
مقیاسهای 

 بالینی

پاسخ بلی به آیتمهای زیر 

 نمره می گیرد

پاسخ خیر به آیتمهای زیر نمره می 

 .گیرد

 (<07T)نمرات باال 

 (T >07<07)نمرات متوسط 

 تفسیر

 (T >  07<07)  نمرات پائین

 تفسیر

HS 9-81-03-44 
8-3-6-06-00-40-46-00-63-

60 

مشکالت روانی را از کانال 

جسمانی نشان می دهد، نق 

زن خود محور، منفعل 

پرخاشگر، نابالغ، هوش 

خود       متوسط، یک دنده، 

شیفته، از عالئم جسمانی 

برای سؤاستفاده از دیگران 

می گیرد، افسرده   بهره 

 واکنشی، افسرده مالنکولی

فردی آگاه است، خالق، مسئول، 

 .هوشیار و توانمند

D 

4-9-80-80-81-33 

30-06-44 

8-0-6-88-31-00-47-43-67-

68-60 

کمبود انرژی روانی، دوری 

گزین، کم حرف، بدبین، 

احساس حقارت، دارای افکار 

خود کشی، احساس 

درماندگی کرده به انتقاد 

حساس است، ناامید، ترسو 

 .و اشکال در تمرکز است

عدم وجود افسردگی، خوشبین، فعال، 

دارای آرامش، نمره بسیار پائین بیانگر 

 .انکار افسردگی است

HY 9-81-44-00 

8-3-0-8-30-36-31-39-08-

00-00-00-47-48-40-40-46-

49-00-06-63 

از مکانیسم سرکوبی و انکار 

استفاده می کند، دارای 

بینش ضعیف، پرتوقع، روابط 

ساده    ه،سطحی و ناپخت

لوح، خود محور، فقدان 

رضایت، دراماتیک از 

مکانیسم جسمانی گردن 

استفاده می کند جهت جلب 

 .محبت

فردی است باریک بین، کناره گیر، 

 مقرراتی، خود کنترل کننده

Pd 
0-87-80-84-80-86-30-

03-00-01-08 
31-0-04-00-48-40-49-60 

ناتوانی در بیان : نمره باال

خشم، رفتارهای تکانه ای، 

عدم تبعیت از قانون، 

کارهای ضد اجتماعی، روابط 

، دارای مشکل در ابراز خشک، مقرراتی

وجود، متواضع، بشاش، خود انتقادگر، 

 .خود کنترل، همنوا با اجتماع
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سطحی فاقد وفاداری و 

صداقت، دارای خشم 

نامشخص به خانواده، نژاد 

 .پرست و تندخو

ماجراجو، : نمره متوسط 

معاشرتی پر جرأت، صریح، 

 .مدیر، دارای اعتماد به نفس

Pa 
0-1-87-80-07-09-60-

66-61 
31-39-08-60-60 

از فرافکنی : نمره باال 

استفاده می کند، بدگمان، 

کینه توز، خشمگین، 

وسواس فکری، خشک، 

مظنون، احتماالً سیکوز 

است، رفتار اطرافیان را سوء 

 .تفسیر می کند

جدی، : نمره متوسط 

متخاصم، فاقد خود 

اعتمادی، با هوش، 

احساساتی، بخشنده، از 

مکانیسم روشنفکرمأبانه 

 .استفاده می کند

امیدوار، دارای دامنه کوتاهی از عالیق و 

احتمال  اگر نمره بسیار پایین باشد

 .پوشاندن یک مشکل پارانوئیدی است

Ma 
39-04-01-4-0-1-09-

0-00-67 
43 

فردی اجتماعی، دست و دل 

باز، احتمال مصرف الکل، 

دارای ابراز وجود، ماجراجو، 

 .شتابزده و سرشار از انرژی

فقدان : نمره بسیار باال 

تمرکز کنترل و دارای افکار 

 .بزرگ منشی

افسردگی، بی تفاوتی، فقدان انگیزه و 

اعتمادبه نفس، بدبینی و توجه به پایین 

 .به امور

Pt 
0-1-80-80-3030-30-

06-44-08-00-66-61 
3-0-43 

بیمناک، نگران، کمال گرا، 

دارای تنش، ترسهای 

خرافی، باانضباط، از دلیل 

تراشی استفاده می کند، 

فردی آرام، گرم، مطمئن، مستقل، 

 .متین، دارای احساس ایمنی، هوشیار



بیمناک، اشکال در تمرکز، 

ن نگر، سازمان یافته، خویشت

مضطرب، خودانتقاد نگر، 

 دارای احساس گناه

Sc 

0-0-1-87-84-80-86-

80-38-07-01-09-41-

00-66 

0-30-46-60 

فردراست منزوی، دیگران او 

را عجیب می دانند، مرموز، 

ضعیف  مهارتهای اجتماعی

 واحتماالً سیوکوتیک

متعادل بودن، فدان اضطراب، فرایند 

 تفکر بهنجار

مقیاس 

 اعتباری
 (T >  07<07)نمرات پایین  (T> < 07 07)نمرات باال  پاسخ خیر پاسخ بلی

L 03-40-34-88-0 ـــــــــــ 

آزمودنی خواسته خود را 

خوب جلوه دهد، دارای بهره 

هوشی پائین است، احتماالً 

 .پارانوئید است

فردی است صریح، عیبهای خود را می 

پذیرد، آرام است و اعتماد به نفس 

 .دارد

F 
9-83-80-89-07-01-

41-07-01-09-64-08 
37-34-68 

آزمودنی متوجه دستور 

ه العمل نشده است، نخواست

همکاری کند، خواسته 

تمارض کند و خود را بیمار 

جلوه دهد، شخص واقعاًبیمار 

 .است

شخص بهنجار است و ادراکش مانند 

 دیگر افراد است

F پایین نشانگر انکار بیماری است. 

K ــــــــــ 
88-30-08-00-04-06-47-48-

40-08-06-07-68-60-60-69 

کوشش برای با کفایت بودن، 

تعامالت اجتماعی کم 

مقاومت، عدم انعطاف 

پذیری، پیش آگاهی، ضعیف 

 نسبت به روان درمانی

قوی  egoعدم تمایل به دریافت کمک، 

 .اعتماد به نفس

 سایت میگنا
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