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 1394بهار ، اولي شماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  رسشنامه ساختارمند تعيين مزاج سرشتي و عرضيپارزيابي پايائي و روائي  طراحي و

  
  د مهديه عليزاده، ج ، فاطمه قديمي*الف ب حميدرضا شيخ روشندل

  
  .استاد تغذيه درطب سنتي، دانشكده طب سنتي ارمنستان، تهران، ايران الف

 .استاد تغذيه در طب سنتي، دانشگاه آزاد طب جايگزين، كلكته، هندوستان ب
 .مدير عامل، مؤسسه تحقيقاتي پژوهشي علوم تغذيه و طب سنتي طعام اسرار، تهران، ايران ج

  .محقق، مؤسسه تحقيقاتي پژوهشي علوم تغذيه و طب سنتي طعام اسرار، تهران، ايرانكارشناس تغذيه و  د
  

  چكيده
در حـال حاضـر   . شناسـي اسـت   طب سنتي ايران بر پايه تجارب هزاران ساله استوار بوده و اساس طب سنتي نيز مزاج :سابقه و هدف

در .دهنـد  سنتي بر پايه تجارب شخصي اين اقدام را انجـام مـي   ايها وجود ندارد و اطب اي براي شناخت مزاج هيچ روش استانداردشده
  .شده استتشخيص مزاج تدوين، استانداردسازي و ارزيابي  منظور اي به پرسشنامه طب سنتي با استفاده از منابعاين مطالعه 

. سؤاله مجزا تـدوين شـد   56و  26ترتيب دو پرسشنامه  منظور تعيين مزاج سرشتي و عرضي به براساس مرور منابع، به :ها مواد و روش
ها در يـك مطالعـه پـايلوت بـر      پايائي پرسشنامه. نظر طب سنتي مورد تأييد قرار گرفت ها توسط پنج صاحب روائي محتواي پرسشنامه

 Inter(اي  خوشـه  آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي بـين  هاي منظور تعيين پايائي شاخص به. بيمار مورد ارزيابي قرار گرفت 15روي 

Cluster Correlation (كـار   منظور ارزيابي سهولت و كـارائي و بيـان نتـايج بـه     بيمار به 197پس از آن پرسشنامه بر روي  .شد محاسبه
  .گرفته شد

مقـدار همبسـتگي   و ) p<0.001( 0,852و  0,912ترتيـب   بـه سرشـتي  و شـاخص آلفـاي كرونبـاخ بـراي پرسشـنامه عرضـي       : ها يافته
 يـك  تمام انواع مـزاج مورد  در مورد پرسشنامه سرشتي درو  0,9هر مزاج باالتر از درمورد براي پرسشنامه عرضي ) ICC(اي  خوشه بين

ارزيـابي شـدند، حـال آنكـه فراوانـي      از زنان مورد مطالعه داراي مزاج بلغـم از نظـر سرشـتي     درصد 85بيش از . ارزيابي شد%) 100(
  .طور نسبي بيش از زنان مشاهده شد هاي دم و صفرا در مردان به مزاج

خوبي مورد اسـتفاده   كننده به تواند در تعيين وضعيت مزاج بيماران مراجعه شده مي رسد پرسشنامه تدوين نظر مي به :گيري بحث و نتيجه
هاي ديگر بيماران و در مقايسه بـا ديگـر معيارهـاي ارزيـابي مـزاج و       رسشنامه بر روي گروهانجام مطالعات تكميلي با اين پ. قرار گيرد

  .شود دنبال اصالح مزاج توصيه مي همچنين در مقايسه با نتايج به
  .شناسي، مزاج سرشتي، مزاج عرضي، ارزيابي پرسشنامه مزاج :ها كليد واژه

  

  

  :مقدمه
طب سنتي از دير باز در تمام جهان مورد توجه قرار داشـته  

هاي طب سنتي  و در كشور ما نيز بسياري از مردم براي مراقبت
براساس مباني طب سنتي ظـاهر  ). 1،2(كنند  مراجعه كرده و مي

هـاى ظـاهرى و    اجسام باتوجـه بـه شـباهت   ) خواص فيزيكى(
جامـدات،  : شـود  بنـدي مـي   هاي مختلف طبقه فيزيكى به حالت

نمايندة آنها خاك با صفت سردى و خشكى، مايعـات، نماينـدة   
، نمايندة آنهـا  )بخارات(آنها آب با صفت سردى و ترى، گازها 

 93دي  : افتيدر خيتار

 93بهمن : تاريخ پذيرش
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 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  24

با صفت  هوا با صفت گرمى و ترى و نيروها، نمايندة آنها آتش
  ).3،4،5(گرمى و خشكى

حـرارت و   "دو متضـاد  براساس نظر متقدمين صفات دوبـه 
اسـاس سـاختمان جهـان را     "رطوبـت و خشـكى   "و "برودت

نوعى اين صـفات چهارگانـه را    همه اجسام به. دهند تشكيل مى
در وجود خود دارند، ولى در هر جسم يك يا چنـد صـفت يـا    

نسان نيز مركّـب از مـاده و   ا). 3،7(عنصر، غالب و نمايان است 
خاك، باد، آتـش و  ) ركن(از چهار عنصر "ماده ".صورت است

كوشد تا  اى است كه مى مجموعه "صورت "هوا تشكيل شده و
از . عناصر را در كنار هم نگه دارد و پيوند بين آنها را حفظ كند

منظور در كنار  آنجاكه عناصر بالطبع ناسازگار هستند، صورت به
اشتن آنها بايد انرژى صرف كرده و تـالش و كوشـش   د هم نگه

 "در اين ميان وظيفة طبيب اين است كه در هنگـام لـزوم،  . كند
را يارى دهد تا با قدرت و تالش بيشـترى در جهـت    "صورت

  ).4،8(در كنار هم بكوشد) اركان(حفظ عناصر 
شده پس از طى مراحلى، تبديل به مواد  مواد غذايى مصرف

: اخـالط چهارگانـه عبارتنـد از   . شـوند  مى "خلط "سيالى به نام
 صـفرا (،   Phlegm)   بلغـم (  Blood ) ( خون(

(Yellow bile   و) سـودا 

(Black bile)3،4،9(.  
رسد كه منظور از عناصر اربعه،  چنين به نظر مىعناصر(در بدن انسان اركان 

نمايانگر دو كيفيت مـاده و  شده است كه نشانه و  عناصر مادى نبوده، بلكه مجرّداتى را شامل مى
در هريـك از  . بايد بين اين مجردات و خاك و آب و آتش و هوا فرقى قايل شد. اند انرژى بوده

ى يك عنصر بر سـه عنصـر ديگـر،     عناصر اربعه، سه عنصر ديگر وجود دارد كه به تناسب غلبه

اى هسـتند كـه اجـزاى     اجسام ساده )نام عنصر غالب بر آن نهاده شده اسـت 
دهنـد و   ليه بـدن انسـان و ديگـر موجـودات را تشـكيل مـى      او

توان آنها را به اجزايى كه از لحاظ شكل ظـاهرى متفـاوت    نمى
بر اثر اخـتالط عناصـر بـا يكـديگر، انـواع      . هستند، تقسيم كرد

وجـود   بـه  -كه از نظـر صـورت گونـاگون هسـتند     -موجودات
 ).4،5،10(آيند مى

، تـأثير   )معناى تركيب كردن و درهم ريخـتن  ، از مصدر مزج به Diathesis  (مزاج
چنانكـه ابـو   . چهارگانه اسـت ) اركان(متقابل اثر متضاد عناصر 

مـزاج حالـت فعاليـت كـل      (مزاج: گويم":علي سينا در اين مورد ميگويد
توان حالت تجمـع و تفـرق انـرژى و رطوبـت و      گرمى و سردى را مى. بدن يا اجزاء بدن است

عبارت از چنان كيفيتى است كـه   ) تى از ماده دانستكننده حاال خشكى را بيان
در  ".آيـد  وجود مـى  از واكنش متقابل اجزاى ريز مواد متضاد به

اين واكنش متقابل، بخش زيادى از يك يا چند مـاده بـا بخـش    
آميزنـد، بـرهم تـأثير     زيادى از ماده يا مواد متخـالف بـاهم مـى   

شود كه آن  مىكنند و از اين آميزش كيفيت متشابهى حاصل  مى
 ).3،4،5(اند را مزاج ناميده

تــر هرگــاه اركــان در مقــادير مختلــف و  عبــارت ســاده بــه 
هاي جديدى ايجاد  هاى نابرابر باهم تركيب شوند، كيفيت نسبت

عناصـر جهـت ايجـاد    ). 4(هـا هسـتند   كنند كه همـان مـزاج   مى
بيشـترين تمــاس بــا يكــديگر، بــه ذرات بســيار ريــزى تقســيم  

ـ     . شوند مى ازه هنگامى كه اين ذرات بـرهم اثـر كننـد، كيفيتـى ت
از . گيـرد  آيد كه سراسر ذرات عناصر را در بـر مـى   وجود مى به

گرمـى، سـردى،   (آنجايى كه عناصر داراى چهار كيفيت هستند 
شده  شده يا تجزيه ، پس مزاج جسم تازه تشكيل)خشكى و ترى

  ).3،5،11،12(نيز ما حصل اين چهار كيفيت است
  :اند بندي شده ها به دو گروه طبقه مزاج

ت   : ي معتـدل ها مزاج -1 هـاي متضـاد بـا     كـه در آنهـا كيفيـ
  .اند ها و مقادير برابر تركيب شده نسبت
كـه بـه دو صـورت قابـل تعريـف      : هاي نامعتـدل  مزاج -2
  :هستند

كه در آنها مزاج بـه يكـى از   : هاي نامعتدل ساده مزاج -الف
انـواع ايـن نـوع مـزاج     . هاي متضاد گرايش بيشترى دارد كيفيت

  . اند سرد، خشك و تر تعريف شده صورت مزاج گرم، به
كه در آنها مـزاج بـه دو كيفيـت    : مزاج نامعتدل مركّب -ب

: انواع اين مزاج عبارتند از. متضاد گرايش بيشتر پيدا كرده است
مزاج گرم و خشك، مزاج گرم و تـر، مـزاج سـرد و خشـك و     

هشت : بنابراين در مجموع نه مزاج وجود دارد. مزاج سرد و تر
  ).4،5،6،7،9،10(امعتدل و يك نوع مزاج معتدلنوع مزاج ن
اگر انـدر گرمـى و سـردى    ": گويد كه جرجاني مي همچنان

معتدل آيد و خشكى بر ترى غلبه كنـد، گوينـد مـزاج خشـك     
است و اگر ترى بر خشكى غلبه كند گويند مـزاج تـر اسـت و    
اگر اندر ترى و خشكى معتدل آيد و گرمى بر سردى غلبه كند 

رم است و اگر سردى بر گرمى غلبه كنـد گوينـد   گويند مزاج گ
ها مزاج مفرد گويند و اين چهار  اين نوع مزاج. مزاج سرد است

مزاج مفرد است و بيرون ازين چهار مفرد نيست، از بهـر آنكـه   
اركان فزون از چهار نيست و هرگاه كه هيچ صورت برابر نيايد، 
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  25 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

ب لكن دو صورت غالب آيد و دو مغلـوب، چهـار مـزاج مركـ    
پديد آيد، گرم و خشك، و گرم و تر، و سرد و خشك، و سـرد  

پـس انـواع مـزاج نـه      .و تر، بيرون از اين مزاجى ممكن نيست
 )5("بيش نيست، يكى معتدل، چهار مفرد و چهار مركب

پزشكان طب سنتى براى شناسايى حاالت مزاجى افـراد، از  
 لمس كردن؛ توجه به مقدار ماهيچه: روش هاي مختلفي شامل 

هـا؛   و چربى بدن؛ معاينه موى فرد؛ رنگ پوسـت؛ شـكل انـدام   
عنـوان مثـال سـرعت     به(هاى فرد  مقدار خواب و بيدارى؛ كنش

ها، سـرعت در   رشد، سرعت رستن موها، سرعت رويش دندان
هـا و   ؛ دفع مـواد زايـد؛ كـنش   ...)گفتن، پيوستگى كالم و  سخن
االتى از عنوان مثـال توجـه بـه حـ     به(هاى قواى نفسانى  واكنش

...) بينـى، تنبلـى و    پردازى، خوش شرمى، خيال قبيل زرنگى، بى
استفاده كرده اند كه هركدام نمايندة يك يا چند حالـت مزاجـى   

  ).5،6،7،11،13،14(هستند
هـايى بـا    دستگاه نوروهومورال هر فـرد در عـين مشـابهت   

بـه او  ) ژنتيـك (طور ارثـى   ديگران، داراى امتيازاتى است كه به
و واكنش او را در مقابل عوامل بيرونى و درونـى تنظـيم   رسيده 

 " مـزاج  "به اين مشخصـات در اصـطالح طـب سـنّتى    . كند مى
  ).7،16،17،18(گويند مى

درمورد انواع مزاج بايد به فعاليـت دسـتگاه نوروانـدوكرين    
ريـز و سلسـله    اشاره كرد، كه دستگاهى متشـكل از غـدد درون  

ب سنتي اين دو باهم در براساس نظريات ط. اعصاب بدن است
هـا و تحريكـات    ارتباط بسيار نزديك بـوده و توسـط هورمـون   

خود، كليه اعمال حياتى و فعـل و انفعـاالت شـيميايى بـدن را     
بروز هـر عمـل حيـاتى    . كنند تحت نظر مستقيم خود كنترل مى

توأم با يك سرى فعل و انفعاالت اسـت كـه تقريبـا همـه ايـن      
هـر قـدر ايـن فعـل و     . كننـد  مـى اعمال در بدن توليد حـرارت  

تـر و شـديدتر انجـام گيـرد، مقـدار       انفعـاالت شـيميايى سـريع   
در گذشـته افـرادى كـه    . شود، بيشتر است حرارتى كه ايجاد مى

تيروييد آنها در حد اعتدال بـود را صـاحب مـزاج      فعاليت غده
افرادى كـه متابوليسـم پايـه بـااليى داشـتند      . خواندند معتدل مى

مزاج و  گرم) در اثر فعاليت بيش از حد غده تيروييد براي مثال(
  ).6،17،18(اند اشخاص با متابوليسم پايه پايين را سردمزاج گفته

هـاى سـردى، گرمـى،     كند كه حالت فرضيه ديگرى بيان مى
  تواند در ارتباط با چگـونگى عملكـرد غـده    ترى و خشكى مى

بـدين  . باشـد آدرنال و اثرگذارى آن بر فعاليت سيسـتم ادرارى  
صورت كه در پركارى اين غده كه جذب سديم و آب از طريق 

شـود و   يابد، فرد دچار مزاجى گرم و تر مـى  ها افزايش مى كليه
شود، فرد مزاجـى   كارى آن، كه آب زيادى از بدن دفع مى در كم

  ).17،18(كند سرد و خشك پيدا مى
همچنين براساس فرضيه ديگـرى، اثـر غـذاها بـر سيسـتم       
كننـده سـردى و    نوعى بيان تواند به اتيك و پاراسمپاتيك مىسمپ

، بـا  )آدرنرژيـك (گرمى آنها باشد، تحريك سيسـتم سـمپاتيك   
بودن غذا و تحريك  مزاج دهنده گرم پذيرى نشان افزايش تحريك

سيستم پاراسمپاتيك با ايجاد سستى و رخوت عمـومى عـاملى   
  ).18، 14،15،17(براى سردمزاجى غذا است

برخى از محققان با ذكر اثر غـذاها بـر كـاهش يـا     همچنين 
و يا كاهش يا افـزايش فشـار خـون درصـدد       افزايش قند خون

  ).18(اند توضيح اثر سردى و يا گرمى غذاها بوده
كننـده اثرگـذارى    هـاى ذكرشـده، توجيـه    يك از فرضيه هيچ

از آنجـا كـه هـيچ غـذايى باعـث      . غذاها بر مزاج انسان نيسـت 
ـ    در يـك ديـدگاه ديگـر    . شـود  دن نمـى كاهش سـطح انـرژى ب

توان تا حدودى بـه   بودن يك غذا را مى مزاج سردمزاج و يا گرم
يـا بـازى   ) اسـيدوز (خاصيت آن غذا در توليد محـيط اسـيدى   

 PHبراسـاس نـوع تغييـرى كـه غـذا در      . منطبق كرد) آلكالوز(
مزاج تقسيم  كند به سردمزاج يا گرم محيط داخلى بدن ايجاد مى

خـون،   PHجه به اثرات سريع مواد غذايى در تغيير شود و باتو
، 14،15(رسد نظر مى تر به اين فرضيه درمورد مزاج غذاها منطقى

16،18.(  
ديگر نيز تعريف شده است، مزاج جبلّـي كـه   مهم دو مزاج 

كـه   اسـت فرد از بدو تولدش داراي حرارت و رطوبت غريزي 
. گوينـد  به آن مزاج اصلي يا جبلي يا سرشتي يا مـادرزادي مـي  

چنانكه حكيم مصلح و طبيب نوآور، مرحوم ميرزا محمـد تقـى   
و ملقـب بـه ملـك االطبـاء،     » حاجى بابـا «شيرازى، معروف به 

مزاج جبلّى، يعنى در ابتداى تكون، اين انسان بر چـه  ":گويد مي
  ).4("مزاجى خلق شده است
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مــزاج عرضــي كــه فــرد در دوران عمــر خــود نــوع ديگــر 
شـود و بـه    غيره دچار آن مـي  ها و واسطه مشكالت و بيماري هب

  ).4،5(گيرد هاي مزاج جبلّي خود فاصله مي اين واسطه از اندازه
براساس تجارب هزاران ساله طـب سـنتي ايـران و اسـاس     

شناسي است، وجود يـك ابـزار مناسـب بـا      طب سنتي كه مزاج
منظور ارزيابي مزاج افراد ضـروري   ئي قابل قبول بهروائي و پايا

رسـد كـه در زنـدگي پيشـينيان      نظر مـي  چنين به. رسد نظر مي به
گير بـوده كـه زحمـت تشـريح      شناسي آنقدر عادي و همه مزاج

گير آن را بـه خـود    جزئيات روش ارزيابي و تدوين ابزار اندازه
اد به آن اشـراف  سو گويي كه تمام مردم از باسواد و بي. اند نداده
  ).14،15،16(اند داشته

تواند  باتوجه به اينكه فقدان يك روش ارزيابي استاندارد مي
گيـري و مـداخالت بعـدي شـود و      منجر به اختالف در نتيجـه 

اي براي شناخت  شده در حال حاضر هيچ روش استاندارداينكه 
اطبـا سـنتي    اغلبو  گير ارائه نشده است صورت همه بهها  مزاج

سعي بر آن . دهند بر پايه تجارب شخصي اين اقدام را انجام مي
يك مختلف طب سنتي با استفاده از منابع  شد كه در اين مطالعه

ــه  ــتاندارد ب ــنامه اس ــدوين  پرسش ــزاج ت ــور تشــخيص م  و منظ
  .شوداستانداردسازي 

  
  :ها مواد و روش

ود منظور تدوين پرسشنامه با استفاده متون و كتـب موجـ   به
 .)3(ابـن سـينا  : قـانون فـي الطـب   :  در زمينه طب سنتي شـامل 

: ذخيـره خـوارزم شـاهي    .)4(محمد بن ذكريـاي رازي  :الحاوي
ميـر محمـد حسـين خـان عقيلـي      : مخزن االدويه .)5(جرجاني
 .) 9(علي بـن عبـاس اهـوازي   : الطبيه كامل الصناعه .) 8(علوي

مـد  مح: خالصـه الحكمـه   .)10(حكـيم ارزانـي  : مفرح القلـوب 
رساله «به ضميمه » تسهيل العالج« .)11(حسين عقيلي خراساني

 ،)7(از تأليفات حكيم ميرزا محمد تقى شـيرازى » حافظ الصحة
هـاي   جانبه قرار گرفته و براساس انواع مـزاج  مورد بررسي همه

هـاي مـرتبط بـا هـر مـزاج       شده در اين منـابع و حالـت   تعريف
طبق منابع موجـود   كهاز آنجا . دشسؤاالت پرسشنامه استخراج 

هاي مختلف  اجسام و عناصر موجود در بدن انسان داراي حالت
بنــابراين ســؤاالت پرسشــنامه متفــاوت هســتند، هــاي  در مـزاج 

هاي مختلف هر يـك از عناصـر و اجسـام بـدن      براساس حالت
هـاي چهارگانـه در    هاي مختلف مرتبط با مـزاج  انسان و حالت

  .دشتدوين  آنها
جبلّـي و  يا سرشـتي (گـروه مـزاج و طبـع     براساس منايع دو

پرسشـنامه مسـتقلي    لـذا  ،مورد توجه قرار گرفته است) عرضي
پرسشـنامه اول  . براي ارزيابي هر يك از دو مزاج تعريـف شـد  

سـؤال شـامل    26ي يـا سرشـتي از   لـ بمنظور ارزيابي مزاج ج به
، رنـگ مـو در سـر    )مناطق پوشـيده (ارزيابي رنگ پوست بدن 

، ساختار مو در سـر، سـاختار كلـي    )نوجواني دوران كودكي و(
قرص صورت، اندازه بلنداي پيشاني، نسـبت انـدازه چشـم بـه     
صورت، رنگ مردمك چشم، تركيب سـفيدي چشـم، سـاختار    

  ، انـدازه بينـي، وضـعيت    )قبل از هرگونـه عمـل جراحـي   (بيني 
ها، شكل لب، اندازه لب، شكل دهـان،   هاي بيني، شكل گونه پره

صورت، اندازه زبان، شـكل چانـه، طـول      هان بهنسبت اندازه د
، شـكل  )در دماي معمـولي (گردن، قطر گردن، وضعيت عروق 

هـا، طـول شـانه و     ها، ظاهر شانه هاي بازو، شكل دست ماهيچه
در اين پرسشـنامه هـر يـك از سـؤاالت     . دشقطر شانه تشكيل 

هاي چهارگانـه   هاي مختلف مرتبط با يكي از مزاج داراي حالت
اي  دم، بلغم و سودا بوده و درواقع سـؤاالت چهارگزينـه  صفرا، 

نحـوه  . توانـد داشـته باشـد    مـي بوده و هر سؤال تنها يك پاسخ 
مزاجي اسـت  براساس اين پرسشنامه  مزاج سرشتي فردارزيابي 
. هاي آن وجود داشته است گانه حالت 26سؤاالت  بيشتركه در 

هاي مختلف  در حقيقت مزاج داراي بيشترين فراواني در حالت
گانه مزاج سرشتي غالب تعريـف شـده    26هاي  مرتبط با سؤال

  .)1جدول ضميمه (است 
نظـران   روائي محتواي اين پرسشنامه توسط گـروه صـاحب  

متخصص طب سنتي ارزيابي شد و كليه سـؤاالت   5متشكل از 
هاي مرتبط بـا هـر مـزاج در هـر سـؤال توسـط تمـام         و حالت

لـذا توافـق كامـل تمـامي     . متخصصين مورد تأييد قرار گرفـت 
هـاي مـرتبط بـا آن     متخصصين مبناي انتخاب هر سؤال و گزينه

  .بوده است
و براسـاس   منظور ارزيابي مزاج عرضي پرسشنامه دوم بهدر 
شده در كتـب   گيري پيشنهاد كردن تمامي موارد قابل اندازه لحاظ
گروه بررسي  5سؤاالت در . در نظر گرفته شدسؤال  56 مرجع،
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  همكارانشيخ روشندل و            

  27 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

 8سوال، بررسـي گرايشـات گوارشـي بـا      7گرايشات حسي با 
سوال، بررسي گرايشات  15سوال، بررسي گرايشات رفتاري با 

هـا در وضـعيت    سوال و وضعيت ابتال به بيمـاري  25پنداري با 
ــوني طبقــــ  ــدند  هكنــ ــدي شــ ــؤال داراي  . بنــ ــر ســ   هــ

هـا و طبـايع    ارگانـه منتسـب بـه يكـي از مـزاج     چههاي  حالت
طبق منابع طـب سـنتي   . است، دم، بلغم و سودا چهارگانه ضفرا

هر انسان از يك تركيب صد در صدي شـامل انـواع چهارگانـه    
و درواقع مزاج هر فرد از مجمـوع چهـار    شود تشكيل ميمزاج 

 اسـت و هاي مختلف و با مجموع مسـاوي صـد    مزاج به نسبت
هـاي چهارگانـه، مـزاج     مزاج داراي باالترين سهم از بين مـزاج 

بنـابراين در   ،)4،5،6(كنـد  مشخص مـي  فردرا در لب غاعرضي 
حالت متعادل فرضي كه در آن از هر چهـار مـزاج در بـدن بـه     

 25نسبت مساوي وجود دارد سهم هر يك از مزاج ها مسـاوي  
از آنجا كه عناصر و اجسـام مختلـف سـهم    . درصد خواهد بود

، دهنـد  متفاوتي در تعيين مزاج عرضي به خـود اختصـاص مـي   
گانه برحسـب   5اهميت هر بخش و مجموعه سواالت  بسته به

براسـاس  (گرايشات مختلف در پرسشنامه، امتيازات هر بخـش  
طور متفاوت و به شرح ذيـل   به) مرور منابع و توافق متخصصان

  :در نظر گرفته شد
داراي امتيـاز كـل    )سـوال  7شامل (گرايشات حسي  بخش

ـ   55,3 ررسـي  ، بخـش ب 9/7طـور مسـاوي   هو امتياز هر سـوال ب
و امتياز هر  9,6با امتياز كل ) سوال 8شامل (گرايشات گوارشي 

، بخـش بررسـي گرايشـات رفتـاري     2/1طـور مسـاوي   هسوال ب
ـ  11,5با امتياز كل ) سوال 15شامل ( طـور   هو امتياز هر سـوال ب

 25شـامل  (، بخـش بررسـي گرايشـات پنـداري     766/0مساوي
ـ     9,6با امتياز كـل  ) سوال  ور مسـاوي طـ  هو امتيـاز هـر سـوال ب
در (ها در وضعيت حـال   ، بخش وضعيت ابتال به بيماري384/0

  .5/3طور مساوي هو امتياز هر سوال ب14، با امتياز كل )گروه4
هـاي   در نهايت مجموع امتيازات بـراي هـر يـك از حالـت    

شده و مزاجـي كـه داراي    هاي چهارگانه محاسبه مرتبط به مزاج
غالب عرضي در نظر گرفتـه  عنوان مزاج  بيشترين امتياز باشد به

هـاي   ها از حالـت  در مورد تمام حوزه نيز در اين پرسشنامه. شد
ها  جز حوزه بيماري هب است،موجود تنها يك مورد قابل انتخاب 

 تواند چندين مورد را نيز انتخـاب  در وضعيت كنوني كه فرد مي
  .)2جدول ضميمه ( كند

العـه در دو  سازي پرسشنامه، مط پس از تأييد روائي و نهائي
ــه انجــام شــد ــه  . مرحل ــيش مطالع ــه پ ــدا در مرحل ، )Pilot(ابت

بيمار مـورد ارزيـابي قـرار     15پرسشنامه جهت اعتبارسنجي در 
براسـاس آزمـون و   منظور ارزيابي پايائي پرسشـنامه   گرفت و به

روز بعـد در همـان افـراد     15گيري  تكرار اندازهدوباره آزمون، 
هاي عرضي و  ائي دروني پرسشنامهمنظور تعيين پاي به. انجام شد

منظـور تعيـين پايـايي     سرشتي از شاخص آلفاي كرونبـاخ و بـه  
 Inter Cluster(اي  خوشه ها از ضريب همبستگي بين پرسشنامه

Correlation (منظور تعيين ميزان توافق در تعيين  به. استفاده شد
مزاج افراد مورد مطالعه در پـيش و پـس آزمـون براسـاس     نوع 

  .دشها آماره كاپا محاسبه  مهپرسشنا
پس از تأييد پايائي پرسشنامه در پيش مطالعـه، بررسـي بـر    

كننده به كلينيك تغذيه سيب انجام شد،  بيمار مراجعه 197روي 
تـرين   بـرآورد شـايع  اين بخش از مطالعه براسـاس  حجم نمونه 
و دامنـه قابـل قبـول     درصد 5با خطاي  درصد 50مزاج در حد 

ــبه  درصـــد 10 ــه . دشـــمحاسـ معيارهـــاي ورود بـــه مطالعـ
از مطالعـه   جسـال و سـالم و خـرو    70الي  12كنندگان  مراجعه

بــا توجــه بــه ســال و بيمــار  70ســال و بــاالي  12افــراد زيــر 
در هاي مزاج در بيماري، و امكان پاسخگوئي نا مناسـب   تفاوت

گيري آسان بوده و تمـامي افـراد تـا     روند نمونه. نظر گرفته شد
هر دو بخش پرسشـنامه  . ونه وارد مطالعه شدندتكميل حجم نم

درمـورد  . دشـ همراه اطالعات دموگرافيـك بيمـاران تكميـل     به
 25شاخص توده بدني، افراد با شـاخص تـوده بـدني كمتـر از     

عنـوان   بـه  30تا  25عنوان طبيعي، افراد با شاخص توده بدني  به
عنـوان   بـه  30اضافه وزن و افراد با شاخص توده بدني باالتر از 

هـاي   منظور توصـيف خصوصـيت   به .چاق در نظر گرفته شدند
ترتيب از درصـد و ميـانگين و انحـراف معيـار      كيفي و كمي به

منظور بررسي ارتباط متغيرهـاي كيفـي بـا مـزاج      به. استفاده شد
منظور بررسي ارتبـاط متغيرهـاي    بيماران از آزمون كاي دو و به

ن آناليز واريانس اسـتفاده  گيري شده از آزمو كمي با مزاج اندازه
دار در نظـر   معنـي  از نظـر آمـاري   0,05كمتـر از   P value. شد
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نسخه ،  SPSSافزار  ها توسط نرم تجزيه و تحليل داده. گرفته شد
  .انجام شد 20,0

  
  :ها يافته

در بررسي پايائي پرسشنامه ميزان شاخص آلفـاي كرونبـاخ   
ــادل    ــي مع ــنامه عرض ــراي پرسش ــن  و) p<0.001( 0,912ب اي

) p<0.001( 0,852شاخص درمورد پرسشنامه سرشـتي معـادل   
آزمــون و  براســاس ارزيــابي همبســتگي در پــيش. دشــبــرآورد 

درمــورد ) ICC(اي  خوشــه آزمــون مقــدار همبســتگي بــين پــس
شـده بـراي هـر مـزاج      پرسشنامه عرضي درمورد امتياز محاسبه

 جـدول (د شـ  و از نظر آماري معنـي دار محاسـبه   0,9باالتر از 
درمورد پرسشنامه سرشتي از آنجا كه سؤاالت داراي  ،)1شماره 

ماهيت اليتغير بوده و امتيـازدهي در طـول زمـان ذاتـاً تغييـري      
نخواهد داشت، شاخص همبستگي درمـورد تمـام انـواع مـزاج     

 ).نتايج نمايش داده نشده است(ارزيابي شد %) 100(

  
) ICC(اي  خوشه مقدار همبستگي بين: 1جدول شماره

درمورد انواع مزاج براساس پرسشنامه عرضي مورد مطالعه 
  در پيش و پس آزمون

 ICCP valueتعداد امتياز مزاج

 >9670,001. 15 صفرا

 >9010,001. 15 دم

 >9380,001. 15 بلغم

 >9860,001. 15 سودا

  
منظور بيان مقـدار توافـق غيرشانسـي در     مقدار آماره كاپا به

مورد مطالعه در پيش و پـس آزمـون درمـورد    تعيين مزاج افراد 
ــادل  ــنامه عرضـــي معـ ــورد ) p<0.001( 0,901پرسشـ و درمـ

  .دشبرآورد  1پرسشنامه سرشتي معادل 
بيمـار   197افراد مورد مطالعه در مرحله دوم بررسي شـامل  

. مـرد و مـابقي زن بودنـد   %) 7,1(نفـر   14بود كه از اين تعداد 
 36,6)11,8(مـورد مطالعـه   سن افـراد  و انحراف معيار ميانگين 

 66 ترين فـرد  ساله و مسن 13ترين فرد مورد مطالعه  جوان. بود
ميانگين شاخص توده بـدني در افـراد مـورد مطالعـه      .ساله بود

  . بود 28,4)4,9(
 40تـا   25سـاله،   25هاي سني به افراد زير  بندي گروه دسته

بررسـي   سال انجام شد، فراواني افراد مورد 40ساله و باالتر از 
ــروه  ــن زيرگ ــه  در اي ــا ب ــب  ه و  86%)43,7(، 32%)16,2(ترتي

فراواني افراد با شاخص توده بدني طبيعي، . نفر بود %79)40,1(
و  77%)39,1(، 51%)25,9(ترتيب معـادل   اضافه وزن و چاق به

  .نفر بودند %69)35,0(
هـاي   وضعيت مزاج افراد مورد مطالعه براسـاس پرسشـنامه  

 2مـراه ارتبـاط آن دو در جـدول شـماره     ه سرشتي و عرضي به
  . ارائه شده است

  
فراواني انواع مزاج براساس دو پرسشنامه  -2جدول شماره 

  عرضي و سرشتي در افراد مورد مطالعه

 مزاج
 سرشتي

 مجموع سودا بلغم دم صفرا

عرضي

 صفرا
0 3 48 0 51 

0.0%5.9% 94.1%0.0%100.0%

 دم
3 9 62 1 75 

4.0%12.0%82.7%1.3%100.0%

 بلغم
1 5 24 0 30 

3.3%16.7%80.0%0.0%100.0%

 سودا
1 4 32 4 41 

2.4%9.8% 78.0%9.8%100.0%

 197 5 166 21 5مجموع

2.5%10.7%84.3%2.5%100.0%

  
بررسي ارتباط متغيرهاي مستقل مورد مطالعه با انواع مـزاج  

 3سرشتي و عرضي در جـدول شـماره   هاي  براساس پرسشنامه
شود رابطه جنسيت با  گونه كه مشاهده مي همان. ارائه شده است

 ددرصـ  85دار بوده و بيش از  مزاج سرشتي از نظر آماري معني
از زنان مورد مطالعه داراي مزاج بلغم از نظر سرشـتي ارزيـابي   

در ارزيـابي  هـاي دم و صـفرا    اند، حال آنكه فراواني مـزاج  شده
طور نسبي بيش از زنان مشاهده شده  در مردان بهاج سرشتي مز
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آمده با پرسشنامه عرضي ارتبـاط   لعم براساس ارزيابي به. است
  .داري ميان مزاج و جنسبت مشاهده نشد معني

داري را چه در ارزيابي  چاقي در ارتباط با مزاج ارتباط معني
ارتبـاط آمـاري هـم در     نبـود . سرشتي و چه عرضي نشان نداد

شـاخص تـوده بـدني    كيفي و عنوان يك متغير  چاقي بهارزيابي 
سن افراد مـورد مطالعـه    .وجود داشتكمي  عنوان يك متغير به

شـده و چـه ارزيـابي كمـي بـا مـزاج        بندي چه در ارزيابي دسته
امـا   ،دار آماري نشان نداد براساس ارزيابي سرشتي ارتباط معني

ي كمي و كيفي با مـزاج براسـاس ارزيـابي    سن در هر دو ارزياب

كـه افـراد    نحـوي  بـه . دار آمـاري نشـان داد   عرضي ارتباط معني
تر بيشتر در  هاي صفرا و دم و افراد مسن تر بيشتر در مزاج جوان

دار آماري با  مقدار وزن ارتباط معني. اند مزاج سودا ارزيابي شده
دار آماري  عنياما قد ارتباط م ،مزاج سرشتي و عرضي نشان نداد

  گونـه كـه در جـدول مشـاهده      همان. با مزاج سرشتي نشان داد
از سـودا بـه صـفرا تمايـل      سرشتي شود با افزايش قد مزاج مي

دار بـوده اسـت    دهد كه اين روند از نظر آماري معنـي  نشان مي
)p<0.001.(  

  

  آزمون آناليز واريانس **آزمون كاي دو *بررسي ارتباط مزاج سرشتي و عرضي با متغيرهاي مورد مطالعه  -3جدول شماره 
مزاج

 متغير

 عرضي سرشتي

P value سودا بلغم دم صفراP value سودا  بلغم دم  صفرا

 جنسيت
(%0.0)0 (%64.3)9(%21.4)3(%14.3)2 مرد

0.012*
5(35.7%)6(42.9%)0(0.0%) 3(21.4%)

0.399* )%20.8)38(%16.4)30(%37.7)69(%25.1)46(%2.7)5(%85.8)157(%9.8)18(%1.6)3 زن

 چاقي

(%5.9)3(%78.4)40(%13.7)7(%2.0)1 طبيعي

0.261*

11(21.6%)21(41.2%)9(17.6%)10(19.6%(
0.805*  اضافه وزن يا

 چاق
4(2.7%)14(9.6%)126(86.3%)2(1.4%)40(27.4%)54(37%)21(14.4%)31(21.2%)

 سن
<25 1(3.1%)5(15.6%)26(81.3%)0(0.0%)

0.600*

13(40.6%)13(40.6%)5(15.6%)1(3.1%) 
0.001* 25-40 2(2.3%)8(9.3%)75(87.2%)1(1.2%)23(26.7%)38(44.2%)14(16.3%)11(12.8%)

>40 2(2.5%)8(10.1%)65(82.3%)4(5.1%)15(19.0%)24(30.4%)11(13.9%)29(36.7%)

 سن

 ميانگين

)انحراف معيار(

34.8(10.9)35.0(11.0)36.6(11.6)46.2(6.9).256**34.0(11.8)35.4(11.7)35.0(9.5)43.3(9.7)<.001**

**188.(12.7)74.0(13.4)72.1(14.5)76.0(16.5)78.8**224.(13.1)63.8(14.5)75.7(13.5)77.3(23.0)81.5 وزن

**524.(8.0)162.8(5.3)161.6(6.7)163.2(7.9)164.0**001.>(8.4)157.2(6.9)162.6(5.1)166.0(8.3)173.2 قد

شاخص توده
 بدني

26.9(6.5)28.0(4.5)28.6(5.0) 25.6(3.8).496**29.3(5.6)28.5(4.9)27.6(4.9)27.9(4.5).436**

  
  :بحث

هاي  هاي پايائي آزمون در مطالعه حاضر با توجه به شاخص
تـوان   منظور ارزيابي مزاج سرشتي و عرضي مي مورد استفاده به

هاي مذكور از اعتبار خـوبي   گيري كرد كه پرسشنامه چنين نتيجه
  . گيري نوع مزاج برخورداراند از نظر تكرارپذيري در اندازه

رسشنامه سرشتي در بررسي جمعيت مورد مطالعه براساس پ
هاي دم و صفرا در مردان و بلغم در زنان بيشـتر مشـاهده    مزاج

توجه به تفاوت موجود در ميان مـزاج   شده است كه اين يافته با
مردان با زنان كه مزاج مردان به قيـاس بـا مـزاج زنـان گـرم و      

هاى مـردان انـدر همـه كارهـا      خشك است و بدين سبب قوت
به قياس با مزاج مـردان سـرد و تـر     و مزاج زنان  تر بوده  فزون

  ).2،4،6،8،9،11(باشد، با منابع طب سنتي انطباق دارد 
در مطالعه حاضر ميان چاقي در افراد مطالعـه و نـوع مـزاج    

داري مشـاهده   چه از نوع سرشتي و چه عرضـي ارتبـاط معنـي   
طور مكرر اشاره شده اسـت   در منابع طب سنتي به. نشده است
ميـزان چربـي بـدن بـيش از     ) بلغم(و تر  هاي سرد كه در مزاج
، لذا اين يافته در مطالعه حاضر با منـابع  )9(ها است  ديگر مزاج

تـوان بـه    در اين عدم همخواني مي. طب سنتي همخواني ندارد
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اين نكته اشاره داشت كه بيشتر افـراد جامعـه مـورد مطالعـه از     
  .اند برده مشكل چاقي و اضافه وزن رنج مي

حاضر نوع مزاج سرشتي در ارتباط با سن ارتباط در مطالعه 
داري را نشان نداد، اما مزاج عرضي با سـن داراي ارتبـاط    معني
سـال و   40كه مزاج سودا در سن بـاالي   نحوي دار بوده، به معني

ايـن  . انـد  تر داراي بيشترين فراواني بوده مزاج دم در سنين پايين
وص ارتباط مـزاج بـا   شده در منابع در خص يافته با نكات اشاره

سن كه در آنها بيان شده است كه بـا تغييـر سـن مـزاج دچـار      
تواند فرد را از نظر سـالمتي دچـار    تحول شده و به طبع آن مي
  .)7،8(تحول كند همخواني دارد

در مقايسه پرسشـنامه حاضـر بـا نمونـه دكتـر مجاهـدي و       
سـؤاله   39كه در مطالعـه خـود يـك پرسشـنامه     ) 19(همكاران

اند بايد اشاره داشت كه ابزار  ظور ارزيابي مزاج را ارائه كردهمن به
پيشنهادشــده در آن مطالعــه تفكيكــي در مــورد ارزيــابي مــزاج 
عرضي و سرشتي قائل نشده است، حال آنكه در مطالعه حاضر 

منظـور تعيـين مـزاج عرضـي و سرشـتي       دو پرسشنامه مجزا به
رمـان  تدوين شده است كه براسـاس مبـاني طـب سـنتي كـه د     

بيماران را مبتني بر ايجـاد تعـادل در مـزاج سرشـتي و عرشـي      
اي  توانـد از نظـر بـاليني و درمـانگري كـاربرد ويـژه       داند مي مي

گيـري آنهـا    وجـود برخـي از سـؤاالت كـه انـدازه     . داشته باشد
سختي ممكن بوده و يا در شرايط مختلـف بـا اخـتالف نظـر      به

ـ  بسيار بين افراد در شرايط ثابت مي د ارزيـابي شـود نيـز از    توان
هاي پرسشنامه مذكور بوده كه در مطالعه  جمله ديگر محدوديت

كارگيري سـؤاالت دشـوار از نظـر     حاضر سعي شده است از به
  .گيري مانند بوي ادرار، عرق و مدفوع صرف نظر شود اندازه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :گيري نتيجه
ـ  رسد پرسشنامه تدوين نظر مي باتوجه به اينكه به د شده بتوان

خوبي به تعيين وضعيت مزاج افراد بپـردازد، اسـتفاده از ايـن     به
هـاي مختلـف جمعيتـي     شده در زيرگـروه  پرسشنامه هنجاريابي

تعيين توافـق ميـان مـزاج تشـخيص داده شـده      . شود توصيه مي
توسط متخصصين طب سنتي و نتيجـه درمـان براسـاس مـزاج     

شـده   وينتعيين شده براساس نتايج ارزيابي توسط پرسشنامه تد
تواند در ارزيابي بهتر وضعيت تشخيص مزاج در مقوله طب  مي

تواند در قابل يك مطالعه  ها مي اين ارزيابي. سنتي راهگشا باشد
منظور تعيين اثر اسـتفاده از ايـن پرسشـنامه در بهبـود نتـايج       به

  .درماني طب سنتي در قالب يك كارآزمائي باليني انجام شوند
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  1ضميمه 

  جدول سواالت مزاج سرشتي
 )تفسير مزاج(هاي ممكن  پاسخ علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

پوست زير (رنگ پوست بدن  -1
 )لباس مد نظر است

جز در موارد خاص از نظر رنگ  هپوست بدن ب
 .شود دچار تغيير نمي

  سبزه،گندمگون، ) صفرا(
  گلگون،) دم(

  گرايش به سفيدي و رو به مهتابي) بلغم(
 گندم گون وبه سمت تيرگي و مات) سودا(

دوران (وضعيت رنگ مو در سر  -2
 )كودكي و نوجواني است

جز در موارد خاص از نظر رنگ دچار  همو ب
 .شود تغيير نمي

  مشكي پر كالغي) صفرا(
  مشكي معمولي، يا خرمايي پررنگ) دم(

  خرمايي روشن، بور و رو به روشني )بلغم(
 مشكي كدر) سودا(

 وضعيت ساختار مو در سر -3

فر مو از بدو تولد تا پايان زندگي بدون تغيير 
عنوان شاخص ژنتيك و يا مزاج  هو ببوده 

  .گيرد ميقرار  يسرشت
 

  فر درشت) صفرا(
  معمولي) دم(

  لخت وصاف) بلغم(
 فر ريز) سودا(

 ساختار كلي قرص صورت -4

قرص صورت از بدو تولد تا پايان زندگي بدون 
عنوان شاخص ژنتيك  هواند بت ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيرد يو يا مزاج سرشت

  بيضي كشيده بزرگ) صفرا(
  اي استخواني وبيشتر رومربع دايره) دم(

  اي گوشتي دايره) بلغم(
 بيضي كوچك) سودا(

 ساختاراندازه بلنداي پيشاني—5

از بدو تولد تا پايان زندگي بدون  اندازه پيشاني
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيرد يو يا مزاج سرشت

  بلند) صفرا(
  متوسط) دم(
  كوتاه) بلغم(

 خيلي كوتاه) سودا(

نسبت به  ساختاراندازه چشم -6
 صورت

اندازه چشماز بدو تولد تا پايان زندگي بدون 
د بعنوان شاخص ژنتيك و تغيير ميماند و ميتوان

 .قرار گيرد  ييا مزاج سرشت

  بادامي درشت) صفرا(
  متوسط) دم(

  خيلي درشت، چشم گاوي) بلغم(
 بادامي ريز) سودا(

 رنگ مردمك چشم -7

شود و به همين  رنگ چشم كال دچار تغيير نمي
جهت جزو نكات و مواردي است  كه بعنوان 
يك عالمت و شاخص زمان تولد و يا مزاج 

 .شو محاسبه مي يسرشت

  مشكي يا ميشي پررنگ براق) صفرا(
  مشكي معمولي) دم(
  هاي روشن رنگ) بلغم(

 مشكي و ميشي مات) سودا(

 تركيب سفيدي چشم -8

جز در موارد بيماري و  هتركيب سفيدي چشم ب
شرايط خاصاز بدو تولد تا پايان زندگي بدون 

تواند بعنوان شاخص ژنتيك  ماند و مي تغيير مي
 .قرار گيرد ييا مزاج سرشت و

  سفيدو براق) صفرا(
  رو به قرمزي و براق) دم(

  اي در سفيدي چشم بدون براقيت هاي قهوه لكه) بلغم(
 كدري ماتي و رو به تيرگي و) سودا(
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 )تفسير مزاج(هاي ممكن  پاسخ علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

  )بيني(ساختار دماغ  -9
ايد ساختار  اگر دماغ خود را عمل كرده

 قبل از عمل را در نظر بگيريد

تولد تا پايان زندگي بدون از بدو  ساختار دماغ
عنوان شاخص ژنتيك  هماند و ميتواند ب تغيير مي

 ..قرار گيرد يسرشت و يا مزاج

  عقابي) صفرا(
  درشت گوشتي) دم(

  نسبتا ظريف معمولي و) بلغم(
 اي تيغه كتابي و) سودا(

  اندازه كلي دماغ -10
ايد ساختار  اگر دماغ خود را عمل كرده

 يريدقبل از عمل را در نظر بگ

اندازه دماغاز بدو تولد تا پايان زندگي بدون 
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيردي و يا مزاج سرشت

  عقابي) صفرا(
  درشت گوشتي) دم(

  نسبتا ظريف معمولي و) بلغم(
 اي تيغه كتابي و) سودا(

  هاي دماغ وضعيت پره -11
ساختار ايد  اگر دماغ خود را عمل كرده

 قبل از عمل را در نظر بگيريد

از بدو تولد تا پايان زندگي بدون  هاي دماغ پره
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 و يا سرشت قرار گيرد

  خيلي باز،) صفرا(
  باز،) دم(

  متوسط) بلغم(
 ريزوبسته) سودا(

 شكل گونه -12

از بدو تولد تا پايان زندگي بدون  شكل گونه
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيرد يو يا مزاج سرشت

  )مانند سرخپوستان(با تيزي  اشكار) صفرا(
  اشكارگرد) دم(

  دار و لپ غير اشكار) بلغم(
 بدون گونه بدون لپ) سودا(

 شكل لب -13

از بدو تولد تا پايان زندگي بدون  شكل لب
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيرد يو يا مزاج سرشت

  كلفت) صفرا(
  نسبتا برجسته) دم(

  متوسط) بلغم(
 نازك) سودا(

 دهان ساختار شكل و-14

از بدو تولد تا پايان زندگي بدون  شكل دهان
تغيير ميماند و ميتواند بعنوان شاخص ژنتيك و 

 .قرار گيردييا مزاج سرشت

  كامال بزرگ) صفرا(
  متوسط رو بزرگي) دم(
  كوچك و اشكار) بلغم(
 كوچك وپنهان) سودا(

 اندازه دهان نسبت به صورت-15

اندازه دهان از بدو تولد تا پايان زندگي بدون 
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .و يا سرشت قرار گيرد

  خيلي بزرگ) صفرا(
  بزرگ) دم(
  متوسط) بلغم(
 كوچك) سودا(

زبان در طول، عرض، ساختار -16
 وضخامت

ساختار زبان از بدو تولد تا پايان زندگي بدون 
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيرد يو يا مزاج سرشت

  قطور كم عرض و و دراز) صفرا(
  قطور پهن و متوسط و) دم(
  نازك پهن و متوسط و) بلغم(
 باريك و نازك كوتاه و) سودا(

 چانهشكل  -17

شكل چانه از بدو تولد تا پايان زندگي بدون 
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 .قرار گيرد يو يا مزاج سرشت

  بيضي درشت) صفرا(
  ذوزنقه درشت) دم(
  گرد و كوتاه) بلغم(

 نوك تيز مثلثي ريز) سودا(

ه بنياز (ظاهرگردن از نظر طول  -18
 )يري داردگ اندازه

گردناز بدو تولد تا پايان زندگي بدون تغيير طول 
عنوان شاخص ژنتيك و يا  هتواند ب ماند و مي مي

 .قرار گيرد يمزاج سرشت

  بلند) دم(          خيلي بلند) صفرا(
 كوتاه) سودا(          متوسط) بلغم(
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  همكارانشيخ روشندل و            

  33 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

 )تفسير مزاج(هاي ممكن  پاسخ علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

ه بنياز (ظاهرگردن از نظر قطر 19
 )گيري دارد اندازه

از بدو تولد تا پايانقطر گردن بجز در موارد خاص
عنوان  هتواند ب ماند و مي زندگي بدون تغيير مي

 .قرار گيرديشاخص ژنتيك و يا مزاج سرشت

  خيلي بزرگ) دم(            بزرگ) صفرا(
 كوچك) سودا(           متوسط) بلغم(

در محيط درجه (وضعيت عروق -20
 )حرارت معمولي بررسي شود

 شرايط معموليوضعيت عروق روي دست در 
تواند  ماند و مي زندگي بدون تغيير مي در طول

قرار  يعنوان شاخص ژنتيك و يا مزاج سرشت هب
 .گيرد

  برجسته است وسخت و رگ كامالً پيدا) صفرا(
  با رطوبت است و رگ نيمه آشكار) دم(
  رگ پنهان است و برجستگي ندارد) بلغم(

سيمي رگ برجسته نيست ولي ديده ميشود اما ) سودا(
 است ورنگ آن تيره است

و در  با ديدن باز(ماهيچه ها -21
 )حالت عادي مد نظر است

ها از بدو تولد تا پايان زندگي  شكل ماهيچه
عنوان شاخص  هتواند ب ماند و مي بدون تغيير مي

 .قرار گيرد يژنتيك و يا مزاج سرشت

  اي، ساختار كشيده دوك زياد دارد، عضالت ماهيچه) صفرا(
  اي، ساختارقطور و ستبر وك دارد، عضالت ماهيچهد) دم(

اي، ساختار نرم  عضالت غيرماهيچه دوك ندارد و) بلغم(
  دار وچربي

اي، ساختار كشيده و  دوك ندارد عضالت غيرماهيچه) سودا(
 اي وخشك استوانه

 از مچ به پايين و(شكل دستها  -22
 )انگشتان

 ها از بدو تولد تا پايان زندگي بدون شكل دست
هاي  عنوان شاخص هتواند ب ماند و مي تغيير مي

 قرار گيرد يژنتيك و يا مزاج سرشت

  ها كشيده، انگشتان كشيده، ساختاراستخواني دست) صفرا(
زمخت،  دستها بزرگ، انگشتان قطوروقوي ساختار) دم(

  آلود و پهن گوشت
ها متوسط، انگشتان رو به بلندي باريك  دست) بلغم(

  پر ر ظريف ونرم وسمت انتها، ساختا به
استخواني باريك  ها كوچك، انگشتان الغر، ساختار دست) سودا(

 وخشك

 ها شانه ظاهر-23

از بدو تولد تا پايان  ها وضعيت ساختار شانه
عنوان  هتواند ب ماند و مي زندگي بدون تغيير مي

قرار  يهاي ژنتيك و يا مزاج سرشت شاخص
 .گيرد

ولي پهن وپر نيست، ساختار  ؛ها كشيده است شانه) صفرا(
  متناسب: كلي

پهن، درشت، : كشيده پهن و است، ساختار كلي ها شانه) دم(
  پر و مستطيلي

  گرد و پر: ها جمع است، ساختار كلي شانه) بلغم(
ريز و : شانه ها ضعيف و باريك است، ساختار كلي) سودا(

 استخواني

 ها اندازه طول شانه-24

تا پايان زندگي بدون از بدو تولد  ها طول شانه
تغيير ميماند و ميتواند بعنوان شاخص ژنتيك و 

 قرار گيردييا مزاج سرشت

  45تا40بزرگ ) صفرا(
  به باال 45خيلي بزرگ ) دم(

  40تا 30متوسط ) بلغم(
 به پايين 40كوچك ) سودا(

 ها اندازه قطر شانه-25

ها از بدو تولد تا پايان زندگي بدونقطر شانه
عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب و مي ماند تغيير مي

 .قرار گيرديو يا مزاج سرشت

  خيلي بزرگ) دم(            بزرگ) صفرا(
 كوچك) سودا(           متوسط) بلغم(

 رنگ لب -26

از بدو جز در موارد خاص و بيماريهرنگ لب ب
ماند و  تولد تا پايان زندگي بدون تغيير مي

و يا مزاج عنوان شاخص ژنتيك  هتواند ب مي
 .قرار گيرديسرشت

  تيره قرمز) صفرا(
  روشن قرمز) دم(

  به سفيدي رنگ رو كم) بلغم(
 تيره قهواي و) سودا(
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  ... رسشنامهپارزيابي پايائي و روائي  طراحي و 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  34

  2ضميمه 
  جدول سواالت مزاجع عرضي

  
  بررسي گرايشات خاص :بخش اول

 هاي ممكن پاسخ علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

كنترل لمسي وضعيت  -1
يك لطفا به اجبار (پوست 

 )گزينه را انتخاب كنيد

ترين اعضا براي ارزيابي بدن وضعيت پوست يكي از اساسي
ده است و شو در منابع طب سنتي نيز به اين مهم اشاره  است

از آنجايي كه پوست در هر زمان براساس وضعيت شخص 
شود يكي از موارد مناسب جهت ارزيابي  دچار تغيير مي

عنوان يكي از  هب توان و مي استوضعيت كنوني افراد 
 .دكرهاي مزاج عرضي از آن استفادهشاخص

  )پا سرد دست گرم و و سر(خشك  گرمي و) صفرا(
  گرم و مرطوب) دم(

  نرم مرطوب و سرد و) بلغم(
 تكيده خشك و سرد و) سودا(

بررسي احساس سرما و -2
لطفا (فصول سال؟  گرما در

به اجبار يك گزينه را 
 )انتخاب كنيد

ها و گرما در فصول مختلف يكي از مشخصهاحساس سرما و
هاي مختلف به  هاي مزاجي است كه افراد در زمان ويژگي

كنند و چون اين حس مدام در  را درك مي طرق مختلف آن
حال تغيير است براساس منابع يك سوال اساسي در مشخص 

 .شوددن مزاج عارضي فرد محسوب ميكر

  احساس گرما در چهار فصل) صفرا(
  حساس گرما در فصل بهار و تابستانا) دم(

  احساس سرما در چهار فصل) بلغم(
 هاي پاييز و زمستان احساس سرمادر فصل) سودا(

بررسي تمايل به دماي  -3
آب در هنگام استحمام ؟ 

لطفا به اجبار يك گزينه را (
 )انتخاب كنيد

با آب با دماهاي مختلف يكي از احساس تمايل به استحمام
هاي  هاي مزاجي است كه افراد در زمان ويژگيهاو  مشخصه

كنند و چون اين حس  مختلف به طرق مختلف آنرا درك مي
مدام در حال تغيير است براساس منابع يك سوال اساسي در 

 .شوددن مزاج عارضي فرد محسوب ميكرمشخص

  خنك و تمايل به آب سرد) صفرا(
  تمايل به آب ولرم رو به خنكي) دم(

  به آب داغ تمايل)  بلغم(
 تمايل به آب ولرم رو به داغي)  سودا(

بررسي مزه دهان  -4
لطفا به اجبار يك گزينه (؟

 )را انتخاب كنيد

هاي مختلف يكي از احساس مزه از بزاق دهان در زمان
هاي  هاي مزاجي است كه افراد در زمان و ويژگي ها مشخصه

كنند و چون اين حس  را درك مي مختلف آن مختلف به طرق
مدام در حال تغيير است براساس منابع يك سوال اساسي در 

 .شوددن مزاج عارضي فرد محسوب ميكرمشخص

  ويژه صبح ناشتا هدر طعم دهان ب احساس تلخي) صفرا(
  ويژه صبح ناشتا هاحساس شيريني در طعم دهان ب)  دم(
 احساس ترشي درطعم دهان بويژه صبح ناشتا) بلغم(

طعم دهان  احساس شوري و تلخي در) سودا(
 ويژه صبح ناشتا هب

در سر از  وضعيت مو -5
 ريزش نظر رنگ وساختار و

لطفا به اجبار يك گزينه را (
 )انتخاب كنيد

ساختار مو از نظر رنگ وضعيت فر يا صافي و همچنين 
ريزش و شروع طاسي از مواردي است كه باتوجه به منابع 

شناسايي مزاج در وضعيت  يطب سنتي معيار مناسبي برا
تواند عالوه براينكه نشانه  مي د وشو عارضي فرد محسوب مي

هايي از سرشت فرد را ارايه دهد، وضعيت عارضي را 
 .ندكمشخص 

فر درشت،  خرمايي پررنگ با مشكي و) صفرا(
  خشك وسيخي و عقب نشيني مو از جلوي سر

معمولي و شروع طاسي مو  مشكي، خرمايي و) دم(
  وسط سراز 

لخت و صاف و بدون طاسي ولي  روشن و) بلغم(
  نه خيلي پرپشت

 مشكي ومات با فر ريز يا بدون فر و پرپشت) سودا(

 وضعيت رنگ زبان-6
لطفا به اجبار يك گزينه را (

  )انتخاب كنيد
  
  
 

وهاهاي مختلف يكي از مشخصهرنگ زبان در زمان
مختلف در هاي  هاي مزاجي است كه افراد در زمان ويژگي

حال تغيير است و چون اين رنگ زبان مدام در حال تغيير 
دن كربراساس منابع يك سوال اساسي در مشخص  ؛است

  .شود مزاج عارضي فرد محسوب مي
  

  رو به زردي) صفرا(
  سرخ) دم(

  باردار رو به سفيدي و) بلغم(
 تيره و رو به بنفش) سودا(
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  همكارانشيخ روشندل و            

  35 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

 هاي ممكن پاسخ علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

لطفا ( گروه سني قرار -7
گزينه را به اجبار يك 

 )انتخاب كنيد

هاي هاي مزاجي است كه افراد در زمانسنيكي از ويژگي
  مختلف در حال بروز 

و چون اين سن مدام در حال تغيير  هستند آن يها حالت
دن كر براساس منابع يك سوال اساسي در مشخص ،است

 .شودمزاج عارضي فرد محسوب مي

  هفده تا سي و پنج ساله)  صفرا(
  هفده سالهصفر تا ) دم(

  شصت ويك ساله و باال تر)  بلغم(
 سي و شش تا شصت ساله)  سودا(

  
  بررسي گرايشات گوارشي: بخش دوم

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

تمايل به {در خصوص -1
خودرا به كدام  }آب خوردن

 بينيد تر مي گزينه نزديك

چند بيماري، در نوشيدن هاي مختلف به استثناي  افراد در زمان
دهنده  دهند كه نشان آب، تمايالت متفاوتي از خود نشان مي

وضعيت مزاج عارضي آنان است و بررسي اين تمايالت 
 .ها باشد هاي شناسايي غلبه مزاج عنوان يكي از راه هتواند ب مي

  )تشنگي مفرط در بيشتر اوقات( هميشه متمايل) صفرا(
  معمولي) دم(

بيشتر اوقات تشنه نميشود و تمايل (گاهي اوقات ) بلغم(
  )به آب ندارد

 )خورد ب ميآكم نوش است و ريز ريز (ندرت  به) سودا(

تمايل به {در خصوص -2
خودرا به كدام  }ساختار غذاها

 بينيد تر مي گزينه نزديك

هاي مختلف، در خوردن ساختار ونوع غذاها،  افراد در زمان
دهنده  دهند كه نشان از خود نشان ميتمايالت متفاوتي 

وضعيت مزاج عارضي آنان است و بررسي اين تمايالت 
 .ها باشد هاي شناسايي غلبه مزاج عنوان يكي از راه هتواند ب مي

خورد و با  غذاي سنگين و حجيم را مي) صفرا(
  شود سوپ اذيت مي

  ساختار غذا اهميتي ندارد) دم(
  دوست داريدغذاهاي خشك را بيشتر ) بلغم(

 نآاز  اجتنابحساس به خوردن مواد خشك و ) سودا(

تمايل به مزه {در خصوص-3
را به كدام  خود }خوراكي

 بينيد تر مي گزينه نزديك

  هاي مختلف، در انتخاب مزه  افراد در زمان
دهنده  دهند كه نشان غذاها، تمايالت متفاوتي از خود نشان مي

ي اين تمايالت وضعيت مزاج عارضي آنان است و بررس
 .ها باشد هاي شناسايي غلبه مزاج عنوان يكي از راه هتواند ب مي

 شيرينيجات و چربي تمايل وجود ندارد) صفرا(
  ترشيجات تمايل زياد به

تمايل به خوردن گوشت و شيريني، ترشيجات ) دم(
  را هم دوست داريد

  تمايل به شيريني جات) بلغم(
 تمايل به شوري جات) سودا(

العمل  عكس{خصوصدر -4
 }غذايي  شما در مقابل كم

خودرا به كدام گزينه 
 بينيد تر مي نزديك

داري، در ميزان  افراد در زمان عدم دسترسي به غذا و يا روزه
هاي عصبي، تمايالت متفاوتي از خود نشان  العمل عكس

دهنده وضعيت مزاج عارضي آنان است و  دهند كه نشان مي
هاي  عنوان يكي از راه هند بتوا بررسي اين تمايالت مي

 .ها باشد شناسايي غلبه مزاج

ولي از زمان آن كه بگذرد زود  ،طاقت بي) صفرا(
  .شويد از گرسنگي عصبي مي.شويد اشتها مي بي

  .ولي تحمل داريد ،طاقت كم) دم(
  .هميشه گرسنه ولي صبور طاقت و كم) بلغم(
ولي به  ،بايد خورده خورده غذا بخوريد) سودا(

 .شويد زود گرسنه و زود سير مي.مقدار كم

توان { در خصوص -5
استعداد (هضمي بدن شما 

را به كدام  خود }) گوارشي
 بينيد گزينه نزديكتر مي

هاي گوارشي، العملافراد در زمان دريافت غذا، درميزان عكس
دهنده  دهند كه نشان هاي متفاوتي را از خود نشان مي حالت

ها  عارضي آنان است و بررسي اين حالتوضعيت مزاج 
 .ها باشدهاي شناسايي غلبه مزاجعنوان يكي از راههتواند ب مي

  خوب و باالست) صفرا(
  بسيار باال) دم(

  ضعف هاضمه) بلغم(
 شديدا هاضمه ضعيف) سودا(

العمل  عكس{در خصوص-6
خيار، مقابل خوردن ماست،شما در

را به كدام  خود }هندوانه
 بينيد تر مي نزديكگزينه 

افراد در زمان دريافت موادغذايي خاصي مثل ماست، خيار، 
جسمي،  هندوانه، از نظر تمايالت گوارشي و ذهني و

دهنده  دهند كه نشان هاي متفاوتي را از خود نشان مي حالت
ها  وضعيت مزاج عارضي آنان است و بررسي اين حالت

 .ها باشدغلبه مزاجهاي شناساييعنوان يكي از راههتواند ب مي

 نظر ميرسد هتمايل شديد و برايتان انگار ضروري ب)صفرا(
  نداريد آندوست داريد و مشكلي با ) دم(

ولي اگر بخوريد دچار  ،گاهي تمايل داريد) بلغم(
  شويد مشكل مي

 هيچ تمايلي نداريد) سودا(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 20

http://jiitm.ir/article-1-458-fa.html


  ... رسشنامهپارزيابي پايائي و روائي  طراحي و 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  36

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

العمل  عكس{در خصوص -7
شما در مقابل خوردن ادويه جات 

را به كدام  خود }و گردو 
 بينيد تر مي گزينه نزديك

افراد در زمان دريافت موادغذايي خاصي مثل ادويه جات و 
هاي متفاوتي  گردو، از نظر تمايالت گوارشي و جسمي، حالت

دهنده وضعيت مزاج عارضي  دهند كه نشان را از خود نشان مي
عنوان يكي از  هتواند ب ها مي آنان است و بررسي اين حالت

 .ها باشد شناسايي غلبه مزاجهاي  راه

بدتان مي آيد و با خوردن دچار مشكل ) صفرا(
  شويد مي

ولي با زياد خوردن ادويه  ،برايتان معمولي است) دم(
  شويد جات ناراحت مي

  هم تمايل داريد و هم احساس خوبي داريد) بلغم(
تمايلي نداريد و اگر بخوريد ممكن است ) سودا(

 اذيت شويد

ايل به تم{ در خصوص -8
خودرا به كدام }غذا خوردن 

 بينيد تر مي گزينه نزديك

هاي مختلف در ميزان اشتها به غذا خوردن،  افراد در زمان
دهنده  دهند كه نشان تمايالت متفاوتي از خود نشان مي

وضعيت مزاج عارضي آنان است و بررسي اين تمايالت 
 .ها باشد هاي شناسايي غلبه مزاج عنوان يكي از راه هتواند ب مي

  اشتهايي تمايل معمولي، بي) صفرا(
  ناپذير تمايل بسيار باال، سيري) دم(

 تمايل باال، با اشتها و خوردن را دوست داريد) بلغم(
تمايل خيلي كم، سيري زودرس و گرسنگي ) سودا(

 زودرس

  
  بررسي گرايشات رفتاري: ومسبخش 

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

شور و {از نقطه نظر-1
} شوق در رفتارهاي روزمره
تر  به كدام گزينه نزديك

 هستيد

هاي روزانه در هر فرد با توجه به شرايط روحي و محيطي شور و شوق در رفتار
كه  استها  مدام دچار تغيير است و اين تغييرات براساس منابع، ناشي از غلبه مزاج

توان اين  دهد و چون مي اي را نشان مي هن فرد از خود بروز رفتار ويژآواسطه  هب
عنوان يك شاخص كه نشاندهنده شرايط حال و كنوني فرد باشد  هرفتار را ب

محاسبه كرد طبق اشاراتي كه در منابع طب سنتي آورده شده است، مورد محاسبه 
.به اهميتي كه دارد براي آن درنظرگرفته شده استقرار گرفته و امتياز الزم با توجه

  هميشه خيلي پرشور) صفرا(
  معموال پرشور) دم(

  پرشور گاهي اوقات) بلغم(
 پرشور به ندرت) سودا(

} خواب شما{وضعيت -2
 چگونه است

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود بروز  خواب يكي از شاخص
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين تغييرات  مي
تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و طبق اشاراتي كه در منابع طب سنتي شده  مي

تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي وضعيت فعلي و  است مي
 .حال افراد

مدت خواب كم ولي پربازده، از ) صفرا(
  بينيد خوابي زياد آسيب مي بي

د، خوابتان را به اراده ميتوايد كم و زياد كني) دم(
  سنگيني خواب صبح گاهي, خواب زياد 

  خواب زياد و كم بازده) بلغم(
 خواب معمولي) سودا(

در  العمل شما عكس-3
چگونه } خستگي{مقابل 

 است

هاي مهم است كه فرد در طول دوران  درك و احساس خستگي يكي از شاخص
ت و دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير اس عمر خود بروز مي
تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و طبق اشاراتي كه در منابع طب  همين تغيرات مي

 .تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد سنتي شده است مي

زود خسته ميشود ولي تجديد قواي زود ) صفرا(
  رس هم دارد

  شناسيد خستگي نمي) دم(
  دشو دير قوايتان بر مي شويد و زود خسته مي) بلغم(
شويد علت با حوصله كاركردن دير خسته مي هب)سودا(

عكس العمل شمادر -4
چگونه }افسردگي{مقابل 

 است

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود بروز افسردگي يكي از شاخص
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين تغيرات  مي
مزاج باشد و طبق اشاراتي كه در منابع طب سنتي شده تواند از عاليم غلبه  مي

تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي وضعيت فعلي و  است مي
 .حال

  ثيري زيادي نداردأت) صفرا(
  افسرده ميشويد ولي مدت كمي) دم(

در مقابل غم آسيب پذيريدوداراي استعداد ) بلغم(
  افسردگي ميباشيد

 ولي كمتر آسيب ميبينيد ،ال استافسردگي با) سودا(

العمل شمادر  عكس-5
چگونه  }سروصدا{مقابل 

 است

هاي صوتي، يكي از شاخص هاي مهم است العمل در مقابل آلودگيدرك و عكس
كه فرد در طول دوران عمر خود بروز ميدهد و كيفيت و كميت آن وابسته به 

يم غلبه مزاج باشد و بر طبق شرايط فرد متغيير است و همين تغيرات ميتواند از عال
اشاراتي كه در منابع طب سنتي شده است ميتواند مبناي محاسبه قرار گرفته و 

 .شاخصي باشد براي وضعيت فعلي و حال افراد

  و صدا خيلي حساس به سر) صفرا(
  كمتر سرو صدا را تحمل ميكنيد) دم(

و مقاوم  شويد از سرو صدا ناراحت نمي) بلغم(
  صدا هستيد به رو

.كنيد در مقابل سر وصدا، بزور تحمل مي)سودا(
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  همكارانشيخ روشندل و            

  37 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

 }پرخاشگري{درموضوع-6
 چگونه هستيد

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود بروز پرخاشگري يكي از شاخص
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين تغيرات  مي
اشاراتي كه در منابع طب سنتي شده طبق  تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و مي

تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي وضعيت فعلي و  است مي
 .حال افراد

  )بسيار پرخاشگر( اغلب) صفرا(
  )گاها پرخاشگر(گاهي اوقات ) دم(

ندرت  هب آرام هستند و( به ندرت) بلغم(
  )شويد پرخاشگر مي

 )اريداصال پرخاشگري ند(هيچ وقت ) سودا(

} مديريت و رهبري{-7
شما در يك مجموعه 

 چگونه است

هاي مختلف زندگي دچار مديريت و رهبري يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
تغيير و تحول ميشود و معموال بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع 

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب طب سنتي مي
همين جهت در روند  و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي

.شده است آن درنظرگرفتهمناسب برايامتيازوسنجي گنجانيده شدههاي مزاج پرسش

  توان مديريتي كالن ندارند) صفرا(
  بسيار باال) دم(

  مديريت نداريد) بلغم(
 كنيد به مديريت فكر نمي) سودا(

سخنوري و {-8
شما در جمع و }گفتمان

حضور ديگران چگونه 
 است

هاي مختلف زندگي دچار تغيير و سخنور بودن يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع طب سنتي  اغلبشود و  تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك الگوي مناسب  هتواند ب مي
هاي  همين جهت در روند پرسش و به شود محاسبه تفاوت بين افراد مي براي
 .سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته شده است مزاج

  خوب ومناسب است) صفرا(
  بسيار عالي) دم(

  كال سخنور نيستيد) بلغم(
 كنيد به سخنوري اصال فكر نمي) سودا(

نظم { شخصيت شما در-9
 چگونه است }و انضباط

هاي مختلف زندگي بودن يك كيفيت ذاتي است كه در دورهاهل نظم و انضباط
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق  اغلبشود و  دچار تغيير و تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب منابع طب سنتي مي
همين جهت در روند  و به شود فراد ميالگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين ا

.است شده گرفتهنظرمناسب براي آن درگنجانيده شده و امتيازسنجيمزاجهاي پرسش

  انضباط گاهي منضبط و گاهي بي) صفرا(
  انضباط هميشه بي) دم(

  با انضباط، نسبتا منظم هستيد) بلغم(
 هميشه با انضباط) سودا(

ارتباط { برقراري در-10
 چگونه هستيد} اجتماعي

هاي مختلف  كردن ارتباطات اجتماعي يك كيفيت ذاتي است كه در دوره برقرار
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي  اغلبشود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و  هتواند ب طبق منابع طب سنتي مي
ت بين افراد ميشودو به همين جهت در بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاو

هاي مزاج سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر  روند پرسش
 .گرفته شده است

احتياط و سريع  در بر قراري ارتباط كامال بي)صفرا(
  كنيد عمل مي

  كنيد مناسب و نسبتاً زود ارتباط بر قرار مي خوب و) دم(
اما  ،بر قرار كنيددوست داريد ارتباط ) بلغم(

  توانيد ارتباط برقرار كنيد خيلي دير مي
با احتياط و مطالعه حواشي ارتباط برقرار ) سودا(

 كند منزوي و داراي حركات كند هستيدمي

رفتارهاي {از نظر-11
در كدام گزينه قرار } جنسي

 گيريد مي

وز هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود برميل جنسي يكي از شاخص
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين تغيرات  مي
تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و بر طبق اشاراتي كه در منابع طب سنتي شده  مي

تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي وضعيت فعلي و  است مي
 .حال افراد

  گاهي كم مولي وميل جنسي باال و توان مع) صفرا(
  ميل جنسي باال قواي جنسي باال) دم(
  ميل جنسي كم داراي توان كم و) بلغم(

ميل جنسي متوسط و توان جنسي متوسط ) سودا(
 به پايين

 از نظر كنيد فكر مي-12
به كدام } خوش مشربي{

 تر هستيد گزينه نزديك

دچار هاي مختلف زندگي بودن يك كيفيت ذاتي است كه در دورهمشرب خوش
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع  اغلبشود و  تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب طب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
.شده است درنظرگرفتهآنبرايگنجانيده شده و امتيازمناسبسنجيهاي مزاج پرسش

  مشرب و اجتماعي خوش) صفرا(
  مشرب واجتماعي اما با تدبير بسيار خوش) دم(
  اهل معاشرت معمولي تمايل به معاشرت و) بلغم(

 .معاشرت محتاطانه) سودا(

فعاليت هاي {در-13
چه رفتاري } اجتماعي

 داريد

هاي مختلف   ر دورههاي اجتماعي يك كيفيت ذاتي است كه د شركت در فعاليت
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي  اغلبشود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و  هتواند ب طبق منابع طب سنتي مي
همين جهت  و به شود بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي

گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر سنجي  هاي مزاج در روند پرسش
 .گرفته شده است

  گاهي زياد ،هاي اجتماعي گاهي كم فعاليت) صفرا(
هاي اجتماعي  جور فعاليت در همه بيشتر) دم(

  صورت هدفمند شركت داريد هب
هاي خيرخواهانه اجتماعي  در فعاليت) بلغم(

  پذير مسئوليت و كنيد شركت مي
احتياط در  با و داريدگريزي  مردم) سودا(

 كنيد ها شركت مي فعاليت
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  ... رسشنامهپارزيابي پايائي و روائي  طراحي و 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  38

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال حوزه مرتبط با سؤال

شما } تن صداي{-14
 چگونه است

هاي بسيار مناسب و مشهود است كه در افراد طي تن صدا يكي از شاخص
و  است ها اين تغيرات ناشي از غلبه مزاج كه  استهاي زندگي در حال تغيير  دوره

همين تغيرات باعث شده كه طبق منابع طب سنتي در محاسبه وضعيت كنوني و 
 .حال افراد مورد محاسبه قرار گيرد

  باهيجان كلفت و) صفرا(
  كلفت و قوي) دم(

  ظريف) بلغم(
 نازك و خيلي ظريف) سودا(

عجله {از نقطه نظر-15
به گدام }وعجول بودن 

 گزينه نزديك تريد

هاي مختلف زندگي دچار تغيير و ي است كه در دورهبودن يك كيفيت ذات عجول
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع طب سنتي  اغلبشود و  تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك الگوي مناسب  هتواند ب مي
هاي  همين جهت در روند پرسش و به شود براي محاسبه تفاوت بين افراد مي

 .سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته شده است جمزا

  )بسيار عجول(هميشه ) صفرا(
  )نسبتا عجول(اوقات  گاهي) دم(

  )رام و معمولي است و عجول نيستآ( ندرت به) بلغم(
)اصال در عمرش عجله ندارد(هيچ وقت ) سودا(

  
  بررسي گرايشات پنداري: بخش چهارم

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال سؤالحوزه مرتبط با 

پيگيري در {در موضوع -1
به كدام گزينه نزديكتريد} كارها

هاي مختلف  پيگيري در امورات روزانه يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر كيفي و  اغلبشود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج  هتواند ب كمي طبق منابع طب سنتي مي

و  شود باشد و بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب  هاي مزاج همين جهت در روند پرسش به

 .براي آن در نظر گرفته شده است

  )در پيگيري بسيار ضعيف(ندرت  به) صفرا(
ولي خيلي كم  ،كند پيگيري مي(اوقات  گاهي) دم(

  )مگر در موارد خاص
علت داشتن  همتوسط است ولي ب( اغلب) بلغم(

  )ييدآ نظر مي هسماجت، پيگير ب
 )بسيار پيگير(هميشه ) سودا(

} بذل و بخشش{ در موضوع-2
 به كدام گزينه نزديكتريد

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر  بذل و بخشش يكي از شاخص
و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و دهد  خود بروز مي

تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و طبق اشاراتي كه در منابع  همين تغيرات مي
تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي  طب سنتي شده است مي

 .وضعيت فعلي و حال افراد

  يطصورت افراط و تفر هبخشنده هستيد ولي ب) صفرا(
  بخشش فراوان اما با تدبير بذل و) دم(

بذل و بخشش نداريد و بيشتر خسيس ) بلغم(
  بخشيد گاهي از سر دلسوزي مي هستيد و

بخشيد و حتي از بخشش ديگران هم  نمي) سودا(
 شويد ناراحت مي

وضعيت {درمورد-3
 براي مثال(گيري در امور تصميم

درمورد خريد يك جنس كه 
عمل چگونه }) شود تبيلغ مي

 كنيد مي

هاي مختلف  گيري در امور روزانه يك كيفيت ذاتي است كه در دوره تصميم
بسته به تغييرات از نظر كيفي و  اغلبشود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج  هتواند ب كمي طبق منابع طب سنتي مي

و  شود بين افراد ميباشد و بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت 
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب  هاي مزاج همين جهت در روند پرسش به

 .براي آن در نظر گرفته شده است

گير هستيد بويژه دركارهاي  تصميم نفر نخستين) صفرا(
  نو

  گير هستيد بويژه دركارهاي نو تصميم دومين نفر) دم(
  دركارهاي نوگير هستيد بويژه  تصميم سومين نفر) بلغم(

گير هستيد  تصميم هميشه آخرين نفر) سودا(
 .ويژه در كارهاي نو هب

به } شجاعت{در موضوع-4
 كدام گزينه نزديكتريد

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر شجاعت و شهامت يكي از شاخص
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و  خود بروز مي
تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و بر طبق اشاراتي كه در منابع  مي همين تغيرات

تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي  طب سنتي شده است مي
 .وضعيت فعلي و حال افراد

  احتياط شجاع در حد جسارت و بي) صفرا(
  شجاع و با شهامت) دم(

  شويد گاهي ترسو هم مي شجاعت ندارند) بلغم(
 ترسو غير شجاع محتاط) اسود(

به } طلبي تنوع{ در موضوع-5
 كدام گزينه نزديكتريد

تنوع طلبي از شاخص هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود بروز 
ميدهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين تغيرات 

در منابع طب سنتي شده ميتواند از عاليم غلبه مزاج باشد و بر طبق اشاراتي كه 
است ميتواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي وضعيت فعلي و 

  .حال افراد

  )طلب بسيار تنوع(هميشه ) صفرا(
  )طلبي نسبي دارند تنوع( اغلب) دم(

  )طلب ميشويد ندرت تنوع هب(ندرت  به) بلغم(
 )شناسيد طلبي را نمي تنوع(وقت  هيچ) سودا(
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  همكارانشيخ روشندل و            

  39 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال سؤالحوزه مرتبط با 

به } بلند پروازي{در موضوع-6
 كدام گزينه نزديكتريد

هاي مختلف زندگي دچار تغيير بلند پروازي يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع طب  اغلبشود و  و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود محاسبه تفاوت بين افراد ميالگوي مناسب براي 
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته  هاي مزاج پرسش

 .شده است

  )تقريبا بلندپرواز( اغلب) صفرا(
  )بسيار بلندپرواز( هميشه) دم(

  )بلند پروازي نداريد(به ندرت) بلغم(
)پسنديد بلندپروازي را نمينام  هچيزي ب(وقت  هيچ) سودا(

} ميزان جوزدگي{در موضوع-7
 به كدام گزينه نزديكتريد

هاي  جوگير شدن در مقابل شرايط محيطي يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر  اغلبشود و  مختلف زندگي دچار تغيير و تحول مي
نگر وضعيت غلبه يك خوبي نشا هتواند ب كيفي و كمي طبق منابع طب سنتي مي

و  شود مزاج باشد و بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب  هاي مزاج به همين جهت در روند پرسش

 .براي آن در نظر گرفته شده است

  )شويد گير مي خيلي زود و زياد جو(معموالً ) صفرا(
  )شود ميگاهي جوگير (هميشه ) دم(

  )شويد هميشه دير و كم جوگير مي(به ندرت ) بلغم(
 شويد اصال جوگير نمي(وقت  هيچ) سودا(

در موضوع -8) 
به كدام گزينه } پذيري ريسك{

 نزديكتريد

هاي مختلف زندگي دچار  پذيربودن يك كيفيت ذاتي است كه در دوره ريسك
يفي و كمي طبق منابع بسته به تغييرات از نظر ك اغلبشود و  تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب طب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
.است شده نظرگرفتهدر آن وامتياز مناسب براي شده هگنجانيد سنجي مزاج هاي پرسش

  )باالپذيري  ريسك( معموالً) صفرا(
  )كردن با كمي تدبير اهل ريسك(هميشه ) دم(

 بدون استعداد ريسك و كال( ندرت به) بلغم(
  )ناپذيريد ريسك

نام ريسك در زندگيتان  هچيزي ب(وقت  هيچ) سودا(
 )جاي ندارد

به } دقت نظر{در موضوع-9
 كدام گزينه نزديكتريد

زندگي دچار هاي مختلفدقت نظر داشتن يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع  اغلبشود و  تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب طب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
.است شده نظرگرفتهدرآنمناسب برايوامتيازشدههگنجانيدسنجيمزاجهايپرسش

  دقت نظر پايين) صفرا(
  مگر درموارد خاص ،اصال دقت نظر ندارند) دم(

  ولي كمتر نكته بين ،ظريف بين هستيد) بلغم(
 بسيار دقيق و ريز بيني باال) سودا(

به } خيالبافي{ در موضوع-10
 كدام گزينه نزديكتريد

هاي مختلف زندگي دچار در دورهخيالباف بودن يك كيفيت ذاتي است كه
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع  اغلبشود و  تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب طب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
.است شده نظرگرفتهدرآنوامتياز مناسب برايشدههجانيدگنسنجيمزاجهايپرسش

  )خيالباف نسبي(هميشه ) صفرا(
  )بسيار خيال باف(گاهي اوقات ) دم(

خيالبافي ندارند كال رو به (ندرت  به) بلغم(
  )گراي تمايل داريد واقع

 )اصال خيالبافي نداريد( وقت هيچ) سودا(

} صبر و تحمل{در موضوع -11
 نزديكتريد به كدام گزينه

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود تحمل يكي از شاخصصبر و
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين  بروز مي

تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و طبق اشاراتي كه در منابع طب  تغيرات مي
و شاخصي باشد براي  تواند مبناي محاسبه قرار گرفته سنتي شده است مي

 .وضعيت فعلي و حال افراد

  )اصال صبر وتحمل نداريد(وقت  هيچ) صفرا(
  )صبر و تحمل نسبي(گاهي اوقات ) دم(
صبر وتحمل باال و تطبيق با ( معموالً) بلغم(

  )شرايط تان خوب است
 )كامال صبور( هميشه) سودا(

افراط و { موضوع-12در 
به كدام گزينه } تفريط

 نزديكتريد

هاي مختلف افراط و تفريط در عملكرد روزانه يك كيفيت ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق  اغلبشود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع  هتواند ب منابع طب سنتي مي
جهت وبهمين  شود مي دافرا تفاوت بين محاسبه مناسب براي الگوي يك

 .است شده درنظرگرفتهآنوامتياز مناسب برايشدهگنجانيدهسنجيمزاجهايپرسشدرروند

  كامال در افراط و تفريط) صفرا(
  افراط باالو تفريط كم) دم(

  افراط پايين و تفريط باال) بلغم(
 بدون افراط و تفريط) سودا(

وضعيت {در موضوع-13
به كدام گزينه } حافظه

 نزديكتريد

هاي مختلف كيفيت و كميت حفظيات يك قاعده ذاتي است كه در دوره
بسته به تغييرات از نظر كيفي و  اغلبشود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج  هتواند ب كمي طبق منابع طب سنتي مي

و  شود مي باشد و بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد
وامتياز مناسب  شده هگنجانيد سنجي مزاج هاي پرسشهمين جهت در روند  به

 .استشدهنظرگرفتهدرآنبراي

  حافظه و هوش باال، تمركز كم) صفرا(
  حافظه و هوش باال، تمركز نسبي) دم(

  حافظه كم، تمركز باال) بلغم(
 حافظه كم، تمركز نسبي) سودا(
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  ... رسشنامهپارزيابي پايائي و روائي  طراحي و 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  40

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال سؤالحوزه مرتبط با 

به كدام } عاطفه{در موضوع-14
 گزينه نزديكتريد

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود بروز عاطفه يكي از شاخص
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين  مي

تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و بر طبق اشاراتي كه در منابع طب  تغيرات مي
گرفته و شاخصي باشد براي تواند مبناي محاسبه قرار  سنتي شده است مي

 .وضعيت فعلي و حال افراد

  عاطفي نامتعادل و گاهگاهي) صفرا(
  شوند تاحدودي عاطفي مي) دم(

  شويد جوگير مي حساس و عاطفي و) بلغم(
 عاطفه نداريد و يا بسيار كم داريد) سودا(

 بيني و خوش{ در موضوع-15
به كدام گزينه } يندهآ ديد به

 تريد نزديك

هاي مختلف زندگي دن به آينده يك كيفيت ذاتي است كه در دورهبوخوشبين
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق  اغلبشود و  دچار تغيير و تحول مي

خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع  هتواند ب منابع طب سنتي مي
جهت در همين  و به شود يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي

سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر  هاي مزاج روند پرسش
 .گرفته شده است

  نگر بين و مثبت وشخبسيار ) صفرا(
  بيني همراه با تفكر خوش) دم(

  تفاوت بي خيال و بي) بلغم(
 نگر خيلي منفي) سودا(

} پردازي ايده{ در موضوع-16
 تريد به كدام گزينه نزديك

هاي مختلف زندگي دچار تغيير پردازي يك كيفيت ذاتي است كه در دوره ايده
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع طب  اغلبشود و  و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب سنتي مي

ر روند همين جهت د و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته  هاي مزاج پرسش

 .شده است

  پرداز ايده) صفرا(
  پردازي را داريد باالترين ايده) دم(

  پردازي نداريد ايده) بلغم(
 كنيد ها فكر نمي به ايده) سودا(

پشتكار  اراده و{ در موضوع-17
 تريد به كدام گزينه نزديك} 

هاي مختلف زندگي دچار و پشتكار يك كيفيت ذاتي است كه در دورهاراده
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع  اغلبشود و  تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب طب سنتي مي

در روند  همين جهت و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته  هاي مزاج پرسش

 .شده است

  با اراده ولي بدون پشتكار) صفرا(
  پشتكار خوب اراده بسيار قوي و) دم(

  ولي پشتكار باال ،اراده بي) بلغم(
 دهند اراده خوب و تا انتها ادامه مي) سودا(

} گرايي درون{در موضوع-18
 تريد كدام گزينه نزديكبه 

هاي مختلف زندگي دچار تغيير گرايي يك كيفيت ذاتي است كه در دوره درون
بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق منابع طب  اغلبشود و  و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و بطبع يك  هتواند ب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود افراد ميالگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين 
.است شده نظرگرفتهدرآنوامتياز مناسب برايشدههگنجانيدسنجيمزاجهايپرسش

  گراي برون) صفرا(
  گرا كامال برون) دم(

  گرا درون) بلغم(
 گراي افراطي درون) سودا(

/ }عمق گرايي{در موضوع-19
 تريد به كدام گزينه نزديك

هاي  پيراموني يك كيفيت ذاتي است كه در دورهگرايي به موضوعاتعمق
بسته به تغييرات از نظر  اغلبشود و  مختلف زندگي دچار تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك  هتواند ب كيفي و كمي طبق منابع طب سنتي مي

و  شود مزاج باشد و بطبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب  هاي مزاج ت در روند پرسشبه همين جه

 .براي آن در نظر گرفته شده است

  نگر كامال سطحي) صفرا(
نگري خوبي دارد و به حواشي توجهي  عمق) دم(

  كنيد نمي
  گرا عمق) بلغم(

 گرا با هدفمندي  بسيار عمق) سودا(

به } سو ظن{ در موضوع-20
 تريد كدام گزينه نزديك

هاي مهم است كه فرد در طول دوران بودن يكي از شاخصسوءظن و شكاك
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است  عمر خود بروز مي
تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و طبق اشاراتي كه در منابع  و همين تغيرات مي

اخصي باشد براي تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و ش طب سنتي شده است مي
 .وضعيت فعلي و حال افراد

  شويد ندرت كمتر دچار سوءظن مي به) صفرا(
  جا نداريد معمولي كال سوءظن بي) دم(

  ظن محتاطانه داريد گاهي اوقات سوء) بلغم(
 هميشه به همه چيز سوءظن داريد) سودا(

} محتاط بودن{در موضوع-21
 تريد به كدام گزينه نزديك

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود از شاخصكردن يكياحتياط
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين  بروز مي

تواند از عاليم غلبه مزاج باشد و بر طبق اشاراتي كه در منابع طب  تغيرات مي
سنتي شده است ميتواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي 

 فعلي و حال افرادوضعيت

  ندرت به) صفرا(
  معمولي) دم(

  گاهي اوقات) بلغم(
 هميشه) سودا(
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  همكارانشيخ روشندل و            

  41 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

 پاسخ هاي ممكن علت انتخاب سؤال سؤالحوزه مرتبط با 

} بين بودن واقع{در موضوع-22
 تريد به كدام گزينه نزديك

هاي مختلف زندگي دچار تغيير و بيني يك كيفيت ذاتي است كه در دوره واقع
ابع طب بسته به تغييرات از نظر كيفي و كمي طبق من اغلبشود و  تحول مي
طبع يك  هخوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج باشد و ب هتواند ب سنتي مي

همين جهت در روند  و به شود الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته  هاي مزاج پرسش

 .شده است

  به ندرت) صفرا(
  معمولي) دم(

  اوقات گاهي) بلغم(
  هميشه) سودا(

گنجايش و { در موضوع-23
به كدام گزينه } ظرفيت اخالقي

 تريد نزديك

هاي روزانه يك كيفيت ذاتي است كه در العملظرفيت اخالقي در عكس
بسته به تغييرات  اغلبشود و  هاي مختلف زندگي دچار تغيير و تحول مي دوره

خوبي نشانگر وضعيت  هب تواند از نظر كيفي و كمي طبق منابع طب سنتي مي
طبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد  هغلبه يك مزاج باشد و ب

سنجي گنجانيده شده و  هاي مزاج همين جهت در روند پرسش و به شود مي
 .امتياز مناسب براي آن در نظر گرفته شده است

  كمي ظرفيت داريد) صفرا(
  ظرفيت خيلي باال) دم(

  االظرفيت ب) بلغم(
 ظرفيت حوصله و كم كم) سودا(

{ در موضوع-24
به كدام گزينه } پذيربودن انعطاف

 تريد نزديك

هاي مهم است كه فرد در طول دوران عمر خود پذيري يكي از شاخصانعطاف
دهد و كيفيت و كميت آن وابسته به شرايط فرد متغيير است و همين  بروز مي

اشد و طبق اشاراتي كه در منابع طب تواند از عاليم غلبه مزاج ب تغيرات مي
تواند مبناي محاسبه قرار گرفته و شاخصي باشد براي  سنتي شده است مي

 .وضعيت فعلي و حال افراد

  گاهي اوقات) صفرا(
  معمولي) دم(
  هميشه) بلغم(
  به ندرت) سودا(

حساب و {در موضوع-25
به كدام گزينه / }كتاب

 تريد نزديك

هاي مختلف كيفيت ذاتي است كه در دورهاهل حساب و كتاب بودن يك
بسته به تغييرات از نظر كيفي و اغلب شود و  زندگي دچار تغيير و تحول مي
خوبي نشانگر وضعيت غلبه يك مزاج  هتواند ب كمي طبق منابع طب سنتي مي

و به  شود طبع يك الگوي مناسب براي محاسبه تفاوت بين افراد مي هباشد و ب
سنجي گنجانيده شده و امتياز مناسب  هاي مزاج رسشهمين جهت در روند پ

 .براي آن در نظر گرفته شده است

  كنيد كمتر به حساب و كتاب توجه مي) صفرا(
  كتاب نيستيد اهل حساب و) دم(

گرايش به علوم عقلي و رياضيات در ) بلغم(
البته در امور (تريد  حسابداري و معماري موفق
  )كوچك

 بيشتر حسابرس حسابگري افراطي و) سودا(

  
 ها بررسي بيماري: پنجمبخش 

بررسي
 ها  بيماري

ها در زمانبراساس منابع ابتالي به بيماري
تواند غلبه يكي از  هاي مختلف مي و حالت
 .ندكها را در شرايط حال اثبات  مزاج

 سردرد – پركاري تيروييد -بيماري پوستي ويتيليگو -ها فرو رفتگي چشم-بودن زبانخشك:صفرا
تاكي  -خوابي  بي –داغي كف پا  -بواسير-واريكوسل -واريس  - سنگ كيسه صفرا-يبوست  -

  لك وپيس-هاي پوستي  كنهآجوش و  -هيرسوتيسم  -ريفالكس - فت دهاني آ - كاردي
 –تعريق زياد -وزوز گوش  - لرژي بهارهآ -فشار خون-هاي مغزي  سكته -هاي قلبي سكته :دم

  هاي گوشتي خال
كيست  -ادراري در كودكي شب –مثانه عصبي  -تكرر ادرار-نفخ معده  -بزاق زياد  -ام اس : بلغم
پوكي استخوان  -ناخن شكننده   -دردهاي استخواني  - فشار خون كليوي  -ورم پروستات - كليه 

سفيدي زودرس  -سنگ كليه -سينوزيت  -نقرس  -آسم  -كيست تخمدان  -كاري تيروييد  كم –
  مو

هاي آشفته و  خواب –كوليت  –وسواس  -يبوست  -او خشكي پوست اگزم-فيبروم :سودا
 -افزايش درك صدا -خوابي كم –خال سياه  -سوزش سر معده  - شدن در خواب خوابي و پرت بي

 - سياهي دور چشم -افزايش قدرت بويايي - وز وز در گوش 

 -)ناسيونهالوسي(افزايش تصويرگري  - لوپوس  -سورياسيس  -اگزماي -بواسير –واريس پا 
  ها انواع سرطان-هاي دوقطبي بيماري
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  ... رسشنامهپارزيابي پايائي و روائي  طراحي و 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  42
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