوق  هیلع  زیتس و  هعماج
.دوش  یم راکشآ  نانآ  يروحمدوخ  ییایاپان و  رت ، ینالوط ییانشآ  زا  سپ  اما  دنراذگ ، یم ياجرب  نارگید  رد  یبوخ  ریثات  هیلوا  ياهدروخرب  رد 

هتفـشآرب یناـسآ  هب خرمین  نیا  ياراد  ناـنز  .دـننک  یم فیـصوت  هجوـت  ناـهاوخ  عوبطماـن و  ریذـپ ، کـیرحت یمدـمد ، يدارفا  ار  اـهنآ  دارفا  نیا  نارـسمه 
.تسا  راوشد  اهنآ  اب  ندمآ  رانک  دنتسه ، دوسح  وجشاخرپ و  دنوش ، یم

(:(: Mf  ) ) یگنانز یگنانز یگنادرم ـ  ـ  یگنادرم
دننامه دنـشابن  لیام  دنـشاب و  هتـشاد  هنادرم  قیالع  رتشیب  تسا  نکمم  نانآ  .دنوش  یقلت  نز  ناونع  هب  دـنرادن  تسود  الومعم  خرمین  نیا  ياراد  نانز 

ياه تیلاعف شزرو و  زا  .دـنروآ  رامـش  هب  ماع  روط  هب  نانز  زا  توافتم  اتمه و  یب يدرف  ار  دوخ  دـنراد  تسود  .دـننک  راـتفر  اـی  دـنوش  رهاـظ  رگید  ناـنز 
.دنرادن يا  هنایم دنراد ، راکورس  تایبدا  اب  هک  یلغاشم  اب  دنهد و  یم حیجرت  ار  یملع  یتابساحم و  یکیناکم ، ياه  لغش .دنرب  یم تذل  زاب  ياضف 

.تسه نانآ  رد  هنارگشاخرپ  راتفر  زورب  لامتحا 

(:(: Pt ( ) ( ) یناور یناور فعض   فعض )) ینتساکیسپ ینتساکیسپ
.تشاد دـهاوخ  اـهنآ  يارب  یموش  دـمایپ  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـننک ، لوکوم  ادرف  هب  دـیابن  دـنهد ، ماـجنا  دـیاب  زورما  هک  ار  هچنآ  دـننک  یم ساـسحا 

مظن و زا  يوریپ  یهد و  نامزاس ییاناوت  خرمین ، نیا  هدنراد  راجنهب  دارفا  .دنـسرتب  نارگید  هب  ندناسر  رازآ  زا  دیابن  هک  دنـشاب  رواب  نیارب  تسا  نکمم 
.تسا  جیار  نارادکناب  یضایر و  مولع و  ناراگزومآ  ناراجن ، ناناد ، یمیش نایم  رد  خرمین  نیا  .دنراد  ار  نوناق 

.دنشاب هتشاد  تسا  نکمم  يدایز  نزو  نانآ  زا  يرایسب  ور  نیا زا  .دنراد  هاتوک  تدم  رد  اذغ  دایز  رادقم  ندروخ  هب  شیارگ 

(:(: Sc  ) ) ینرفوزیکسا ینرفوزیکسا



اما .دنشیدنایب  نارکید  زا  توافتم  يا  هزادنا ات  تسا  نکمم  .دنتـسه  قفوم  هتخیگنادوخ و  يدارفا  دنـشاب ، هتـشاد  یبوخ  یلغـش  یعامتجا و  درکراک  رگا 
اب اما  دـنا ، هتفای شزاس  یبوخ  هب هک  يدارفا  نایوجـشناد و  ابلاغ  .دوش  نیریاس  اب  نانآ  يرکف  طاـبترا  عطق  ببـس  هک  تسین  يا  هنوگ هب  ناـنآ  رکفت  کـبس 

دنناوت یم .دنـشاب  هتـشاد  يروآون  يا  هزادنا ات  تسا  نکمم  .دنریگ  یم ياج  هورگ  نیا  رد  دنتـسه ، ینورد  ياه  ضراعت راچد  ای  دنراد و  يریگرد  ناشدوخ 
راشف تسا  نکمم  .دـنزاس  رگ  هولج هدافتـسا  لباق  دـیدج و  یبوچراچرد  دنـشاب ، كانـسرت  نارگید  يارب  دـیاش  هک  ار  يرایـشوه  همین تاساسحا  راـکفا و 

.دنک لیدبت  فراعتمان  بیجع و  ياهراتفر  هب  ار  ناشیا  تبثم  ياه  یگژیو یناور ،

(:(: Ma ( ) ( ) ییادیش ییادیش  ) ) اینام اینام
.تسا یفاک  یحیرفت  یلغش و  يداع  ياه  تیلاعف هب  نتخادرپ  يارب  نانآ  يژرنا  .دنشاب  يژرنا  زا  یطسوتم  نازیم  ياراد  تسا  نکمم 

(:(: Si  ) ) یعامتجا یعامتجا ییارگنورد   ییارگنورد
زا الومعم  نانآ  .دـنهد  یم حـیجرت  ار  مدرم  اب  ندوب  اهنت  ياـج  هب  .دنتـسه  فرحرپ  ینتـشاد و  تسود  یترـشاعم ، مرگنوخ ، .دنتـسه  ارگ  نورب یعاـمتجا و 
رد .دننک  یم ظفح  ناهج  اب  ار  دوخ  سامت  یتخانـشناور ، تالکـشم  اب  ندش  ور  هبور ماگنه  .دنتـسه  طابترا  رد  مدرم  اب  دنرادروخرب و  یعامتجا  ياه  تراهم

دنـشاب و نارگید  دـید  رد  دـنراد  تـسود  .دنتـسه  لاـعف  باداـش و  يژرنارپ ، .دنتـسه  نـئمطم  دوـخ  هـب  راوتـسا و  یهورگ ، یعاـمتجا و  ياـه  تیعقوـم
.دننک ییامندوخ 
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Lیجنس Lie9976غورد 

FيدماسبانInfrequency5555

KیعافدDefensiveness242470

Sدح زا  شیب  Superlative Self-Presentation434371ییامندوخ 

Fbدب دومناو  اه و  هناشن  رد  F Back1146هغلابم 

Fpیناور یسانش  F-Psychopathology3365بیسآ 

Vrinیفداصت یهد  خساپ  ای  ربتعم  خساپ  Variable Response Inconsistency4446یناسمهان 

Trinتسرد خساپ  True Response Inconsistency6673یناسمهان 

Hsيراگنارامیب Hypochondriasis82065دوخ 

DیگدرسفاDepression252559

HyيرتسیهHysteria343477

Pdیعامتجا یناور  Psychopathic Deviate192966فارحنا 

Mfیگنانز Masculinity/Femininity353552یگنادرم ـ 

Pa( يدامتعا یب ای  دامتعا  نازیم   ) Paranoia9945ایوناراپ

Pt( یناور فعض  ) Psychasthenia113564ینتساکیسپ

ScینرفوزیکساSchizophrenia83260

Ma( ییادیش  ) Hypomania172256اینام

Siیعامتجا Social Introversion141435ییارگنورد 
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؟ دننک یم  تنایخ  ناشرسمه  هب  راب  کی  تقو  دنچره  اهدرم  رتشیب   - 538
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