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 4961-69 های سالطی طب ایرانی در دانشجویان پزشکی اصفهان  شخصیتی با مزاج از منظر انواعارتباط 
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چکیده

سطح به منظور ارتقای این دو طب احتمالی تلفیق  های طب ایرانی، مزاج اب شخصیتی افراد انواعچگونگی ارتباط ی  مطالعه پژوهش حاضر،انجام هدف از  مقدمه:

 .بود ها بیماریه ب جلوگیری از ابتال و سالمت افراد

تا  7334اسفندماه سال  اصفهان در از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نفر 333 ،نآمقطعی بود که در  -تحلیلیی  مطالعهیک  این پژوهش، ها: روش

های تعیین مزاج و  نامه از پرسشها با استفاده  داده گرفتند. گیری تصادفی مورد مطالعه قرار به روش نمونه وآگاهانه کسب رضایت  با ،7336 ماه سال بهمن
Temperament and character inventory-125 (TCI-125 )افزار نرمبه کارگیری  با و وری گردیدآ جمع SPSS تحلیل شد. 

سرشتی که شامل  خصوص بررسی ابعاد در. بودند رددرصد م 10/44ن و ز ها نآ درصد 30/44که  بود سال 14/33 ± 87/0ه، مطالع مورد میانگین سنی افراد ها: یافته

 دارای (درصد 00/73) تر ( و در افراد با سرشت معتدل ودرصد 60/36) شیوعخشک بیشترین  مزاج گرم و با افراد در پشتکار پاداش وابستگی و سیب پرهیزی،آ نوجویی،
دل در تری و معت گرم و افراد در، باشد فراروی می خود همکاری و راهبردی، شامل خود منش که خود در بررسی ابعاد ،همچنین و (P < 007/0) بودشیوع کمترین 
 .(P = 077/0) بودشیوع ( دارای کمترین درصد 41/34خشک ) گرم و افراد در و (درصد 00/47)شیوع دارای بیشترین خشکی 

های اخالقی و رفتاری را دارد که با یک کیفیت خاص غالب در بدنش مرتبط است. پس اگر با  یک فرد با یک مزاج خاص یک سری از ویژگی گیری: نتیجه

ن کیفیت از آشود، در حد اعتدال نگهداری و حفظ گردد، فرد در قبال اعتدال  ریزی صحیح در جهت سالمت افراد، این کیفیت که منجر به یک رفتار خاص می برنامه
 .شود روانی برخوردار می -سالمت جسمی و روحی

 طب ایرانیسرشت، منش،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مختلفی در مورد شخصیت ارایه شدد    نظریه، ی اخیر در چند دهه

توان الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان  شخصیت را می .است

و رفتار تعریف کرد که سدک  شخصدی فدرد را در تعامد  حدا م دی        

شخصدیت  تدوان ففدت    مدی یدا   ؛(1) دزند  اش رقم می اجتماعی و مادی

ای از عناصر است که حه عنوان ی  نظام حا یکدیگر در راحطده   مجموعه

حاشدد.   می های شخصیتی و موقعیتی ویژفی ی نتیجه ،تعام  فرد .هستند

 (.2) تجلی شخصیت حه دو روش رفتار و تفکر است

شناسدی زیسدتی    روانمدد    ،های معروف شخصیت یکی از نظریه

ترکیکددی از  ،ایددن مددد  .(3-4اسددت ) Cloningerسرشددت و مددن  

و ژنتی  شخصیت اسدت کده چردار    شناختی  زیست -عصبهای  پایه

واحسدتگی و   -پرهیدیی، پداداش  حعد سرشت )شام  نوجدویی، سسدیب   

 من  خدود دارای سده   ها )من ( است؛ ها حا تجرحه پشتکار( حا تقاح  سن

 .(5فراروی است ) راهکردی، همکاری و خود خود حعد

نسدکت کوچد  را شدام     حده  ی  دسدته از اسساسدا     ،سرشت

 اسدت مثا  امنیت( مرتک  شود که حا نیازهای اساسی ی  فرد )حرای  می

ادراکی شخصیت  ی شود. من  حه ذهن که هسته نامید  میها  که انگیی 

اشدیای   های فردی را در مفاهیم فدردی و  کند و تفاو  اشار  میاست، 

کندد، شدام     های مشخصدی را حازتدام مدی    واحسته که اهداف و ارزش

کندد و   من  حه ارزیاحی خود شخص اشدار  مدی   ،حناحراین .(5) شود می

 ،سقیقدت  حاشد. در فو می ثر پاسخؤمحرای خود تنظیمی رفتاری حه طور 

های شخصیت مفید اسدت کده در    من  حرای تشخیص حیماری ی نمایه

 مقاله پژوهشی
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افراد حا من  ناپخته )مثد  حعدد خدود راهکدردی و حعدد همکداری        ،سن

نسکت حه افراد حدا   «واحسته»ر حاالتری حرای اختال  شخصیت خطپایین( 

 (.6-7پختگی حیشتر در من  دارند )

هدای افدراد ت دت     نیی در مدورد ویژفدی  ایرانی در طب  ،از طرفی

 مطدالکی  «ال داوی »و  «قانون»های مختلفی مث   در کتام «میاج»عنوان 

 هددای کیفیددتاز مخلددوش شدددن  مددیاجایرانددی، اسددت. در طددب سمددد  

و دارای نه قسم است. عناصر چرارفانه  شود چرارفانه در حدن پیدا می

دو  ،این چردار عنصدر  از واکن   .ت  هستندس، خاک و هواشام  سم، 

 ،همچندین  و نامعتدد   -شود که شدام  مدیاج معتدد     نتیجه ساص  می

عناصر است.  ی اولیهکیفیا   ساص که  خشکی فرمی، سردی، تری و

کیفیت هدوا  و کیفیت ست  فرم، کیفیت خاک خش ، کیفیت سم سرد 

کلی سرد مدیاج و   ی دو دستهاز نظر میاج حه توان  می. افراد را استتر 

 .(8حندی کرد ) فرم میاج دسته

خدوانی   هدم حا الگوی حقدراش   Cloningerمد  چرار حعد سرشتی 

 (سدوداوی  سرد و خش  )میاج معروف حه دارد. حه این ترتیب که طکع

 (صدفراوی طکع فرم و خشد  )مدیاج معدروف حده     حا سسیب پرهییی، 

 -حدا پداداش   (دمویطکع فرم و تر )میاج معروف حه مترادف نوجویی، 

متدرادف پشدتکار   ( حلغمیطکع سرد و تر )میاج معروف حه واحستگی و 

چردار حعدد    رسدد  ، حه نظر میCloningerحه اعتقاد  ،همچنین .حاشد می

حدا  را چنانچده خشدم    .های اصلی حشر نیدی  هستند سرشتی حا هیجان

واحسدتگی و   -حدا پداداش   را حا سسیب پرهییی، عشق را نوجویی، ترس

حا هدف  ،این پژوه  (.9-11مرتک  دانسته است ) حا پشتکارتسل  را 

های چرارفانه در طدب   و میاج شخصیتی افراد نوعارتکاش حین حررسی 

حر اساس نتایج حه دست سمدد  و حدا تلفیدق ایدن دو     انجام شد تا  ایرانی

سطح سالمت افراد و جلوفیری از احدتال   یهایی جرت ارتقا طرح ،طب

 .فرددها پیشنراد  حه حیماری

 

 ها روش

حدود کده طدی    ت لیلدی   -مقطعی توصدیفی  ی ی  مطالعه ،این پژوه 

در دانشگا  علدوم پیشدکی اصدفران انجدام شدد.       1394-96های  سا 

جمعیت هدف مطالعه، دانشجویان پیشکی شاغ  حه ت صدی  در ایدن   

 حودند.ففته  زمانی پی  ی دانشگا  در حاز 

دانشدجویان پیشدکی    ی شدام  کلیده   ،معیارهای ورود حده مطالعده  

 تدا سدا    1389 سدا  از ورودی سدا    22-24سدنی  حا طیدف  اصفران 

. معیدار  حودندد و رضایت سفاهانه و کتکی جرت ورود حه مطالعده   1391

های میمن قلکدی، ریدوی و    ی حیماری شام  ساحقه ،عدم ورود حه مطالعه

پیشدکی شدام  دو    های روان حیماری ی حدخیمی، ساحقه ی کلیوی، ساحقه

از دارو، احدتال حده اخدتال      قطکی و افسردفی، ت ت درمدان و اسدتفاد   

اال  نکاشدد و  ؤفویی حده سد   شنوایی و تکلم در سدی که قادر حه پاسخ

دانشجویان حاردار حود. عدم همکاری و یا عدم رضایت حدرای تکمید    

معیارهای  ، ازنامه پرس  درصد 21و تکمی  نشدن حی  از  نامه  پرس

 حودند.خروج از مطالعه 

دانشددجویان ورودی  Sampling frameفیددری از  جرددت نموندده

نفدر حده    51ترم  هر ( از1389-91 های سا  ما  ش  ترم )مرر و حرمن

رضدایت   ،فیدری  . در ایدن نمونده  ندشک  تصادفی سداد  انتخدام شدد   

نامه در اختیار افدراد   پرس  311 .ه حودنظر قرار فرفت شخصی افراد مد

نفر حه دلی  عددم رضدایت ورود    2یان، تعداد قرار فرفت که از این می

نفر حه علت نداشتن معیار ورود، حه مطالعه وارد نشددند   3حه مطالعه و 

نفر حه علت عددم تکمید  صد یح     8نفر حه علت عدم همکاری و  4و 

کام   ی نامه پرس  293نامه، از مطالعه خارج شدند و در سخر،  پرس 

 مورد ت لی  قرار فرفت.

ی سرشدت و مدن     نامده  اطالعا  از طریق دو پرس سوری  جمع

Cloninger (Temperament and character inventory-125   یدا

TCI-125)  سرشدت و   ی نامده  ی تعیین میاج حود. پرس  نامه و پرس

یدا   «حلدی »هدای   که حا پاسدخ  حودعکار  125شام   ،Cloningerمن  

هدا و   صدلت حدرای سدنج  خ   ،نامده  این پرسد   .شد میتکمی   «خیر»

شد که یا از طریق وراثدت )سرشدت( و   طراسی های شخصیتی  ویژفی

دارای  ،نامده  یا از طریق م ی  )من ( در فرد موجود است. این پرس 

 -کدده شددام  سسددیب پرهیددیی، نوجددویی، پدداداش حددودمقیدداس  هفددت

 چردار . حودفراروی  خودو  راهکردی واحستگی، پشتکار، همکاری، خود

د یسدنج  احعاد مدن  را مدی   ،مقیاس دوم سهمقیاس او  احعاد سرشت و 

. حده هدر کددام از    حدود االتی ؤدارای سد  ،ها (. هر ی  از زیر مقیاس11)

ی هدر ید  از احعداد، از     و نمدر   فدت فر ی  نمر  تعلدق مدی   ،اال ؤس

د. پس از نمرا  مس های سن حعد حه دست می مجموع نمرا  زیر مقیاس

از میدانگین و   T)نمدرا   سمدد  حده دسدت    T ی د خام، نمرا  تراز ش

دسدت سمدد  از جمعیدت سمداری     ه های حد  ان راف معیار نمرا  مقیاس

 پدایین،  16-33حسیار پدایین، نمدرا     1-16نمرا   (.فتفر نشأ  می

 حسیار حاال است. 84-111و نمرا   حاال 67-83 نمرا 

در ایدران توسد  کاویدانی و پورناصدح      TCI-125ی  نامده  پرس 

اعتکاریاحی و هنجاریداحی شدد  اسدت. نتدایج همکسدتگی حدین نمدرا         

هدای   دهدد کده مقیداس    حداز سزمدون نشدان مدی     -هدا در سزمدون   مقیاس

حده ایدن معندی کده ایدن       ؛دارای پایایی قوی هسدتند ، TCIی  فانه هفت

دهد. ضدریب   در شرای  مختلف نتایج یکسانی را حه دست می ،مقیاس

عکدار    ،مد  حرای هر ی  از احعادست حاز سزمون حه دس -پایایی سزمون

حددرای  73/1حددرای سسددیب پرهیددیی،   88/1حددرای نوجددویی،  86/1از 

حرای  91/1حرای همکاری، 86/1حرای پشتکار، 79/1واحستگی،  -پاداش

 (.12)حودند حرای خود فراروی  86/1 راهکردی و خود

کده طکدق مقیداس     حدود ا  ؤسد  11تعیین میاج شام  ی  نامه پرس 
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حدرای   ،نامده  شد. این پرسد   حا سه نوع پاسخ جوام داد  میلیکر  و 

ا  ؤس 8رود.  های فرمی، سردی، تری و خشکی حه کار می تعیین میاج

خدر مرحدوش حده    س ا ؤسد  2فرمدی و سدردی و   کیفیا  مرحوش حه  ،او 

ا  او  حددین صدور    ؤس 8. تفسیر نمرا  حودخشکی  تری وکیفیا  

نمرا  میاج معتد  و  15-18 نمرا  د،میاج سر 14 ≥ ا که نمر حود

 ی نمدرا    کمینده و حیشدینه   .شدد  فرفتده مدی   میاج فرم در نظدر  19 ≤

ا  کده نمدر   حدود خر نیی حدین صور  س ا ؤس 2و تفسیر نمرا   حود 24-8

مدیاج خشد  در نظدر     5 ≤ا  میاج معتد  و نمر 4 ی میاج تر، نمر  3 ≥

نامده توسد     ایدن پرسد    حود. 2-6ی نمرا   . کمینه و حیشینهشد فرفته می

هنجاریاحی و اعتکاریداحی شدد  اسدت و     1392مجاهدی و همکاران در سا  

 (.13حاشد ) می 71/1سن  Cronbach's alphaضریب 

، ای عوامد  زمینده  اطالعا  حیماران شام   ی کلیه :آماری واکاوی

شخصیت از احعداد مختلدف شخصدیت و مدیاج در چد  لیسدت        نوع

  SPSSافددیار   سدداخته شددد  توسدد  مجددری ثکددت فردیددد و وارد نددرم

 (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) 22ی  نسدخه 

. فردیده یسماری در دو حخ  توصیفی و ت لیلی ارا های واکاوی و شد

احعاد مختلف شخصدیت و   ر،ان راف معیا، میانگین ،در حخ  توصیفی

حده  هدای مختلدف فدیارش شدد.      میاج حه عنوان متغیر اصلی در فدرو  

2از سزمون  ،های کیفی یافتهمنظور واکاوی 
χ هدای   داد  ی و حرای مقایسه

  ی کلیددددده. در اسدددددتفاد  شدددددد ANOVAکمدددددی از سزمدددددون 

 داری در نظدددر  حدده عندددوان سددطح معنددی    P < 151/1 ،هددا  سزمددون 

 .فرفته شد

 

 ها افتهی

 نفددر  134دانشددجویی کدده وارد ایددن مطالعدده شدددند، تعددداد   293از میددان 

میانگین سن افدراد   ند.( زن حوددرصد 3/54نفر ) 159مرد و  درصد( 7/45)

 ی ساضددر، سددا  حددود. در مطالعدده 74/22 ± 81/1مددورد مطالعدده حراحددر حددا 

نفدر   61( دارای مدیاج فدرم و تدر،    درصد 5/37نفر ) 111مشخص شد که 

( دارای مدیاج  درصد 1/3نفر ) 9( دارای میاج فرم و خش ، درصد 8/21)

( دارای مدیاج سدرد   درصد 8/18نفر ) 55، در تری و خشکی فرم و معتد 

 نفددر  9( دارای مددیاج سددرد و خشدد ،   درصددد 6/11نفددر ) 34و تددر، 

 نفددر  9 ،در تددری و خشددکی ( دارای مددیاج سددرد و معتددد  درصددد 1/3)

 نفددر  61و تددر و  مددی و سددردیدر فر ( دارای مددیاج معتددد درصددد 1/3)

 و خش  حودند. در فرمی و سردی ( دارای میاج معتد درصد 8/21)

(، فراواندی  P = 196/1نتایج مطالعه نشان داد کده میدانگین سدن )   

 ی حدددددنی  شدددداخص تددددود  (، میددددانگینP = 137/1جنسددددیت )

(Body mass index یددا BMI) (945/1 = P ( و م دد  اقامددت )در

داری حدر اسداس مدیاج     ی( تفداو  معند  P = 511/1خواحگا  یا منی ( )

 .(1دانشجویان نداشت )جدو  

 ی نامده  حدر اسداس پرسد     ،در خصوص متغیرهای مدورد مطالعده  

حه دست سمد  در ریی  ی سرشت و من  مشخص شد که میانگین نمر 

 (51/14 ± 37/2) متغیدر نوجدویی در افدراد حدا مدیاج فدرم و خشدد       

( 77/4 ± 11/3) اج سدرد و معتدد   حیشترین مقددار و در افدراد حدا مدی    

(. ایدن در سدالی اسدت کده در     P < 111/1دارای کمترین مقدار حود )

حررسی ریی متغیر سسیب پرهییی مشخص شد کده حیشدترین میدیان در    

میدیان در   و کمتدرین ( 73/12 ± 11/4)افراد حا مدیاج سدرد و خشد     

حدود  ( 88/4 ± 84/2)و تدر  در سدردی و فرمدی    افراد حا میاج معتدد  

(111/1 > P.) 

 -حه دست سمدد  در ریدی متغیدر پداداش     ی میانگین نمر  ،همچنین

حیشترین مقددار و   (5/11 ± 48/2)واحستگی در افراد حا میاج فرم و تر 

دارای کمتدرین مقددار   ( 55/6 ± 73/2)در افراد حا میاج سرد و خش  

ر (. این در سالی است که در حررسی ریی متغیر پشتکاP < 111/1حود )

 مشخص شد کده حیشدترین میدیان در افدراد حدا مدیاج سدرد و خشد          

در فرمدی و   و کمترین مییان در افراد حا میاج معتدد  ( 76/4 ± 98/1)

میدانگین   ،(. همچندین P < 111/1حدود )  (11/2 ± 32/1)و تدر   سردی

راهکردی در افراد حا میاج فرم  حه دست سمد  در ریی متغیر خود ی نمر 

حیشترین مقدار و در افراد حا مدیاج فدرم و   (، 66/17 ± 74/5)و معتد  

امدا   ،(P < 111/1دارای کمترین مقدار حود )( 31/11 ± 16/6) خش 

فدراروی   در خصوص متغیرهای دیگدر کده شدام  همکداری و خدود     

هدای مدورد مطالعده دیدد  نشدد       داری میان فرو  یحاشد، تفاو  معن می

(151/1 < P  1( )جدو). 

د سرشدتی کده شدام  نوجدویی، سسدیب      در خصوص حررسی احعا

 در افراد حا میاج فدرم و خشد    ،واحستگی و پشتکار -پرهییی، پاداش

و در افراد حا سرشت معتدد  و   (6/36 ± 46/5)حیشترین مییان دراری 

( و P < 111/1دارای کمتددرین میددیان حددود )   (11/19 ± 54/5ر )تدد

همکداری و  راهکدردی،   در حررسی احعاد من  که شام  خود ،همچنین

دارای  در تری و خشکی در افراد فرم و معتد  ،حاشد فراروی می خود

 و در افدددراد فدددرم و خشددد    (11/41 ± 95/5) حیشدددترین میدددیان

 .(1( )جدو  P = 111/1دارای کمترین مییان حود ) (57/34 ± 2/11)

 

 بحث

مشخص شد که نوجویی در افراد حا میاج فدرم و   ی ساضر، در مطالعه

 -خش ، سسیب پرهیدیی در افدراد حدا مدیاج سدرد و خشد ، پداداش       

واحستگی در افراد حا میاج فرم و تر، پشتکار در افراد حدا مدیاج سدرد و    

راهکددردی در افدراد حددا مددیاج فدرم و معتددد  ارتکدداش    خشد  و خددود 

ای مشاحه حدا   مطالعه ،انجام شد ی ها. حر اساس جستجوردداری دا یمعن

کده   فردیدد و ایدن امدر سدکب     حودساضر انجام نشد   ی اهداف مطالعه

 ای حا مطالعا  دیگر حه صور  اختصاصی صور  نگیرد. مقایسه
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 نامه در افراد مورد مطالعه بر اساس مزاج فراوانی و میانگین متغیرهای دموگرافیک و پرسش .1جدول 

 متغیر
 گرم و تر

(111  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 گرم و خشک
(11  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 در تری و خشکی گرم و معتدل

(9  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 سرد و تر
(55  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 سرد و خشک
(43  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 سرد و معتدل
(9  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 و تر در گرمی وسردی معتدل
(9  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 معتدل و خشک
(1  =n) 
 انحراف معیار ±میانگین 

 Pمقدار 

 096/0 66/22 ± 81/0 11/23 ± 92/0 33/22 ± 70/0 94/22 ± 88/0 90/22 ± 84/0 33/22 ± 50/0 73/22 ± 77/0 65/22 ± 79/0  سن )سال(
 945/0 10/24 ± 12/2 84/25 ± 37/3 16/24 ± 70/3 36/25 ± 18/4 95/24 ± 00/4 81/25 ± 46/5 67/24 ± 80/3 03/25 ± 82/3 ی بدنی توده شاخص

 < 001/0 00/6 ± 36/2 88/4 ± 84/2 77/4 ± 11/3 05/6 ± 93/2 9/6 ± 98/1 11/7 ± 06/5 5/14 ± 37/2 82/8 ± 15/4 نوجویی
 < 001/0 00/6 ± 89/0 88/4 ± 69/1 11/5 ± 16/1 73/12 ± 01/4 72/9 ± 68/4 55/5 ± 01/1 95/11 ± 67/4 89/7 ± 05/4 آسیب پرهیزی

 < 001/0 83/7 ± 44/4 22/7 ± 34/3 88/6 ± 55/3 55/6 ± 73/2 76/6 ± 06/3 77/6 ± 56/3 85/6 ± 96/2 50/11 ± 48/2 وابستگی -پاداش
 < 001/0 83/2 ± 75/0 00/2 ± 32/1 00/3 ± 93/1 76/4 ± 98/0 94/3 ± 45/1 00/3 ± 93/1 29/3 ± 81/1 12/3 ± 81/1 پشتکار

 652/0 66/14 ± 06/7 55/13 ± 52/5 55/14 ± 12/3 41/13 ± 39/5 03/14 ± 53/5 11/16 ± 88/3 62/14 ± 36/5 55/15 ± 23/7  همکاری
 < 001/0 66/16 ± 13/4 11/12 ± 30/7 33/16 ± 12/5 52/13 ± 39/5 01/13 ± 76/5 66/17 ± 74/5 31/11 ± 16/6 53/15 ± 69/4 راهبردی خود
 236/0 00/9 ± 89/3 66/10 ± 31/3 11/9 ± 29/3 14/9 ± 40/3 00/10 ± 95/2 22/7 ± 08/4 63/8 ± 67/3 97/8 ± 60/3 فراروی خود

 < 001/0 66/22 ± 71/5 00/19 ± 54/5 77/19 ± 35/4 11/30 ± 52/4 34/27 ± 59/5 44/22 ± 83/6 6/36 ± 46/5 35/31 ± 30/6 ابعاد سرشتی
 011/0 33/40 ± 25/7 33/36 ± 00/3 00/40 ± 33/5 08/36 ± 09/9 05/37 ± 95/7 00/41 ± 95/5 57/34 ± 2/10 06/40 ± 63/9 ابعاد منش

  تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( 
 500/0 1( 7/16) 1( 1/11) 3( 3/33) 8( 5/23) 16( 1/29) 3( 3/33) 19( 1/31) 20( 2/18) اقامت )خوابگاه(

 137/0 2( 3/33) 4( 4/44) 5( 6/55) 13( 2/38) 34( 8/61) 3( 3/33) 40( 6/65) 58( 7/52) جنسیت )زن(
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 ی راحطده حررسدی  پدور و همکداران حدا هددف      ی امدامی  در مطالعه

های شخصیتی و پرخاشگری حا مدیاج در دانشدجویان دانشدگا      ویژفی

های پژوه  سداکی از سن حدود    یافته ،سزاد اسالمی واسد ترران مرکیی

سدردی   -فرایی حا حعدد فرمدی   های شخصیتی، حرون که از میان ویژفی

داشت و حین خدرد  مقیداس درون تنکیردی     یدار همکستگی مثکت معنی

وجدود   یدار یمثکت معند  ی سردی راحطه -در پرخاشگری و حعد فرمی

های شخصیتی همچنین حین پرخاشدگری حدا حعدد     داشت و حین ویژفی

 خدرد   و شخصدیتی  هدای  ویژفدی . نشد یافت ای راحطه خشکی، -تری

 حعدد  واریدانس  درصدد  1/8 حه طدور مشدترک   پرخاشگری های مقیاس

  عالو  حر سن، نتایج ساصد  کند. ینی میح پی  را سردی -فرمی میاجی

حدین نمدرا  پرخاشدگری    کده  ، نشدان داد  Independent tن از سزمدو 

 یدار یتفداو  معند  ، فری در دو فرو  دانشجویان دختدر و پسدر   سلطه

حداالتر از دانشدجویان    ،وجود دارد و پرخاشگری در دانشجویان دختدر 

رنجدوری در   حین نمرا  ویژفدی شخصدیتی روان   ،همچنین .پسر است

وجدود دارد و   یدار یتفداو  معند  ، دو فرو  دانشجویان دختر و پسدر 

 امدا  رنجوری در دانشجویان دختر حاالتر از دانشجویان پسر است؛ روان

تدری در دو فدرو     -سدردی و خشدکی   -حین نمرا  احعاد میاج فرمی

 .(14ندارد ) وجود یدار یتفاو  معن دانشجویان دختر و پسر

در خصوص عدم ارتکداش میدان مدیاج و    ففته  ی پی  نتایج مطالعه

حاشد. حه اعتقداد خدود    می ضراس ی های مطالعه همسو حا یافته ،جنسیت

Cloninger، های اصلی حشر نیدی نیدید     عد سرشتی حا هیجانح چرار

چنانچه خشدم و پرخاشدگری حدا نوجدویی، تدرس حدا سسدیب         .هستند

شدناخته  واحستگی و تسل  حا پشتکار مدرتک    -اداشپرهییی، عشق حا پ

حده   ی نیی مشخص شد کده میدانگین نمدر     ی ساضر . در مطالعهاند شد 

دست سمد  در ریی متغیر نوجدویی در افدراد حدا مدیاج فدرم و خشد        

حیشترین مقدار و در افراد حدا مدیاج سدرد و معتدد      ( 11/37 ± 5/14)

مشداحه حدا    ،حه عکار  دیگدر  دارای کمترین مقدار حود؛( 77/4 ± 11/3)

صفت پرخاشگری و خشم حا سردی و فرمی ارتکداش   ساضر، ی مطالعه

 حاشد. میففته  ی پی  های مطالعه یافتهداشت و مشاحه حا 

هدای   ویژفدی  ی حا هدف مقایسده  عسکریی م مدی و  در مطالعه

در ساله  21-31سنی در طیف شخصیتی زنان سرد میاج حا زنان عادی 

 مدیاج و  های شخصیتی زندان سدرد   حررسی ویژفی، حه انشررستان ترر

 Minnesota multiphasic personality inventoryعادی حا سزمون 

(MMPI) هدای   نفری نمونه 85که دو فرو   پرداخته شد و پس از این

 حدر اسداس ایدن    میاج و زنان عادی فیین  شددند،  ت قیق، زنان سرد

حین زنان »که  فرضیه مکنی حر این. سه ندفرفت قرارارزیاحی سزمون مورد 

حین زنان سدرد مدیاج و    ،سرد میاج و عادی در هیستیری  و اضطرام

یدد  ئحدین مانیدا و پارانو   ،عادی در هیپوکندری و افسدردفی و همچندین  

  های مطالعه یافتهدر مطرح شد. « ر؟وجود دارد یا خی یدار تفاو  معنی

 ی ست کده در مطالعده  این در سالی ا. (15فرضیه رد شد )سنان هر سه 

مشدخص شدد کده سسدیب پرهیدیی )تدرس و اضدطرام و        نیی  ضراس

افسردفی( و پشتکار در افراد حا میاج سدرد و خشد  حیشدتر از افدراد     

ممکدن اسدت ناشدی از تفداو  در      ،علت این اختالف .حاشد دیگر می

های دموفرافی  افدراد،   مورد مطالعه، تفاو  در شاخص ی سجم نمونه

هدای مدورد اسدتفاد ، تفداو  در معیارهدای       نامه رس تفاو  در نوع پ

فیدری و تفداو  در    ورود و خروج از مطالعه، تفداو  در ندوع نمونده   

 مخدوش کنند  حاشد.عوام  کنتر  اثر 

حدا الگدوی حقدراش     Cloningerمدد  سرشدتی   رسدد   حه نظدر مدی  

حه این ترتیب که طکع سوداوی میاج )سرد و خشد (   ؛خوانی دارد هم

حا سسیب پرهییی، صفراوی )فرم و خش ( مترادف نوجدویی، دمدوی   

واحسدتگی و حلغمدی مدیاج )سدرد و تدر(       -میاج )فرم و تر( حا پداداش 

حعدد   چردار  ،Cloningerحه اعتقداد   ،حاشد. همچنین مترادف پشتکار می

چنانچده خشدم حدا     ؛ندهای اصلی حشر نیدید  هسدت   سرشتی حا هیجان

 واحسدتگی و تسدل    -حا پاداش نوجویی، ترس حا سسیب پرهییی، عشق

 ،احعاد چرارفانده این که ست ت قیقا  نشان داد  ا دارد.ش ارتکا پشتکارحا 

حسیار حاثکا ، پایدار و مستق  از خلق هستند و فقد  سسدیب پرهیدیی در    

 .(9-11کند ) هنگام افسردفی و هیجان زدفی افیای  پیدا می

سسیب پرهییی ممکن است حدا مدیاج سدرد     ،اساس مطالب قک  حر

فیدری،   عالیم میاج سوداوی شدام  کدم سرفدی، فوشده    و  تطکیق یاحد

نگرانی حی  ازسد نیی حدا سسدیب پرهیدیی     ناامیدی، حد فمانی، ترس و

های اصلی سسیب پرهییی تطکیق  وکیفیت سردی حا ویژفی منطکق فردد

ر است. هر دو کیفیدت خشدکی   خطیاحد که شام  ترس و دوری از  می

اسداس طدب    حدر  .ممکن است حا این مورد نیی تطکیدق یاحدد   ،و رطوحت

 .، نوجویی ممکن است حاکیفیت فرمدی و خشدکی تطکیدق یاحدد    یایران

عددم سسدودفی    کیفیت فرمی منجر حه سدرعت عمد ، فعدا  حدودن و    

مدیاج   کیفیدت فرمدی و  واحستگی نیی ممکن است حدا  -شاشود. پاد می

ی  نسدخه  Sadockو  Kaplanاسداس کتدام    حدر یاحدد.   دموی تطکیدق 

اسداس   امدا حدر   (،16) یاحدد  ، پشتکار حا میاج حلغمدی تطکیدق مدی   2113

میاج سوداوی تطکیدق   های پشتکار حا ، ویژفیی ساضر های مطالعه یافته

هدایی   چون در این مدورد ویژفدی   ؛حیشتری نسکت حه میاج حلغمی دارد

نیدی خصوصدیا     قاح  انعطاف حدودن و  فرایی و غیر ا  ثکا ، اید  نظیر

حیشتر کیفیت  ،در سالی که در میاج حلغمی ؛کیفیت خشکی وجود دارد

کیفیدت خشدکی   ، وجود دارد؛ حه عکار  دیگدر  )قاحلیت انعطاف( تری

 شود. ها می حاعث ظرور این ویژفی

ه مشدخص شدد کد    ضدر اس ی در مطالعهنرایی این که  فیری نتیجه

نوجویی در افراد حا میاج فرم و خش ، سسدیب پرهیدیی در افدراد حدا     

واحستگی در افراد حدا مدیاج فدرم و تدر،      -میاج سرد و خش ، پاداش

راهکدردی در افدراد حدا     پشتکار در افراد حا میاج سرد و خش  و خدود 
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 ،داری دارد. حناحراین یارتکاش معن در تری و خشکی میاج فرم و معتد 

هدای اخالقدی و    سدری از ویژفدی   ی  فرد حا ی  مدیاج خداص ید    

اهمیدت   .رفتاری دارد که حا ی  کیفیت خاص غالب در حدن  مرتک  است

که منجر حه ید  رفتدار خداص     را این موضوع در این است که این کیفیت

تا فدرد در قکدا  اعتددا  سن     فردددر سد اعتدا  نگرداری و سفظ  ،شود می

ایدن   ،در واقع .روانی حرخوردار حاشد -سمی و روسیاز سالمت ج ،کیفیت

هدای   ریدیی  رییان سالمت کم  نماید تا حدا حرنامده   تواند حه حرنامه مطالعه می

تا سدد ممکدن در    ،مناسب حه منظور سفظ ص ت و سالمت افراد و جامعه

 ثری حردارند.ؤهای م  فامسالمت روانی افراد  یراستای ارتقا

فویی حدا سوصدله    عدم پاسخ ،مطالعههای این  از جمله م دودیت

سرشدت و   ی نامده  پرس چرا که  ؛نامه توس  دانشجویان حود حه پرس 

  مدیاج شدام    ی نامده  عکدار  و پرسد    125شام   Cloningerمن  

اال  ؤهایی حا تعداد سد  نامه از پرس  استفاد . از این رو، حود ا ؤس 11

هدای دیگدر    تشدود. از م ددودی   کمتر در مطالعا  حعدی پیشنراد مدی 

 هدای اجتمداعی متفداو     عدم ورود افدراد حدا سدن و جایگدا      ،مطالعه

عوامد   سدکب کنتدر  حرتدر    ید  سدو   و هر چند ایدن امدر از    حاشد می

نتایج حه دست سمد  قاح  تعمیم  سوی دیگر،اما از  ،شود می گرمخدوش

هدای   ای در افراد حدا ویژفدی   ، مطالعه. از این روحاشد حه ک  جامعه نمی

شود تا حتوان نتایج حا دقت حیشتری حده   دموفرافی  پیشنراد میمختلف 

 .دست سورد

 

 تشکر و قدردانی

حده  عمومی ای پیشکی  دکتری سرفه ی نامه این پژوه  حرفرفته از پایان

های معنوی و مادی معاوندت   حا سمایتکه  حاشد می 395281ی  شمار 

حدین وسیله  .پژوهشی دانشگا  علوم پیشکی اصفران انجام یافته است

 .فردد سپاسگیاری میاز زسما  این عیییان 
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Abstract 

Background: The present study aimed to study the quality of relationship between personality types and 

temperaments (Mizaj) of Iranian Traditional Medicine, incorporation of these to fields to promote the level of 

personal health and prevent the diseases.  

Methods: This was an analytical cross-sectional study on 293 medical students in Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran, during the years 2015-2017. The participants were selected using simple random sampling 

method, after having gained their satisfaction. The data were collected using Mizaj Detecting Questionnaire and 

Temperament and Character Inventory-125 (TCI-125), and were analyzed using SPSS software. 

Findings: The mean age of the participants was 22.74 ± 0.81 years, while 54.3% were women and 45.7% were 

men. In study of temperaments, novelty seeking, harm avoidance, reward dependence, and persistence had the most 

prevalence among the persons with hot and dry Mizaj (36.60%), and the least prevalence among the persons with 

moderate and wet Mizaj (19.00%) (P < 0.001). Moreover, in study of personality, self-directedness, 

cooperativeness, and self-transcendence, had the most prevalence among the persons with hot as well as moderate 

dry and wet Mizaj (41.00%), and the least prevalence among the persons with hot and dry Mizaj (34.57%). 

Conclusion: A person with a special Mizaj have a range of moral and behavioral characteristics that relates to a 

certain predominant quality. So, with an appropriate plan, this quality will lead to a particular behavior kept modest, 

and the person receives qualitative physical and mental health from the point of view of quality moderation. 

Keywords: Temperament, Character, Traditional medicine 

 
Citation: Tavoosi R, Mazaheri M. The Relationship between Personality Types and Temperaments  (Mizaj) 

in Terms of Iranian Traditional Medicine among Medical Students in Isfahan University of Medical 

Sciences, Iran, during the Years 2015-2017. J Isfahan Med Sch 2018; 36(498): 1149-55. 

 

Original Article 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v36i498.10341
https://orcid.org/0000-0002-2537-8769
http://orcid.org/0000-0002-8137-5482

