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تفسیر
اين نيمرخ نشانگر آن است كه دارندگان آن توانايي شناخت نقاط ضعف كلي آدمي را دارند.

افرادي كه از نظر اجتماعي به آن اندازه ساده و بيتجربه نيستند كه فضايلي را كه ندارند براي خود ادعا كنند.
اين نيمرخ گوياي آن است كه شايد فرد با قصد و آگاهي خواسته است خود را بد جلوه دهد. ممكن است گوياي شدت آسيب رواني كه

آزمودني آن را تجربه ميكند و يا تجربههاي غير معمول در زندگي وي باشد
چنين نيمرخي نشان دهنده آن است كه شايد افراد در برخي زمينه هاي زندگي با مشكل روبهروهستند.

گرايش به گزارش در باره مشكالت فزاينده در زمينههاي گوناگون دارند.
ممكن است بيانگر آن باشد كه شخص از نشان دادن زمينه هاي شخصي كه مايه نگراني اوست، ناتوان است و از اين رو نسبت به همه چيز

واكنش نشان ميدهد.
فرد چيزهاي نامعمول بيشتري را در باره خود گزارش ميكند. شايد به دليل اضطراب باال بخواهد به وي كمك شود. ممكن است اين افراد

طرز تفكر نامعمول يا غير سنتي را به عنوان سبك زندگي داشته باشند.

امكان دارد در درك معناي جملههاي آزمون دقت كافي ننموده باشد.
ممكن است فرد بخواهد خود را غيرسنتي و مخالف عرف جامعه نشان دهد؛ شايد واقعاً داراي تجربههاي غيرمعمول و يا گمگشتگي باشد؛

ممكن است در باره نشانههاي برخي اختاللهاي روانشناختي اطالعاتي داشته باشد.
ممكن است برخي مشكالت خانوادگي و شغلي داشته باشند

دارندگان اين نيمرخ ممكن است خود را داراي مهارتهاي الزم براي حل مشكالت خود ندانند. براين باور باشند كه زندگي برايشان سخت
است؛ مانند ديگران خوشبخت نيستند و از امتيازهايي كه ديگران برخوردار بوده اند محروم بوده اند.

اين افراد بيش از اندازه تمايل دارند كه در زمينه اشتباههاي خود سخن بگويند.
ازمكانيسمهاي دفاعي فرافكني و بروني كردن بهعنوان مكانيسم دفاعي بهره ميگيرند. حساس، بدگمان، كينه توز و خشمگين هستند و

به آساني اين ويژگيها را بروز ميدهند.
زناني كه اين نيمرخ را دارند، به ويژه نسبت به آسيبهاي بدني خود حساسيت دارند.

رفتار اطرافيان و بستگان را بد تفسير مي كنند. اين احساس را دارند كه هدف همه رخدادها و آنچه كه پيرامون آنها ميگذرند، آنها
هستند.

ممكن است براين باور باشند كه آنچه را كه استحقاق آن را دارند به آنان داده نشده است. همچنين ممكن است خشمگين و حق به جانب
باشند. بيش از ديگران در باره بيعدالتي سخن ميگويند. در عين حال ممكن است كارهاي نادرستي انجام دهند كه به ديگران زيان

برسانند.
اين افراد معموال از خويشاوندان خود آزردگي خاطر ديرينه دارند. زودرنج هستند و ديگران را به خاطر مشكالت خود سرزنش ميكنند.

پيشنهاد مي شود براي بررسي دقيقتر، در صورت تمايل پرسشسنامه ۵۶۷ سئوالي را تكميل كنيد.
بیمناک، نگران، گمگشته، کمالگرا و دارای تنش هستند. نوعی بیقراری و اضطراب آشکار دارند. ترسهای خرافی دارند. با انظباط هستند.
از مکانیسمهای دفاعی دلیلتراشی و توجیه عقلی باال بهره میگیرند، اشکال در تمرکز دارند، خویشتننگر، سازمان یافته، مضطرب و خود
انتقادگر هستند. رفتارهای تشریفات وسواسی دارند. ممکن است پیوسته از رخداد یک حادثه پیشبینی نشده و غیرقابل انتظار ترس

داشته باشند.
دارای احساس گناه میباشند. ممکن است این نگرش را پیدا کنند که نباید از آزار رساندن به دیگران بترسند.

اضطراب می تواند موجب افزایش ترس از شکست در آنان شود؛ که خود سبب افزایش اضطراب و شدت یافتن این دور گردد. اضطراب آنان
موجب رفتارهای ناسازگارانهای مانند نگرانی، بیتصمیمی و وسواس در امور جزیی میشود. این وضعیت میتواند سطح و میزان بارآوری آنان

در سازمان یا دستگاهی که در آن کار میکنند را کاهش دهد.
بـه طـور کلـی آسـتانه اضطـراب در آنـان پـایین اسـت و بـه طـور مشخـص نسـبت بـه موقعیتهـای جدیـد واکنـش اضطرابـی بیـش از انـدازه
نشانمیدهند. با آنکه الگوی شخصییتی آنان به سختی تغییر میکند، اما بینش و رهایی از فشار عمومی ممکن است به سازگاری بهتر آنان

بیانجامد.
اشخاصي كه اين نيمرخ را دارند، ممكن است گرايش داشته باشند كه براي فرار از رويارويي با مشكالت روانشناختي و تحت تاثير قرار دادن
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اطرافيان به شكوههاي بدني روي آورند. به بيان ديگر مشكالت روانشناختي را با دردها و مشكالت بدني ابراز ميكنند. از نشانه هاي بدني
براي فرار از مسئوليت، ارضاي نياز هاي وابستگي وسوء استفاده از ديگران بهره ميگيرند. ديگران را وادار ميكنند تا از آنها نگهداري كنند.

ممكن است دچار افسردگي مالنكولي و يا افسردگي واكنشي باشند.
اين افراد خودمحور، خودشيفته، منفعل‐پرخاشگر، رشد نايافته، سرسخت و يك دنده هستند. ممكن است عيبجو، غرغرو و به ويژه

نسبت به كساني كه به آنها كمك ميكنند، بدگمان باشند.
بسياري از دارندگان اين نيمرخ پيوسته در جستجوي پزشكاند. و ممكن است پزشكان را يكي پس از ديگري يا چند پزشك را در يك زمان

ببينند.
داراي هوش متوسط شناخته ميشوند.

پيشنهاد مي شود براي بررسي دقيقتر، در صورت تمايل پرسشسنامه ۵۶۷ سئوالي را تكميل كنيد.
اين نيمرخ ميتواند نشاندهنده يك افسردگي واكنشي مشخص و غير پيچيده باشد.

بسياري از افرادي كه چنين نيمرخي دارند ممكن است اين احساس را داشته باشند كه مشكلي وجود دارد، اما هميشه اين احساس را به
عنوان افسردگي تلقي نكنند.

احساس كمبود انرژي رواني مي كنند. دوري گزين، كم حرف و بدبين هستند، احساس خودكوچكبيني دارند. ممكن است تنيده، عصبي و
بيتصميم باشند و دچار خشم شديد شوند.

ممكن است مالل و افسردگي مسئله اصلي زندگي آنها باشد. يك بدبيني فراگير وجود دارد. براي خود ارزشي قايل نيستند. ممكن است در
آنان احساس درماندگي و گناه گزارش شود. در دنياي شخص، نقطه مثبتي ديده نمي شود و همه چيز تيره و تاريك است.

نسبت به انتقاد حساس هستند. نااميد، ترسو و اشكال در تمركز دارند.
مشكالت را انكار ميكنند. ممكن است افرادي ساده و خودمحور باشند و در روابط خود با ديگران به خودنمايي و برونگرايي و رفتارهاي

ساختگي گرايش يابند.
ممكن است تا اندازهاي تحريك پذير بوده و شكايتهاي بدني را مطرح كنند.

( T ) نمره تراز نمره خام عنوان انگلیسی عنوان مقیاس

41 1 Lie دروغ سنجی L

75 8 Infrequency نابسامدی F

48 6 Defensiveness دفاعی K

75 10 Paranoia پارانویا (میزان اعتماد یا بیاعتمادی) Pa

74 15 Psychasthenia پسیکاستنی (ضعف روانی) Pt

69 13 Schizophrenia اسکیزوفرنی Sc

59 7 Hypomania مانیا (شیدایی) Ma

76 9 Hypochondriasis خود بیمارنگاری Hs

73 15 Depression افسردگی D

64 14 Hysteria هیستری Hy

59 9 Psychopathic Deviate انحراف روانی اجتماعی Pd
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پاسخنامه:

بله ۱ ‐ اشتهاي خوبی دارم؟

خیر ۲ ‐ بيشتر صبحها خوش و سرحال از خواب برمی خیزم؟

خیر ۳ ‐ زندگی روزانه من پر از چیزهایی است که برایم جالبند؟

خیر ۴ ‐ موقع کار فشار و ناراحتی زیادي احساس می کنم ؟

خیر ۵ ‐ گاهی فکرهاي بدي می کنم که نمی شود درباره آن صحبت کرد؟

خیر ۶ ‐ بندرت دچار یبوست می شوم (یا اصال نمیشوم)؟

بله ۷ ‐ بعضی وقتها دلم می خواهد خانواده ام را ترك کنم؟

بله ۸ ‐ گاهي اوقات آن چنان به گريه يا خنده مي افتم كه نمي توانم جلوي آن را بگيرم؟

خیر ۹ ‐ هر چند وقت يك بار تهوع و استفراغ ناراحتم مي كند؟

بله ۱۰ ‐ به نظرم هيچ كس مرا درك نمي كند؟

بله ۱۱ ‐ گاهي دلم مي خواهد ناسزا بگويم؟

بله ۱۲ ‐ هر چند شب يك بار دچار كابوس مي شوم ( خوابهاي وحشتناك مي بينم )؟

بله ۱۳ ‐ برايم مشكل است كه حواسم را روي كاري متمركز كنم؟

خیر ۱۴ ‐ من تجربه هاي مخصوص و عجيبي داشته ام؟

خیر ۱۵ ‐ اگر ديگران برايم نزده بودند من بيشتر موفق بودم؟

۱۶ ‐ در دوران جواني مرتكب سرقتهاي جزيي شده ام؟

۱۷ ‐ گاه بگاه روزها ، هفته ها و حتي ماهها بوده كه دست و دلم به كاري نرفته است؟

۱۸ ‐ خوابم آشفته است؟

۱۹ ‐ با ديگران كه هستم تحمل شنيدن حرفهاي عجيب و غريب آنها را ندارم؟

۲۰ ‐ اكثر كساني كه مرا مي شناسند از من خوششان مي آيد؟

۲۱ ‐ اغلب مجبور بوده ام از كساني اطاعت كنم كه به اندازه من نمي فهميدند؟

۲۲ ‐ كاش به اندازه ديگران خوشحال بودم ؟

۲۳ ‐ فكر مي كنم بسياري از مردم براي جلب كمك وهمدردي ديگران بدبختي هاي خود را بزرگتر جلوه مي دهند ؟

۲۴ ‐ بعضي وقتها خشمگين مي شوم ؟

۲۵ ‐ واقعا" اعتماد به نفس ندارم ؟

۲۶ ‐ خيلي كم از پرش و تكان ماهيچه هايم ناراحت مي شوم؟

۲۷ ‐ خيلي وقتها احساس مي كنم كه مرتكب كار زشت و خطايي شده ام؟

۲۸ ‐ بيشتر اوقات خوشحالم؟

۲۹ ‐ بعضي اشخاص آن قدر تحكم مي كنند كه حتي وقتي مي دانم حق با آنها است دلم مي خواهد بر خالف آن چه مي خواهند رفتار
كنم؟

۳۰ ‐ معتقدم بر ضد من توطئه چيني مي شود؟

۳۱ ‐ اغلب مردم حاضرند حتي با شيوه هاي غير عادالنه به منافع و مزايايي برسند؟

۳۲ ‐ معده ام خيلي ناراحتم مي كند؟

مونه
ن



5 / 6

۳۳ ‐ اغلب نمي فهمم چرا آنقدر بد خلق و بد قلق بوده ام؟

۳۴ ‐ بعضي اوقات افكارم سريعتر از آن بوده كه بتوانم به زبان بياورم؟

۳۵ ‐ فكر مي كنم زندگي خانوادگيم به خوبي زندگي اغلب كساني است كه مي شناسم؟

۳۶ ‐ گاهي وقتها احساس مي كنم كه واقعا"آدم بي مصرفي هستم؟

۳۷ ‐ در چند سال اخير بيشتر اوقات حالم خوب بوده است؟

۳۸ ‐ در زندگي من مواقعي بوده است كه در آن دست به كارهايي زده ام كه بعدها نمي دانستم چه بوده است؟

۳۹ ‐ احساس مي كنم غالبا" بي دليل مجازات شده ام؟

۴۰ ‐ هيچوقت حالم بهتر از حاال نبوده است؟

۴۱ ‐ برايم مهم نيست كه ديگران درباره من چه فكر مي كنند؟

۴۲ ‐ حافظه ام خوب است؟

۴۳ ‐ گفتگو با غريبه ها برايم دشوار است؟

۴۴ ‐ اغلب سرتا پا احساس ضعف مي كنم؟

۴۵ ‐ به ندرت دچار سردرد مي شوم؟

۴۶ ‐ تا به حال اشكالي در حفظ تعادل خود موقع راه رفتن نداشته ام؟

۴۷ ‐ بين كساني كه مي شناسم بعضي ها را دوست ندارم؟

۴۸ ‐ كساني هستند سعي دارند افكار و عقايد مرا بدزدند؟

۴۹ ‐ كاش اين قدر خجالتي نبودم؟

۵۰ ‐ معتقدم گناهانم غير قابل بخشش هستند؟

۵۱ ‐ غالبا" از چيزي دلواپسم؟

۵۲ ‐ رفقايم غالبا" مورد پسند مادر و پدرم نبوده اند؟

۵۳ ‐ كمي پشت سر ديگران غيبت مي كنم؟

۵۴ ‐ بعضي وقتها احساس مي كنم كه خيلي آسان تصميم مي گيرم؟

۵۵ ‐ تقريبا" هيچ وقت تپش قلب يا تنگي نفس نداشته ام؟

۵۶ ‐ زود از جا در مي روم و زود آرام مي گيرم؟

۵۷ ‐ بعضي وقتها آن قدر بي قرار بوده ام كه نمي توانسته ام يك جا بند شوم؟

۵۸ ‐ والدين و اعضاء خانواده ام بيش از حد از من ايراد مي گيرند؟

۵۹ ‐ براي هيچ كس چندان مهم نيست چه به سرم مي آيد؟

۶۰ ‐ سوء استفاده از كسي كه خود چنين امكاني را مي دهد ، بد نمي دانم؟

۶۱ ‐ گاهي اوقات احساس مي كنم سرشار از انرژي هستم؟

۶۲ ‐ قدرت بينايي من به خوبي سالهاي گذشته است ؟

۶۳ ‐ خيلي كم متوجه شده ام كه گوشم زنگ يا وزوز كند؟

۶۴ ‐ يكي دو بار احساس كرده ام كه كسي سعي دارد با تلقين و هيپنوتيزم مرا وادار به انجام كارهايي بكند؟

۶۵ ‐ مواقعي بوده است كه بدون علت خاص و برخالف معمول با نشاط بوده ام؟

۶۶ ‐ حتي وقتي با ديگرانم احساس تنهايي مي كنم؟
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۶۷ ‐ فكر مي كنم تقريبا" هر كس براي اين كه به دردسر نيفتد دروغ خواهد گفت؟

۶۸ ‐ من حساس تر از ديگران هستم؟

۶۹ ‐ مواقعي است كه مغزم كندتر از حد معمول كار مي كند؟

۷۰ ‐ غالبا" مردم مرا نا اميد مي كنند؟

۷۱ ‐ در استعمال دخانيات افراط كرده ام يا در خوشگذراني افراط کرده ام؟
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