
Fattahi Brain Mizaj Questionnaire (FBMQ) 
   قد:  سن:        :يمحل زندگ      محل تولد:      متأهل/مجرد:         شغل:          :التيتحص         شماره همراه:              :ينام و نام خانوادگ

 :تيجنس          وزن:
به همه سؤاالت پاسخ دهيد و در  است با دقتاين پرسشنامه بر اساس مباني طب ايراني جهت بررسي مزاج مغز شما طراحي شده است. خواهشمند 

وضعيت كلي در همه سؤاالت عالمت بزنيد. دانيد  تر مي يكي از پنج گزينه مربوط به هر سؤال را كه به حاالت خود نزديكپاسخ به هر سؤال فقط 
  .خود مقايسه كنيدجنس همساالنِ هم نسبت بهسه ماه اخير در را  بدن و حاالت خود

  كند و آهسته  ؟چگونه استنسبت به ديگران راه رفتن شما  )١
  نسبتاً

  كند و آهسته 
  يمعمول

  نسبتاً

  عيتند و سر 
  عيتند و سر

آرام  شهيهم  ؟رويد باال ميساختمان را چگونه  كي يها پله)٢

  يكي يكيو 

آرام و  يگاه

  يكي يكي
  يمعمول

اكثر اوقات 

و  عيسر

  دوتادوتا

 عيسر شهيهم

  و دوتادوتا

  عيسر  عينسبتاً سر  يمعمول  نسبتاً كند  كند  ؟استروزمره، چگونه  يانجام كارهاعمل شمادر سرعت )٣

چگونه  گرانيرفتن از منزل نسبت به د رونيموقع ب)٤

  د؟يشو يآماده م
  زودتر  نسبتاً زودتر  يمعمول  رترينسبتاً د  رتريد

آيد كه نتوانيد يك  در حالت معمول چقدر پيش مي )٥

  جا بند شويد؟
  شهيهم  اكثر اوقات  يگاه  ندرت به  وقت چيه

 زيشجاعت، به چه چ اياز نظر ترس  انياطراف نيب )٦

  د؟يمعروف
  شجاع  نسبتاً شجاع  يمعمول  نسبتاً ترسو  ترسو

 شهيهم  ح؟يرك و صر ايديهست اطيدر صحبت كردن با احت )٧

  اطيبااحت

  اكثراً

  اطيبااحت 
  يمعمول

  اكثراً

  حيرك و صر 

  شهيهم

  حيرك و صر 

  هميشه  اكثر اوقات  گاهي  ندرت به  وقت هيچ  گوييد؟ مي» نه«)آيا راحت ٨

  رودار  نسبتاً رودار  يمعمول  رو نسبتاً كم  رو كم  ؟رو كم اي ديهست يشما آدم رودار گرانيز نظر دا )٩

  شهيهم  اكثر اوقات  يگاه  ندرت به  وقت چيه  دهيد؟ چقدر كارهاي پرريسك انجام مي )١٠

  شهيهم  اكثر اوقات  يگاه  ندرت به  وقت چيه  د؟يكن يم يروزمره خود را بالفاصله عمل ماتيتصم ايآ )١١

  شهيهم  اكثر اوقات  يگاه  ندرت به  وقت چيه  آيا از نظر ديگران آدم عجولي هستيد؟ )١٢

  وقت چيه  ندرت به  يگاه  اكثر اوقات  شهيهم  د؟يكن يم يدياحساس ناام ايآ )١٣

 يدچار مشكالت ريز ييهوا طياز شرا كيدر كدام  )١٤

 د؟يشو يم يكالفگ اي يمنگ جه،يمانند سردرد، سرگ

  

  ٢ سرد يليخ  ١ نسبتاً سرد

هم 
سرما و 
 هم گرما

٣  

 چيه
 كدام
٣  

  ٥نسبتاً گرم  ٤گرم يليخ

سردرد، با كدام گروه از بوها دچار مشكالتي مانند  )١٥

  ؟ديشو يم يكالفگ اي يمنگ جه،يسرگ

بوهاي گرم و تند مانند بوي فلفل، دارچين يا زنجبيل يا  

  بوهاي سرد مانند بوي خيار، هلو و هندوانه

  هميشه با
  ١بوهاي سرد

  با شتريب

  ٢سرد يبوها

هم با 
 يبوها

  سرد
با  هم
 يبوها
  گرم
٣  

 چيه

  ٣كدام

  با شتريب

  ٤گرم يبوها

  با شهيهم

  ٥گرم يبوها

  پرخواب  خواب؟ معموالً پرخواب هستيد يا كم )١٦
نسبتاً 

  پرخواب
  يمعمول

نسبتاً 

  خواب كم
  خواب كم

  بلند  بلندنسبتاً   يمعمول  نسبتاً آرام  آرام  شما چگونه است؟ يصدا يبلند )١٧

پشت سر هم را  چند جمله هنگام صحبت كردن، )١٨

  د؟يكن يم انيچگونه ب
  جدا و شمرده

  نسبتاً 

  جدا و شمرده
  يمعمول

  نسبتاً

سرهم و  پشت 

سرهم و  پشت

  تند



  تند

  تند  نسبتاً تند  يمعمول  نسبتاً شمرده  شمرده  دانند؟ يسرعت حرف زدن شما را چگونه م گرانيد )١٩

  پرحرف  نسبتاً پرحرف  يمعمول  حرف نسبتاً كم  حرف كم  حرف؟ كم ايديپرحرف ان،يدر جمع دوستان و آشنا )٢٠

  ميضخ  مينسبتاً ضخ  يمعمول  نسبتاً نازك  نازك  سر شما چگونه است؟ يضخامت مو )٢١

  پرپشت  نسبتاً پرپشت  يمعمول  پشت نسبتاً كم  پشت كم  چگونه است؟ يو پرپشت يپشت سر شما ازنظر كم يمو )٢٢

  دينسبتاً سف  ديسف  است؟ يچه رنگ يعيپوست صورت شما در حالت طب )٢٣
 ديسرخ و سف

  )ي(معمول
  سبزه  گندمگون

            

 رييخود را تغ ميتصم ديريگ يم يبه كار ميتصم يوقت )٢٤

  د؟يده يم
  وقت چيه  ندرت به  يگاه  اكثر اوقات  شهيهم

  زود  نسبتاً زود  يمعمول  رينسبتاً د  ريد  ؟چگونه است تيسرعت آرام شدن شما پس از عصبان )٢٥

  يقو  ينسبتاً قو  يمعمول  فينسبتاً ضع  فيضع  دانيد؟ حافظه خود را چگونه مي )٢٦

  زودتر  نسبتاً زودتر  گرانيمثل د  رترينسبتاً د  رتريد  كنيد؟ بوهاي اطراف را نسبت به ديگران چگونه حس مي )٢٧

  شهيهم  اكثر اوقات  يگاه  ندرت به  وقت چيه  شناسند؟ آيا اطرافيان شما را به عنوان فردي تيزبين مي )٢٨

  زودتر  نسبتاً زودتر  گرانيمثل د  رترينسبتاً د  رتريد  كنيد؟نسبت به ديگران چگونه حس ميمزه غذا را طعم و )٢٩

 آور، موقع خواب، بدون استفاده از داروهاي خواب )٣٠

  د؟يتا به خواب برو كشد يطول م قهيچند دق

 ٥كمتر از 

  قهيدق

 ١٠حدود 

  قهيدق
  قهيدق ١٥حدود 

 ٢٠حدود 

  قهيدق

 ٣٠از  شيب

  قهيدق

  سبك  نسبتاً سبك  يمعمول  نينسبتاً سنگ  نيسنگ  چگونه است؟ يو سبك ينيخواب شما از نظر سنگ )٣١

  سرحال  نسبتاً سرحال  يمعمول  نسبتاً كسل  كسل  د؟يچگونه هست ديشو يم دارياز خواب ب يوقت )٣٢

  شهيهم  اكثر اوقات  يگاه  ندرت به  وقت چيه  ماند؟ بينيد به يادتان مي هايي كه مي خواب )٣٣

  صاف و لَخت  چگونه است؟ نيريسر شما نسبت به سا يحالت مو )٣٤
  نسبتاً

  صاف و لَخت 
  يمعمول

  نسبتاً 

  مجعد و فر
  مجعد و فر

  كم  نسبتاً كم  يمعمول  ادينسبتاً ز  اديز  آيا در شرايط عادي ترشحات پشت حلق داريد؟ )٣٥
  گرم: ٨٦- ١١٥             معتدل:           ٥٥- ٨٥          سرد:              ٢٣- ٥٤        گرمي سردي:         ١-٢٣سوال 
  خشك:   ٤٥-٦٠                      معتدل:   ٢٩- ٤٤تر:                             ١٢-٢٨   تري/خشكي:            ٢٤-٣٥سوال 

  smfattahim@gmail.comEmail:               Tel: 09126462936            ارتباط با مجري طرح:

  لينك دريافت مقاله: 

http://cjmb.org/text.php?id=476 
  

اين پرسشنامه حاصل پايان نامه دكتراي تخصصي طب ايراني آقاي دكتر سيد محمود فتاحي در دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد كه با همكاري تيم 
سنجي اوليه و نيز بررسي رد پرسشنامه شامل طراحي و اعتبارمراحل استاندا اكثرسازي انجام شده است. خصصين طب ايراني و متخصصين ابزارمت

شده در پروژه بيني سنجي پيشآخرين مرحله اعتبار ،بطور كامل انجام و در مقاله گزارش شده است. بعلت محدوديت هاي موجودمه اپرسشن روايي
با استفاده از داوطلبان تعيين مزاج شده توسط تيم متخصصين انجام نشده است.  مرحله روايي سازه و تعيين حساسيت و ويژگي نقاط برش  يعني

بر اساس نقطه برش فعلي اكثر افراد تكميل كننده پرسشنامه با  كهمقطع مي باشدبندي در سه ل تقسيممد طبقلذا نقاط برش معرفي شده در مقاله 
ه بعني تكميل آخرين مرحله اعتبارسنجي و تعيين ادامه اين پروژ ،در اولين زمان ممكناميد است  .معتدل دماغ تشخيص داده خواهند شد مزاج

در شرايط فعلي از پژوهشگران محترم ا توسط تيم پژوهش قبلي يا ساير پژوهشگران انجام پذيرد. هحساسيت و ويژگي آنتر و نقاط برش دقيق
ت مشورت ن طب ايراني و متدولوژيساين پرسشنامه در مطالعات خود با مجريان طرح يا ساير متخصصيقبل از استفاده از درخواست مي گردد 

   .نمايند


