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 :آزهون

 نشانه های  بالینی هوضوع ترسین انتخاب

  وسعت 

 دسًٍگشدی گستشش حیاتی،ٍقفِ دس گستشدگی کن 

 گستشش حیاتی، تشًٍگشدی گستشدگی صیاد 

 تَسعِ ٍاکٌطی افشاطی، عذم تعادل ٍسعت افشاطی 

 فقذاى گستشش حیاتی، ٍقفِ کطاًٌذُ ّا خیلی کنٍسعت  

  نیرو 

 ًیشٍهٌذی کطاًٌذُ ّا، ضْاهت، سّاساصی غشیضُ، پشخاضگشی ضخین ٍپشسًگ 

 کطاًٌذُ ّای ضعیف، هالیوت، کوشٍیی، ٍقفِ غشایض خطَط کوشًگ 

ظشافت احساسات، هعٌَیت، کوشٍیی هشضی، ًاتَاًی دستاییذخَیطتي،  کوشًگ افشاطی 

 سدگی ضکستسٍاى آص

  ریتن وآهنگ 

اصدست دادى تخطی اصحالت طثیعی ٍاستجالی خَد، تحویل قَاعذ،  تکشاسسیتوی 

 فشضیِ ٍجَد یک سٍاى آصسدگی، ٍجَد خصیصِ ّای ٍسَاسی

  ناحیه ترسین 

 غشایض تٌیادی، صیاًت اصًفس، سٍاى اصسدگی تَاى صدٍدُ، افسشدگی ًاحیِ پاییي 

 آسهاًگشایی، سٍیا پشداصی گستشش تخیالت، ًاحیِ تاال 

 تَجِ تِ گزضتِ، تاصگطت تِ کَدکی ًاحیِ چپ 

 تَجِ تِ آیٌذُ ًاحیِ ساست 

 اهتٌاع اصجْص تِ تاال، اجتٌاب اصتخیل ًاحیِ سفیذ 



  جهت 

 حشکت طثیعی پیص سًٍذُ ، تشسین اصچپ تِ ساست 

 حشکت ٍاپس سًٍذُ تشسین اصساست تِ چپ 

اصساست تِ چپ تشسین  

 دسساست تشتش

 توایل ضخصیت تِ ٍاپس سٍی صیاد

  غنا ودرجه تکاهل ترسین 

 عذم تَجِ تِ صًذگی، تاصداسًذگی، دخالت عَاهل عاطفی، ًاسساخَاًی ضغف دستشسین 

 تَجِ تِ صًذگی، تشکن هٌاسة، تعاهل ٍعَاطف هٌاسة، قَت دستشسین 

  پویایی ترسین 

 سشصًذگی، حساس تِ سٍاتط خاًَادگیسیخت استجالی،  سیخت حسی 

ٍقفِ حالت استجالی تذلیل ساًسَس، داضتي قَاعذ اًعطاف ًاپزیش، هي  سیخت تعقلی 

 ًاهٌعطف

  هحتوا 

 تشسین خاًَادُ حقیقی، پیشٍی اصاصل ٍاقعیت ، سیخت تعقلی ًقاضی عیٌی 

ٍی اصاصل سیخت حسی، تسلط فاعلیت، هیل تِ خاٍادُ رٌّی، پیش ًقاضی تخیلی ٍآصاد 

عذم لزت، تشٍصفعالیت هي تشای ساصش، تشٍصهکاًیضهْای دفاعی -لزت

 هثل ًفی

اجتٌاب اصسشهایِ گزاسی، ًااسصًذُ ساصی خَد ٍیا ضخص، ٍجَد  هَاسد حزف ضذُ 

 تْذیذ خطشًاک ٍاضطشاب اصهَضَع، ًفی کطاًٌذُ گٌْکاس، سشکَتگشی

 عسشهایِ گزاسی تشجیحی، اسصًذُ ساصی هَضَ هَاسداضافی 

 ٍاپس سٍی، جاتِ جایی، فشافکٌی (تِ غیشاصخَد)تغییش ضکل ّا  

تِ صَست تشسین ) تغییش ضکلْا 

 (خَد

اضطشاب فشاهٌی، احساس حقاست، کن اسصًذُ ساصی خَیص تشای 

 تخطص ٍپاک ضذى، اختگی، ّوساى ساصی تا آصاسپزیش

 

 :تشخیصی  شرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 


