
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ( MCMI-III)  3-پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 

 
طراحی و ساخته شده    1977سوال بوده که توسط میلون در سال    175دارای  د محوری بالینی  پرسشنامه چن

رای افراد  ن پرسشنامه بطبان ایراجعان می باشد و مخاهیجانی و نگرش م است و مربوط به شخصیت سازگاری  

 تایی لیکرت ) بلی و خیر ( نمره گذاری شده است.  2و بر اساس طیف سال می باشد  18ی باال
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   . کنمی ها احساس ضعف و بی حالی م، حتی صبح راًیاخ 1

   .کنند ی برای قوانین و مقررات احترام زیادی قاتلم ، زیرا از حقوق افراد حمایت م  2

یک را   تصمیم بگیرم ، کدام  توانم ی، که نمبرمی دادن کارهای مختلف لذت مبه قدری از انجام   3

 اول انجام بدهم. 

  

   .کنمی ها احساس ضعف و خستگی م بیشتر وقت  4

آدم بزرگ و مهمی هستم برایم مهم نیست که دیگران در مورد من چه فکری    کنمی چون فکر م 5

 .کنند ی م

  



 

 

   .دانند ی دیگران به اندازه کافی قدر کارها و زحمات مرا نم 6

   . کنند ی و در برابر خواست آنها مقاومت م  شومی ام به من زور بگویند احتماالً عصبانی ماگر خانواده  7

   .کنند ی ام مو مسخره  زنند ی مورد قیافه و رفتارم حرف ممردم پشت سرم در  8

   . کنمی اغلب اگر کسی اذیتم کند به شدت از او انتقاد م 9

   . رمیگی چیزی قرار م ری به ندرت تحت تأث 10

   تعادلم را حفظ کنم. توانم ی هنگام راه رفتن نم 11

   . دهمی به آسانی و به سرعت احساساتم را بروز م 12

   .اندازدی استعمال مواد مخدر اغلب مرا به دردسر م  13

   .کنمی ام بسیار تند و خشن برخورد مگاهی اوقات با خانواده  14

   من دوام چندانی ندارند.  یهایخوش  15

   من آدمی خیرخواه و فروتن هستم. 16

   .شدمی دردسرهای فراوانی مدر نوجوانی به خاطر رفتار بدی که در مدرسه داشتم دچار  17

   ام کنند.، زیرا ممکن است رسوا شوم و مسخره ترسمیاز ارتباط نزدیک با دیگران م  18

   را به من گوشزد کنند. میهای که بد  کنمی دوستانی را انتخاب م  19

   اغلب از دوره کودکی افکار غم انگیزی به خاطر دارم. 20

21 ====== ====================================================================   

   بخوابم ناراحتم. توانمی و دیگر نم شومی از این که خیلی زود بیدار م  150

   قادر به ابراز احساساتم نیستم چون در نظر مردم ارزشی ندارم. من هرگز  151

   من مشکل اعتیاد دارم و تالشم برای کنار گذاشتن آن ناموفق بوده است. 152

   افکارم را کنترل کنند. کنند ی تالش م یاعده 153



 

 

   ام خودم را بکشم.قبالً تالش کرده  154

   تا از همین هم که هست الغر تر شوم.  کشمی من گرسنگی م 155

   .خندند ی چرا برخی از مردم به من م دانمینم 156

   .امده یدر ده سال گذشته هیچ ماشینی ند  157

آنها ممکن است به من    کنمی ترسم چون فکر م  یم  داًیشد   کنند ی که مرا لمس م  ییهااز آدم  158

 صدمه بزنند. 

  

   مرا دستگیر کنند.  خواهد ی العاده من خبردارند مفوق  یهاییها از تواناچون آن  159

   است که برایم اتفاق افتاده است. یادائم فکرم درگیر حادثه  160

   به خودم صدمه بزنم.  خواهمی که دیگران فکر کنند م کنمی کاری م اًظاهر 161

   .گذردی اطرافم چه م  شومی که متوجه نم شومی اغلب آن قدر غرق افکارم م 162

   خیلی چاقم.  کنمی الغر هستم ، اما من احساس م ند یگوی مردم به من م 163

   .ند یآی وقایع هولناک گذشته دائم به فکر و خواب من م 164

   ام هیچ دوستی ندارم. خانواده جز اعضای  من به  165

   . کنمیو در مورد چیزهایی که باید انجام دهم فکر نم  دهمی من اغلب کارهایم را سریع انجام م 166

   از من سوء استفاده کنند. توانند ی ام که دیگران نمحمایت دوستانم را جلب کرده  یامن به گونه  167

   .کند ی که مرا ناراحت م  شنومی اغلب به وضوح چیزهایی م 168

   .ترسمی زیرا از برخورد تندشان م دارم ی من همیشه برای نزاع با دیگران خودم را مجهز نگه م 169

. گاهی به خاطر کاهش نگرانیم و گاهی به خاطر این که    دهمی من هر کار را چند بار انجام م 170

 .افتد ی مطمئن شوم حادثه بدی اتفاق نم

  

   خاتمه دهم.   امی ام که به زندگبه طور جدی به این فکر افتاده  های تازگ 171

   .دانند ی مردم مرا آدمی منظم و مقرراتی م  172



 

 

دچار ترس و اضطراب    کنم ی برایم اتفاق افتاد فکر مها پیش  وقتی به حادثه دردناکی که سال 173

 .شومی م

  

   ولی مایلم دوستان بیشتری داشته باشم. ترسمی اگر چه من از دوست پیدا کردن م 174

   با من دوست شوند تا مرا خرد کنند.  خواهند یواقعیت این است که مردم م  175
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