كاربرد آزمون بالینی چند محوری میلون ـ  3در مشاوره ازدواج
رقيه سادات موسوي ،1آزاده فروزانفر ،2فاطمه خيام فر
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چکیده
مقاله حاضر به منظور بررسی پرسشنامهي بالينی چند محوري ميلون و كاربرد آن در مشاوره ازدواج صورت گرفته
است و هدف آن دستيابی به اطالعات غنی در رابطه با تاریخچهي شکلگيري پرسشنامه ،اعتبار و روایی ،شناخت مواد
پرسشنامه و كاربرد آن در مشاوره ازدواج میباشد .این بررسی به طور اخص به دنبال كسب اطالعاتی در رابطه با مطلوبيت
كاربرد این آزمون در مشاوره ازدواج و اعتبار و روایی آن در ایران است .هدف درک این است كه پرسشنامهي ميلون –
 3كه در حال حاضر در مشاوره ازدواج مورد استفاده قرار میگيرد ،براساس كدام پایههاي نظري و علمی شکل گرفته
است ،مخاطبان پرسشنامه چه گروهی از افراد جامعه هستند و نتایج آن تا چه اندازه به لحاظ علمی معتبر بوده و راهگشاي
متخصصان خواهد بود .نتایج حاكی از آن است كه پرسشنامه ي بالينی چند محوري ميلون –  3از اعتبار و روایی مطلوبی

برخوردار است و این پرسشنامه به خوبی میتواند بين جمعيت بيمار و غير بيمار تمایز قایل شود و در مشاوره ازدواج به كار

رود .عالوه بر آن ثبات باالي پرسشنامه در روش آزمون – باز آزمون حمایتی جهت این ادعاست كه پرسشنامه ،هم وجود
ویژگیهاي شخصيتی پایا و هم نشانههاي بالينی گذرا را میسنجد.

کلید واژه :مشاوره ازدواج ،آزمون بالينی چند محوري ميلون  ،3الگوهاي بالينی شخصيت ،آسيب هاي شدید شخصيت،
نشانگان بالينی.

 .1استادیار و عضو هيئت علمی دانشگاه شاهد
 .2دانشجوي كارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
 .3دانشجوي كارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

مقدمه

در گذشته موضوع ازدواج و انتخاب همسر امري ساده و عاري از ابهام تلقی میشد .اما امروزه این انتخاب به

عنوان یکی از حساسترین انتخابهاي دوران زندگی ،از پيچيدگی خاصی برخوردار شده و كمترین سهلانگاري
در این انتخاب زیانهاي جبران ناپذیر مادي و معنوي را به همراه خواهد داشت .پيچيدگی مزبور موجب آن شده
است كه گرایش جوانان به افرادي كه بتوانند در یافتن همسري مناسب یاري دهنده باشند ،بيشتر شود و براي
اطمينان یافتن از انتخاب صحيح به مشاور رجوع كنند )حسينخانی نایينی.)1331 ،
در این راستا مشاوران نيز ،با فراهم كردن زمينه اي مناسب براي تبادل اطالعات و با استفاده از ابزارهاي مختلف،

سعی در تسهيل این امر دارند .یکی از ابزارهایی كه در این زمينه مورد استفاده قرار میگيرد ،آزمونهاي روان-
شناختی است .این آزمونها با اندازهگيري حالتها ،ویژگیها و تواناییهاي افراد اطالعاتی عينی براي مشاوره به
دست میدهند كه در جریان مشاوره ازدواج كاربرد زیادي خواهند داشت (لی ویليامز و همکاران .)1332 ،آزمون
بالينی چند محوري ميلون ( ،)1331( 1)MCMI-IIIاز جمله این آزمون هاست.
آزمون بالينی چند محوري ميلون یا ام.سی.ام.آي ،یک پرسشنامه خودسنجی استاندارد شده است كه دامنهي
گسترده اي از اطالعات مربوط به شخصيت ،سازگاري هيجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را میسنجد
(پيوتروسکی 2و زالوسکی،3به نقل از عباسيان .)1333 ،این پرسشنامه ،از جمله پرسشنامههاي منحصر به فردي ست
كه در آن بر اختاللهاي شخصيت 1و نشانههایی كه اغلب با این اختاللها همراه هستند تأكيد میشود ( ميلون 5و
همکاران.)1331 ،
با توجه به اینکه وجود اختالل شخصيت یا برخی از ویژگیهاي اختالل در یکی از متقاضيان ازدواج و یا
زوجين میتواند عملکرد مناسب خانواده را مختل سازد (سارتوریوس 1و همکاران )1331 ،و تهدیدي براي داشتن
روابط زوجی سالم و پایدار باشد ،ام.سی.ام.آي این امکان را به مشاورین ازدواج میدهد تا از این طریق
افرادي را كه اختالل شخصيت دارند و یا واجد برخی از ویژگی هاي اختالل هستند را شناسایی كنند و افراد را
در جهت تصميم مناسب تر براي ازدواج یاري نمایند (صادقی.)1331،
از سوي دیگر در  25سال گذشته ،عالقه و توجه فزاینده نسبت به ویژگیهاي موجود شخصيتی ،سبکهاي
شخصيت و بهویژه اختاللهاي شخصيت (ميلون و كلرمن1331 ،1؛ نقل از نرس ،)1333 ،3در كنار عالقه روزافزون
(1. Millon Clinical Multiaxial Inventory )MCMI-III
2. Piotrowski
3. Zalewski
4. personality disorder
5. Millon
6. Sartrios
7. Klerman
8. Nurs
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اجتماعی و تخصصی نسبت به روابط ،به ویژه روابط خانوادگی و شناخت اهميت آنها (كاسلو1331 ، 1؛ باعث
شده است كه در نگاه متخصصان بالينی و مشاوران ،رفتارهاي ارتباطی جاري در دراز مدت مهمتر از یک وضعيت
انتقالی (گذرا) ـ مانند حالت افسردگی واكنشی ـ باشد كه جزء منش شخصی نيست .چون ام.سی.ام.آي 3 -
در وهله نخست و منحصراً این خصایص پایدار سبک و اختالل شخصيت را مورد سنجش قرار میدهد (همراه با
اندازهگيري نشانگان بالينی مختلف) ،براي متخصصان بالينی زمان حال كه باید رفتارهاي مزمن را از رفتارهاي
موقعيتی متمایز كنند ،ارزش و فایده بيشتري دارد .ام.سی.ام.آي 3 -در حال حاضر تنها پرسشنامه عمده پر
مصرف است كه در یک نظریه هماهنگ با  DSM-IVبه خوبی تدوین شده است و ویژگیهاي اختاللهاي
شخصيتی و دیگر انواع كمتر آن یعنی سبکها ،صفتها و خصایص را مورد سنجش قرار میدهد (نرس.)1333 ،
نسخهي اصلی پرسشنامهي ميلون براي اولين بار در سال  1311تدوین شد و تا كنون دوبار مورد تجدید نظر
قرار گرفته است (ام.سی.ام.آي 2-؛ ميلون1331 ،؛ ام.سی.ام.آي 3-؛ ميلون؛  )1331و بيش از  111مقاله دربارهي
آن و یا با استفادهي از آن منتشر شده است ،كه یکی از پركاربردترین پرسشنامهها در حرفهي بالينی است
(پيوتروسکی و زالوسکی1333 ،؛ واتکينز 2و دیگران1335 ،؛ به نقل از عباسيان .)1333 ،شهرت این پرسشنامه
بيشتر به دليل كاربرد آن در كشورهاي مختلف و ترجمهي آن به زبانهاي گوناگون است (عباسيان.)1333 ،
نسخه فعلی ام.سی.ام.آي 3-شامل  115ماده تحت  23مقياس جداگانه و براساس پنج طبقه -1 ،الگوهاي بالينی
شخصيت - 2 3آسيب شدید شخصيت -3 1نشانگان بالينی -1 5نشانگان شدید بالينی -5 1شاخصهاي اصالح،1
نمره گذاري میشود كه با نظریهي شخصيت ميلون و  DSM-IVهمخوانی دارد .میتوان گفت ام.سی.ام.آي به
طور اخص براي كمک به تشخيص اختاللهاي محور  IIطراحی شده است(شریفی و همکاران.)1331 ،
توصيفهاي خالصه شده زیر از كتاب راهنماي ام.سی.ام.آي :ميلون ـ ( ،3شریفی )1331 ،گرفته شده است.

الگوهاي بالینی شخصیت

مقیاس (1شخصیت اسکیزوئید :)8این مقياس  11گویه دارد كه تيپ منفعل  -منزوي از تيپ شناسی ميلون را
بازنمایی میكند .محتواي گویهها ،مرتبط با انزوا عدم احساس لذت ،انزواي رفتاري ،اجتناب از روابط نزدیک
سركوب عواطف رفتارهاي درونگرانه و احساس پوچی ،غير مسئول بودن و ترجيح تنهایی میباشد .افراد مبتال
به این اختالل شخصيت با فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس درد مشخص میشوند آنها سرد و
غيراجتماعی بوده و نيازهاي عاطفی آنها اندک است.
1. Kaslow
2. Watkins
3. clinical personality patterns
4. Sever personality pathology
5. clinical syndromes
6. sever clinical syndromes
7. modifying indices
8. schizoid
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مقیاس ( 2Aشخصیت دوري گزین :)1این مقياس مقياسی با  11گویه میباشد كه تيپ فعال – منزوي
ازتيپشناسی ميلون را معرفی میكند .هرچند كه این افراد به اندازه افراد داراي اختالل شخصيت اسکيزوئيد منزوي
هستند امّا به تماس با دیگران رغبت نشان میدهند و اگر اطمينان یابند كه مورد آزار و اذیت دیگران قرار نمیگيرند
و دیگران از آنها انتقاد نخواهند كرد مایل به یافتن دوستان جدید براي خود هستند .انزواي آنها ناشی از انتقاد و
تمسخر از جانب دیگران است.

مقیاس ( 2Bشخصیت افسرده :)2این مقياس  15گویه دارد و جنبه هایی از تيپ منفعل – منزوي ازتيپ شناسی
ميلون رامنعکس میكند .این مقياس براي ارزیابی سبک شخصيت افسرده ساخته شده كه گفته میشود مستقل از
افسردگی بالينی وجود دارد .هر چند كه با اسکيزوئيد و دوري گزین در بسياري از جنبهها از جمله ناتوانی در
لذت بردن ،ناشاد بودن و غمگينی شباهت دارد امّا افراد مبتال به اختالل شخصيت افسرده احساس ناتوانی قابل
توجهی در كسب مجدد لذت دارند.

مقیاس ( 3شخصیت وابسته :)3این مقياس  11گویه دارد و جنبه هاي از تيپ منفعل – وابسته در تيپشناسی
ميلون را ارزیابی میكند .افرادي كه در این مقياس نمره باال می آورند افرادي هستند كه براي حمایت ،ایمنی و
راهنمایی به دیگران متکی هستند و به شکل منفعالنه منتظرند كه دیگران راه را به آنها نشان دهند.

مقیاس  ( 4شخصیت نمایشی :) 4این مقياس  11گویه دارد این مقياس جنبه هایی از تيپ فعال ـ وابسته در
تيپشناسی ميلون را معرفی میكند كه در این مقياس نمرات باال میگيرند .هرچند در اتکاء به دیگران مانند افراد
داراي اختالل شخصيت وابسته هستند ،ولی فعال بوده و معموال براي به دست آوردن احترام و محبت از طرف
دیگران ،مهارتهاي اجتماعی خوبی از خود نشان میدهند و در عين حال داراي یک ترس پنهان از خود مختاري
و مستقل عمل كردن هستند.

مقیاس ( 5شخصیت خودشیفته :)5این مقياس  21گویه دارد و از تيپ منفعل – مستقل ميلون را میسنجد.
افرادي دراین مقياس نمره باال میگيرند ،افرادي هستند كه بيش ازحد به خودشان ارزش میدهند و از خودراضی،
متکبر و مغرور هستند خود را ذي حق دانسته و به شکل خود محورانهاي به خود مشغولاند و اگر كسر شان خود
ندانند كه در تعامالت اجتماعی شركت كنند براي رسيدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و مطيع نيز باشند.

مقیاس  ( 6Aشخصیت ضد اجتماعی :)6این مقياس  11گویه دارد و جنبه هاي از تيپ فعال – منفعل مستقل
ميلون را میسنجد .این افراد رفتاري تهدیدآميز دارند .قوانين و مقررات اجتماعی را براي رسيدن به اهدافشان زیر

1. avoidant
2. depressive
3. dependent
4. historionic
5. narcissistic
6. antisocial
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پا میگذارند .ابائی از دروغگویی ،دورویی ،استثمار دیگران ندارند و مرتکب جرم و جنایات در دنيایی میشوند،
كه به نظر آنها دیگران باعث رنجش آنها شده و در نتيجه آنها را به انتقام وا داشتهاند.

مقیاس(6Bشخصیت آزارگر :)1این مقياس  21گویه دارد و تيپ فعال – ناموافق از تيپشناسی ميلون را می-

سنجد و نام دیگر این مقياس اختالل شخصيت پرخاشگر است .این افراد به شيوهاي خشن و با رفتار قدرتطلبانه
دیگران را مورد پرخاشگري كالمی و رفتاري قرار میدهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع میكنند و
احساسات آنها را جریحه دار میكنند.

مقیاس ( 7شخصیت وسواسی :)2این مقياس  11گویه دارد و تيپ منفعل – دوسوگرا از تيپ شناسی ميلون را
میسنجد .محتواي گویهها مرتبط با رفتار كمالگرایانه و منظم ،بی حوصلگی ،رفتار مطعيانه ،سركوب عواطف و
خشکی و تعصب میباشد .این افراد با احساس كنترل و كمالگرایی ،تقاضاهاي باالیی از خود و دیگران دارند
هرچند كه آنها ظاهراً همرنگ و مطيع هستند امّا ناراحت و رنجورند.

مقیاس ( 8Aشخصیت منفیگرا  :)3این مقياس كه به آن اختالل شخصيت منفعل – پرخاشگر 1نيز گفته

میشود 11 .گویه دارد كه به ارزیابی تيپ فعال – دوسوگرا در تيپشناسی ميلون میپردازد .افرادي در این مقياس

نمره باال میگيرند ،افرادي هستند كه بين اعتنا و بی اعتنایی نسبت به دیگران دودل هستند و گاهی در حالی كه
نزاعهاي درونی آنها به موازات هم هستن ،به شکل غير معمول دچار خشم و خود سري میشوند كه با دورههاي
از گناه و شرمساري همراه است.

مقیاس ( 8Bشخصیت خود آزار :)5این مقياس  15گویه دارد و در تيپشناسی ميلون ،تيپ منفعل – ناراضی
را میسنجد .این افراد با تملق و خود ایثارگري خود را در موقعيتهایی قرار میدهند كه كه مورد استثمار قرار
گيرند .آنها ناراحتیها و شرمساريهایی را نقل میكنند كه ظاهرا الیق آنها بودهاند .این افراد به دیگران اجازه
میدهند از آنها بهرهكشی كنند.

آسیبهاي شدید شخصیت

مقیاس ( Sشخصیت اسکیزوتایپال :) 6این مقياس  11گویه دارد وآسيب ساختاري شدیدتر را میسنجد.
محتواي گویهها مربوط به آسيبشناختی ،ایدههاي تأثير ،انزواي بين فردي و ترجيح انزواي اجتماعی ،رفتارهاي
وابسته و احساس كمرویی میباشد  .افرادي كه در این مقياس نمره باال میگيرند ،افرادي هستند كه از نظر هيجانی
مالیم با عاطفه سطحی یا با یک حالت احتياط توأم با نگرانی میباشند .آنها معموال از نظر اجتماعی منزوي هستند
دلبستگیاي به روابط اجتماعی ندارند .بنابراین در حاشيه جامعه با اندک دلبستگیها یا هيچ گونه دلبستگی شخصی
1. sadistic
2. compulsive
3. negativistic
4. Passive-aggressive
5. Self-defeating
6. schizotypal
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باقی میمانند .فرایند تفکر آنها ممکن است مماسی ،بیربط یا درهم باشد آنها اغلب غرق در افکارشان هستند و
عقيده بر این است كه این افراد مستعد ابتالء به اسکيزوفرنی هستند.

مقیاس ( Cشخصیت مرزي :)1این مقياس  11گویه دارد و محتوي گویهها مرتبط با خلق بیثبات ،خشم،
رفتار و واكنشهاي جنجالی ،رفتارهاي جویاي وابستگی ،خلق و روابط بیثبات میباشد .این افراد به نسبتهاي
گوناگون متزلزل در احساسات ،بداخالق ،ناراحت ،مضطرب و افسرده هستند و گهگاهی احساسات متناقضی از
خود نشان میدهند .این افراد سابقه رفتارهاي تکانشی و نيازهاي شدید وابستگی به همراه ترس از ترک نشان
میدهند .به نظر میرسد آنها فاقد یک احساس روشن از هویت خود هستند به طوري كه دائم جویاي تأیيد و
توجه هستند.

مقیاس ( Pشخصیت پارانوئید :)2این مقياس11گویه دارد و محتواي گویهها مربوط به ایدههاي كنترل یا نفوذ،
حساسيت و گوشبهزنگی درمورد اذیت و آزار ،باورهاي هذیانی ،شکوه و شکایت و حالت تدافعی میباشند .این
افراد در احساسات و الگو فکري خود محبوس هستند به شکل دفاعی ،بدگمان و ظنين هستند .اغلب فکر میكنند
كه دیگران در تالش براي كنترل یا نفوذ بر آنها به شيوههاي بدخواهانه هستند ،منشی آزاردهنده ،تحریکپذیر،
خشن و كند دارند .افکارشان خشک است .از فرافکنی به عنوان اصلیترین مکانيسم دفاعیشان استفاده میكنند.
نشانگان بالینی

مقیاس ( Aاختالل اضطراب : ) 3این مقياس  11گویه دارد و نشانههاي اضطراب منتشر را میسنجد و محتواي
گویهها راجع به تنش عصبی ،گریه ،دودلی ،نگرانی و شکوههاي بدنی است.

مقیاس ( Hاختالل شبه جسمی :) 4این مقياس  12گویه دارد و نشانههاي اضطراب را میسنجد كه ممکن
است به نشانههاي جسمی و بدنی مربوط جا بهجا شده باشد محتواي گویهها مرتبط با شکایتهاي بدنی نامعلوم،
نگرانی ،گریه ،تردید و دودلی و خستگی است.

مقیاس ( Nدوقطبی:اختالل دو قطبی :) 5این مقياس  13گویه دارد و هيپومانی و برخی عالئم مانيک را

شدیدتر میسنجد .مقياس شامل گویههاي راجع به پرش افکار ،انرژي زیاد ،تکانشی بودن ،عزت نفس افزایش-
یافته ،احساس بزرگ منشی و فعاليت زیاد میباشد.

مقیاس ( Dاختالل افسردگی خویی :) 6این مقياس  11گویه دارد و افسردگی با دوره 2سال یا بيشتر را
میسنجد .بيماران افسرده خو قادر به ادامه و انجام كارهاي روزمره علی رغم خلق افسردهشان میباشند .محتواي

1. borderline
2. paranoid
3. anxiety disorder
4. somatoform disorder
5. Bipolar: manic disorder
6. Dysthymia disorder
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گویهها ،بیاحساسی ،احساس دلسردي و فقدان انرژي ،دورههاي گریه زاري ،شناختهاي تنفرآميز و احساس
گناه را منعکس میكند.

مقیاس ( Bوابستگی به الکل :) 1این مقياس  15گویه دارد كه  1گویه آن مستقيمأ مرتبط باسوء مصرف استفاده
ازالکل است و  3گویه دیگر بطور مستقيم با باده نوشی است .این گویهها شامل تکانشی بودن ،دليلتراشیها ،عدم
تأیيد ناهنجاريهاي اجتماعی ،خودخواهی وپرخاشگري نسبت به اعضاي خانواده میباشد.

مقیاس  (Rاختالل استرس پس از ضربه :) 2مقياس  Rیک مقياس جدید است و در نسخههاي قبلی
ام.سی.ام.آي نبوده است11 .گویه دارد و محتواي گویهها در رابطه با خاطرات دردناک ،وحشتهاي شبانه،
گزارشاتی از تروما و فلش بکها میباشد .

مقیاس(Tوابستگی دارویی :) 3این مقياس  11گویه دارد كه محتواي آنها مربوط به سابقهاي از الگوي سوء
مصرف مواد در گذشته و در حال حاضر است و همچنين مرتبط با گسستگیها در روابط بين فردي و مشکالت
تکانه میباشد 1 .گویه مستقيمأ سوء مصرف مواد را بررسی میكند و  3گویه به طور غيرمستقيم از طریق ارزیابی
مشکالت قانونی ،عدم هواخواهی از هنجارهاي اجتماعی ،اعمال ضد اجتماعی ،رفتار غيرهمدالنه ،شانه خالی
كردن از زیر بار مسئوليت و دليل تراشی میسنجد.
نشانگان بالینی شدید:

مقیاس( SSاختالل تفکر : ) 4این مقياس  11گویه دارد و اختالل تفکر با ماهيتی سایکوتيک را میسنجد
محتواي گویه ها مرتبط با ایدههاي نفوذ ،توهمات ،هذیانها و افکار ناخواسته است .افرادي كه در این مقياس
نمرات باال میگيرند رفتارشان اغلب گوشهگيرانه و اغلب عاطفه نامناسب نشان میدهند و گيج و واپس مانده به
نظر میرسند این افراد از هم گسيخته ،آشفته و یا عجيب و غریب هستند .همچنين ممکن است توهم یا هذیان و
یا هردو داشته باشند.

مقیاس ( CCافسردگی اساسی :) 5این مقياس  11گویه دارد و محتواي گویههاي آن در رابطه با افکار
خودكشی ،عالئم شناختی و نباتی افسردگی ،ناتوانی در عملکرد ،احساس یأس و نااميدي و عدم احساس لذت
میباشد.

مقیاس ( PPاختالل هذیانی :) 6مقياس اختالل هذیانی  13گویه دارد 3 .گویه وزن یک و  1گویه وزن دو

میگيرد  ،محتواي گویه هاي ان در رابطه با افکار هذیانی نظير بزرگ منشی ،گزند و آسيب است .كسانی كه در
این مقياس نمرات باال میگيرند ،احتماأل تشخيص اختالالت شخصيت پارانوئيد نيز دریافت میكنند.
1. Alcohol dependence
2. Post-traumatic stress
3. Drug dependence
4. Thought disorder
5. major depression
6. delusional disorder
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شاخصهاي روایی و سبک پاسخ

شاخص - vروایی :این شاخص شامل  3جمله نامحتمل است (مثال در ده سال گذشته هيچ ماشينی را ندیدهام).
اگر فرد به دو یا بيش از دو جمله از این جملهها پاسخ مثبت داده باشد (یعنی گزینه بلی را عالمت زده باشد)،
آزمون معتبر نمیباشد و نمیتوان نتایج نيمرخ را تفسير كرد.

شاخص  – xافشاگري : 1این شاخص بيمارانی را شناسایی میكند كه حساسيت و دفاع بيش از حد دارند
(نمرات پایين در این مقياس كسب میكنند) ،یا كسانی كه بسيار بیپرده و خود افشاگر ،خود را مینمایانند
(نمرات باال در این مقياس كسب میكنند) .این مقياس هيچ سوالی ندارد و نمره خام این مقياس از طریق جمع
زدن نمرات  11مقياس محاسبه میشود .این مقياس ،تنها مقياسی است كه نمره پایين آن تفسير می شود.

شاخص  – Yجامعه پسندي و مطلوبیت :2این شاخص به ارزیابی ميزان تالش پاسخ دهنده در مطلوب
جلوه دادن خود میپردازد .نمره باال در این شاخص ،نشان دهنده این است كه آزمودنی تالش كرده است خود
را از نظر اخالقی با فضيلت و از نظر عاطفی با ثبات نشان دهد .تفسير بالينی این مقياس با نمرات  BRباالتر از 11
آغاز میگردد .در نمرات  BRباالتر از  11اكثر بيماران در حال انکار مشکالت روان شناختی و شخصی هستند.

شاخص  – Zبد جلوه دهی : 3نمره باال در این شاخص نشاندهنده اغراق در مشکالت و عالیم روانشناختی
و تمایل به گزارش مشکالت بيشتر از آنچه واقعاً ممکن است وجود داشته باشد ،میباشد .نمرات برافراشته از نظر
بالينی در این مقياس ،ممکن است القاء كننده التماس براي كمک ،بر افراشتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانهها
براي بدست آوردن نفع شخصی باشد.

موارد استفاده ام.سی.ام.آي ـ3

از ام.سی.ام.آي میتوان براي تصميمگيري بالينی یا تشخيص این امر كه آیا فرد مبتال به یک اختالل خاص یا

داراي یک ویژگی روانشناختی ویژه است ،استفاده كرد (باترز ،1رتزالف 5و گيبرتينی1331 ،1؛ نقل از شریفی،
)1331

1.disclosure
2. desirability
3. debasement
4. Batters
5. Retzlaff
6. Gibrtiny
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همچنين این آزمون قادر به تمایز نسبی زندانيان نيز می باشد (آرنز ،1ایوانز 2و بارنت1331 ،3؛ نقل از شریفی،
 .)1331از این آزمون براي شرح ویژگیهاي روانشناختی نيز استفاده شده است (برایر1331 ،1؛ نقل از شریفی،
 )1331همچنين به منظور كسب اطالعات در مورد یک فرد خاص قابيلت استفاده دارد .ام.سی.ام.آي براي ارزیابی
صفات شخصيت وآسيبهاي روانی طراحی شده است .انتخاب ام.سی.ام.آي از ميان سایر آزمونهاي مشابه ،تا
اندازه زیادي یک موضوع ترجيح شخصی است و وابسته به شایستگیهاي متخصص در تفسير پروتکل آزمون
است ،اما دالیل خوبی براي تشویق متخصص براي انتخاب این آزمون از ميان آزمونهاي دیگر ،وجود دارد.
شاید مهم ترین برتري ام.سی.ام.آي نسبت به آزمونهاي همتاي خود ،این است كه این آزمون اختصاصاً براي
ارزیابی صفات شخصيت ( محور دو  )DSM-IVطراحی شده است .همچنين این پرسشنامه داراي محاسن زیر
می باشد:

 .1نسبت به نظریه بسيار وفادار است و از یک نظریه بالينی جامع ساخته شده است.

 .2روایی درونی و برونی آن بسيار نوید بخش است.

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

 .4سادگی اجرا :اجراي ام.سی.ام.آي نسبتاً سریع است و دامنه گسترده اي از صفات شخصيتی و عالیم بالينی
را اندازه میگيرد.

 .5همپوشی گسترده مادهها بدليل استفاده مشترک براي نمرهگذاري مقياسهاي مختلف ،اغلب باعث
همبستگی باالي مقياسها شده است.

 .6این آزمون مالک هاي تشخيصی مورد استفاده در  DSM- IVرا منعکس میكند.

 .7منبع تفسيرهاي ارائه شده براي ميلون  3مبتنی بر تركيبی از روابط نظري و تجربی است.
با وجود این نقاط قوت ام.سی.ام.آي عاري از ضعف نيست .موارد زیر مهمترین نقاط ضعف این آزمون می
باشد.
 .1عدم تعادل بين گویههاي درست و غلط :اكثر گویهها بلی كليدگذاري شدهاند .بنابراین این آزمون
حساس به بيماران داراي آمایه پاسخدهی راضیكننده میباشد.
 .2این آزمون در ارزیابی بيماران مبتال به آسيبهاي شخصيتی خفيف و افراد مبتال به سایکوتيک ضعيف
است.
 .3استفاده از این آزمون براي افراد غير بالينی با محدودیت روبرو میباشد.

1. Ahrens
2. Evans
3. Barentt
4. Bryer
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 .1ام.سی.ام.آي بيشتر سبک شخصيت را میسنجد تا آنکه نشانگر اختالل شخصيت باشد .زیرا استنباط
اختالل شخصيت از روي سبک شخصيت میبایستی توسط فرد متخصص و نه پرسشنامه بعمل آید.
 .5مقياسها و تفسيرهاي مرتبط با آنها بر كاستیهاي یک مراجع تاكيد دارند بدون آنکه این كاستی ها را
با توانمنديهاي وي مقایسه كنند ،كه نتيجه آن احتماال یک توصيف آشکارا منفی از كاركرد یک مراجع
خواهد بود (مارنات1331،1؛ شریفی)1331 ،
از ام.سی.ام.آي هم به عنوان یک ابزار غربالگر و هم به عنوان بخشی از یک مجموعه آزمون استفاده میشود.
در صورت استفاده از این آزمون به عنوان بخشی از یک مجموعه ،باید از اطالعات ارجاعی و پيشينه فرد براي
تعيين سایر آزمونها در این مجموعه استفاده كرد .همچنين از این آزمون به عنوان بخشی از یک مجموعه آزمون
عصب – روانشناختی براي ارزیابی آسيبهاي مغزي نيز استفاده میشود ( شریفی.)1331 ،
اجرا و نمره گذاري در ام.سی.ام.آي ـ3

اجراي ام.سی.ام.آي 3 -همانند سایر پرسشنامههاي خوداظهاري میباشد .بدین صورت كه راهنماي پاسخ به

سؤاالت در صفحه اول آزمون چاپ شده است كه به آزمودنی كمک میكند با دقت بيشتري به سواالت پاسخ
دهد .این آزمون بر روي بيماران باالتر از  13سال و با سطح سواد حداقل پنج كالس اجرا می شود .همچنين این
آزمون نباید بر روي بيمارانی كه زیاد خسته می شوند ،افرادي كه در درد و ناراحتی هستند یا در حالت گيجی
فعال به سر می برند و افراد غير بالينی اجرا شود( شریفی.)1335 ،
ميلون (1331، 1331و1333؛ نقل از شریفی )1331 ،مکرراً درمورد استفاده این آزمون براي افراد سالم هشدار
داده است به این علت كه طراحی ،استاندارد سازي و هنجاریابی این آزمون براي جمعيت بيمار بوده است .ماما
مورلند )1332( 2بيان می كند اگر متخصص ،گروهی را كه آزمودنی با آن مقایسه می شود به خاطر داشته باشد،
ما فکر نمیكنيم استفاده از ام.سی.ام.آي براي افراد سالم ،مطلقاً اشتباه باشد .بنابراین استفاده از این آزمون براي
آزمودنیهایی كه مشکالت هيجانی خاصی ندارند ،با احتياط و حفظ تمام جوانب بال مانع است.

تجربه نشان داده است كه حداقل همه آزمودنیها در یکی از مقياسهاي اصلی شخصيت نمره برافراشته می-

گيرند ،ولی این بدان معنی نيست كه آنها لزوماً اختالل شخصيت دارند .درعين حال آزمودنیهاي غير روان پریش
در هيچ یک از مقياسهاي اختالل شدید شخصيت یا نشانگان بالينی نمره بر افراشته نمیگيرند (شریفی.)1331 ،
نمره گذاري این آزمون طبق دستورالعمل و جداول نمره نرخ پایه و كليد آزمون و نهایتاً با رسم نيمرخ ،صورت
میگيرد .اولين مرحله نمره گذاري تعيين جنسيت است .در صورتی كه جنسيت مشخص نباشد ،آزمون
كليد گذاري نمی شود .مرحله دوم بررسی آیتم هاي بدون پاسخ یا داراي دو پاسخ می باشد كه اگر این دسته از
پاسخ ها  12یا بيشتر بودند آزمون نامعتبر تلقی میشود و كليدگذاري انجام نمیشود .آیتم بعد كه باید مورد بررسی
قرار گيرد سن آزمودنی است كه باید بيشتر از  13سال باشد .پس از آن به بررسی مقياس روایی باید پرداخت كه
1. Marnat
2. Moreland
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این مقياس از بررسی سه سؤال  111 ،15و  151بدست میآید در صورتی كه مقياس روایی بيشتر از یک باشد،
پاسخ ها نامعتبر میباشد و كليدگذاري انجام نمیشود .در مرحله بعد نمرات خام همه مقياس ها جز مقياس  xو
 vبدست می آید و پس از آن نمره مقياس  xبدست میآید كه نمره خام این مقياس باید بين  31تا  113قرار
گيرد در غير این صورت آزمون نامعتبر تلقی میشود .در مرحله بعد نمرات نرخ پایه تمام مقياس ها جز مقياس v
بر اساس جداول نمرات نرخ پایه تعيين میگردد .و نهایتاً پس از اصالح مقياس  ، 1⁄2 x ، xاضطراب و افسردگی

( ،1 ، )ADانکار /شکایت ( ،)DCمطلوبيت و بدنمایی و تعيين نمرات  BRنهایی ،نيمرخ نمرات رسم میگردد
(شریفی1331 ،؛ فتحی آشتيانی و داستانی.)1332 ،
تفسیر ام.سی.ام.آي ـ3

دیدگاه ميلون به شخصيت ،دیدگاه سيستمی است .بنابراین به نظر ميلون كنش یا بدكنشی ساختار درونی

شخصيت ،به محيطی كه فرد در آن قرار دارد (خانواده یا اجتماع) نيز بستگی دارد .مالک شدت اختالل شخصيت
در نظریه ميلون ،ميزان نقص در تواناییهاي اجتماعی ،روبط بين فردي بی ثبات و مأیوس شدن مکرر در روابط
بين فردي است .از این دیدگاه ،شدت اختالل تابع فرد و اجتماع است .یعنی نه تنها پویاییهاي درونی ،بلکه
پویاییهاي بين فردي هم نقش مهمی در بروز اختالل دارند .این دید سيستمی در تعيين سه گروه گسترده اختالالت
شخصيتی  DSMبه كار گرفته شده است.گروه اول شامل اختالالت شخصيتی وابسته ،نمایشی ،خودشيفته و ضد
اجتماعی است .این افراد در تعامالت اجتماعی خود یا وابستهاند یا مستقل ،اما یک وجه مشترک دارند و آن اینکه
ساختار درون روانی آنها این توانایی را به آنها میدهد كه به شيوه اي متمركز و باثبات با دیگران برخورد
كنند.گروه دوم شامل اختالل هاي شخصيتی وسواسی ،منفی گرا ،آزارگر  ،خود آزار  ،اسکيزوئيد و دوري گزین
هستند كه كنشوري اینها پایين تر از گروه اول است.شاید به دليل از هم گسيختگی در دو شخصيت وسواسی و
منفی گرا هم در روابط فردي و هم در فرایندهاي درون روانی فرد .آنها نمیتوانند در مورد مستقل بودن یا وابسته
بودن موضعی ثابت اتخاذ نمایند و در نتيجه رفتارهاي اجتماعی متضاد از خود نشان میدهند و از درون احساس
چندپاره شدن میكنند.گروه سوم سه اختالل مرزي و پارانوئيد و اسکيزو تایپال را در بر میگيرد كه در هر سه
اختالل روابط كل و جزء به نحوي آسيب میبيند (شریفی.)1331،
چوكا و وندنبرگ1331( 1؛ نقل از شریفی )1331 ،معتقدند هشت مقياس اصلی شخصيت ،سبک هاي شخصيت
را میسنجند و نه اختالالت شخصيت را .آنها بيان میكنند كه این مقياسها ،تصورات پایه ،نگرشهاي غالب و
شيوههاي سازگاري هر فرد را ارزیابی میكنند و برافراشتگی در این مقياسها لزوماً دال بر اختالل یا آسيب
شخصيت نيست.

1.Choca & Vandenburg
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بهترین روش تفسير نتایج این آزمون شاید این باشد كه نمره برافراشته فرد در یک مقياس ،پایه و اساس در نظر
گرفته شود و برافراشتگی هاي دیگر بر اساس آن ،شرح داده شود .اما توصيه میشود ابتدا تک تک سبک هاي
شخصيت جداگانه مورد بررسی قرار گيرد و سپس تركيب مقياسها ،در نظر گرفته شود (شریفی.)1331،

روش تفسیر گام به گام

ميلون ( ،1331ترجمه شریفی )1333 ،در كتاب آزمون بالينی چند محوري ميلون  ،3گامهایی را براي تفسير

ارائه میكند كه در ادامه بدان اشاره گردیده است.
گام اول :وارسی شاخصهاي روایی

ـ اولين نمرهاي كه به هنگام تفسير ام.سی.ام.آي باید مورد توجه قرار گيرد ،نمره مقياس روایی( )Vاست.

پژوهشها نشان دادهاند كه این مقياس در شناسایی بيشتر از  31درصد از پروتکلهاي كه به گونه تصادفی تکميل
شدهاند بسيار حساس است (بگ باي ،1جليس 2و راجرز1331 ،3؛ رتزالف ،شيهان ،1فيل .)1331 ،5بنابراین،
آزمونگر باید بدقت پروتکلهاي داراي نمره روایی یک را بررسی كند ،اگر توضيح و تبيين این نمره امکانپذیر
است میتوان باور كرد كه آزمون با دقت پاسخ داده شده است .اگر هيچ توضيحی براي این نمره وجود ندارد،
آزمون نامعتبر و مردود محسوب میشود .اگر نمره شاخص روایی مساوي صفر باشد ،آزمون معتبر است ،اگر v
مساوي  1باشد ،نتایج داراي روایی مشکوک هستند و اگر  vمساوي  2یا  3باشد ،نتایج نامعتبر است.
ـ نمره خام مقياس ( Xافشاگري) در دامنه  31تا  113معتبر است .نمره كمتر یا بيشتر باعث نامعتبر شدن نتایج
میشود .افرادي در این شاخص نمره كمتر از دامنه قابل قبول میگيرند كه به اكثر گویه ها پاسخ «خير» دادهاند.
احتماالً آزمودنی ،گویهها را یا نخوانده یا خوب نفهميده است و به همه یا بيشتر آنها پاسخ منفی داده است .اگر
همه گویهها با «خير» پاسخ داده شوند ،نمره مقياس روایی صفر میشود ،زیرا تنها در صورتی نمره مقياس روایی
باالتر از صفر میشود كه گویههاي مربوط به این مقياس با «بلی» پاسخ داده شده باشند .در این حالت باید نيمرخ
نامعتبر اعالم شود.
این احتمال نيز وجود دارد كه آزمودنی بسيار دفاعی بوده است .در چنين مواردي فرد ممکن است همه گویهها
را بخواند و معناي آنها را درک كند ،اما با عدم پذیرش گویههاي حاوي صفات و ویژگیهاي روانشناختی ،از
خود دفاع كند .متأسفانه وقتی آزمودنیها تمایل به وانمود خوب دارند ،این شاخص در دامنه قابل قبول باقی
میماند (رتزالف ،شيهان و فيل .)1331 ،در مواردي كه نمره شاخص افشاء پایينتر از  31است و پایين بودن این
نمره قابل اسناد به دفاعی بودن آزمودنی است ،چون دفاع آزمودنی شدید است و پروتکل او اطالعات بسيار اندكی

1. Begby
2. Gillis
3. Ragers
4. Sheehan
5. Fiel
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در اختيار ما قرار میدهد ،این پروتکل نامعتبر محسوب میشود .در این گونه موارد ترغيب آزمودنی به تکميل
مجدد آزمون به شيوهاي كمتر دفاعی و بادقت ،سودمند است.
 در مقياس ( Yجامعهپسندي) نمرات برافراشته ،بيانگر تالش بيمار براي ارائه یک تصویر مطلوب از خوداست.
 در مقياس ( Zبد جلوه دهی) نمرات برافراشته بيانگر اغراق بيمار در مورد مشکالت روانشناختی خویشاست.
 -سبک پاسخ بيمار به آزمون را در یک پاراگراف توضيح دهيد.

گام دوم  :وارسی مقیاسهاي آسیب شدید شخصیت

وقتی چند مقياس برافراشته در الگوهاي بالينی شخصيت و مقياسهاي آسيب شدید شخصيت وجود دارد،

قاعده كلی این است كه مقياسهاي نشان دهنده آسيب شدیدتر شخصيت ،باید اول تفسير شوند .بنابراین اگر
اسکيزوتایپال ( ،)Sمرزي ( )Cو پارانوئيد ( )Pاز نظر بالينی برافراشتهاند ،تأكيد تفسير بر این مقياسها گذاشته شود
و از مقياسهاي برافراشته دیگر ،براي فراهم كردن ویژگیهاي مرتبط با این شخصيتها استفاده شود.
گام سوم  :وارسی الگوهاي بالینی شخصیت

ابتدا آزمونگر باید به بررسی برافراشتگی مقياس  1تا مقياس  3Bبپردازد و مقياسهایی را كه از نظر بالينی

برافراشتهاند ،تفسير كند .اگر بيش از سه مقياس نمره  15 ، BRیا باالتر دارند ،آزمونگر باید تفسيرهاي خود را به
دو یا سه مقياس از برافراشتهترین مقياسها محدود كند .همچنين اگر چند برافراشتگی وجود دارد ،آزمونگر باید
در مورد اینکه كدام عامل یا عوامل منجر به این برافراشتگیها در آن مقياسها شده ،فکر كند .مثال اگر مقياسهاي
ضد اجتماعی( ،)1Aآزارگر (پرخاشگر )1B ،و منفیگرا ( )3Aهمه برافراشته باشند ،نشان دهنده عصبانيت هيجانی
است كه همه این مقياسها را تحت تأثير قرار داده است .اگر مقياسهاي اسکيزوئيد( ،)1اجتنابی( )2و وابسته ()3
همه برافراشته باشند ،نشان دهنده انزواي عاطفی و انفعال است.

گام چهارم  :وارسی مقیاسهاي نشانگان بالینی

اگر نمرات  BRنشانگان شدید بالينی  15یا باالتر باشند آزمونگر باید ابتدا به تفسير مقياس هاي نشانگان شدید

بالينی بپردازد ،سپس سایر مقياسهاي نشانگان بالين را تفسير كند .وقتی نمرات  ، BRبين  15و  31است ،آزمونگر
میتواند نشانگان را با قيد كلمه «واجد» مشخص كند یعنی واجد برخی از ویژگیهاي آن اختالل است نه همه
آنها .وقتی نمرات  35 ، BRیا باالتر هستند ،نشانگان را با قيد كلمه تشخيص اول یا اصلی مشخص كند ،یعنی بيمار
تمام ویژگیهاي آن اختالل را دارد .اگر بيش از یک مقياس با نرخ پایه  35و باالتر وجود داشته باشد ،باالترین
نمره ،تشخيص اوليه یا اصلی در محور یک میباشد.

گام پنجم :تفسیر معناي یک نشانگان در زمینه سبک یا اختالل شخصیت مراجع

اگر یک بيمار ،یک شخصيت مختلط خودشيفته ( )5و ضد اجتماعی ( )1Aو نمرات برافراشته در مقياس

وابستگی به مواد ( )Tدارد ،شاید سوء مصرف مواد ،بخشی از زیادهروي و افراطگري فرد خودشيفته باشد یا شاید
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بيمار از مواد براي تسکين جریحهدار شدن غرور و خود شيفتگی خود استفاده میكند و شاید بيمار به طور كلی
منحرف باشد و سوء استفاده از مواد ،بخشی از آن انحراف كلی باشد كه با برونریزي مشخص میشود ،یا شاید
یک رنجش عميق از تالشهاي آشکار دیگران براي كنترل بيمار و دورههاي سوء استفاده از مواد باشد .به هر
علت كه باشد آزمونگر باید براي فهم معنی آن نشانه ،در زندگی شخص تالش كند.

گام ششم :تلفیق یافتههاي آزمون با سایر منابع اطالعاتی

آزمونگر هرگز نباید تصميمات بالينی را بر یک منبع از دادهها بنا نهد ،بلکه باید از چند منبع اطالعاتی استفاده

كند و یافتههاي آزمون را باید با اطالعات دیگر (مثل تاریخچه فردي ،مصاحبه بالينی ،اطالعات جنبی و سوابق
طبی) تلفيق كند.

تعامل مقیاسها

برافراشتگی در برخی مقياسها ممکن است تفسير مقياسهاي دیگر را تغيير دهد .رایجترین تعاملها عبارت

است از :مقياس افسرده با مقياسهاي  ، A, D, B or T, D or CCمقياس  Nبا مقياسهاي B or T, PP,
 ،CCمقياس Dبا مقياس Bیا  ، Tمقياس  SSبا  Bیا  ، Tمقياس  PPبا  Bیا ( Tفتحی آشتيانی و داستانی،
.)1332

تعامل مقیاسهاي روایی

 -نمرات پایين در مقياسهاي  Xو  Yهمراه با برافراشتگی در مقياس  ،Zبيان كننده مبالغه متوسط در مورد

مشکالت عاطفی جاري است .
 نمرات پایين در مقياسهاي  Xو  Yهمراه با برافراشتگی در مقياس  ،Yبيان كننده تمركز بر مراقبت ازسالمت روانی است .
نمره پایين در مقياس  Yهمراه با برافراشتگی در مقياسهاي  Xو  ،Zبيانگر این است كه تأكيد بر مراقبت ازنظر روانشناختی ،ناسازگارانه است .
نمره نرخ پایه بزرگتر از  35در مقياس  Zو كوچکتر از  11در مقياس  ،Yبيانگر اغراق در عالیم و نشانههااست (فتحی آشتيانی و داستانی.)1332 ،
فرایند تحلیل ام.سی.ام.آي ـ 3

پس از بررسی روایی قابل قبول و سبک نمرهها ،باید به معناي كلی همه نمرهها توجه شود .درمانگر باید بررسی

كند كه آیا نيمرخ روانی هریک از زوجها به سطح ( BRسطح پایه) یعنی سطحی كه نمایانگر وجود اختالل
شخصيتی ( BRباالي  ،)35صفت شخصيتی ( BRبين  )15-31یا ویژگیهاي شخصيتی (نمره هاي  BRنزدیک
به  )15است ،میرسد یا نه .پس از آن ،نمرههاي معنی دار باید با سایر اطالعات ،جمع آوري و مقایسه شوند .براي
مثال ،اینها شامل كشف همسانی یا نبود همسانی بين دادهها در مورد شکوهها ،سطح اجتماعی ـ اقتصادي ،شغل و
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تاریخچه كلی فردي و خانوادگی ،از جمله توجه خاص به شناسایی هریک از مسایل دورههاي زندگی فردي و
خانوادگی است .به عنوان جنبهاي از سنجش اوليه دادههاي موجود ،باید كاركرد كلی سبک نياز هر فرد ،به طور
كلی با توجه به شغل او در خارج از خانه مورد بررسی قرار گيرد .براي مثال میتوان انتظار داشت برافراشتگی
مقياس وسواسی بودن یک حسابدار موفق تا اندازهاي معنیدار باشد.پس از تحليل كلی ،تحليل عميق شخصيتی با
استفاده از دستورالعمل آزمون انجام میشود (نرس.)1333 ،
اعتبار و روایی ام.سی.ام.آي ـ 3

مطالعات مربوط به اعتبار و روایی نشان میدهد كه پرسشنامه ميلون به طور كلی یک ابزار روان سنجی به خوبی

سازمان یافته است و به ویژه همسانی درونی آن باالست.

پایایی

در ایران چندین مطالعه در مورد ام.سی.ام.آي انجام شده است .اولين مطالعه توسط خواجه موگهی ( )1312به

منظور هنجاریابی این آزمون در شهر تهران صورت گرفته است.
در مطالعه خواجهموگهی ( )1312ضریب پایایی مقياسهاي ام.سی.ام.آي 2-به روش بازآزمایی با فاصله  1تا
 11روز از دامنه( 1/13نمایشی) تا ( 1/13اختالل هذیانی) بدست آمده است .در این مطالعه ميانگين همسانی درونی
به روش  KR-21در تمام مقياسها با دامنهاي از (1 /13اختالل هيجانی) تا ( 1/32مرزي) با متوسط  1/31بدست
آمده است (شریفی.)1331 ،
در مطالعه شریفی ( )1312همبستگی نمرات خام اولين اجرا و بازآزمایی در دامنه ( 1/32اختالل هذیانی) تا
( 1/33اختالل شخصيت اسکيزویيد) گزارش شده است .همچنين در این مطالعه پایایی آزمون از طریق روش
همسانی درونی محاسبه شده است و ضریب آلفاي مقياسها در دامنه ( /35وابستگی به الکل) تا ( /31اختالل
استرس پس از ضربه) به دست آمده است (شریفی.)1331 ،
در مورد پایایی ميلون  ، 3پنج مجموعهي داده وجود دارد كه فاصلهي باز آزمایی آنها بين  5تا  1ماه بوده است
و براي مقياسهاي اختالل شخصيت همبستگی متوسط  ،1/13مقياس هاي نشانگان بالينی همبستگی متوسط 1/31
و براي تمامی مقياسها همبستگی متوسط  1/31را گزارش نموده است (كریک و اولسان1333 ،؛ به نقل از
عباسيان.)1332 ،
روایی

در مطالعه شریفی ( )1331روایی مقياسهاي ام.سی.ام.آي 3-از طریق روایی تشخيصی و با محاسبه خصيصه-

هاي عامل(توان پيشبينی مثبت ،توان پيشبينی منفی و توان پيشبينی كل) بدست آمده است .روایی تشخيصی
تمام مقياسهاي ام.سی.ام.آي 3 -بسيار خوب برآورده شده است .به عنوان مثال توان پيشبينی مثبت مقياسها
از دامنه ( /53اختالل شخصيت نمایشی) تا ( /33اختالل هذیانی) و توان پيشبينی منفی مقياسها از ( /33اختالل
شخصيت منفیگرا تا ( /33اختالل اضطراب) متغير است (شریفی.)1331 ،
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به منظور محاسبه روایی تشخيصی هریک از مقياسها از طریق مقایسه گروههاي تشخيصی بر اساس  DSMو
نمرات بدست آمده در آزمون ام.سی.ام.آي 3 -محاسبه گردید .به این منظور خصيصههاي عامل ،نرخ پایه شيوع،

حساسيت ،ویژگی ،توان پيشبينی مثبت ،توان پيشبينی منفی و توان تشخيصی كل به تفکيک براساس دسته-
بندیهاي تشخيصی نرخ پایه ( 11تشخيص اول یا دوم) نرخ پایه ( 35تشخيص اول) محاسبه گردید .توان تشخيص
كل ،توان پيشبينی مثبت ،توان پيشبينی منفی تمام مقياسهاي ام.سی.ام.آي 3 -از تشخيصهاي اول و دوم
بسيار خوب است و بيشترین توان تشخيص كل ( )1/33مربوط به اختالل استرس پس از ضربه ( )Rمیباشد و
كمترین توان تشخيص ( )1/31مربوز به مقياس افسرده خویی ( )Dاست همچنين مقياس شخصيت ضد اجتماعی
( )1Aبا بيشترین توان پيشبينی مثبت ( )1/33در صدر و مقياس شخصيت اسکيزویيد ( )1با كمترین توان پيشبينی
مثبت ( )1/11در پایينترین حد میباشد(شریفی.)1331 ،
توان پيشبينی مثبت ،توان پيشبينی منفی و توان پيشبينی كل تمام مقياسهاي آزمون ام.سی.ام.آي 3 -از

تشخيص اول بسيار خوب بود .از نظر توان تشخيص كل مقياس شخصيت سادیستيک ( )1Bبا بيشترین توان ()/33

در صدر و مقياس منفیگرا ( )3Aبا كمترین توان در انتها قرار دارد .همچنين مقياس اختالل هذیانی ( )PPبا

بيشترین توان پيشبينی مثبت  51/1در پایينترین حد قرار گرفته است .از نظر توان پيشبينی منفی مقياس اختالل

اضطراب ( )Aبا توان ( )/33در صدر و مقياس منفیگرا ( )3Aبا توان ( )1/33در انتها قرار گرفته است (شریفی،
.)1331
مطالعه دیگر توسط افخم ابراهيمی و صالحی ( )1313به منظور بررسی ميزان توافق مصاحبههاي بالينی و سازمان

یافته با آزمون ام.سی.ام.آي 2 -در تشخيص اختاللهاي شخصيت صورت گرفته است .افخم ابراهيمی و صالحی
( )1313با اجراي ام.سی.ام.آي 2 -در مورد  111بيمار سرپایی در تهران و انجام مصاحبه بالينی و سازمان یافته به
بررسی ميزان توافق مصاحبههاي بالينی و سازمان یافته با ام.سی.ام.آي2 -پرداختهاند .نتایج بدست آمده همگرایی
متوسطی را بين دو نوع مصاحبه با ام.سی.ام.آي 2 -نشان داده است.
پیشینه تجربی

در تحقيقی كه یحيوي و همکاران ( ،)1333با هدف تعيين رابطه اختالالت شخصيت و نشانگان بالينی با

سازگاري در ازدواج انجام داده بودند نتایج نشان داد كه بين الگوهاي بالينی شخصيت و نشانگان بالينی و سازگاري
در ازدواج رابطه معنادار وجود دارد .بهطوريكه بين الگوهاي بالينی اسکيزوئيد ،دوري گزین ،افسرده ،خودشيفته،
دگرآزار ،منفیگرا ،اسکيزوتایپی ،مرزي ،رابطه منفی معنادار به دست آمد .ازآنجا كه نتایج این پژوهش مؤید آن
بود كه بين اختالالت شخصيت و نشانههاي مرضی با ناسازگاري در ازدواج رابطه وجود دارد؛ بنابراین به نظر
میرسد بررسی وضعيت روانی -شخصيتی افراد در طی مشاورههاي قبل از ازدواج از ضرورت برخوردار است تا
ماندگاري ازدواج بيشتر گردد.

15

همچنين بيرامی و جمالی ( )1332در مطالعه اي كه با عنوان مقایسه اختالالت شخصيت خوشه  Cدر زوجين
متقاضی طالق با افراد غير عادي انجام دادند ،بدین نتيجه رسيدند كه بين افراد عادي و زوجين متقاضی طالق در
اختالالت شخصيت خوشه  Cتفاوت معنادار وجود دارد.
در همين راستا قره داغی ( )1331در مطالعه اي كه با هدف مقایسه اختالالت شخصيت (الگوهاي بالينی
شخصيت و الگوهاي بالينی شدید شخصيت بين زنان مطلقه و عادي شهرستان شوشتر انجام داد نتایج بيانگر بيشتر
بودن اختالالت شخصيت در زنان مطلقه نسبت به زنان عادي بود.
خدایی اردكانی و همکاران ( )1333در تحقيقشان با عنوان بررسی ميزان رضایت زناشویی و اختالالت
روانشناختی در همسران بيماران دچار  PTSDدر یافتند كه اختالل هاي تروماتيک ثانویه می تواند باعث اختالل
در عملکرد خانواده شوند و توجه به آنها در آموزش ،درمان و توانبخشی بيماران مبتال به  PTSDمهم شمرده می
شوند.
در تحقيقی كه تریودي 1و همکاران ( )2113انجام دادند نشان داده شده است كه زنان مطلقه از اضطراب و
افسردگی بيشتري رنج می برند و نمرات الگوي شخصيت منفی گرا ،خود آزار و وابسته در بين آنها بيشتر از زنان
عادي بود.
در مطالعه بالسترینو 2و همکاران ( )2113كه با عنوان علل و نتایج طالق انجام شد چنين نتيجه گيري شد كه
اختالالت شخصيت می تواند هم به عنوان علت طالق و هم به عنوان نتيجه طالق در نظر گرفته شود.
همچنين در تحقيقی كه توسط باتر )2111( 3با عنوان ویژگی هاي شخصيتی زنان مطلقه و متأهل بر اساس
آزمون ميلون  2صورت گرفت ،چنين نتيجه گيري شد كه نمرات زنان مطلقه در مقياس هاي اختالل خودشيفته،
ضد اجتماعی ،خودآزار و وابستگی به الکل بيشتر از نمرات زنان متأهل بود .او عنوان كرد كه آزمون ميلون براي
مشاوره پيش از ازدواج و پيش بينی ازداوج موفق بسيار مناسب است.
البته تحقيقاتی كه در رابطه با ام .سی .ام .اي صورت گرفته است عمدتاً به بررسی ویژگیهاي روانسنجی آزمون
پرداختهاند كه در قسمت ویژگیهاي روانسنجی آزمون به آن ها اشاره شده است.
بحث و نتیجه گیري

با توجه به ویژگی هاي ام.سی.ام.آي ـ 3و پژوهش هاي انجام شده می توان گفت ،اگرچه ام.سی.ام.آي عمدتاً

كاربرد بالينی دارد و اجراي آن بر روي اشخاص غير بالينی و عادي با محدودیت همراه است اما به نظر میرسد
این آزمون با توجه به اینکه قادر به تشخيص اختالالت شخصيت و یا اشخاص واجد برخی از ویژگیهاي اختالالت
شخصيت میباشد ،میتواند به عنوان ابزاري مناسب به منظور بررسی وضعيت روانی و شخصيتی افراد در مواقعی
كه مشاور ازدواج استفاده از آن را الزم میداند ،مطرح شود .در غير این صورت استفاده نابجاي این ابزار میتواند
1 . Trivedi
2. Balestrino
3. Bater
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زیانهاي گاهاً جبران ناپذیري به جاي گذارد .بنابراین این آزمون به عنوان ابزاري كه براي تمامی متقاضيان ازدواج
ـ همچون آزمون  MBTIیا  11عاملی كتل ـ مورد استفاده قرار گيرد ،معرفی نمیشود.
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