
 
 

 در مشاوره ازدواج 3 ـ آزمون بالینی چند محوری میلون كاربرد

 3، فاطمه خيام فر2، آزاده فروزانفر1رقيه سادات موسوي

 چکیده
 رفتهگ صورتكاربرد آن در مشاوره ازدواج  ميلون و  محوري چند بالينی يپرسشنامه بررسی منظور به حاضر مقاله

 مواد ناختش روایی، و ارباعت ،پرسشنامه گيريشکل يتاریخچه با رابطه در غنی اطالعات به دستيابی آن هدف و است
 به طور اخص به دنبال كسب اطالعاتی در رابطه با مطلوبيت بررسیاین  .باشدمیازدواج  و كاربرد آن در مشاوره پرسشنامه

 – ميلون يپرسشنامه این است كهدرک هدف . است ایران در آنو اعتبار و روایی  این آزمون در مشاوره ازدواج كاربرد
 تهگرف شکل علمی و نظري هايپایه كدام گيرد، براساسقرار می استفاده در مشاوره ازدواج مورد حاضر حال در كه 3

شاي ی معتبر بوده و راهگو نتایج آن تا چه اندازه به لحاظ علم مخاطبان پرسشنامه چه گروهی از افراد جامعه هستنداست، 
 مطلوبی روایی و اعتبار از 3 –خواهد بود. نتایج حاكی از آن است كه پرسشنامه ي بالينی چند محوري ميلون  متخصصان 

ازدواج به كار  و در مشاوره شود قایل تمایز بيمار غير و بيمار جمعيت بين تواندمی خوبی به پرسشنامه این و است برخوردار
 جودو هم پرسشنامه، كه ادعاست این جهت حمایتی آزمون باز –وه بر آن ثبات باالي پرسشنامه در روش آزمون عال .رود

 .سنجدمی را گذرا بالينی هاينشانه هم و پایا شخصيتی هايویژگی

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

شد. اما امروزه این انتخاب به در گذشته موضوع ازدواج و انتخاب همسر امري ساده و عاري از ابهام تلقی می
نگاري اكمترین سهلهاي دوران زندگی، از پيچيدگی خاصی برخوردار شده و ترین انتخابعنوان یکی از حساس

هاي جبران ناپذیر مادي و معنوي را به همراه خواهد داشت. پيچيدگی مزبور موجب آن شده در این انتخاب زیان
ود و براي بيشتر ش افرادي كه بتوانند در یافتن همسري مناسب یاري دهنده باشند،است كه گرایش جوانان به 

 (.1331حسينخانی نایينی، ( كنند اطمينان یافتن از انتخاب صحيح به مشاور رجوع
 ،رهاي مختلفابزابا استفاده از  و براي تبادل اطالعاتي مناسب ابا فراهم كردن زمينه ، نيزمشاوران در این راستا 

-وانهاي رگيرد، آزموناین زمينه مورد استفاده قرار می یکی از ابزارهایی كه در .سعی در تسهيل این امر دارند

ه اطالعاتی عينی براي مشاوره ب هاي افرادها و تواناییها، ویژگیگيري حالتاندازه ها باآزموناین شناختی است. 
آزمون  (.1332)لی ویليامز و همکاران،  خواهند داشتد كه در جریان مشاوره ازدواج كاربرد زیادي ندهدست می

 ست.، از جمله این آزمون ها1 (1331)(III-MCMI) بالينی چند محوري ميلون
 ياستاندارد شده است كه دامنه ییک پرسشنامه خودسنج ،ام.سی.ام.آيآزمون بالينی چند محوري ميلون یا 

 جدسناي از اطالعات مربوط به شخصيت، سازگاري هيجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را میگسترده
هاي منحصر به فردي ست از جمله پرسشنامه ،پرسشنامهاین  .(1333به نقل از عباسيان، ،3و زالوسکی 2پيوتروسکی)

و  5شود ) ميلونكيد میأها همراه هستند تبا این اختالل هایی كه اغلبو نشانه 1هاي شخصيتكه در آن بر اختالل
 (.1331 همکاران،

یا  ز متقاضيان ازدواج وهاي اختالل در یکی اد اختالل شخصيت یا برخی از ویژگیبا توجه به اینکه وجو
و تهدیدي براي داشتن  (1331و همکاران،  1)سارتوریوس تواند عملکرد مناسب خانواده را مختل سازدزوجين می

یق از این طردهد تا ن امکان را به مشاورین ازدواج میای آي.ام.سی.ام، روابط زوجی سالم و پایدار باشد
هاي اختالل هستند را شناسایی كنند و افراد را  دارند و یا واجد برخی از ویژگیافرادي را كه اختالل شخصيت 

 .(1331)صادقی، یاري نمایند در جهت تصميم مناسب تر براي ازدواج
اي ههاي موجود شخصيتی، سبکنسبت به ویژگی و توجه فزاینده سال گذشته، عالقه 25در از سوي دیگر 

عالقه روزافزون  در كنار (،1333، 3از نرس؛ نقل 1331، 1)ميلون و كلرمنهاي شخصيت ویژه اختاللشخصيت و به
                                                           

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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باعث ؛ 1331،  1ولس)كاشناخت اهميت آنها ، به ویژه روابط خانوادگی و اجتماعی و تخصصی نسبت به روابط
عيت تر از یک وضرفتارهاي ارتباطی جاري در دراز مدت مهمشده است كه در نگاه متخصصان بالينی و مشاوران، 

 3 - آي.ام.سی.ام كه جزء منش شخصی نيست. چون  باشد ـ مانند حالت افسردگی واكنشی  ـ انتقالی )گذرا(
ا دهد )همراه بدر وهله نخست و منحصراً این خصایص پایدار سبک و اختالل شخصيت را مورد سنجش قرار می

ا از رفتارهاي ن رگيري نشانگان بالينی مختلف(، براي متخصصان بالينی زمان حال كه باید رفتارهاي مزماندازه
در حال حاضر تنها پرسشنامه عمده پر    3 -آي.ام.سی.امموقعيتی متمایز كنند، ارزش و فایده بيشتري دارد. 

هاي هاي اختاللبه خوبی تدوین شده است و ویژگی DSM-IVمصرف است كه در یک نظریه هماهنگ با 
 (.1333 ،نرسدهد )را مورد سنجش قرار می ها و خصایص، صفتهاشخصيتی و دیگر انواع كمتر آن یعنی سبک

تدوین شد و تا كنون دوبار مورد تجدید نظر  1311ي ميلون براي اولين بار در سال ي اصلی پرسشنامهنسخه
ي مقاله درباره 111( و بيش از 1331؛ ميلون؛  3-آي.ام.سی.ام؛ 1331 ،؛ ميلون  2-آي.ام.سی.امقرار گرفته است )

ست ا ي بالينیها در حرفهكه یکی از پركاربردترین پرسشنامهي از آن منتشر شده است، آن و یا با استفاده
(. شهرت این پرسشنامه 1333به نقل از عباسيان،  ؛1335 ،و دیگران 2؛ واتکينز1333پيوتروسکی و زالوسکی، )

 (.1333)عباسيان،  استهاي گوناگون ي آن به زبانبيشتر به دليل كاربرد آن در كشورهاي مختلف و ترجمه
الگوهاي بالينی  -1، هطبقپنج  مقياس جداگانه و براساس 23ماده تحت  115شامل  3-آي.ام.سی.ام نسخه فعلی

 ،1اصالحهاي شاخص -5 1نشانگان شدید بالينی -1 5نشانگان بالينی -3 1شدید شخصيت آسيب - 2 3شخصيت
به  آي.ام.سی.امتوان گفت همخوانی دارد. می DSM-IVي شخصيت ميلون و شود كه با نظریهنمره گذاري می

 (.1331)شریفی و همکاران، طراحی شده است IIهاي محور طور اخص براي كمک به تشخيص اختالل

 ( گرفته شده است.1331، )شریفی، 3ميلون ـ ام.سی.ام.آي:  هاي خالصه شده زیر از كتاب راهنمايتوصيف
 بالینی شخصیت الگوهاي

تيپ شناسی ميلون را  منزوي از -گویه دارد كه تيپ منفعل  11این مقياس  (:8)شخصیت اسکیزوئید1مقیاس 
، انزواي رفتاري، اجتناب از روابط نزدیک ، مرتبط با انزوا عدم احساس لذتهاكند. محتواي گویهبازنمایی می

راد مبتال اف . باشدتنهایی میگرانه و احساس پوچی، غير مسئول بودن و ترجيح سركوب عواطف رفتارهاي درون
و  شوند آنها سردبه این اختالل شخصيت با فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس درد مشخص می

  .ي عاطفی آنها اندک استاجتماعی بوده و نيازهاغير
                                                           

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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 منزوي – فعال تيپ كه باشدمی گویه 11 با مقياسی مقياس این(: 1شخصیت دوري گزین) A2مقیاس 
نزوي اندازه افراد داراي اختالل شخصيت اسکيزوئيد م به افراد این كه هرچند. كندمی معرفی را ميلون شناسیازتيپ

يرند گدهند و اگر اطمينان یابند كه مورد آزار و اذیت دیگران قرار نمیهستند امّا به تماس با دیگران رغبت نشان می
قاد و ت. انزواي آنها ناشی از انه یافتن دوستان جدید براي خود هستندو دیگران از آنها انتقاد نخواهند كرد مایل ب

 ت.تمسخر از جانب دیگران اس
منزوي ازتيپ شناسی  – منفعل تيپ از جنبه هایی و دارد گویه 15 مقياس این :(2)شخصیت افسرده B2مقیاس 

 از مستقل شودیم شده كه گفتهاین مقياس براي ارزیابی سبک شخصيت افسرده ساخته . كندميلون رامنعکس می
انی در ها از جمله ناتود و دوري گزین در بسياري از جنبهاسکيزوئي با كه چند هر. دارد وجود بالينی افسردگی

، ناشاد بودن و غمگينی شباهت دارد امّا افراد مبتال به اختالل شخصيت افسرده احساس ناتوانی قابل لذت بردن
  .توجهی در كسب مجدد لذت دارند

 شناسیتيپ در وابسته –گویه دارد و جنبه هاي از تيپ منفعل  11این مقياس  (:3)شخصیت وابسته 3مقیاس 
 و یمنیا حمایت، براي كه هستند افرادي آورند می باال نمره مقياس این در كه افرادي. كندمی ارزیابی را ميلون

 .دهند نشان آنها به را راه دیگران كه منتظرند منفعالنه شکل به و هستند متکی دیگران به راهنمایی
 در وابستهـ ی از تيپ فعال یگویه دارد این مقياس جنبه ها 11اس مقي این (: 4) شخصیت نمایشی 4مقیاس 

 افراد مانند راندیگ به اتکاء در هرچند .گيرندمی باال نمرات مقياس این در كه كندمی معرفی را ميلون شناسیتيپ
 طرف زا محبت و احترام آوردن دست به براي معموال و بوده فعال ولی ،هستند وابسته شخصيت اختالل داراي

د مختاري دهند و در عين حال داراي یک ترس پنهان از خوهاي اجتماعی خوبی از خود نشان مییگران، مهارتد
 .و مستقل عمل كردن هستند

 .سنجدمی را ميلون مستقل – منفعل تيپ و از دارد گویه 21 مقياس این (:5)شخصیت خودشیفته 5مقیاس 
 ی،ضدهند و از خودراي هستند كه بيش ازحد به خودشان ارزش میافراد ،گيرندمی باال نمره مقياس دراین افرادي

ن خود ااند و اگر كسر شاي به خود مشغولبه شکل خود محورانه متکبر و مغرور هستند خود را ذي حق دانسته و
 .اجتماعی شركت كنند براي رسيدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و مطيع نيز باشندندانند كه در تعامالت 

 مستقل منفعل –گویه دارد و جنبه هاي از تيپ فعال  11این مقياس  (:6) شخصیت ضد اجتماعی A6مقیاس 
 زیر شاناهداف به رسيدن براي را اجتماعی مقررات و قوانين. دارند آميزتهدید رفتاري افراد سنجد. اینمی را ميلون

                                                           

1. avoidant  
2. depressive 

3. dependent  
4. historionic 

5. narcissistic 

6. antisocial 
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وند، شند و مرتکب جرم و جنایات در دنيایی میندار دیگران استثمار دورویی، گویی،دروغ از ابائی. گذارندمی پا
 .اندنها را به انتقام وا داشتهآنها شده و در نتيجه آنها دیگران باعث رنجش آكه به نظر 

-یم را ميلون شناسیتيپ از ناموافق –گویه دارد و تيپ فعال  21این مقياس  (:1آزارگرت )شخصیB6مقیاس
طلبانه تاي خشن و با رفتار قدربه شيوه این افراد .خصيت پرخاشگر استش اختالل مقياس این دیگر نام و سنجد

و  نندكدهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع میدیگران را مورد پرخاشگري كالمی و رفتاري قرار می
 .كننداحساسات آنها را جریحه دار می

 ار ميلون شناسی تيپ از دوسوگرا – منفعل تيپ و دارد گویه 11 مقياس این (:2)شخصیت وسواسی 7مقیاس 
 و عواطف كوبسر مطعيانه، رفتار حوصلگی، بی منظم، و گرایانهكمال رفتار با مرتبط هاگویه محتواي. سنجدمی

 دارند راندیگ و خود از باالیی تقاضاهاي گرایی،كمال و كنترل احساس با افراد این. باشدمی تعصب و خشکی
 .همرنگ و مطيع هستند امّا ناراحت و رنجورند ظاهراً آنها كه هرچند

 گفته نيز 1پرخاشگر – منفعل شخصيت اختالل آن به كه مقياس این (:3گرا )شخصیت منفی A8مقیاس 
 مقياس این رد افرادي .پردازدمی ميلون شناسیتيپ در دوسوگرا – فعال تيپ ارزیابی به كه دارد گویه 11 .شودمی

در حالی كه  دل هستند و گاهیبی اعتنایی نسبت به دیگران دورادي هستند كه بين اعتنا و اف ،گيرندمی باال نمره
 هايدوره  شوند كه بابه شکل غير معمول دچار خشم و خود سري می ،اي درونی آنها به موازات هم هستنهنزاع

 .است همراه شرمساري و گناه از
 یناراض –تيپ منفعل  شناسی ميلون،گویه دارد و در تيپ 15این مقياس  (:5)شخصیت خود آزار B8مقیاس 

 رارق استثمار مورد كه كه دهندمی قرار هاییتموقعي در را خود ایثارگري خود و تملق با افراد این سنجد.می را
ه جازا دیگران به افراد این. اندبوده آنها الیق ظاهرا كه كنندمی نقل را هاییشرمساري و هاناراحتی آنها .گيرند

 .كشی كننددهند از آنها بهرهمی
 هاي شدید شخصیت آسیب

 .سنجدمی را شدیدتر ساختاري وآسيب دارد گویه 11 مقياس این (: 6)شخصیت اسکیزوتایپال Sمقیاس 
 رفتارهاي ،اجتماعی انزواي ترجيح و فردي بين انزواي تأثير، هايایده شناختی،آسيب به مربوط هاگویه محتواي

ر هيجانی افرادي هستند كه از نظ ،گيرندباشد . افرادي كه در این مقياس نمره باال میته و احساس كمرویی میوابس
ستند آنها معموال از نظر اجتماعی منزوي ه .دنباشمالیم با عاطفه سطحی یا با یک حالت احتياط توأم با نگرانی می

لبستگی شخصی ها یا هيچ گونه دبنابراین در حاشيه جامعه با اندک دلبستگی .اي به روابط اجتماعی ندارنددلبستگی
                                                           

1. sadistic 

2. compulsive 

3. negativistic 

4. Passive-aggressive 

5. Self-defeating 

6. schizotypal  
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هستند و  افکارشان ربط یا درهم باشد آنها اغلب غرق در، بیفرایند تفکر آنها ممکن است مماسیمانند. باقی می
 .ستعد ابتالء به اسکيزوفرنی هستندعقيده بر این است كه این افراد م

، خشم، ثباتها مرتبط با خلق بیگویه دارد و محتوي گویه 11این مقياس   (:1)شخصیت مرزي Cمقیاس 
هاي سبتباشد. این افراد به نثبات میهاي جنجالی، رفتارهاي جویاي وابستگی، خلق و روابط بیرفتار و واكنش

افسرده هستند و گهگاهی احساسات متناقضی از  گوناگون متزلزل در احساسات، بداخالق، ناراحت، مضطرب و
شان همراه ترس از ترک ن این افراد سابقه رفتارهاي تکانشی و نيازهاي شدید وابستگی به .دهندخود نشان می

ه دائم جویاي تأیيد و رسد آنها فاقد یک احساس روشن از هویت خود هستند به طوري كبه نظر می دهند.می
 .توجه هستند

 ،هاي كنترل یا نفوذبوط به ایدهمر هاگویه محتواي و دارد گویه11این مقياس (:2)شخصیت پارانوئید Pمقیاس 
اشند. این ب، شکوه و شکایت و حالت تدافعی میباورهاي هذیانی اذیت و آزار، زنگی درموردهبحساسيت و گوش

كنند کر میاغلب ف .افراد در احساسات و الگو فکري خود محبوس هستند به شکل دفاعی، بدگمان و ظنين هستند
 پذیر،ریک، تحمنشی آزاردهنده ،نه هستندخواهاهاي بدكه دیگران در تالش براي كنترل یا نفوذ بر آنها به شيوه

 .كنندفاده میشان استین مکانيسم دفاعیتراز فرافکنی به عنوان اصلی .افکارشان خشک است .ند دارندخشن و ك
 نشانگان بالینی

سنجد و محتواي میرا هاي اضطراب منتشر گویه دارد و نشانه 11این مقياس  ( : 3)اختالل اضطراب Aمقیاس 
 هاي بدنی است.، نگرانی و شکوهدودلی ها راجع به تنش عصبی، گریه،گویه

سنجد كه ممکن اضطراب را می يهاگویه دارد و نشانه 12این مقياس  (: 4)اختالل شبه جسمی Hمقیاس 
، ی نامعلومهاي بدنمرتبط با شکایتها جا شده باشد محتواي گویههاي جسمی و بدنی مربوط جا بهاست به نشانه

 و خستگی است.نگرانی، گریه، تردید و دودلی 
 را مانيک عالئم برخی و هيپومانی و دارد گویه 13 مقياس این (: 5دو قطبی )دوقطبی:اختالل Nمقیاس 
-زایش، عزت نفس افانرژي زیاد، تکانشی بودن افکار، پرش به راجع هايگویه شامل مقياس. سنجدمی شدیدتر

 .باشدیافته، احساس بزرگ منشی و فعاليت زیاد می
 را بيشتر یا سال2 ورهد با افسردگی و دارد گویه 11 مقياس این (: 6)اختالل افسردگی خویی Dمقیاس 

 باشند. محتوايشان میرغم خلق افسرده علی روزمره كارهاي انجام و ادامه به قادر خو افسرده بيماران .سنجدمی

                                                           

1. borderline 

2. paranoid 

3. anxiety disorder 

4. somatoform disorder 

5. Bipolar: manic disorder 

6. Dysthymia disorder 
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ميز و احساس آهاي تنفرشناختهاي گریه زاري، احساس دلسردي و فقدان انرژي، دوره احساسی،ها، بیگویه
 .كندگناه را منعکس می

 ادهاستف مصرف باسوء مرتبط مستقيمأ آن گویه 1 كه دارد گویه 15 مقياس این (: 1)وابستگی به الکل Bمقیاس 
عدم  ها،تراشیلدلي ها شامل تکانشی بودن،این گویه .مستقيم با باده نوشی است بطور گویه دیگر 3 زالکل است وا

 باشد.وپرخاشگري نسبت به اعضاي خانواده می خودخواهی هاي اجتماعی،ناهنجاري تأیيد
هاي قبلی یک مقياس جدید است و در نسخه R مقياس: ( 2) اختالل استرس پس از ضربهRمقیاس 

هاي شبانه، ها در رابطه با خاطرات دردناک، وحشتو محتواي گویه گویه دارد11 است. ام.سی.ام.آي نبوده
 باشد .ها میو فلش بک گزارشاتی از تروما

 سوء الگوي از ايسابقه به مربوط آنها محتواي كه دارد گویه 11 مقياس این (: 3)وابستگی داروییTمقیاس
الت بين فردي و مشکها در روابط ال حاضر است و همچنين مرتبط با گسستگیح در و گذشته در مواد مصرف

گویه به طور غيرمستقيم از طریق ارزیابی  3كند و سوء مصرف مواد را بررسی می گویه مستقيمأ 1. باشدتکانه می
، شانه خالی همدالنهعی، اعمال ضد اجتماعی، رفتار غيررهاي اجتمامشکالت قانونی، عدم هواخواهی از هنجا

 .سنجدار مسئوليت و دليل تراشی میكردن از زیر ب
 نشانگان بالینی شدید:

 دسنجمی را سایکوتيک ماهيتی با تفکر اختالل و دارد گویه 11 مقياس این ( : 4)اختالل تفکر SSمقیاس
 رادي كه در این مقياساف. است ناخواسته افکار و هذیانها توهمات، نفوذ، هايایده با مرتبط ها گویه محتواي

مانده به  گيج و واپسدهند و گيرانه و اغلب عاطفه نامناسب نشان میگيرند رفتارشان اغلب گوشهنمرات باال می
ا هذیان و ی همچنين ممکن است توهم .، آشفته و یا عجيب و غریب هستندرسند این افراد از هم گسيختهمی نظر

 .یا هردو داشته باشند
 افکار با رابطه در نآ هايگویه محتواي و دارد گویه 11 مقياس این (: 5افسردگی اساسی) CCمقیاس 

 لذت احساس عدم و نااميدي و یأس احساس عملکرد، در ناتوانی افسردگی، نباتی و شناختی عالئم خودكشی،
 .باشدمی

گویه وزن دو  1وزن یک و  گویه 3. دارد گویه 13 هذیانی اختالل مقياس (: 6)اختالل هذیانی PPمقیاس 
سانی كه در . كظير بزرگ منشی، گزند و آسيب استگيرد ، محتواي گویه هاي ان در رابطه با افکار هذیانی نمی

 .نندكت پارانوئيد نيز دریافت میاحتماأل تشخيص اختالالت شخصي ،گيرنداین مقياس نمرات باال می
                                                           

1. Alcohol dependence 

2. Post-traumatic stress 

3. Drug dependence 

4. Thought disorder 

5. major depression  
6. delusional disorder 
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 هاي روایی و سبک پاسخشاخص
(. امجمله نامحتمل است )مثال در ده سال گذشته هيچ ماشينی را ندیده 3این شاخص شامل روایی:   - vشاخص

ها پاسخ مثبت داده باشد )یعنی گزینه بلی را عالمت زده باشد(، جمله از این جملهاگر فرد به دو یا بيش از دو 
 توان نتایج نيمرخ را تفسير كرد.باشد و نمیآزمون معتبر نمی

كند كه حساسيت و دفاع بيش از حد دارند این شاخص بيمارانی را شناسایی می:   1افشاگري – xشاخص 
مایانند نپرده و خود افشاگر، خود را میكنند(، یا كسانی كه بسيار  بی)نمرات پایين در این مقياس كسب می

كنند(. این مقياس هيچ سوالی ندارد و نمره خام این مقياس از طریق جمع )نمرات باال در این مقياس كسب می
 .تنها مقياسی است كه نمره پایين آن تفسير می شودمقياس،  . اینشودمقياس محاسبه می 11زدن نمرات 

این شاخص به ارزیابی ميزان تالش پاسخ دهنده در مطلوب   :2و مطلوبیت  جامعه پسندي – Yشاخص 
پردازد. نمره باال در این شاخص، نشان دهنده این است كه  آزمودنی تالش كرده است خود جلوه دادن خود می

 11باالتر از  BRرا از نظر اخالقی با فضيلت و از نظر عاطفی با ثبات نشان دهد. تفسير بالينی این مقياس با نمرات 
 ت روان شناختی و شخصی هستند. اكثر بيماران در حال انکار مشکال 11باالتر از  BRگردد. در نمرات آغاز می

شناختی  دهنده اغراق در مشکالت و عالیم رواننمره باال در این شاخص نشان  : 3بد جلوه دهی – Zشاخص 
ته از نظر باشد. نمرات برافراشو تمایل به گزارش مشکالت بيشتر از آنچه واقعاً ممکن است وجود داشته باشد، می

 اهت القاء كننده التماس براي كمک، بر افراشتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانهبالينی در این مقياس، ممکن اس
 .براي بدست آوردن نفع شخصی باشد

 3ام.سی.ام.آي ـموارد استفاده 
گيري بالينی یا تشخيص این امر كه آیا فرد مبتال به یک اختالل خاص یا توان براي تصميممیام.سی.ام.آي از 

؛ نقل از شریفی، 1331، 1و گيبرتينی 5، رتزالف1شناختی ویژه است، استفاده كرد )باترزداراي یک ویژگی روان
1331) 

                                                           

1.disclosure  
2. desirability 

3. debasement 

4. Batters 

5. Retzlaff 

6. Gibrtiny 
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؛ نقل از شریفی، 1331، 3و بارنت 2، ایوانز1همچنين این آزمون قادر به تمایز نسبی زندانيان نيز می باشد )آرنز
؛ نقل از شریفی، 1331، 1ست )برایرشناختی نيز استفاده شده اهاي روان(. از این آزمون براي شرح ویژگی1331
زیابی براي ار( همچنين به منظور كسب اطالعات در مورد یک فرد خاص قابيلت استفاده دارد. ام.سی.ام.آي 1331

ا هاي مشابه، تاز ميان سایر آزمون ام.سی.ام.آيهاي روانی طراحی شده است. انتخاب صفات شخصيت وآسيب
زمون هاي متخصص در تفسير پروتکل آی است و وابسته به شایستگیاندازه زیادي یک موضوع ترجيح شخص

 هاي دیگر، وجود دارد. است، اما دالیل خوبی براي تشویق متخصص براي انتخاب این آزمون از ميان آزمون
هاي همتاي خود، این است كه این آزمون اختصاصاً براي نسبت به آزمون ام.سی.ام.آيشاید مهم ترین برتري 

( طراحی شده است. همچنين این پرسشنامه داراي محاسن زیر DSM-IVارزیابی صفات شخصيت ) محور دو 
 می باشد:

 و از یک نظریه بالينی جامع ساخته شده است. نسبت به نظریه بسيار وفادار است .1
 است. روایی درونی و برونی آن بسيار نوید بخش .2

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

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

 هاي مختلف، اغلب باعثگذاري مقياسنمره ها بدليل استفاده مشترک برايهمپوشی گسترده ماده  .5
  ها شده است.همبستگی باالي مقياس

 .كندرا منعکس می DSM- IVاین آزمون مالک هاي تشخيصی مورد استفاده در  .6

  .مبتنی بر تركيبی از روابط نظري و تجربی است 3ميلون  منبع تفسيرهاي ارائه شده براي .7

ترین نقاط ضعف این آزمون می عاري از ضعف نيست. موارد زیر مهمام.سی.ام.آي با وجود این نقاط قوت       
 باشد.
ن اند. بنابراین این آزموها بلی كليدگذاري شدههاي درست و غلط: اكثر گویهعدم تعادل بين گویه .1

 باشد.كننده میدهی راضیحساس به بيماران داراي آمایه پاسخ

ف هاي شخصيتی خفيف و افراد مبتال به سایکوتيک ضعيال به آسيباین آزمون در ارزیابی بيماران مبت .2
 است.

 باشد.استفاده از این آزمون براي افراد غير بالينی با محدودیت روبرو می .3

                                                           

1. Ahrens 

2. Evans 

3. Barentt 

4. Bryer 
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نباط اختالل شخصيت باشد. زیرا است سنجد تا آنکه نشانگررا می بيشتر سبک شخصيتام.سی.ام.آي  .1
 ی توسط فرد متخصص و نه پرسشنامه بعمل آید.بایستاختالل شخصيت از روي سبک شخصيت می

هاي یک مراجع تاكيد دارند بدون آنکه این كاستی ها را ها و تفسيرهاي مرتبط با آنها بر كاستیمقياس .5
هاي وي مقایسه كنند، كه نتيجه آن احتماال یک توصيف آشکارا منفی از كاركرد یک مراجع با توانمندي

 (1331شریفی، ؛ 1،1331مارناتخواهد بود )

ود. شگر و هم به عنوان بخشی از یک مجموعه آزمون استفاده میهم به عنوان یک ابزار غربالام.سی.ام.آي از      
در صورت استفاده از این آزمون به عنوان بخشی از یک مجموعه، باید از اطالعات ارجاعی و پيشينه فرد براي 

كرد. همچنين از این آزمون به عنوان بخشی از یک مجموعه آزمون  ها در این مجموعه استفادهتعيين سایر آزمون
 .(1331شود ) شریفی، هاي مغزي نيز استفاده میشناختی براي ارزیابی آسيبروان –عصب 
   3ام.سی.ام.آي ـنمره گذاري در  اجرا و

راهنماي پاسخ به بدین صورت كه  باشد. هاي خوداظهاري میهمانند سایر پرسشنامه 3 -ام.سی.ام.آياجراي 
كند با دقت بيشتري به سواالت پاسخ اپ شده است كه به آزمودنی كمک میسؤاالت در صفحه اول آزمون چ

این همچنين  سطح سواد حداقل پنج كالس اجرا می شود. باو  سال 13باالتر از این آزمون بر روي بيماران  دهد.
يجی در حالت گا ی در درد و ناراحتی هستند، افرادي كه بيمارانی كه زیاد خسته می شوندبر روي  آزمون نباید

 .(1335) شریفی، اجرا  شودافراد غير بالينی  و فعال به سر می برند
ار ( مکرراً درمورد استفاده این آزمون براي افراد سالم هشد1331؛ نقل از شریفی، 1333و1331، 1331ميلون )

اما م بوده است. آزمون براي جمعيت بيمار این و هنجاریابی طراحی، استاندارد سازيداده است به این علت كه 
( بيان می كند اگر متخصص، گروهی را كه آزمودنی با آن مقایسه می شود به خاطر داشته باشد، 1332) 2مورلند

آزمون براي ز این ابنابراین استفاده  سالم، مطلقاً اشتباه باشد.براي افراد  ام.سی.ام.آي  كنيم استفاده ازما فکر نمی
  بال مانع است.و حفظ تمام جوانب  با احتياط ،الت هيجانی خاصی ندارندهایی كه مشکآزمودنی

-اي اصلی شخصيت نمره برافراشته میهها در یکی از مقياسكه حداقل همه آزمودنیاست جربه نشان داده ت

ریش هاي غير روان پدرعين حال آزمودنیگيرند، ولی این بدان معنی نيست كه آنها لزوماً اختالل شخصيت دارند. 
 (.1331یفی، گيرند )شرالينی نمره بر افراشته نمیهاي اختالل شدید شخصيت یا نشانگان بدر هيچ یک از مقياس

نمره گذاري این آزمون طبق دستورالعمل و جداول نمره نرخ پایه و كليد آزمون و نهایتاً با رسم نيمرخ، صورت 
كه جنسيت مشخص نباشد، آزمون نمره گذاري تعيين جنسيت است. در صورتی  اولين مرحلهگيرد. می

گذاري نمی شود. مرحله دوم بررسی آیتم هاي بدون پاسخ یا داراي دو پاسخ می باشد كه اگر این دسته از كليد
د مورد بررسی یشود. آیتم بعد كه باگذاري انجام نمیشود و كليدیا بيشتر بودند آزمون نامعتبر تلقی می 12پاسخ ها 

 رداخت كهز آن به بررسی مقياس روایی باید پسال باشد. پس ا 13قرار گيرد سن آزمودنی است كه باید بيشتر از 
                                                           

1. Marnat 

2. Moreland  
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ر از یک باشد، آید در صورتی كه مقياس روایی بيشتبدست می 151و  111، 15ی سه سؤال این مقياس از بررس
و  xدر مرحله بعد نمرات خام  همه مقياس ها جز مقياس شود. باشد  و كليدگذاري انجام نمیپاسخ ها نامعتبر می

v   بدست می آید و پس از آن نمره مقياسx قرار  113تا  31آید كه نمره خام این مقياس باید بين بدست می
 vبعد نمرات نرخ پایه تمام مقياس ها جز مقياس  مرحلهشود. در گيرد در غير این صورت آزمون نامعتبر تلقی می

x ،x  1و نهایتاً پس از اصالح مقياس گردد. س جداول نمرات نرخ پایه تعيين میاسابر  2⁄ راب و افسردگی اضط،    
(AD ، )1( انکار/ شکایت ،DC مطلوبيت و بدنمایی و تعيين نمرات ،)BR گردد نهایی، نيمرخ نمرات رسم می 

 (.1332فتحی آشتيانی و داستانی،  ؛1331)شریفی، 
   3ـ ام.سی.ام.آي تفسیر

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 

روبط بين فردي بی ثبات و مأیوس شدن مکرر در روابط هاي اجتماعی، در نظریه ميلون، ميزان نقص در توانایی
، بلکه هاي درونیبين فردي است. از این دیدگاه، شدت اختالل تابع فرد و اجتماع است. یعنی نه تنها پویایی

ت این دید سيستمی در تعيين سه گروه گسترده اختالال .مهمی در بروز اختالل دارند نقش هاي بين فردي همپویایی
به كار گرفته شده است.گروه اول شامل اختالالت شخصيتی وابسته، نمایشی، خودشيفته و ضد  DSMشخصيتی 

اند یا مستقل، اما یک وجه مشترک دارند و آن اینکه اجتماعی است. این افراد در تعامالت اجتماعی خود یا وابسته
متمركز و باثبات با دیگران برخورد ه شيوه اي بدهد كه ساختار درون روانی آنها این توانایی را به آنها می

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 

 توانند در مورد مستقل بودن یا وابستهدر فرایندهاي درون روانی فرد. آنها نمیمنفی گرا هم در روابط فردي و هم 
 دهند و از درون احساسبودن موضعی ثابت اتخاذ نمایند و در نتيجه رفتارهاي اجتماعی متضاد از خود نشان می

ر هر سه گيرد كه دكنند.گروه سوم سه اختالل مرزي و پارانوئيد و اسکيزو تایپال را در بر میچندپاره شدن می
 .(1331)شریفی، بينداختالل روابط كل و جزء به نحوي آسيب می

( معتقدند هشت مقياس اصلی شخصيت، سبک هاي شخصيت 3113؛ نقل از شریفی، 1331) 1كا و وندنبرگچو
و  غالب هايها، تصورات پایه، نگرشكنند كه این مقياسآنها بيان می .سنجند و نه اختالالت شخصيت رایرا م

ها لزوماً دال بر اختالل یا آسيب كنند و برافراشتگی در این مقياساي سازگاري هر فرد را ارزیابی میهشيوه
 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 
بک هاي شود ابتدا تک تک ساساس آن، شرح داده شود. اما توصيه میگرفته شود و برافراشتگی هاي دیگر بر 

 . (1331شریفی،) ها، در نظر گرفته شودشخصيت جداگانه مورد بررسی قرار گيرد و سپس تركيب مقياس
 روش تفسیر گام به گام

را براي تفسير  هاییگام ،3( در كتاب آزمون بالينی چند محوري ميلون 1333، ترجمه شریفی، 1331ميلون )      
 ردیده است.كند كه در ادامه بدان اشاره گارائه می

 هاي رواییگام اول: وارسی شاخص
است.   (V)نمره مقياس روایی ،اي كه به هنگام تفسير ام.سی.ام.آي باید مورد توجه قرار گيرداولين نمرهـ 

هاي كه به گونه تصادفی تکميل از پروتکلدرصد  31اند كه این مقياس در شناسایی بيشتر از ها نشان دادهپژوهش
بنابراین،  (.1331، 5، فيل1؛ رتزالف، شيهان1331، 3و راجرز 2، جليس1اند بسيار حساس است )بگ بايشده

ذیر پهاي داراي نمره روایی یک را بررسی كند، اگر توضيح و تبيين این نمره امکانآزمونگر باید بدقت پروتکل
آزمون با دقت پاسخ داده شده است. اگر هيچ توضيحی براي این نمره وجود ندارد،  توان باور كرد كهاست می

 vگر ا اگر نمره شاخص روایی مساوي صفر باشد، آزمون معتبر است،  شود. آزمون نامعتبر و مردود محسوب می
 باشد، نتایج نامعتبر است.  3یا  2مساوي  vباشد، نتایج داراي روایی مشکوک هستند و اگر  1مساوي 

معتبر است. نمره كمتر یا بيشتر باعث نامعتبر شدن نتایج  113تا  31افشاگري( در دامنه ) Xنمره خام مقياس ـ 
اند. داده« يرخ»گيرند كه به اكثر گویه ها پاسخ شود. افرادي در این شاخص نمره كمتر از دامنه قابل قبول میمی

ها را یا نخوانده یا خوب نفهميده است و به همه یا بيشتر آنها پاسخ منفی داده است. اگر زمودنی، گویهاحتماالً آ
شود، زیرا تنها در صورتی نمره مقياس روایی پاسخ داده شوند، نمره مقياس روایی صفر می« خير»ها با همه گویه

يمرخ پاسخ داده شده باشند. در این حالت باید ن« یبل»هاي مربوط به این مقياس با شود كه گویهباالتر از صفر می
 نامعتبر اعالم شود.

ا هاین احتمال نيز وجود دارد كه آزمودنی بسيار دفاعی بوده است. در چنين مواردي فرد ممکن است همه گویه
روانشناختی، از هاي هاي حاوي صفات و ویژگیرا بخواند و معناي آنها را درک كند، اما با عدم پذیرش گویه

ها تمایل به وانمود خوب دارند، این شاخص در دامنه قابل قبول باقی خود دفاع كند. متأسفانه وقتی آزمودنی
است و پایين بودن این  31تر از (. در مواردي كه نمره شاخص افشاء پایين1331ماند )رتزالف، شيهان و فيل، می

ت، چون دفاع آزمودنی شدید است و پروتکل او اطالعات بسيار اندكی نمره قابل اسناد به دفاعی بودن آزمودنی اس

                                                           

1. Begby  
2. Gillis 

3. Ragers 

4. Sheehan 

5. Fiel 
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شود. در این گونه موارد ترغيب آزمودنی به تکميل دهد، این پروتکل نامعتبر محسوب میدر اختيار ما قرار می
 اي كمتر دفاعی و بادقت، سودمند است.مجدد آزمون به شيوه

شته، بيانگر تالش بيمار براي ارائه یک تصویر مطلوب از خود پسندي( نمرات برافرا)جامعه Yمقياس در    -
 است.
ش شناختی خوی)بد جلوه دهی( نمرات برافراشته بيانگر اغراق بيمار در مورد مشکالت روان Zمقياس در   -

 است. 
  .ن را در یک پاراگراف توضيح دهيدسبک پاسخ بيمار به آزمو  -

 شخصیتهاي آسیب شدید گام دوم : وارسی مقیاس
، هاي آسيب شدید شخصيت وجود داردوقتی چند مقياس برافراشته در الگوهاي بالينی شخصيت و مقياس     

هاي نشان دهنده آسيب شدیدتر شخصيت، باید اول تفسير شوند. بنابراین اگر قاعده كلی این است كه مقياس
ا گذاشته شود هاند، تأكيد تفسير بر این مقياساشته( از نظر بالينی برافرP( و پارانوئيد )C، مرزي )(Sاسکيزوتایپال )

  .ها استفاده شودهاي مرتبط با این شخصيتهاي برافراشته دیگر، براي فراهم كردن ویژگیو از مقياس
 گام سوم : وارسی الگوهاي بالینی شخصیت

هایی را كه از نظر بالينی مقياسبپردازد و   B3تا مقياس  1ابتدا آزمونگر باید به بررسی برافراشتگی مقياس      
یا باالتر دارند، آزمونگر باید تفسيرهاي خود را به  BR  ،15اند، تفسير كند. اگر بيش از سه مقياس نمره برافراشته

ها محدود كند. همچنين اگر چند برافراشتگی وجود دارد، آزمونگر باید ترین مقياسدو یا سه مقياس از برافراشته
هاي ها شده، فکر كند. مثال اگر مقياسها در آن مقياسكدام عامل یا عوامل منجر به این برافراشتگیدر مورد اینکه 
( همه برافراشته باشند، نشان دهنده عصبانيت هيجانی A3گرا )( و منفیB1، (، آزارگر )پرخاشگرA1ضد اجتماعی)

( 3( و وابسته )2(، اجتنابی)1اي اسکيزوئيد)هها را تحت تأثير قرار داده است. اگر مقياساست كه همه این مقياس
  .همه برافراشته باشند، نشان دهنده انزواي عاطفی و انفعال است

 هاي نشانگان بالینیگام چهارم : وارسی مقیاس
یا باالتر باشند آزمونگر باید ابتدا به تفسير مقياس هاي نشانگان شدید  15بالينی نشانگان شدید  BRاگر نمرات      

است، آزمونگر   31و  15، بين  BRهاي نشانگان بالين را تفسير كند. وقتی نمرات بالينی بپردازد، سپس سایر مقياس
هاي آن اختالل است نه همه مشخص كند یعنی واجد برخی از ویژگی« واجد»تواند نشانگان را با قيد كلمه می

ار با قيد كلمه تشخيص اول یا اصلی مشخص كند، یعنی بيمیا باالتر هستند، نشانگان را  BR  ،35آنها. وقتی نمرات 
و باالتر وجود داشته باشد، باالترین  35هاي آن اختالل را دارد. اگر بيش از یک مقياس با نرخ پایه تمام ویژگی

  .باشدنمره، تشخيص اوليه یا اصلی در محور یک می
 ل شخصیت مراجع گام پنجم: تفسیر معناي یک نشانگان در زمینه سبک یا اختال

( و نمرات برافراشته در مقياس A1( و ضد اجتماعی )5اگر یک بيمار، یک شخصيت مختلط خودشيفته )     
گري فرد خودشيفته باشد یا شاید روي و افراط( دارد، شاید سوء مصرف مواد، بخشی از زیادهTوابستگی به مواد )
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ور كلی كند و شاید بيمار به طخود شيفتگی خود استفاده میدار شدن غرور و بيمار از مواد براي تسکين جریحه
یا شاید  شود،ریزي مشخص میمنحرف باشد و سوء استفاده از مواد، بخشی از آن انحراف كلی باشد كه با برون

هاي سوء استفاده از مواد باشد. به هر هاي آشکار دیگران براي كنترل بيمار و دورهیک رنجش عميق از تالش
  .ن نشانه، در زندگی شخص تالش كندباشد آزمونگر باید براي فهم معنی آ علت كه

 هاي آزمون با سایر منابع اطالعاتیگام ششم: تلفیق یافته
ستفاده ها بنا نهد، بلکه باید از چند منبع اطالعاتی اآزمونگر هرگز نباید تصميمات بالينی را بر یک منبع از داده     

ی و سوابق جنب عاترا باید با اطالعات دیگر )مثل تاریخچه فردي، مصاحبه بالينی، اطالهاي آزمون كند و یافته
 طبی( تلفيق كند.

 
 

 هاتعامل مقیاس
ها عبارت املترین تعهاي دیگر را تغيير دهد. رایجها ممکن است تفسير مقياسبرافراشتگی در برخی مقياس      

 ,B or T, PPي هابا مقياس N، مقياس  A, D, B or T, D or CC هايمقياس است از: مقياس افسرده با

CC ،مقياس D با مقياسB یاT   مقياس ،SS  باB  یاT  مقياس ،PP  با B  یاT  ،فتحی آشتيانی و داستانی(
1332.) 

 هاي رواییتعامل مقیاس
مبالغه متوسط در مورد  ، بيان كنندهZهمراه با برافراشتگی در مقياس  Yو  Xهاي نمرات پایين در مقياس -

 مشکالت عاطفی جاري است .

، بيان كننده تمركز بر مراقبت از Yمقياس  در برافراشتگی با همراه Y و X هايمقياس در پایين نمرات -
 سالمت روانی است . 

ز ا ، بيانگر این است كه تأكيد بر مراقبتZو  Xهاي مقياس در برافراشتگی با همراه Yنمره پایين در مقياس -
 شناختی، ناسازگارانه است .نظر روان

ها ، بيانگر اغراق در عالیم و نشانهYدر مقياس  11و كوچکتر از  Zدر مقياس  35تر از نمره نرخ پایه بزرگ-
 (.1332)فتحی آشتيانی و داستانی، است 

      3 ـ ام.سی.ام.آيفرایند تحلیل 
بررسی  ها توجه شود. درمانگر باید، باید به معناي كلی همه نمرههاپس از بررسی روایی قابل قبول و سبک نمره      

)سطح پایه( یعنی سطحی كه نمایانگر وجود اختالل   BRها به سطح كند كه آیا نيمرخ روانی هریک از زوج
نزدیک  BRهاي شخصيتی )نمره هاي ( یا ویژگی15-31بين  BR(، صفت شخصيتی )35باالي  BRشخصيتی )

هاي معنی دار باید با سایر اطالعات، جمع آوري و مقایسه شوند. براي پس از آن، نمره رسد یا نه.( است، می15به 
ها، سطح اجتماعی ـ اقتصادي، شغل و ها در مورد شکوهها شامل كشف همسانی یا نبود همسانی بين دادهمثال، این
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هاي زندگی فردي و ز مسایل دورهتاریخچه كلی فردي و خانوادگی، از جمله توجه خاص به شناسایی هریک ا
هاي موجود، باید كاركرد كلی سبک نياز هر فرد، به طور سنجش اوليه دادهاي از به عنوان جنبهخانوادگی است. 

گی توان انتظار داشت برافراشتبراي مثال میكلی با توجه به شغل او در خارج از خانه مورد بررسی قرار گيرد. 
پس از تحليل كلی، تحليل عميق شخصيتی با دار باشد.اي معنیحسابدار موفق تا اندازهمقياس وسواسی بودن یک 

 (.1333نرس، )شود اده از دستورالعمل آزمون انجام میاستف
 3ام.سی.ام.آي ـ اعتبار و روایی 

جی به خوبی سندهد كه پرسشنامه ميلون به طور كلی یک ابزار روان ایی نشان میومطالعات مربوط به اعتبار و ر    
 سازمان یافته است و به ویژه همسانی درونی آن باالست.

 پایایی
( به 1312گهی )مو اجهام.سی.ام.آي انجام شده است. اولين مطالعه توسط خودین مطالعه در مورد ایران چندر 

 یابی این آزمون در شهر تهران صورت گرفته است. منظور هنجار
تا  1به روش بازآزمایی با فاصله  2-هاي ام.سی.ام.آي( ضریب پایایی مقياس1312موگهی )در مطالعه خواجه

یانی( بدست آمده است. در این مطالعه ميانگين همسانی درونی )اختالل هذ 13/1)نمایشی( تا  13/1نهدام روز از 11
بدست  31/1)مرزي( با متوسط  32/1)اختالل هيجانی( تا 1/ 13اي از ها با دامنهدر تمام مقياس KR-21به روش 

 (.1331)شریفی، آمده است 
یانی( تا ذ)اختالل ه 32/1خام اولين اجرا و بازآزمایی در دامنه ( همبستگی نمرات 1312در مطالعه شریفی )

)اختالل شخصيت اسکيزویيد( گزارش شده است. همچنين در این مطالعه پایایی آزمون از طریق روش  33/1
)اختالل  / 31)وابستگی به الکل( تا  / 35ها در دامنه همسانی درونی محاسبه شده است و ضریب آلفاي مقياس

 (.1331س از ضربه( به دست آمده است )شریفی، رس پاست
ماه بوده است  1تا  5ي باز آزمایی آنها بين ي داده وجود دارد كه فاصلهپنج مجموعه،  3در مورد پایایی ميلون 

 31/1، مقياس هاي نشانگان بالينی همبستگی متوسط 13/1هاي اختالل شخصيت همبستگی متوسط و براي مقياس
؛ به نقل از 1333 كریک و اولسان،را گزارش نموده است ) 31/1متوسط ها همبستگی اسو براي تمامی مقي

 (.1332عباسيان، 
 روایی

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

وایی تشخيصی ده است. ركل( بدست آمبينی بينی منفی و توان پيشبينی مثبت، توان پيشهاي عامل)توان پيش
ها بينی مثبت مقياسبسيار خوب برآورده شده است.  به عنوان مثال توان پيش  3 -هاي ام.سی.ام.آيتمام مقياس

/ )اختالل 33ها از بينی منفی مقياس/ )اختالل هذیانی( و توان پيش33/ )اختالل شخصيت نمایشی( تا 53از دامنه 
 (.1331)شریفی،  / )اختالل اضطراب( متغير است33گرا تا شخصيت منفی
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و  DSMهاي تشخيصی بر اساس ها از طریق مقایسه گروهبه منظور محاسبه روایی تشخيصی هریک از مقياس
هاي عامل، نرخ پایه شيوع، گردید. به این منظور خصيصهمحاسبه   3 -ام.سی.ام.آي  آزموننمرات بدست آمده در 

-اساس دستهبينی منفی و توان تشخيصی كل به تفکيک بربينی مثبت، توان پيشپيشحساسيت، ویژگی، توان 

توان تشخيص  .)تشخيص اول( محاسبه گردید  35)تشخيص اول یا دوم( نرخ پایه  11بندیهاي تشخيصی نرخ پایه 
هاي اول و دوم از تشخيص   3 -ام.سی.ام.آيهاي مقياسبينی منفی تمام بينی مثبت، توان پيشتوان پيش كل، 

باشد و می (R( مربوط به اختالل استرس پس از ضربه )33/1و بيشترین توان تشخيص كل )بسيار خوب است 
( است همچنين مقياس شخصيت ضد اجتماعی D( مربوز به مقياس افسرده خویی )31/1رین توان تشخيص )كمت

(A1)  بينی پيشتوان ( با كمترین 1( در صدر و مقياس شخصيت اسکيزویيد )33/1بينی مثبت )پيشبا بيشترین توان
 (.1331)شریفی، باشدترین حد می( در پایين11/1مثبت )

از   3 -.سی.ام.آيامهاي آزمون بينی كل تمام مقياسپيشتوان بينی منفی و پيشتوان بينی مثبت، پيشتوان 
/( 33( با بيشترین توان )B1مقياس شخصيت سادیستيک )تشخيص كل توان تشخيص اول بسيار خوب بود. از نظر 

( با PPهمچنين مقياس اختالل هذیانی ) ( با كمترین توان در انتها قرار دارد.A3گرا )در صدر و مقياس منفی
تالل بينی منفی مقياس اخپيشتوان حد قرار گرفته است. از نظر  ینتردر پایين 1/51بينی مثبت پيشبيشترین توان 

)شریفی،  ( در انتها قرار گرفته است33/1با توان ) (A3)گرا /( در صدر و مقياس منفی33( با توان )Aاضطراب )
1331.)  

 هاي بالينی و سازمان( به منظور بررسی ميزان توافق مصاحبه1313مطالعه دیگر توسط افخم ابراهيمی و صالحی )
افخم ابراهيمی و صالحی  هاي شخصيت صورت گرفته است.در تشخيص اختالل 2 -ام.سی.ام.آيیافته با آزمون 

بيمار سرپایی در تهران و انجام مصاحبه بالينی و سازمان یافته به  111در مورد  2 -ام.سی.ام.آي( با اجراي 1313)
ی اند. نتایج بدست آمده همگرایپرداخته2 -هاي بالينی و سازمان یافته با ام.سی.ام.آيبررسی ميزان توافق مصاحبه

 نشان داده است. 2 -متوسطی را بين دو نوع مصاحبه با ام.سی.ام.آي
 پیشینه تجربی

رابطه اختالالت شخصيت و نشانگان بالينی با  تعيينبا هدف  ،(1333در تحقيقی كه یحيوي و همکاران )    
 نشان داد كه بين الگوهاي بالينی شخصيت و نشانگان بالينی و سازگاريانجام داده بودند نتایج  سازگاري در ازدواج

ودشيفته، افسرده، خكه بين الگوهاي بالينی اسکيزوئيد، دوري گزین، طوريدر ازدواج رابطه معنادار وجود دارد. به
 آن یدمؤ وهشپژ نای نتایج كه ازآنجا .گرا، اسکيزوتایپی، مرزي، رابطه منفی معنادار به دست آمددگرآزار، منفی

ازدواج رابطه وجود دارد؛ بنابراین به نظر  در ناسازگاري با مرضی هاينشانه و شخصيت اختالالت بين كه بود
هاي قبل از ازدواج از ضرورت برخوردار است تا شخصيتی افراد در طی مشاوره -رسد بررسی وضعيت روانیمی

 ماندگاري ازدواج بيشتر گردد.
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در زوجين  C( در مطالعه اي كه با عنوان مقایسه اختالالت شخصيت خوشه 1332بيرامی و جمالی )همچنين     
متقاضی طالق با افراد غير عادي انجام دادند، بدین نتيجه رسيدند كه بين افراد عادي و زوجين متقاضی طالق در 

 تفاوت معنادار وجود دارد. C اختالالت شخصيت خوشه
( در مطالعه اي كه با هدف مقایسه اختالالت شخصيت )الگوهاي بالينی 1331) در همين راستا قره داغی

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. 

بررسی ميزان رضایت زناشویی و اختالالت با عنوان  ندر تحقيقشا( 1333اردكانی و همکاران )خدایی 
اختالل هاي تروماتيک ثانویه می تواند باعث اختالل در یافتند كه  PTSDروانشناختی در همسران بيماران دچار 

شمرده می  مهم PTSDدر عملکرد خانواده شوند و توجه به آنها در آموزش، درمان و توانبخشی بيماران مبتال به 
 شوند.

از اضطراب و كه زنان مطلقه  انجام دادند نشان داده شده است( 2113) و همکاران 1تحقيقی كه تریوديدر 
يشتر از زنان ب وابسته در بين آنهاو نمرات الگوي شخصيت منفی گرا، خود آزار و افسردگی بيشتري رنج می برند 

 . عادي بود
( كه با عنوان علل و نتایج طالق انجام شد چنين نتيجه گيري شد كه 2113و همکاران ) 2وندر مطالعه بالستری
  می تواند هم به عنوان علت طالق و هم به عنوان نتيجه طالق در نظر گرفته شود.اختالالت شخصيت 

اساس  شخصيتی زنان مطلقه و متأهل بر گی هايژوی ( با عنوان2111) 3توسط باتركه يقی تحق درهمچنين 
ته، هاي اختالل خودشيف سنمرات زنان مطلقه در مقياه چنين نتيجه گيري شد ك ،صورت گرفت 2آزمون ميلون 

راي او عنوان كرد كه آزمون ميلون ب تأهل بود.وابستگی به الکل بيشتر از نمرات زنان م ضد اجتماعی، خودآزار و
  ش بينی ازداوج موفق بسيار مناسب است.از ازدواج و پيمشاوره پيش 

سنجی آزمون وانهاي ره با ام. سی. ام. اي صورت گرفته است عمدتاً به بررسی ویژگیالبته تحقيقاتی كه در رابط   
 هاي روانسنجی آزمون به آن ها اشاره شده است.اند كه در قسمت ویژگیپرداخته

 بحث و نتیجه گیري
اگرچه ام.سی.ام.آي عمدتاً   ،و پژوهش هاي انجام شده می توان گفت 3گی هاي ام.سی.ام.آي ـژتوجه به ویبا   

سد ربا محدودیت همراه است اما به نظر می كاربرد بالينی دارد و اجراي آن بر روي اشخاص غير بالينی و عادي
اي اختالالت هاین آزمون با توجه به اینکه قادر به تشخيص اختالالت شخصيت و یا اشخاص واجد برخی از ویژگی

ر مواقعی د به منظور بررسی وضعيت روانی و شخصيتی افراد تواند به عنوان ابزاري مناسبمی ،باشدشخصيت می
تواند ار میاستفاده نابجاي این ابز . در غير این صورتمطرح شود ،داندفاده از آن را الزم میاست ازدواج كه مشاور

                                                           

1 . Trivedi 

2  . Balestrino 

3. Bater 
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 هاي گاهاً جبران ناپذیري به جاي گذارد. بنابراین این آزمون به عنوان ابزاري كه براي تمامی متقاضيان ازدواجزیان
 شود.معرفی نمی عاملی كتل ـ مورد استفاده قرار گيرد، 11یا  MBTIـ همچون آزمون 

 
 منابع فهرست  

 بررسی ميزان توافق مصاحبه هاي بالينی وسازمان یافته با(. 1313و صالحی، منصور. ) عزیزه افخم ابراهيمی،

 .31-13، 2شماره سال ششم،، فصلنامه اندیشه ورفتار. در تشخيص اختاللهاي شخصيت MCMI-IIآزمون 
در زوجين متقاضی طالق با  Cمقایسه اختالالت شخصيت خوشه (. 1331) ماندانا.جمالی، و   منصور بيرامی،
 .111-35، 11 ، شماره1، دوره خانوادهالعات طمزن و  .افراد عادي

 .132-153، 32. ماهنامه پژوهش و حوزه، شماره مشاوره ازدواج(. 1331حسينخانی نایينی، هادي )
بررسی ميزان (. 1333. )پروین ،جمهري خامنهو  آرش ،ميراب زاده اردكانی؛ محمدرضا ،خدایی اردكانی

چکيده دهمين ) : بررسی مقایسه ايPTSDرضایت زناشویی و اختالالت روانشناختی در همسران بيماران دچار 
 .231صفحه  ،3، شماره 11، دوره اندیشه و رفتارفصلنامه . همایش پياپی ساليانه انجمن علمی روانپزشکان ایران(

در  2 -بالينی چند محوري ميلون آماده سازي مقدماتی فرم فارسی پرسشنامه(. 1312) .خواجه موگهی، ناهيد
 انستيتو روانپزشکی تهران.، پایان نامه كارشناسی ارشدروان شناسی بالينی )چاپ نشده(، شهر تهران

خانواده و (. 1331ارتوریوس، نورمن؛ لف، جوليان؛ لوپز ایبور، خوان خوزه؛ ماج، ماریو و اوكاشا، احمد.)س
 تهران: ارجمند.چی، بيتا. . ترجمه: آجيلسازي آنهااختالالت روانی، از فشار تحميل شده تا توانمند 

 .سنجی روان :تهران ،3 –ميلون (. 1335) .شریفی، علی اكبر
 ، تهران : روان سنجی.3 –ميلون  ام.سی.ام.آي: (. راهنماي1331) .شریفی، علی اكبر

(. روایی تشخيصی پرسشنامه بالينی چند محوري 1331نامداري، كوروش ) و شریفی، علی اكبر؛ مولوي، حسين
 .21-33 ،31 ،شناسی روان در پژوهش و دانش فصلنامه ،3 –ميلون 

 . تهران: سازمان بهزیستی كشور.ازدواج، آموزش پيش از ازدواج(. 1331مهدي. )صادقی، ميرمحمد
ركز . سایت مسنجی آنهاي روانویژگی معرفی پرسشنامه بالينی چند محوري ميلون و(. 1333).عباسيان، سميه

 .شناسی سياوشانخدمات روان
. روان سالمت و شخصيت ارزشيابی: شناختیروان هايزمونآ(. 1332) .فتحی آشتيانی، علی؛ داستانی، محبوبه

 تهران: بعثت.
دید بالينی ش(. مقایسه اختالالت شخصيت )الگوهاي بالينی شخصيت و الگوهاي 1331قره داغی، ماندانا. )

 .32-13 ،11دوره پنجم، شماره ، روانشناسییافته هاي نودر شخصيت( بين زنان مطلقه و عادي شهرستان شوشتر. 
نيکخو، ؛ حسن، ترجمه پاشا شریفی راهنماي سنجش روانی )جلد اول(،(. 1331) .مارنات، گري گراث

 تهران: رشد.. محمدرضا

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=69052
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=31476
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=32583
http://siavoushan.com/fa/notes-articles-psychometric/268-introduction-to-clinical-multiaxial-inventory.html


18 

 

(. تهران: 1333اكبر ). ترجمه و تحقيق شریفی، علی3ون آزمون بالينی چند محوري ميل(. 1331ميلون، تئودور. )
 مؤسسه تحقيقاتی علوم رفتاري سينا.

 حمدا رضاخانی، دختشریفی، باقر ثنایی، سيمينپاشا . ترجمه: حسن سنجش خانواده(. 1333) رادنی ا. نرس،
 . تهران: سخن.پوربوستانیحيدرنيا و عليرضا 

 و درمانگران زوج براي سنجش اساسی هايمهارت(. 1332)، جولين پترسون ؛ ، تاد امادواردز؛ ، لیویليامز 
 تهران: روان.. فرشاد، لواف پورنوري  ؛كيانوش ،زهراكار . ترجمه: هخانواد مشاوران

بر اساس (. پيش بينی سازگاري در ازدواج 1333یحيوي، رباب؛ خانجانی، زینب و عليوندي وفا، مرضيه. )
 آماده انتشار. فصلنامه نسيم تندرستی )سالمت(،. الگوهاي بالينی شخصيت و نشانگان بالينی

Ballestrino, A., Ciaridi, C., & Mammini, C. (2008). On the Causes and 

consequences of divorce. CESifo working paper.No, 2347. 

Bater, k. (2007).Divorce and psychopatology: personality charecteistics of 

divorced and conjugal couples on the millon clinical multixial inventory-II.Indian 

Journal of clinical psychology, 25 (1). 20- 26. 

Millon, T., Davis, R. D., & Millon, C. M. (1997). Diagnostic validity of MCMI-

III. Journal of Personality Assessment, 68, 62-68. 

Trivedi, J. K., Sareen, H., & Dhyani, M. (2009). Psychological aspects of 

widowhood and divorce. Journal of Mens Sana. 7, 37-49. 

 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/825-6924655-8563455?search-alias=books&author=%D9%84%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/825-6924655-8563455?search-alias=books&author=%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/825-6924655-8563455?search-alias=books&author=%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/825-6924655-8563455?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/825-6924655-8563455?search-alias=books&author=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/825-6924655-8563455?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact

