
  

  :عنوان 

 معرفی پرسشنامه بالینی چند محوري میلون و ویژه گی هاي روان سنجی آن

 

 :چکیده 

طه با حاضر به منظور بررسی ویژه گی هاي روان سنجی پرسشنامه ي بالینی چند محوري میلون صورت گرفته و هدف آن دستیابی به اطالعات غنی در راب بررسی  
 و پرسشنامهبراي بازبینی و تجدید نظر در مقیاس ها و مواد  آندالیل سازندگان  شناخت همین طور ،پرسشنامه شکل گیريوتاریخچه ي اعتیار ، روایی، کاربرد 

 .می باشدایران  ترجمه، هنجاریابی، اعتبار سنجی و تحقیق در رابطه با بکارگیري پرسشنامه در ،همچنین آشنایی با سیر تحولی 

قصد داریم بدانیم . در ایران هستیم 3 –ي میلون در این بررسی به طور اخص به دنبال کسب اطالعاتی در رابطه با مطلوبیت کاربرد و اعتبار و روایی پرسشنامه ما 
ت روانی صورت می گیرد، که در حال حاضر مورد استفاده ي بسیاري از متخصصان بالینی جهت دستیابی به اطالعات تشخیصی اختالال 3 –پرسشنامه ي میلون 

ستند و نتایج آن براساس کدام پایه هاي نظري و علمی شکل گرفته است و داراي چه محاسن و محدودیت هایی ست، مخاطبان پرسشنامه چه گروهی از افراد جامعه ه
اي کسب اطالعات مقتضی از منابعی چون کتاب ها، مقاالت، در همین راستا و بر .تا چه اندازه به لحاظ علمی  معتبر بوده و راهگشاي متخصصان بالینی خواهد بود

تایج حاکی از آن است پژوهش ها و پایان نامه هاي صورت گرفته در مورد هنجاریابی ، اعتبار سنجی  و بکارگیري پرسشنامه در دیگر تحقیقات استفاده شده است و ن
مطلوبی برخوردار است و این پرسشنامه به خوبی می تواند بین جمعیت بیمار و غیر بیمار تمایز قایل از اعتبار و روایی  3 –که پرسشنامه ي بالینی چند محوري میلون 

باز آزمون حمایتی جهت این ادعاست که پرسشنامه، هم وجود ویژه گی هاي شخصیتی پایا و هم نشانه  –پرسشنامه در روش آزمون  باالي عالوه بر آن ثبات.. شود
  .جدهاي بالینی گذرا را می سن

 :مقدمه   

یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه ي گسترده اي از اطالعات مربوط به شخصیت، سازگاري ) MCMI(پرسشنامه چندمحوري بالینی میلون  
 پرسشنامهدومین می باشد و  سال و داراي توانایی خواندن حداقل کالس هشتم 18را می سنجد، مخاطبان آن افراد باالي  پرسشنامههیجانی و نگرش مراجعان به 

 .)1993پیوتروسکی و زالوسکی، (  است)MMPI(پراهمیت پس از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا

هاي منحصر به فردي ست که در آن بر اختالل هاي شخصیت و نشانه هایی که اغلب با این اختالل ها همراه هستند تاکید می شود  پرسشنامهپرسشنامه میلون از جمله   
 ).1997میلون ( 

؛ میلون  MCMI – II(  ن شد و از آنزمان تا کنون دوبار مورد تجدید نظر قرار گرفته استتدوی 1977 نسخه ي اصلی پرسشنامه ي میلون براي اولین بار در سال  
مقاله درباره ي آن و یا با استفاده ي از آن منتشر شده است، که یکی از پر کاربردترین  600و از آن زمان تا کنون بیش از  )1994؛ میلون؛ MCMI-III؛ 1987

امه بیشتر به دلیل کاربرد آن در کشورهاي شهرت این پرسشن).  1995؛ واتکینز و دیگران 1993پیوتروسکی و زالوسکی، ( ها در حرفه ي بالینی ست  پرسشنامه
 .مختلف و ترجمه ي آن به زبان هاي گوناگون است

آسیب هاي - 3الگوهاي شخصیت بالینی- 2 تغییر پذیريشاخص هاي  -1مقیاس جداگانه و براساس طبقات، 28ماده تحت  175شامل ) MCMI-III(نسخه فعلی  
می توان گفت . همخوانی دارد DSM-IVینی نمره گذاري می شود که با نظریه ي شخصیت میلون و ن شدید بالنشانگا-5نشانگان بالینی - 4شدید شخصیت 

MCMI  به طور اخص براي کمک به تشخیص اختالل هاي محورII طراحی شده است. 

 : MMPI با   MCMIمقایسه  

 :تفاوت این دو پرسشنامه به طور کلی در موارد زیر خالصه می شود   

 .گسترده اي از الگوهاي پایدار شخصیت و نشانگان بالینی را پوشش می دهندهردو ابزار دامنه  -  



  - MCMI مکمل MMPIاست زیرا براي تشخیص اختالالت محورII طراحی شده است در حالیکهMMPIبر اختالل هاي محورIتاکید دارد. 

   MCMI-  بطور قابل مالحظه اي از MPMIدقیقه زمان می برد که براي آن یک امتیاز مهم محسوب 30تا 20و فقط ) ماده567ماده در بر ابر 175(است  کوتاهتر
 .می شود

یک محدودیت در نظر گرفته  MCMIاست که می تواند براي MCMI گسترده تر از MMPI براي مطالعات روایی و گزینه هاي تفسیري پایه هاي پژوهشی،  -  
 .شود

   

 :تاریخچه   

شخصیتی عنوان شده در کتابش افتاد و دوستانش میلون به فکر ساختن ابزاري براي سنجش ابعاد  1969در سال” آسیب شناسی روانی نوین“پس از تدوین متن درسی   
پرسشنامه ابتدایی خودسنجی 1972لدر سااو . کتاب را به صورت عملیاتی اندازه بگیرد ترغیب نمودند دراو را براي ساختن ابزاري که بتواند ویژه گی هاي یاد شده 

 DSM – IIIطی پنج سال بعدي ماده ها بسط یافتند و اصالح شدند و با اختالل شخصیت آتی که بعدها در . نمود طراحی را ) MI- SRI( ایلینویز - میلون
؛ میلون؛ MCMI( نام گرفت ) Millon Clinical Multiaxial Inventory(به چاپ رسید و پرسشنامه چند محوري بالینی میلون  پرسشنامهگنجانده شدند و 

1997.(  

  :MCMIتدوین   

مقیاس مختلف گروه 20در به طور منطقی و بودند ) 1969( که برگرفته از نظریه ي شخصیت میلون  پرسش داراي روایی صوري تدوین شد3500در گام نخست   
آن ایجاد آنگاه به شیوه ي تجربی از بیماران خواسته شد تا ماده ها را از نظر دشواري و روشنی درجه بندي کنند و بدین ترتیب اصالحات بیشتري در . بندي شدند

بیمار  200گروه بندي و روي  ماده در هر فرم 556پی از آن دو فرم پژوهشی هم ارز با . در مرحله ي بعد متخصصان بالینی ماده ها را مورد ارزیابی قرار دادند. شد 
( یا بسیار اندك )  <% 85( اجرا شد  و پاسخ هایشان از نظر فراوانی تایید پرسش ها و همبستگی میان ماده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و ماده هایی که بسیار زیاد 

نفر  682تا پس از اجرا روي متخصص بالینی براي ارزیابی داده شد  167این فرم به . اصالح شد ماده اي 289به فرم سپس فرم پژوهشی . بودند حذف شدند)  >% 15
متغیر مختلف رتبه بندي کنند، سپس براساس فراوانی تایید پرسش ها و همپوشانی مقیاس ها  فرم  20از بیمارانشان  بدون آگاهی از ماده هاي هر مقیاس از نظر 

حذف و سه ) عملی  –جامعه ستیزي، خود بیمارانگاري و وسواس فکري ( یابی ذکر شده سه مقیاس و براساس سه روش روایی  ماده کاهش یافت154به مذکور 
مقیاس متفاوت مورد 20کلید مختلف در 733ماده با مجموع175ودر نهایت پرسشنامه با  تودین و اضافه شد) سوء مصرف دارو، هیپومانی و شیدایی خفیف ( مقیاس 

 .)1سنجش روانی جلد راهنماي (  تایید نهایی قرار گرفت

، پرسشنامه روي )، براي تعیین وجود یا عدم وجود یک ویزه گی خاص به کار می رودTنمره برشی که مانند نمره ي شناخته شده ي (  BRبراي تعیین نمره ي   
و نسخه هاي تجدید نظر شده ي آن است،  MCMIیا آهنگ پایه یکی از ویزه گی هاي مهم  BRنمره ي . شد جراآزمودنی غیر بالینی نیز ا 297گروه بهنجاري از 

را نمره  35را وجود برخی از ویژه گی هاي مورد نظر، نمره  75را به عنوان وجود قطعی ویژه گی مورد نظر ، نمره ي پایین تر از  85میلون به طور اختیاري نمره ي 
به لحاظ نظري توسط برخی نویسندگان  BRنمره ي . یت هاي روانپزشکی تعیین کردرا میانه ي جمع 60ي میانه ي گروه هاي بهنجار یا غیر روان پزشکی و نمره ي 

دقت تشخیص را افزایش  Tتایید شده و به طور تجربی نشان داده شده است که در مقایسه با رویکرد پر استفاده تر نمره ي ) 1983؛ فریدچر و کسلو، 1982فین ، ( 
 ).1986دیوتی و وینسنت، ( می دهد 

  :MCMI-IIتدوین  

 با حفظ ویژگیهاي اصلی  ي بیشتر در مورد اختالل هاي شخصیت با انگیزه ي  گنجاندن و یکپارچه سازي پژوهش ها و نظریه هاMCMI-II،1987در سال  

MCMIبا هماهنگ سازي با مالك هاي  پرسشنامهتدوین این .تدوین شدDSM-III وDSM-III-R ي ماده 50تا 40.انجام شدMCMI م تشخیص اصلی غیر الز
مقیاس ضداجتماعی پرخاشگر نیز به مقیاسهاي .و خود ناکام ساز تقسیم شد) منفی گرا(نافعال–مقیاس منفی گرا به دو مقیاس پرخاشگر .حذف شدندداده و 

)  DSM-III-Rیزه گی هاي انتخاب شده براساس و( بیمار  184سوالی بود که روي  368نتیجه ي این کار فرم موقت  .آزارگر تقسیم شد/ضداجتماعی و پرخاشگر
در ماده و175نیز با MCMI-IIدر نهایت . اجرا شد  و نگهداري یا حذف ماده ها براساس توانایی آنها در تفکیک  گروه هاي مالك تشخیصی انجام گرفت 

آنها براي مقیاس هاي خاصی  اهمیت نسبی بر حسب 3و 2،1به منظور کاهش همبستگی درونی مقیاس، به هریک از ماده ها وزنی برابر . مقیاس کلیدگذاري شد22



راهنماي ( بیمار که به انواع گسترده اي از مشکالت دچار بودند مبتنی بود  1292نیز بر یک گروه هنجاریابی شامل  BRنمره ي .داده شد که کلیدگذاري می شوند
  ).1سنجش روانی جلد 

  :MCMI-IIIتدوین  

نیز با MCMI-III بوجود آمد آخرین نسخه میلون DSM—IVم راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانیبا تحوالتی که در چاپ نسخه چهار 1994در سال   
 ). 1994میلون ( همان روش تدوین نسخه هاي قبلی و سازگار باتحوالت جدید تدوین شد 

با وجود حذف اختالل شخصیت خودناکام ساز و .نیز به آن افزوده شد سوال موقت تدوین و مقیاسهاي افسردگی و اضطراب پس از حادثه 325پرسشنامهیک   
ماده بدون تغییر در آن  85. ه بودتغییر یافتنیز  MCMI-IIماده90عدد باقی ماندند با اینکه 175ماده ها همچنان .نگهداشته شدند پرسشنامه، در DSM-IVآزارگر از 

این کار . خفظ کرده بودند ، در واقع تغییرات بیشتر به افزایش شدت نشانه ها مربوط می شدباقی ماندن و اغلب ماده هاي تغییر یافته نیز در اصل ماهلیت قبلی خود را 
یقی یا پیشنهادي انتخابی تر عمل بتواند درباره ي آسیب شناسی تلف MCMI-IIIبدین منظور انجام شد که تعداد افراد تایید کننده ي ماده هاي خاص  کاهش یابد و 

تندیل شدند و  2،1به  3یا2،1درجه بندي ماده ها از ند و مورد کاهش یافت440مورد به 953تعداد کلیدها از . از مقیاسها نصف شدندتعداد ماده هاي هر یک .  کند
  ).1راهنماي سنجش روانی جلد ( به ثبت رسید مقیاس  28پرسشنامه در 

 : پرسشنامهاعتبار و روایی   

میلون به طور کلی یک ابزار روان سنجی به خوبی سازمان یافته است و به ویژه همسانی درونی آن  نامهپرسشمطالعات مربوط به اعتبار و رایی نشان می دهد که   
 .باالست

میلون، ( است   66/0و پایین تر از  90/0و براي مقیاس هاي افسردگی و وسواس عملی به ترتیب باالتر از  MCMI – III80/0  26و  20ضریب آلفاي مقیاس هاي   
1994.(  

براي مقیاس هاي بالینی را نشان داده است   67/0براي مقیاس هاي شخصیت و   69/0روز ضریبی با میانگین  379اصلی با فاصله ي زمانی  MCMIاعتبار بازآزمایی   
  ).1989آور هولستر، ( که بیانگر سطح متوسطی از ثبات بلند مدت است 

 82/0 براي اختالل جسمانی شکل و پایین ترین آن  96/0باالترین ( گزارش شده است   91/0با میانه ي  ضریب اعتبار بازآزمایی باالیی MCMI-IIIپرسشنامهبراي   
  ).براي تحقیر 

 .به لحاظ استفاده از هنجارهاي جداگانه براي نمره گذاري نیمرخ مردان و زنان، اثرهاي مربوط به جنس نیز به حداقل رسیده است  

  .گزارش شده است 91/0وبراي مقیاسهاي بالینی   89/0براي مقیاسهاي شخصیت  پرسشنامهمیانگین اعتبار MCMI-IIIبر اساس راهنماي  

 نرخ تشخیص درست باالیعنیMCMI-IIIدر 75و درجه بندي هاي متخصصان بالینی براي نمره برش پرسشنامهمیان پیش بینی ) نرخ تشخیص درست(درصد توافق  
باعث افزایش نرخ تشخیص به  85نمره برش . براي مقیاس اجتنابی را سبب شده است%3/60 نرخ تشخیص پایین یعنی و) آزارگر(براي مقیاي پرخاشگر4/90%
 .گردید) اجتنابی%(8/74و ) پرخاشگر،آزارگر%(8/97

عاملی منتج شده  8ه یک راه حل به طور کلی سازماندهی مقیاس ها را تایید کرده است  که جامع ترین تحلیل عاملی در ارتباط با آن ب MCMI-IIتحلیل عاملی   
واریانس را تبیین می کند مربوط به ناسازگاري کلی بوده و شامل افسرده ، روابط بین فردي آشفته، عزت نفس پایین و شناخت و % 31است، بزرگترین عامل که 
 .رفتار با خود غیرعادي است

براي تحقیر تا همبستگی  0/94توان گفت دامنه ي همبستگی ها از همبستگی باالي  می MCMI-II , MCMI-IIIبا توجه به همبستگی باالي میان مقیاس هاس   
  .اما بهتر است به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. براي وابستگی می باشد و نتایج تحلیل عاملی قابل تعمیم به نسخه ي سوم آن نیز می تواند باشد 0/59پایینتر از 

 : BRایجاد نمره ي   

چقدر با درجه بندي  پرسشنامهاقع بیانگر این است که آیا نمره  هاي بدست آمده و ویژه گی هاي پیش بینی شده به وسیله ي مقیاس هاي در و BRنمره ي   
  .متخصصان بالینی همخوانی دارد



براي مقیاس % 3/61ت پایین یعنی براي مقیاس پرخاشگر و نرخ تشخیصی درس% 4/90، نرخ تشخیص درست باال یعنی  3در نظر گرفته در میلون  75نمره ي برش   
و حداقل ) پرخاشگر% ( 8/97اجتنابی را سبب شده است، وقتی از نمره ي برش سخت تر استفاده شد نرخ هاي تشخیصی درست تا اندازه اي افزایش یافت ، حداکثر 

  ).وابسته% ( 8/74

  .محسوب می شود پرسشنامهه یک ویژه گی خاص براي ، مطرح شده است ک پرسشنامهتعیین نمره ي برش، براساس توان پیش بینی مثبت   

وجود یک ویژه گی را که به وسیله ي دیگر شاخص ها مثال مصاحبه ي بالینی تشخیص داده و تایید  پرسشنامهتوان پیش بینی مثبت ، یعنی تا چه اندازه نمره ي یک   
  .شده است درست اندازه گیري می کند

اگرچه این توان باال برآورد شده است اما به  MCMI-IIIاما در مورد ) 1987میلون ، ( نشان داده شوده است   80/0تا   30/0بین  MCMI-IIتوان پیش بینی مثبت   
  .بوده  و این محاسبه در عمل ارایه نشده و نیاز به بررسی بیشتر دارد MCMI-IIپرسشنامهنسبت نیمی از توان 

رفته از مطالعات روایی یابی تشخیصی ضعیف آن و همین طور عدم توافق متخصصان بالینی بر سر نشانگان تشخیصی رتزلف عنوان می کند این ضعف می تواند برگ  
  .باشد DSM-IVو عدم آشنایی کافی متخصصان با مالك هاي تشخیصی 

 : پرسشنامهتوان پیش بینی   

 :توان پیش بینی مثبت   

نشان می دهد و از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت درست بر تعداد کل موارد داراي اختالل محاسبه  امهپرسشناحتمال وجود بیماري را با شرط مثبت بودن نتیجه ي    
  .می شود

  :توان پیش بینی منفی   

  .ودنشان می دهد و از طریق تقسیم تعداد منفی هاي درست بر حاصل جمع منفی ها محاسبه می ش پرسشنامهاحتمال نبود بیماري را با شرط منفی بودن نتیجه ي   

  :توان پیش بینی کل   

به درستی طبقه بندي کرده است و حاصل تقسیم حاصل جمع مثبت هاي درست و منفی هاي درست بر تعداد کل آزمودنی  پرسشنامهنسبتی از آزمودنیها که یک   
 . هاست

 :و ابزارهاي مربوط مختلف وجود دارد، از آن جمله  MCMIبه طور کلی همبستگی باالیی میان   

  افسردگی بک   

  غربالگري الکلیسم میشیگان  

  صفت –اضطراب حالت   

  90 –فهرست نشانه ها   

  MMPI  

  :به طور مثال   

  .در میلون می باشد) 71/0(و افسرده خویی ) 72/0(همبستگی میان افسردگی بک و مقیاس افسردگی عمده   

چند محوري میلون تعیین کننده ي سبک هاي شخصیتی ست یا اختالالت شخصیت  متخصصان بالینی همواره به دنبال پاسخ این سوال هستند که پرسشنامه ي بالینی  
 که موجب کژکارکردي و درماندگی فرد می شود؟



و تعیین سطوح درماندگی فرد و تشخیص  IIپرسشنامه ي میلون با تکیه بر مقیاس هایی چون نشانگان شدید و آسیب شناسی شدید شخصیت تاکید بر محور   
و شناخت سبک هاي شخصیتی افراد  Iرد و همین طور با تکیه بر مقیاس هایی چون الگوهاي شخصیت بالینی و نشانگان بالینی تاکید بر محور اختالالت شخصیت دا

  .عملکرد مطلوب تري دارد IIاما با توجه به ویژه گی هاي ساختاري پرسشنامه به نظر می رسد میلون به ویژه در تشخیص اختالالت محور .دارد

  :مقیاس ها معرفی             

تعداد گویه   عالمت  مقیاس ها  
 ها

تعداد گویه   عالمت  مقیاس ها 
 ها

 نشانگان بالینی   الگو هاي بالینی شخصیت

  A  14  اختالال اضطراب    16  1  اسکیزوئید  

  H  12  شبه جسمی    2A  16  دوري گزین  

  N  13  مانیک    2B  15  افسرده  

  D  14  افسرده خویی    16  3  وابسته  

  B  15  وابستگی به الکل    17  4  نمایشی  

  T  14  وابستگی به مواد    24  5  خود شیفته  

  R  16  استرس پس از ضربه    6A  17  ضداجتماعی  

 نشانگان بالینی شدید    6B  20  دیگر آزار  

  SS  17  اختالل تفکر    17  7  وسواسی  

  CC  17  افسردگی اساسی    8A  16  منفی گرا 

  PP  13  اختالل هذیانی    8B  15  خود آزار  

 شاخص هاي اصالح   الگو هاي بالینی شدید شخصیت  

  V  3  روایی    S  16  ایکزوتاپیتال  

 ندارد   X  افشا   C  16  مرزي  

  Y  21  مطلوبیت   P  17  پارانوئید  

  Z  33  بدنمایی       

   

   



  :مقیاسهاي بالینی شخصیت  

 ): شخصیت اسکیزوئید(1مقیاس   

محتواي گویه ها ، مرتبط با انزوا عدم احساس لذت ، انزواي رفتاري . منزوي از تیپ شناسی میلون را بازنمایی می کند  - گویه دارد که تیپ منفعل   16این مقیاس      
افراد مبتال به این اختالل شخصیت با  ، اجتناب از روابط نزدیک سرکوب عواطف رفتارهاي درونگرانه و احساس پوچی ، غیر مسئول بودن و ترجیح تنهایی میباشد

 .فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس درد مشخص میشوند آنها سردو غیر اجتماعی بوده و نیازهاي عاطفی آنها اندك است

    

  ): شخصیت دوري گزین ( A2مقیاس   

هرچند که این افراد به اندازه افراد داراي اختالل شخصیت . را معرفی می کند  منزویازتیپشناسیمیلون–گویه می باشد که تیپ فعال  16این مقیاس مقیاسی با      
ا به تماس با دیگران رغبت نشان میدهند و اگر اطمینان یابند که مورد آزار و اذیت دیگران قرار نمیگیرند و  دیگران از آنها انتقاد نخواهند اسکیزوئید منزوي هستند ام

 .انزواي آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است . د براي خود هستند کرد مایل به یافتن دوستان جدی

 ):شخصیت افسرده(B2مقیاس   

منزویازتیپشناسیمیلونرامنعکسمیکنداینمقیاسبرایارزیابیسبکشخصیتافسردهساختهشدهکهگفته می شود مستقل –گویه دارد و جنبه هایی از تیپ منفعل  15این مقیاس        
ا هر چند که با اسکیزوئید و دوري گزین در بسیاري از جنبه ها از جمله ناتوانی در لذت . از افسردگی بالینی وجود دارد  بردن ، ناشاد بودن و غمگینی شباهت دارد ام

  .افراد مبتال به اختالل شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند 

  ):شخصیت وابسته( 3مقیاس   

در این مقیاس نمره باال می آورند افرادي هستند افرادي که . وابسته در تیپ شناسی میلون را ارزیابی می کند  –گویه دارد و جنبه هاي از تیپ منفعل  16این مقیاس   
 .که براي حمایت ، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند و به شکل منفعالنه منتظرند که دیگران راه را به آنها نشان دهند 

 ):شخصیت نمایشی (  4مقیاس   

وابسته در تیپ شناسی میلون را معرفی میکند که در این مقیاس نمرات باال میگیرند هرچند در اتکاء –گویه دارد این مقیاس جنبه هاي از تیپ فعال  17این مقیاس       
بت از طرف دیگران ، مهارت هاي اجتماعی به دیگران مانند افراد داراي اختالل شخصیت وابسته هستند ولی فعال بوده و معموال براي به دست اوردن احترام و مح

  . . خوبی از خود نشان میدهند و در عین حال داراي یک ترس پنهان از خود مختاري و مستقل عمل کردن هستند 

  ):شخصیت خودشیفته( 5مقیاس   

می گیرندافرادي هستند که بیش ازحد به خودشان ارزش می افرادي دراین مقیاس نمره باال .مستقل میلون را می سنجد –گویه دارد واز تیپ منفعل  24این مقیاس       
ه در تعامالت دهند و از خودرازي ،متکبر و مغرور هستند خود را ذي حق دانسته وبه شکل خود محورانه اي به خود مشغول اند و اگر کسر شإن خود ندانند ک

 نیز باشنداجتماعی شرکت کنند براي رسیدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و مطیع 

 ):شخصیت ضد اجتماعی(  A6مقیاس   

قوانین و مقررات اجتماعی را براي رسیدن . منفعل مستقل میلون را می سنجداین افراد رفتاري تهدید امیز دارند  –گویه دارد و جنبه هاي از تیپ فعال  17این مقیاس   
ر دیگران ندارند و مرتکب جرم و جنایات در دنیایی میشوند ، که به نظر انها دیگران باعث ابائی از دروغگویی ، دورویی ، استثما. به اهدافشان زیر پا می گذارند 

 .رنجش انها شده و در نتیجه انها را به انتقام وا داشته اند 

  ):شخصیت سادیستیک(B6مقیاس  

قیاس اختالل شخصیت پرخاشگر است این افراد به شیوه اي ناموافق از تیپ شناسی میلون را می سنجد و نام دیگر این م –گویه دارد و تیپ فعال  20این مقیاس   
ت آنها را جریحه دار خشن و با رفتار قدرت طلبانه دیگران را مورد پرخاشگري کالمی و رفتاري قرار می دهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع میکنند و احساسا

 . می کنند 



 ):شخصیت وسواسی( 7مقیاس   

محتواي گویه ها مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم ، بی حوصلگی ، . دوسوگرا از تیپ شناسی میلون را میسنجد  –رد و تیپ منفعل گویه دا 17این مقیاس        
که آنها این افراد با احساس کنترل و کمال گرایی ، تقاضاهاي باالیی از خود و دیگران دارند هرچند . رفتار مطعیانه ، سرکوب عواطف و خشکی و تعصب می باشد 

ا ناراحت و رنجورند  ظاهراً همرنگ و مطیع هستند ام 

  ):شخصیت منفی گرا (A8 مقیاس  

دوسوگرا در تیپ شناسی میلون می پردازد ،  –گویه دارد که به ارزیابی تیپ فعال  16پرخاشگر نیز گفته می شود  –این مقیاس که به آن اختالل شخصیت منفعل        
اال می گیرند افرادي هستند که بین اعتنا و در بی اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند و گاهی در حالی که  نزاعهاي درونی آنها  به افرادي در این مقیاس نمره ب

 .موازات هم هستند به شکل غیر معمول دچار خشم و خود سري می شوند که  با   دوره هاي از گناه و شرمساري همراه است 

  ):شخصیت خود آزار( B8مقیاس   

ناراضی را می سنجد ، این افراد با تملق و خود ایثارگري خود را در موقییت هایی قرار میدهند که  –گویه دارد و در تیپ شناسی میلون،تیپ منفعل  15این مقیاس   
 . به دیگران اجازه میدهند از آنها بهره کشی کنند  این افراد. که مورد استثمار قرار گیرند آنها ناراحتی ها و شرمساریهایی را نقل می کنند که ظاهرا الیق آنها بوده اند

  

  

 

 :آسیب هاي شدید شخصیت   

 ):شخصیت اسکیزوتایپال ( Sمقیاس   

محتواي گویه ها مربوط به آسیب شناختی ، ایده هاي تأثیر ، انزواي بین فردي و ترجیح انزواي .گویه دارد وآسیب ساختاري شدیدتررا می سنجد 16این مقیاس      
ظر هیجانی مالیم با عاطفه سطحی یا با افرادي که در این مقیاس نمره باال می گیرند افرادي هستند که از ن. اجتماعی ، رفتارهاي وابسته و احساس کمرویی می باشد 

حاشیه جامعه با  اندك یک حالت احتیاط توأم با نگرانی می باشد آنها معموال از نظر اجتماعی منزوي هستند دلبستگی اي به روابط اجتماعی ندارند  بنابراین در 
ست مماسی ، بی ربط یا  درهم  باشد آنها اغلب غرق درافکارشان هستند و عقیده فرایند تفکر آنها ممکن ا. دلبستگی ها یا هیچ گونه دلبستگی شخصی باقی می مانند

  .بر این است که  این افراد  مستعد ابتالء به اسکیزوفرنی هستند

 ):شخصیت مرزي( Cمقیاس   

اي جویاي وابستگی ، خلق و روابط بی ثبات می گویه دارد و محتوي گویه ها مرتبط با خلق بی ثبات ، خشم ، رفتار و واکنشهاي جنجالی ، رفتاره 16این مقیاس     
می دهند  این افراد به نسبت هاي گوناگون متزلزل در احساسات ، بداخالق ، ناراحت ، مضطرب وافسرده هستند و گهگاهی احساسات متناقضی از خود نشان. باشد 

به نظر می رسد آنها فاقد یک احساس روشن از هویت خود هستند .ك نشان میدهنداین افراد سابقه رفتارهاي تکانشی و نیازهاي شدید وابستگی به همراه ترس از تر
  . به طوري که دائم جویاي تأیید و توجه هستند 

 ):شخصیت پارانوئید( Pمقیاس   

کایت و حالت گویه دارد و محتواي گویه ها مربوط به ایده هاي کنترل یا نفوذ ، حساسیت و گوش بزنگی درمورد اذیت و آزار ،باورهاي هذیانی ، شکوه و ش17     
ند که دیگران در تالش براي این افراد در احساسات و الگو فکري خود محبوس هستند به شکل دفاعی ، بدگمان و ظنین هستند اغلب فکر میکن. تدافعی می باشند

کنی به عنوان اصلی ترین کنترل یا نفوذ بر آنها به شیوه هاي بد خواهانه هستند ، منشی آزاردهنده ، تحریک پذیر ،خشن و کند دارند  ، افکارشان خشک است از فراف
  .مکانیسم دفاعی شان استفاده می کنند

 :نشانگان بالینی  

 ) :اختالل اضطراب (Aمقیاس   



  .گویه دارد و نشانه هاي اضطراب را  منتشر می سنجد و محتواي گویه ها راجع  به تنش عصبی ، گریه ، دودلی ، نگرانی و شکوه هاي بدنی است 16قیاس این م  

  ):اختالل شبه جسمی ( Hمقیاس   

وط جا به جا شده باشد محتواي گویه ها مرتبط با گویه دارد و نشانه هاب اضطراب را می سنجد که ممکن است به نشانه هاي جسمی و بدنی مرب 12این مقیاس   
  .شکایت هاي بدنی نامعلوم ، نگرانی ، گریه ، تردید و دودلی و خستگی است

 ):اختالل مانیک :دوقطبی( Nمقیاس   

مقیاس شامل گویه هاي راجع به پرش افکار ،انرژي زیاد ، تکانشی بودن ، عزت . گویه دارد و هیپومانی و برخی عالئم مانیک را شدیدتر می سنجد  13این مقیاس      
  .نفس افزایش یافته ، احساس بزرگ منشی و فعالیت زیاد می باشد 

  ):اختالل افسردگی خویی ( Dمقیاس   

سال یا بیشتر را می سنجد بیماران افسرده خو قادر به ادامه وانجام کارهاي روزمره علی رغم خلق افسرده شان می 2ه دارد و افسردگی با دروره گوی 14این مقیاس      
  می کند  ز و احساس گناه را منعکسمحتواي گویه ها ، بی احساسی ،احساس دلسردي و فقدان انرژي ، دوره هاي گریه زاري ، شناخت هاي تنفر امی. باشند

 ):وابستگی به الکل ( Bمقیاس   

گویه دیگربطورمستقیم با باده نوشی است این گویه ها شامل تکانشی 9گویه آن مستقیمأ مرتبط باسوء مصرف استفاده ازالکل است و6گویه دارد که  15این مقیاس      
  .به اعضاي خانواده میباشدبودن،دلیل تراشی ها،عدم تأیید ناهنجاري هاي اجتماعی،خودخواهی،وپرخاشگري نسبت 

  : )اختالل استرس پس از ضربه ( Rمقیاس   

گویه داردو محتواي گویه ها در رابطه با خاطرات دردناك ، وحشت هاي شبانه ، 16 آي نبوده .ام.سی.یک مقیاس جدید است و در نسخه هاي قبلی امRمقیاس        
  .گزارشاتی از تروما ،و فلش بکها می باشد 

 ):وابستگی دارویی (Tمقیاس   

 گویه دارد که  محتواي آنها مربوط به سابقه اي از الگوي سوء مصرف مواد در گذشته  و در حال حاضر است و همچنین مرتبط با گسستگی ها در 14این مقیاس      
طور غیرمستقیم از طریق ارزیابی مشکالت قانونی ،  گویه به 8گویه مستقیمأ سوء مصرف مواد را بررسی می کند  و 6روابط بین فردي و مشکالت تکانه می باشد  

 .نجدعدم هواخواهی از هنجارهاي اجتماعی ، اعمال ضد اجتماعی ، رفتار غیر همدالنه ، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و دلیل تراشی می س

  

  

  

 :نشانگان بالینی شدید  

 ) :اختالل تفکر ( SSمقیاس  

. ه است گویه دارد و اختالل تفکر با ماهیتی سایکوتیک را می سنجد محتواي گویه ها مرتبط با ایده هاي نفوذ ، توهمات، هذیانها و افکار ناخواست 17این مقیاس      
ج و واپس مانده به نظر می رسند این افراد از افرادي که در این مقیاس نمرات باال می گیرند رفتارشان اغلب گوشه گیرانه و اغلب عاطفه نامناسب نشان می دهند و گی

  .  هم گسیخته ، آشفته و یا عجیب و غریب هستند همچنین ممکن است توهم یا هذیان و یا هردو داشته باشند 

 :)افسردگی اساسی ( CC مقیاس   

نباتی افسردگی ، ناتوانی در عملکرد ،احساس یأس و ناامیدي و  گویه دارد و محتواي گویه هاي ان در رابطه با افکار خودکشی ، عالئم شناختی و 17این مقیاس      
  .عدم احساس لذت می باشد 



  ):اختالل هذیانی ( PPمقیاس   

گویه وزن دو می گیرد ، محتواي گویه هاي ان در رابطه با افکار هذیانی نظیر بزرگ منشی ، گزند و  4گویه وزن یک و  9. گویه دارد  13مقیاس اختالل هذیانی       
  .د کسانی که در این مقیاس نمرات باال می گیرند احتماأل تشخیص اختالالت شخصیت پارانوئید نیز دریافت می کنن. آسیب است 

 :شاخصهاي اصالح  

 : )Vمقیاس ( شاخص روایی   

و به پاسخگویی تصادفی ، حواس پرتی یا اختالالت » در ده سال گذشته هیچ ماشینی ندیده ام « مثأل :جمله نا محتمل و دور از ذهن است 3این مقیاس شامل         
معتبر نمیباشد و نمیتوان نتایج نیمرخ را تفسیر  پرسشنامهثبت داده باشد اگر فرد به دو یا بیش از دو جمله  از این جمالت پاسخ م. خواندن حساس است

را وارسی کند و به ازاي هر پاسخ بلی به هریک از این گویه ها یک نمره در  157،  110،  65گر باید به صورت بصري در پاسخنامه ، پاسخ سه گویه پرسشنامهکرد
  .نظر بگیرد 

 ):Xمقیاس (شاخص افشاء   

این مقیاس . اخص بیمارانی را شناسایی میکند که حساسیت و دفاع بیش از حد دارند ،یا کسانی که بسیار بی پرده و خود افشاگر، خود را نشان می دهند این ش        
  .هیچ سوالی ندارد و نمره خام این مقیاس از طریق جمع زدن نمرات یازده مقیاس محاسبه می شود 

اکثر بیماران در حال  74باالتر از BRش پاسخ دهنده در مطلوب  جلوه دادن خود می پردازد ، تفسیر بالینی این مقیاس در نمرات این شاخص به ارزیابی میزان تال      
  . انکار مشکالت روان شناختی و شخصی هستند 

  ): Zمقیاس (  بد نمایی شاخص  

  ).1راهنماي سنجش روانی جلد ( نشان می دهد  نچه که واقعأ  هست نمره باال در این شاخص یعنی شخص مشکالتش را بیشتر از آ    

 :میلون پرسشنامهمحاسن   

  .نسبت به نظریه بسیار وفادار است- 1  

  .روایی درونی و برونی آن بسیار نوید بخش است- 2  

  .استفاده نمره برش پایه یک نوآوري برجسته است و احتماال به افزایش دقت تشخیص منجر شده است- 3  

  پرسشنامهصرفه جویی زمانی در برگزاري - 4  

  فراهم سازي دامنه گسترده اي از اطالعات- 5  

  .همپوشی گسترده ماده ها بدلیل استفاده مشترك براي نمره گذاري مقیاسهاي مختلف، اغلب باعث همبستگی باالي مقیاسها شده است- 6  

 ).1راهنماي سنجش روانی جلد ( ي و تجربی است رکیبی از روابط نظرمبتنی بر تMCMIمنبع تفسیرهاي ارائه شده براي - 7  

کیفیت اطالعات تفسیري به روایی کلی پرسشنامه، بسندگی نظریه اي که منطق زیربنایی مقیاس هاي جداگانه را تشکیل می دهد، مهارت متخصص ) : 1992(میلون  
  ..بالینی، و تجربه تفسیر کننده با جمعیت هاي مربوط بستگی دارد

 :محدودیت ها  

   MCMI-IIIیاز به برآورد اعتبار بازآزمایی در فواصل زمانی بلند تر براي ن- 1  

  .استفاده می کنندMMPIسطح پایین توافق میان تشخیص گذاران بالینی که از روشهایی مانند مصاحبه هاي ساخت یافته و روش- 2  

  3 -MCMI را استنباط اختالل شخصیت از روي سبک شخصیت می بایستی زی. باشد)) اختالل شخصیت((را می سنجد تا آنکه نشانگر)) سبک شخصیت((بیشتر
  .بعمل آید پرسشنامهتوسط فرد متخصص و نه 



  4 -MCMIرا فقط باید براي جمعیت هاي بالینی بکار برد.  

ایسه کنند، که نتیجه آن احتماال مقیاس ها و تفسیرهاي مرتبط با آنها بر کاستی هاي یک مراجع تاکید دارند بدون آنکه این کاستی ها را با توانمندیهاي وي مق- 5  
  ).1راهنماي سنجش روانی ، جلد (فی از کارکرد یک مراجع خواهد بود یک توصیف آشکارا من

 : پرسشنامهاجراي دستورالعمل   

 .به پرسشنامه پاسخ دهدگر می بایستی آزمودنی را از مزایا و عواقب ارزیابی کامال آگاه کندبه طوریکه آزمودنی کامال آگاهانه و با اختیار کامل آزمون  

  MCMI-III سال که داراي سطح سواد تقریبا پنجم ابتدایی هستند، طراحی شده است18ویژه بیماران باالي.  

  .بصورت گروهی و انفرادي قابل اجرا می باشد پرسشنامهاین   

  .تصالح نیس به دلیل عدم مشاهده ي آزمودنی و کنترل شرایط اجراي پرسشنامه به پاسخگویی غیرحضوري  

 .آزمودنی باید در یک اتاق آرام و روشن به سواالت پاسخ دهد  

از  بهتر در صورتی که پاسخ یک سوال در مورد فرد نه کامالدرست و نه کامال غلط است،. از آزمودنی خواسته شود به تمامی سواالت پاسخ بدهدالزم است   
  .کند بانتخاآزمودنی خواسته شود گزینه اي راکه بیشتر در مورد او صدق می کند 

پاسخ داده خواهد به سواالتی که پاسخ نداده است پاسخ بدهدودرصورتیکه هر دو گزینه بله و خیررا ر بامرور پاسخنامه از فرد  می آزمونگپس از تکمیل پرسشنامه ،   
آي .ام.سی.راهنماي ام .) 1386( شریفی، علی اکبر (  نامعتبر خواهد بود پرسشنامهسوال یا بیشتر بی پاسخ و یا دو پاسخ داشته باشد، 12اگر . است آن را اصالح نماید

.(  

  :در ایران و خارج از ایران پرسشنامه پژوهش هاي انجام شده در زمینه ي ویژه گی هاي روان سنجی   

 :خارج از ایران  بررسی پرسشنامه درپیشینه ي   

ماه بوده است و براي مقیاس هاي اختالل شخصیت همبستگی  6تا  5فاصله ي باز آزمایی آنها بین پنج مجموعه ي داده وجود دارد که  3در مورد پایایی میلون   
کریک و ( را گزارش نموده است  90/0و براي تمامی مقیاس ها همبستگی  متوسط   80/0، مقیاس هاي نشانگان بالینی همبستگی متوسط 78/0متوسط 
 ).1998اولسان،

لون این بوده است که پایایی مقیاس ها اختالل شخصیت در طول زمان باید باالتر از پایایی نشانگان بالینی باشد چرا که موضوع جالب مطرح شده از طرف می  
ز این ادعا را در الگوهاي شخصیت پایدارتر از نشانگان بالینی هستند و با گذشت زمان کمتر دستخوش تغییرات می گردند و داده هاي بدست آمده از تحقیقات نی

  .ی نسخه هاي میلون تصدیق می کنندتمام

از هر اعتباریابی پرسشنامه اگرچه به طور کلی پایایی مقیاس هاي پرسشنامه میلون به موازات هر تجدید نظر افزایش یافته است اما نکته ي قابل توجه این است که بعد   
عه هاي آماري گوناگون با آنچه در راهنماي اصلی پرسشنامه ذکر شده است یافته ي میلون در کشورهاي مختلف نتایج متفقا برآوردهاي پایین تري از پایایی در جام

  ). 1998کریگ و اولسان، ( اند 

 ) :1996(رتزالف   

میاون را محاسبه کرده  پرسشنامهبا استفاده از اطالعات مربوط به شیوع، حساسیت و ویژه گی ، مجموعه ي کاملی از خصیصه  هاي عامل  1996رتزالف در سال   
می باشد، پایین ترین مربوط به اختالل دیگر  32/0تا  0/00است و بررسی نشان داده که توان پیش بینی مثبت مقیاس ها بسیار ضعیف  و در مورد اختالالت شخصیت 

  .آزاري و بیانگر هیچ گونه تشخیص مثبت درست می باشد

روایی ندارد و یا مطالعه ي رواسازي مطلوب نبوده است که با توجه به دالیل زیر  پرسشنامهحتمال مطرح است یا رتزالف عنوان می کند براي روایی پایین دو ا  
  :احتمال دوم قوي تر است 



ه یکبار 3داراي روایی تشخیصی خوبی است چگونه ممکن است میلون  2بوده است را منعکس می کند پس از میلون  2سازه هاي آنچه در میلون  3میلون  - 1  
  !بدونروایی تشخیصی باشد

  .قرار دارند  80/0– 70/0همچنان باالست و در حد  پرسشنامهبا آنکه در مقیاس ها تجدید نظر شده است اما پایایی مقیاس هاي  - 2  

و  86/0به ترتیب  MMPI- 2و  3واگرا مقیاس ها در حد مطلوب هستند به طور مثال مقیاس هاي افسرده خویی و افسردگی اساسی در میلون  –روایی همگرا  - 3  
  .با روش هاي روایی یابی سنتی حتما داراي روایی است 3می باشد و این نشان می دهد میلون  71/0

  .دقت تشخیص متخصصان مورد تردید است چرا که اتفاق نظري براي کد گذاري تشخیصی میان آن ها وجود نداشت - 4  

تر تحقیقات دیگري در این زمینه در امریکا صورت گرفت که از آن جمله می توان به میلو، دیوس و میلون ، حقیقات بیشتحقیقات رتزالف و پیشنهاد براي ت پس از  
 .براي تمامی مقیاس ها است) حدود سه برابر( اشاره کرد که نشان دهنده ي افزایش چشمگیر خصیصه هاي عامل ) 2002( و هسو ) 1997(

  

  

  

  :پیشینه ي بررسی پرسشنامه در ایران 

 ) :ناهید خواجه موگهی (  1372در شهر تهران  2 –آماده سازي مقدماتی فرم فارسی پرسشنامه بالینی چند محوري میلون 

  .ترجمه و براي فرهنگ ایرانی و متناسب را جامعه ي ایرانی تنظیم شدند 2در مرحله ي اول سواالت میلون  -

 8ساله که تحصیالت آنها باالتر از  56تا  18بیمار  200طریق تبدیل نمرات خام به نمرات پایه بر روي جدول هاي نورم شده براي جمعیت مرضی زنان و مردان از  -
  .صورت گرفت  DSM-III-Rآزمودنی بهنجار با همان شرایط و براساس مالك هاي  23کالس بود و 

  .محاسبه شد 10 – 7ضرایب پایایی مقیاس ها از طریق روش همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله ي زمانی  -

  .استفاده شد 2با نیمرخ هاي روانی مقیاس هاي میلون  DSM-III-Rبراي بدست آوردن اعتبار مقیاس ها  نیز از طریق مقایسه ي گروههاي تشخیصی  -

  .نتایج بیانگر پایایی قابل قبول و توان پیش بینی مثبت ، منفی و کل مقیاس هاي باالیی بود -

 .بدست آمد 84/0با متوسط ) مرزي(  92/0تا ) اختالل هذیانی(  69/0در تمام مقیاس ها با دامنه اي از  KR20به روش  میانگین همسانی درونی -

تا ) وابسته (  72/0و توان پیش بینی کل مقیاس ها در دامنه اي از ) ضد اجتماعی (  85/0تا ) اختالل هذیانی (  30/0توان پیش بینی مثبت مقیاس ها در دامنه اي  از  -
  .محاسبه شد) سته به الکل واب(  98/0

و توان  98/0 – 93/0، پیش بینی منفی را در دامنه ي  80/0 – 58/0پیش بینی مثبت مقیاس ها را در دامنه ي ) 1987(   2 -میلون در مطالعه ي هنجاریابی میلون -
  .گزارش کرده است که با نتایج فعلی همخوانی دارد 97/0تا  88/0پیش بینی کل مقیاس ها را 

افخم (  1379 –در تشخیص اختالالت شخصیت   MCMI-IIپرسشنامهبررسی میزان توافق میان مصاحبه هاي بالینی و سازمان یافته با  - 
 ) :ابراهیمی و صالحی

ننده به یک درمانگاه در سه مرحله از طرق مصاحبه ي بالینی، مصاحبه ي سازمان سال، مراجعه ک 47تا  18بیمار سرپایی در دامنه ي سنی  140براي بررسی مسئله  -
مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس شاخص هاي عملکرد تشخیصی و ضریب کاپا براي بررسی توافق میان روش ها محاسبه گردید و نتیجه  2میلون  پرسشنامهیافته و 

  .وجود دارد 2میلون  پرسشنامهه با نشان داد که همگرایی متوسطی میان دو روش مصاحب

  :دالیلی که براي این موضوع مطرح گردید 



میلون براساس نظریات شخصیت میلون  پرسشنامهانجام شده بودند در حالیکه بخشی از میانی نظري ایجاد  DSMمصاحبه ها براساس مالك هاي تشخیصی  .1
  .بوده است و ممکن است تفاوت هایی را در مالك هاي تشخیصی ایجاد نماید

نیز همگرایی ضعیفی میان مقیاس هاي  1992تفوت در دو روش ارزیابی می تواند دلیل نتایج نامشابه باشد همان طور که در تحقیقات پري و همکاران ،  .2
  .شخصیت دیده شده بودگوناگون سنجش آسیب شناسی 

  .نمونه ي مورد مطالعه اندك بودند و ممکن است خطاي نمونه گیري را نیز مورد توجه قرار دهند .3
  .سوگیري متخصصان در انجام مصاحبه ها نیز می تواند دلیل دیگري را مطرح نماید .4
  

 : )شریفی ( در اصفهان 1386، سال  3 –چند محوي میلون  پرسشنامهروایی تشخیصی 

  .در اصفهان این پرسشنامه را به مراکز درمانی و پژوهشی معرفی کرد 3با ترجمه و هنجاریابی میلون  81فی در سال شری

  :بدین شکل که 

  .ایتدا پرسشنامه ترجمه شد -

  .بعد در اختیار تعدادي آزمودنی براي شناسایی موارد مبهم قرار گرفت  -

  .ایران تنظیم گردیدسپس ساختار نگارشی آن با توجه به فرهنگ  -

به تشخیص گذاري می نمودند  در شیوه ي اجرا نیز متخصصان بالینی پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با بیمار و ارزیابی مطابق با دستور العمل پرسشنامه اقدام -
  .و پس از آن از بیمار می خواستند تا پرسشنامه را تکمیل نماید

  .فراد نمونه پرسشنامه را تکمیل نمودنددر جامعه ي بهنجار نیز ا -

استفاده )  35( و از نتایج نمونهی بهنجار براي تعیین نقطه برش پایه ) 85، 74،  60، 40، 20( در نهایت از نتایج گروه نمونه به منظور تعیین پنج نقطه ي برش مربوطه  -
  .براي زنان و مردان به صورت جداگانه ثبت گریدید BRشد و جدول نمرات 

روز اجرا شد، نمونه گیري به صورت 70بیمار در شهر اصفهان و طی مدت  283روي  پرسشنامهدر یک جمعیت ایرانی ،  3به منظور مطالعه ي روایی تشخیصی میلون 
براساس روش خصیصه  پرسشنامه پس از بررسی توان پیش بینی کلی.طبقه اي و از میان کلیه ي مراجعان مراکز مشاوره و بیماران بخش روان پزشکی انجام شده بود

 93/0( ، توان پیش بینی منفی مقیاس ها)98/0تا  92/0(هاي عامل، نتایج نشان داد که روایی تشخیصی تمامی مقیاس ها بسیار خوب، توان پیش بینی مثبت مقیاس ها 
معتبر و قابل اجرا براي تشخیص نشانگان بالینی و اختالالت  سشنامهپردر نتیجه میلون یک . می باشد)  83/0تا  58/0( و توان پیش بینی کل مقیاس ها )  99/0تا 

 .شخصیت می باشد

  ).1994رتزالف و گیبرتینی، ( خصیصه هاي عامل شامل حساسات، ویژه گی، شیوع، توان یش بینی مثبت، توان پیش بینی منفی و توان تشخیصی کل هستند 

در مطالعه ي او ضعیف دیده شده است که با استناد به دالیل رتزالف  3ت ندارد چرا که توان پیش بینی میلون مطابق) 1996( یج بدست آمده با مطالعه ي رتزالفنتا
  .از روایی تشخیصی خوبی برخورداد است پرسشنامهضعیف بوده و )  1994(به احتمال قوي رواسازي میلون 

 ) :الور، غرایی، چگینید( 1392 – 3ویژه گی هاي روان سنجی پرسشنامه بالینی چند محوري میلون 

که آزمودنی هاي بیمار با روش نمونه )  غیر بیمار 463بیمار و  311( نفري  774بر روي نمونه اي  3این پژوهش با هدف بررسی ویزه گی هار روان سنجی میلون 
  .گیري هدفمند و آزمودنی هاي غیر بیمار با روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد

 – 79/0(در فاصله زمانی دو هفته  در گروه بیمار  آزمون باز –آزمون روش این پژوهش از نوع توصیفی بود و نتایج نشان داد که پایایی این پرسشنامه به روش 
  .است) 64/0 – 89/0(و پایایی به روش آلفاي کرونباخ ) 79/0 – 97/0(و در گروه غیر بیمار ) 61/0

  .قرار دارد  96/0 – 82/0گزارش کرده است که در دامنه ي  3خوبی در گروه غیر بیمار براي میلون  آزمونباز – آزموني همبستگی ها)  1994(میلون 



و توان پیش بینی )  91/0 – 99/0( پرسشنامه، توان پیش بینی منفی )33/0 – 78/0(، مقیاس هاي بالینی )13/0– 47/0(توان پیش بینی مثبت مقیاس هاي شخصیت 
  .پایین می باشد پرسشنامهمی توان گفت توان پیش بینی مثبت  درواقع. بدست آمد) 97/0 – 99/0(امهپرسشنکل 

عامل با ارزش ویژه یک بدست آمدند که عبارت اند از پریشانی هیجانی،  9در محاسبات تحلیل عاملی به روش مولفه هاي اصلی و چرخش واریماکس نیز 
 .عدم کنترل هیجانی، نشخوار فکري، اجتماع گرایی، تروما و انفعالپارانویید،اعتیاد به مواد، الکلیسم، 

  . تحلیل عاملی مبتنی بر سوال، نسبت به تحلیل عامل مبتنی بر عامل به طور قابل مالحظه اي عامل هاي بیشتري به دست می دهدالزم به توضیح است که 

  .ایی و روایی کافی جهت استفاده براي جمعیت بیماران مبتال به اختالل روانی برخوردار استاز پای 3به طور کلی نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه ي میلون 

) 96/0 – 79/0( پرسشنامهبدست آمده که همسو با ضرایب آلفاي گزارش شده توسط سازندگان  64/0 – 88/0ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ بین 
  .می باشد

 85/0شریفی نیز در مطالعه ي خود ضریب آلفا را در دامنه ي ).1994میلون ، ( گزارش کرده است  90/0 – 66/0را در دامنه اي از  3 -ونمیلون نیز ضرایب آلفاي میل
  ).1386شریفی (  بودگزارش کرده  97/0 –

  :جمع بندي 

به خوبی می تواند بین جمعیت بیمار و غیر  پرسشنامهاین . می باشد 3 و 2به طور کلی پژوهش هاي گذشته نشان دهنده ي پایایی و اعتبار مطلوب براي پرسشنامه ي میلون
 .بیمار تمایز قایل شود

، هم وجود پرسشنامهدر این روش حمایتی جهت این ادعاست که  پرسشنامهماه بوده است و ثبات  6روز تا  5از  آزمون باز – آزمون زمان پژوهش هاي گذشته براي 
  .نشانه هاي بالینی گذرا را می سنجد ویژه گی هاي شخصیتی پایا و هم

و همسانی درونی در فواصل زمانی متفاوت و اعتبار یابی به روش تحلیل عاملی و تحلیل مولفه هاي اصلی پرسشنامه،  بیانگر نتایج  آزمونباز – آزمونروش هاي پایایی 
  .روانی می باشد مطلوب و اعتبار کافی جهت استفاده از پرسشنامه در جمعیت بیماران با اختالالت

  :اما با توجه به گستره ي پژوهش هاي گذشته موارد زیر براي بررسی هاي بعدي پیشنهاد می گردد 

پژوهش هاي  به آن اشاره کرده اند، 1392نیز در بررسی هاي خود در سال دالور، غرایی، چگینی همان طور که در پژوهش هاي گذشته قابل مالحظه است و  
توصیه می گردد با توجه به اهمیت باالي پرسشنامه بررسی هایی نیز با تکیه بر  و ال بر روي پرسشنامه ي میلون به روش هاي کالسیک بوده استصورت گرفته تا به ح

با . رداخته شودنیز پ Iهمین طور به بررسی سبک ها و اختالالت شخصیتی با تکیه بر محور . صورت گیرد  پرسشنامهروي بر IRTنظریات جدید اندازه گیري به روش 
بهتر است انطباق میان ویژه گی هاي تشخیصی  DSM-5به  DSM-IVو تغییر  DSMمالك هاي تشخیصی  ري ساختار پرسشنامه براساس تکیه برتوجه به شکل گی

  .مورد ارزیابی مجدد قرار گیردنیز DSM-5و پرسشنامه 

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع 



در تشخیص اختالل هاي شخصیت ،  2 –بررسی میزان توافق مصاحبه هاي بالینی و سازمان یافته با آزمون میلون ). 1379( افخم ابراهیمی، عزیزه؛ صالحی، منصور 
  .79-85، 3و  2فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره 

  .دانشگاه تهران: روان آزمایی، ترجمه محمد نقی براهنی، تهران ). 1382(آناستازي، آن 

( در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشدروان شناسی بالینی  2 - آماده سازي مقدماتی فرم فارسی پرسشنامه بالینی چند محوري میلون). 1372( خواجه موگهی، ناهید 
  .، انستیتو روانپزشکی تهران)چاپ نشده

، فصلنامه پژوهش هاي نوین روان شناختی، سال 3 –میلون چند محوري بالینی ویژه گی هاي روان سنجی پرسشنامه ). 1391( ، مریمچگینی بنفشه؛ غرایی، علی؛ دالور،
  .1392، بهار 29هشتم، شماره 

  .، دانشگاه اصفهان)در شهر اصفهان، رساله کارشناسی ارشد چاپ نشده 3 –چند محوري میلون بالینی هنجاریابی پرسشنامه ). 1381(شریفی، علی اکبر 

  .لفضل کرمی، تهران، انتشارات روان سنجی، ویراست ابوا3 –میلون ). 1385(شریفی، علی اکبر 

  .روان سنجی: ، تهران 3 –راهنماي میلون ). 1386(شریفی، علی اکبر 

، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی، 3 –روایی تشخیصی پرسشنامه بالینی چند محوري میلون ). 1386(شریفی، علی اکبر؛ مولوي، حسین؛ نامداري، کوروش 
  .27- 38 شماره سی و چهارم،

  .رشد: ، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو، تهران)جلد اول( راهنماي سنجش روانی ). 1384(مارنات، گري گراث 

، 2و  1 در گروهی از اختالل هاي محور یک، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم، شماره 2 –بررسی نوع رمزهاي میلون ). 1378(غرایی، بنفشه؛ افخم ابراهیمی، عزیزه 
99 -92  

  

Craig, R.J. ,& Olson, R. (1998). Stability of the MCMI-III in substance abusing in patient sample.Psychososial 
Reports, 83, 1273-1274 

Hsu, Louis. M. (2002).Diagnostic Validity Statistics and the MCMI-III.Psychological assessment. 14, 441- 442 

Millon, T. (1983).Modern Psychopathology. Prospect Heights, IL : Waveland. (OrginalWork Published 1969). 

Millon, T. (1987).Manual for the MCMI-II. Minneapolis, MN : National compater systems. 

Millon, T. (1994).Millon clinicalMultiaxial Inventory – III manual. Minneapolis, MN : National compater 
systems. 

Millon, T.& Davis, R. D. (1977). The MCMI-III : Present and pature direction. Journal of personality 
Assessment. 68, 62-88. 

Millon, T.& Davis, R. D. &Millon, C. M. (1997). Diagnostic validity of MCMI-III. Journal of Personality 
Assessment, 68, 62-68. 

Retzlaff, P. (1996). MCMI-III validity : Bad test or bad validity study. Journal of Personality Assessment. 66, 
431-437. 

 

 

 


