
 

 مجاهدی تعیین مزاجده سوالی پرسشنامه 

در همه سواالت وضعیت  .ر می دانید انتخاب و عالمت بزنیدبا دقت یکی از سه گزینه مربوط به هر سوال را که به حاالت خود نزدیک ت است خواهشمند
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 محترم پرسشنامه:توضیح جهت کاربران 

 سه امتیاز به خود اختصاص می دهند. 3دو امتیاز و گزینه های ستون  2یک امتیاز، گزینه های ستون  1گزینه های ستون 

  ، گرم 11برابر یا باالی     -     معتدل 11-11    -      سرد 11برابر و کمتر از نمره   : نمرات هشت سوال اول مربوط به گرمی و سردی جمع

 خشک  1باالی برابر یا    -          معتدل  1          -تر         3برابر یا کمتر از نمره    :       جمع نمرات دو سوال آخر مربوط به تری و خشکی

 

 

 

 

 

 3 2 1 موضوع 
سردی  اطرافیان دست شما را لمس می کنند در مورد گرمی ووقتی  1

 آن چه می گویند؟

 نه سرد سرد

 نه گرم

 گرم

 نه کوچک کوچک کف دست شما در چه حد می باشد؟ اندازه 2

 بزرگنه 

 بزرگ

 با سرما سریع سرعت تأثیر پذیری شما ازسرما وگرما چگونه است؟ 3

 سردم می شود

 ازهر دواثر پذیری

 یکسان دارم

 سریعبا گرما 

 شود گرمم می

 نه بافاصله با فاصله هنگام صحبت کردن چند جمله متوالی را چگونه اَدا می کنید ؟ 1

 نه متصل

 متصل

 دیر چگونه است؟سرعت خشم و عصبانیت شما  1

 عصبانی می شوم

 نه دیر نه سریع

 عصبانی می شوم

 سریع

 عصبانی می شوم

، جاتتأثیرپذیری شما ازغذاهای باطبع گرم مانندعسل،ادویه سرعت  6

 چگونه است؟طبع سرد مانند دوغ، ماست و خیار  یا غداهای بافلفل و

 جات سریع باسردی

 سردی میکنم

ازهردواثر پذیری 

 یکسان دارم

 جات سریع گرمی با

 گرمی میکنم

 نه ضعیف ضعیف قوت صدای شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟ 7

 نه قوی

 قوی

 نه آرام آرام سرعت حرکات جسمی شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟ 1

 نه سریع

 سریع

 :جمع نمرات هشت سوال فوق  

 چاقم نه چاقم وضعیت چاقی والغری شما نسبت به سایرین چگونه است؟ 1

 نه الغرم

 الغرم

1

0 
 نه نرم نرم چگونه است؟وضعیت نرمی وخشکی پوست شما 

 ه خشکن

 خشک

 :جمع نمرات دو سوال فوق  



 

 

 محترم  پژوهشگرانتوضیح جهت 

پرسشنامه ارزیابی مزاج در طب سنتی ایران است که  اولین Mojahedi Mizaj Questionnaire(MMQ)ده سوالی تعیین مزاج مجاهدی پرسشنامه 

منتشر  2011که در سال  کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده است و میزان حساسیت و ویژگی و سایر ضریب های محاسبه شده مرتبط بدان در مقاله آن

همچنین در پژوهش جدیدی مقاطع برش آن جهت ، شده است سنجیسال اعتبار  20-10سشنامه جهت افراد جوان سالم ر. این پگردیدهگزارش  شده است

این  الزم به ذکر است که سال نیز اعتبار سنجی شده است که در آینده نزدیک مقاله آن به همکاران و عالقمندان تقدیم می گردد. 10-60گروه سنی 

قریب به اتفاق بیماران دارای سوء مزج گرم در گروه مزاج گرم  ولی از نظر تئوریک اکثر استطراحی نشده پرسشنامه جهت تعیین بیماریهای سوء مزاجی 

را به استاد راهنما یا مشاور  آنمرجع مقاله  ،در هر گونه پژوهشاز این پرسشنامه همکاران ارجمند جهت استفاده توصیه می نمایم . جای می گیرند و بالعکس

  صورت موافقت ایشان از پرسشنامه استفاده نمایند. درارایه نمایند و  (زیستیاپیدمیولوژیست یا متخصص آمار طرح )

 گزارش مختصر روند طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه 

. این رود یبکار م یخشک یو تر یسرد یمزاج از نظر گرم تیوضع نییکه جهت تع باشد یشامل ده سؤال م یمزاج مجاهد نییتع یپرسشنامه خود اظهار

 یمطالعه با استفاده از منابع طب سنت نی. در اه استگرفت قرار یمورد بررس آن ییایو پا ییروا ی وطراح  2011و همکاران در سال  یتوسط مجاهد پرسشنامه

و   یصور ییروا یبود. در مرحله بعد هیگو 12پرسشنامه  نیا هیاول یها هیمزاج استخراج شد. تعداد گو نییمرتبط با تع یها هیکتاب قانون گو تیو با محور

باز آزمون  هر  -ها با انجام  آزمون هیگو ییایماند. پا  یباق هیگو 17 نهایتا و ه است گرفت صورت یفیو ک یکم یها شده که با روش انجامپرسشنامه  یمحتوا

 ییروا نییکسب کرده بودند جهت مرحله تع 1/0 یباال یکه آماره کاپا یشد و سواالت انجام تهدو هف یداوطلب و به فاصله زمان 31سوال با مشارکت  

طب  نیو متخصص شکسوتیپ دینفره از اسات 1 میت کیسال توسط  20-10داوطلب سالم  121 ییاستاندارد طال نیی(، جهت تعهیگو 31انتخاب شدند)

. پرسشنامه استخراج شده از مرحله دندیانتخاب گردداشتند  شانیمزاج ا نیی% در تع70 یباال افقتو نیمتخصص مینفر از داوطلبان که ت 12و  تیزیو یسنت

شد.  لیبودند تکم  شده میتر و خشک، تقسدر مرحله دیگر به گروه های سرد و گرم و  یها به گروهدر یک مرحله داوطلب منتخب که  12توسط  ییایپا

 یتر ای یگرم یسرد یارهایجهت هر کدام از مع 2/0 زباالتر ا Youden index (J)که   یتک تک سواالت محاسبه شد و سواالت یژگیو و تیحساس

 Binary logistic regression models for each group using forward stepwise separateداشتند انتخاب شدند.  یخشک

-Kruskalو  ANOVAبا استفاده از آزمون  .دیگرد نییمزاج تع یخشک یو تر یسرد یگرم نییمزاج جهت تع نییفرم تعمختلف  یانجام شد و مدل ها 

Wellis test گروه ها  ویژگیو  تیحساس .شد نیمعبا تاکید بر ویژگی باال برش  مناسب  ی راک نقطه یبا روش رسم منحن نیچندر حاالت مختلف و هم

 شد.  یابیشده ارز نیینقاط برش تع در

بر اساس بوده و  3تا  1از  هیگو 10. نمره هرکدام از باشد یم یخشک یتر نییتع یبرا هیگو 2و  یسرد یگرم نییتع یبرا هیگو 1 یپرسشنامه دارا نیا 

معتدل  11-11، گرم، 11از  شیسنجد)ب یرا م یسرد یگرم تیسؤال اول وضع 1: جمع نمرات باشد یصورت م نیبد یازدهیامتانتخاب بهترین نقطه برش، 

. تر( 1و کمتر از  یتر یمعتدل در خشک 1خشک،  1از  شتریسنجد)ب یرا م یخشک یتر تیوضعسؤال آخر  2(. جمع سرد 11و کمتر از  یسرد یدر گرم

 17% و  12% و جهت سردی مزاج به ترتیب  13% و  61حساسیت و ویژگی پرسشنامه بر اساس نقاط برش مشخص شده جهت تعیین گرمی مزاج به ترتیب 

 نیشده است. ا هیارامربوطه در مقاله  %  محاسبه گردید. اطالعات بیشتر این مطالعه 76%  13% و جهت تری مزاج 67% و  13% و جهت خشکی مزاج 

 .ردیگ یمختلف مورد استفاده قرار م یاست و جهت پژوهش ها یمحققان طب سنت اریپرسشنامه هم اکنون در اخت

بطور خالصه در این پرسشنامه با توجه به اینکه ابعاد سال نمایم. اگر مشاور محترم آمار از آلفای کرونباخ سوال نمودند بفرمایید تا پاسخ مورد نیاز را ار

نه را مختلف خصوصیات جسمی و روحی سنجیده می شود و با توجه به تعداد اندک سواالت، آلفا کرونباخ باالیی انتظار نمی رود. مگر اینکه حجم نمو

 بسیار باال ببریم. 

 تر!! سادهگزارش 
 روایی و پایایی پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدیمتن فارسی توضیح شیوه بررسی 

. این رود یبکار م یخشک یو تر یسرد یمزاج از نظر گرم تیوضع نییکه جهت تع باشد یشامل ده سؤال م یمزاج مجاهد نییتع یپرسشنامه خود اظهار

مطالعه گزارش شده است که با  نی. در اه استگرفت قرار یمورد بررس یی آنایو پا ییروا ی وطراح  2011و همکاران در سال  یتوسط مجاهد پرسشنامه

که در  بود. هیگو 12پرسشنامه  نیا هیاول یها هیمزاج استخراج شد. تعداد گو نییمرتبط با تع یها هیکتاب قانون گو تیو با محور یاستفاده از منابع طب سنت

سال توسط  20-10داوطلب سالم  121 ییاستاندارد طال نییجهت تع باقی ماند. هیگو 31باز آزمون  -آزمون،محتوا، روایی یصور ییروا مراحل مختلف



 

داشتند  شانیمزاج ا نیی% در تع70 یباال افقتو نیمتخصص مینفر از داوطلبان که ت 12و  تیزیو یطب سنت نیو متخصص شکسوتیپ دینفره از اسات 1 میت کی

در مرحله دیگر به گروه سرد و گرم و  یها به گروهدر یک مرحله داوطلب منتخب که  12توسط  ییایپرسشنامه استخراج شده از مرحله پا. دندیانتخاب گرد

جهت هر  2/0 زاالتر اشاخص یاندن بکه   یتک تک سواالت محاسبه شد و سواالت یژگیو و تیحساس .شد لیبودند تکم  شده میتر و خشک، تقسهای 

مدل رگرسیون لجستیک برای هر گروه با استفاده از باینری جداگانه به جلو گام به  تخاب شدند.داشتند ان یخشک یتر ای یگرم یسرد یارهایکدام از مع

تحلیل واریانس یک با استفاده از آزمون  .دیگرد نییمزاج تع یخشک یو تر یسرد یگرم نییمزاج جهت تع نییفرم تعی مختلف انجام شد و مدل هاگام 

شد و  نیمع با تاکید بر ویژگی باال برش  مناسب ی نقطه ،راک یبا روش رسم منحن نیچندر حاالت مختلف و هم والیس _آزمون کروسکالو  راهه 

 شد.  یابیشده ارز نییگروه ها و نقاط برش تع ویژگیو  تیحساس

 

 . نقاط برش و حساسیت ویژگی آنها1جدول 

subscales domain Score Sensitivity Specificity 

Warm-cold 

Coldness ≤ 14 52% 97% 

Temperance 15-18 - - 

Warmness ≥ 19 65% 93% 

Wet-dry 

Wetness ≤ 3 53% 76% 

Temperance 4 - - 

Dryness ≥ 5 53% 67% 

 

 

ایرانی می باشد، فعال یکی از معتبر ترین شیوه های تعیین مزاج افراد  پزشکیبا توجه به اینکه این پرسشنامه اولین پرسشنامه استاندارد شده تعیین مزاج در 

تعیین گرمی و سردی از  جهت پژوهش هایی که در آنها تشخیص مزاج داوطلبان مد نظر است جهت جوان سالم در پروژه های تحقیقاتی است و خصوصاً

 برخوردار است )به متد و نتایج مقاله مرجع این پرسشنامه رجوع بفرمایید(  خوبیاعتبار 

 جهت دسترسی  متن مقاله از طریق جستجوی عنوان مقاله 

 Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale in Iranian Traditional Medicine 

 یر اقدام فرماییدیا از طریق لینک ز
. http://ircmj.com/?page=article&article_id=15924 

  

ازی با توجه به اینکه در سال های اخیر پرسشنامه های ارشمند تشخیصی دیگری در موضوع تشخیص های طب ایرانی طراحی شده و در حال استاندارد س

 ریق سایت مزاج به این پرسشنامه ها دسترسی یابند. طان عزیز می توانند از است و مقاالت مرتبط برخی از آن ها هم منتشر شده است، پژوهشگر

Mezaj.org 

حال انتشار هست. پرسشنامه تعیین مزاج سلمان نژآد استاندارد سازی و منتشر شده است. اعتبار سنجی پرسشنامه تعیین مزاج سالمندان نیز اتمام یافته و در 

هستند شامل: پرسشنامه ها و چک لیست های تعیین مزاج معده، تعیین مزاج کبد، مزاج رحم و مزاج دماغ می باشند. پرسشنامه هایی که در حال نهایی شدن 

 منتشر و در دسترس پژوهشگران عزیز قرار بگیرد. 1100که امید است همه آنها حد اکثر تا سال 

است و یا نهایی شده ولی مقاله آنها چاپ نشده است با اینجانب تماس در خصوص هر گونه سوال در مورد پرسشنامه های جدید که در حال اعتبار سنجی 

 حاصل فرمایید.

 با تقدیم احترام

 دکتر مرتضی مجاهدی
mortazamojahedy@gmail.com 

09128155065 
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