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                                                             به نام خدا

 سوتاچندوجهی شخصیتی مینه پرسشنامه

MMPI ( 17فرم کوتاه)سوالی 

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمتکمیل پرسشنبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت 

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

 بلی خیر سؤال رديف

   اشتهای خوبی دارم.  1

   خیزم.ها خوش و سرحال از خواب بر میبیشتر صبح 2

   زندگی روزانه من پر از چیزهايی است که برايم جالبند. 3

   کنم.ناراحتی زيادی احساس میموقع کارفشار و  4

   شود درباره آن صحبت کرد.کنم که نمیگاهی فکرهای بدی می 5

   شوم(.شوم )يا اصال دچار يبوست نمیخیلی کم دچار يبوست می 6

   ام را ترک کنم.خواهد خانوادهها دلم میبعضی وقت 7

   توانم جلوی آن را بگیرم.که نمی افتمبعضی اوقات آنچنان به گريه يا خنده می  8

   کند.هرچند وقت يکبار تهوع و استفراغ ناراحتم می 9

   کند.به نظرم هیچ کس مرا درک نمی 11

   خواهد فحش بدهم.گاهی دلم می 11

   (.بینمهای وحشتناک میشوم )خوابهرچند شب يکبار دچار کابوس می 12

   متمرکز کنم. برايم مشکل است که حواسم را روی کاری 13

   ام.های مخصوص و عجیبی داشتهمن تجربه 14

   اگر ديگران برايم نزده بودند، )پشت سرم بدگويی نکرده بودند( من بیشتر موفق بودم. 15

   در دوران جوانی مرتکب يک سرقت جزئی شدم. 16

   نرفته است.ها بوده که دست و دلم به کار ها و حتی ماهگاه گاه روزها، هفته 17

   خوابم آشفته و ناراحت است. 18

   های عجیب و غريب آنها را ندارم.با ديگران که هستم، تحمل شنیدن حرف 19
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 بلی خیر سؤال رديف

   آيد.شناسند، از من خوششان میاکثر کسانی که مرا می 21

   کاش به اندازه ديگران خوشحال بودم. 21

   فهمیدند.کسانی اطاعت کنم که به اندازه من نمیاغلب مجبور بودم از  22

-های خود را بزرگترر جلروه مری   کنم بسیاری از مردم برای جلب کمک و همدردی ديگران بدبختیفکر می 23

 دهند.

  

   شومها خشمگین میبعضی وقت 24

   واقعا اعتماد به نفس ندارم. 25

   شوم(.ها نمیشوم )يا اصال دچار پرش و تکان ماهیچهمی هايم ناراحتخیلی کم از پرش و تکان ماهیچه 26

   ام.مرتکب کار زشت يا خطايی شده کنم کهها احساس میخیلی وقت 27

   بیشتر اوقات خوشحالم. 28

خواهرد بررخالف   دانم که حق با آنها است دلرم مری  کنند که حتی وقتی میبعضی اشخاص آنقدر تحکم می 29

 رفتار کنم.خواهند آنچه می

  

   شود.قدم بر ضد من توطئه چینی میمعت 31

   های غیرعادالنه به منافع و مزايايی برسند.اغلب مردم حاضرند حتی با شیوه 31

   کند.ام خیلی ناراحتم میمعده 32

   ام.فهمم که چرا آنقدر بدخلق و بدقلق بودهاغلب نمی 33

   بوده که بتوانم به زبان بیاورم. تر از آنبعضی اوقات افکارم سريع 34

   شناسم.ام به خوبی زندگی اغلب کسانی است که میکنم که زندگی خانوادگیفکر می 35

   مصرفی هستم.کنم که واقعا آدم بیها احساس میگاهی وقت 36

   در چند سال اخیر، بیشتر اوقات حالم خوب بوده است. 37

   دانستم چه بوده است.ام که بعدها نمیکه در آن دست به کارهايی زدهدر زندگی من مواقعی بوده  38

   ام.دلیل مجازات شدهکنم که غالبا بیاحساس می 39

   هیچوقت حالم بهتر از حاال نبوده است. 41

   کنند.يگران درباره من چه فکر میبرايم مهم نیست که د 41

   ام خوب است.حافظه 42

   ها برايم دشوار است.غريبهگفتگو با  43

   کنم.اغلب سرتاپا احساس ضعف می 44

   شوم(.شوم )يا اصال دچار سردرد نمیخیلی کم دچار سردرد می 45
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 بلی خیر سؤال رديف

   ام.تا به حال اشکالی در حفظ تعادل خود موقع راه رفتن نداشته 46

   ندارم.ها را دوست شناسم، بعضیبین کسانی که می 47

   ارند، افکار و عقايد مرا بدزدند.کسانی هستند که سعی د 48

   کاش اينقدر خجالتی نبودم. 49

   معتقدم که گناهانم غیر قابل بخشش هستند. 51

   غالبا از چیزی دلواپسم. 51

   اند.رفقايم غالبا مورد پسند پدر و مادرم نبوده 52

   کنم.کمی پشت سر ديگران غیبت می 53

   گیرم.کنم که خیلی آسان تصمیم میها احساس میبعضی وقت 54

   ام.تقريبا هیچوقت تپش قلب يا تنگی نفس نداشته 55

   گیرم.روم و زود آرام میا در میزود از ج 56

   توانستم يکجا بند شوم.ام که نمیقرار بودهها آنقدر بیبعضی وقت 57

   گیرند.ز حد الزم از من ايراد میام بیش اخانوادهوالدين و اعضای  58

   برای هیچکس چندان مهم نیست چه به سرم می آيد. 59

   دانم.دهد، بد نمیسوء استفاده از کسی که خودش چنین امکانی را می 61

   کنم سرشار از انرژی هستم.گاهی اوقات احساس می 61

   قبل است.های قدرت بینايی من به خوبی سال 62

   ام که گوشم زنگ بزند يا وزوز کند.خیلی کم متوجه شده 63

را وادار به انجام کارهرايی  ام که کسی سعی دارد با هیپنوتیزم و تلقین ميکی دوبار در زندگی احساس کرده 64

 بکند.

  

   ام.مواقعی بوده است که بدون علت خاص و برخالف معمول با نشاط بوده 65

   کنم.وقتی هم که با ديگران هستم غالبا احساس تنهايی میحتی  66

   کنم تقريبا هرکس برای اينکه به دردسر نیفتد، دروغ خواهد گفت.فکر می 67

    تر از ديگران هستم.من حساس 68

   کند.مواقعی است که مغزم کندتر از معمول کار می 69

   کنند.امید میغالبا مردم مرا نا 71

   اند.در خوش گذرانی افراط کرده 71



www.Kharazmi-Statistics.ir 

 توضیحات پرسشنامه
 

 سوالی(17فرم کوتاه )  MMPI  سوتاچندوجهی شخصیتی مینهعنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 17تعداد سئواالت:  

  17-27-2دارد    :سوال معکوس

 بعد یا مولفه: دارد 

دووجهی : یا سطح اندازه گیریمقیاس <<   

 بلی خیر پاسخ ها

 کد يا نمره
)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

SPSS) 

1 1 

 
 سوالی(17فرم کوتاه ) MMPI  سوتاچندوجهی شخصیتی مینهتقسیم بندی سواالت پرسشنامه << 

 سوالی(17فرم کوتاه ) MMPIسوتاچندوجهی شخصیتی مینهمولفه های متغیر 

 پرسشنامه 71الی  1سواالت :  سوال استاندارد 71شامل  :

 
های فرردی بره   گیری عینی استعدادها و توانايیشود و برای اندازهای که به طور علمی تهیه میآزمون يا تست عبارت است از وسیله

 رود.کار می

هايی است که در فرد بخصوصی در مواقرع مختلفری ديرده    های فردی يا تفاوتگیری تفاوتنقش اصلی هر آزمون روانی اساسا اندازه

ای است که بايد مرورد توجره   تواند نتايج آن را تحت تاثیر قرار دهند، نکتهاين امر که شرايط اجرای آزمون تا چه اندازه می شود.می

های توانرايی و شخصریتی را تحرت    های آزمونشمار ظريفی ممکن است نمرهدهد که عوامل بیخاص قرار گیرد. تحقیقات نشان می

 آورد.ها به وجود میداری را درنتايج آزمونرای آزمون توسط شخص آشنا يا فرد کم اطالع، تفاوت معنیتاثیر قرار دهند. مثال اج

ها، فنی اسرت کره   های روانشناختی اقدام کند. کاربرد آزمونهای متعددی الزم است تا شخص بتواند به آزمايشصالحیت و آمادگی

 را فقط بايد مراکز علمی به عهده بگیرند. قال اين فن به افراد ذيصالحشود. انتتنها از طريق آموزش منظم و طوالنی کسب می

تواننرد  همره مرردم مری   » نوسرید:  مری  هرا چنرین  ری روانشناس سوئیسی، در مورد لزوم آموزش شغلی اجرا کننردگان آزمرون  آندره

و اخرذ حرداکثر نتیجره از عکرس، وجرود      راديوگرافی ياد بگیرند، زيرا راديوگرافی نوعی فن عکاسی است. اما، برای تشرريح، تفسریر   

-های روانی نیز همین گفته صادق است. اگرچه اجرای آزمونمتخصصان باتجربه الزم خواهد بود. در مورد تشخیص به کمک آزمون

رسرد، پیچیردگی   هم بسیار آسان به نظر می شود و هرچند تفسیر بعضی نتايج خاصها در صورت داشتن صالحیت، خیلی آسان می
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اری تشخیص، در صورتی که بخواهیم سازمان ذهنی فرد را بطور عمیق تحلیل کنیم، همچنان بره جرای خرود براقی خواهرد      و دشو

 «بود.

هرا و تفسریر نترايج آن ضرروری     های علمی در مورد آزمونهای روانی، تعیین برخی ضابطهبرای جلوگیری از استفاده نابجا از آزمون

سط افراد واجد صالحیت به کار روند، نخستین قدم در زمینه جلوگیری از کاربردهای نابجرای  ها تواست. رعايت اين شرط که آزمون

های روانشناختی است. اينکه اجرا کننده آزمون واجد چه شرايطی باشد، بستگی بره نروع آزمرون دارد. مرثال کراربرد صرحیح       آزمون

 های های انفرادی هوشی و اغلب آزمونآزمون

هرای  های کارورزی زير نظر متخصصران اسرت. در حالیکره در مرورد آزمرون     های آموزشی يا دورهکارگاهشخصیت مستلزم گذراندن 

 پیشرفت تحصیلی يا مهارت شغلی داشتن اطالعات عمومی در زمینه روانشناسی کافی است.

«MMPI فرم کوتاه» 

MMPI 1  تواننرد همران قردرت تشرخیص     هرا مری  هسوال تقلیل يافت. وی ادعا نمود که اين ماد 71توسط کانن به  1967در سال

اخوت، براهنی، شاملو و نوع پرست، اين آزمون را بر روی دانشجويان و دانش  1354آزمون اصلی )فرم بلند( را داشته باشد. در سال 

 آموزان دختر و پسر نرم نمودند. و از روايی و اعتبار خوبی نیز برخوردارامی باشد.

 مقیاس بالینی(: 8مقیاس روایی و  3د )باشماده می 77این آزمون شامل  

 های رواییمقیاس -الف

(Lدروغ )دهد.سنج: سادگی، تحجر فکری يا دروغگويی آزمودنی را نشان می 

(F.نابسامدی: بیشتر نمودار آشفتگی فکری و خود کم انگاری است ) 

(Kمقاومت دفاعی: جنبه )دهد.های دفاعی آزمودنی را نشان می 

 بالینی:های مقیاس -ب

     (Hsهیپوکندری )Hypochondriasis                                                                         

     (D افسردگی )  Depression                                                                                      

     (Hy هیستری )  Hysteria                                                                                           

     (Pd انحراف اجتماعی ) Psychopathic deviation                                                         

     (Pa پارانويا )Paranoia                                                                                            

     (Pt ضعف روانی )Psychasthenia                                                                              

                                              
. Minesota Multiphasic Personality Inventory1 
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     (Sc اسکیزوفرنیا )Schizophrenia                                                                              

     (Ma  هیپومانی )   Hypomania                                                                                  

 MFمقیاس فرم بلند حذف شدند. حرذف مقیراس    14، از بین Si ،MFالبته الزم به ذکر است که در فرم کوتاه سه مقیاس؟، 

های زنان و مردان ايرانی و غربی بروده  های فاحش فرهنگی بین صفات و ويژگیزنانگی( از فرم ايرانی به علت تفاوت -)مردانگی

دارای ثبرات و   MMPI)درونگرايی اجتماعی( نیز به اين علت بوده که اين مقیاس، حتی در فرم اصلی  Siاست. حذف مقیاس 

تواند دارای ارزش تشخیصی باشد. میزان استفهام )؟( نیز روايی رضايت بخشی نبوده است. بنابراين استفاده از اين مقیاس، نمی

به علت کم بودن تعداد سواالت در فرم کوتاه حذف گرديد و لذا هنگام اجرای پرسشنامه، بايد از آزمودنی خواسرته شرود تمرام    

 سخ دهد.سواالت را پا

 51ای برابر باشد. بدين معنی که کسانی که نمره تراز شدهمی 11و انحراف معیار  51ها، دارای میانگین آزمون در تمام مقیاس

ای برابر میانگین گروه گواه )سالم( دارند. در ضمن، اعتبار و روايی فرم ايرانی )کوتاه( نیز قابل قبول است) اعتبار گیرند، نمرهمی

 (.1357)اخوت و دانشمند؛  است(81/1تا  71/1بین 

 گذارینمره

 نمايد.در گزينه مربوطه )بلی يا خیر( مشخص می ×ها را با زدن عالمت آزمودنی پاسخ سوال

های مختلف )برای هر مقیاس يک کلید جداگانه( با پاسخنامه مطابقت داده شرده و نمررات خرام    بعد از تکمیل آزمون، کلید مقیاس

 آيد.رخ روانی عالمت گذاری شده و نمرات استاندارد شده )نهايی( بدست میدر مرحله بعد نمرات خام ، روی نیم آيد.بدست می

های سنی براالتر از  های گوناگون اين پرسشنامه در گروهتوان اجرا نمود. فرماين پرسشنامه را هم بطور فردی و هم بطور گروهی می

 کالس تحصیالت هستند، قابل استفاده است. 8سال و يا افرادی که حداقل دارای  16
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 "ون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد.حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بد"
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