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 چکیده:

تاثیر گروه های خونی مختلف در افراد مبتال به بیماری های اعصاب و روان انجام شده  پژوهش حاضر شامل زمینه و هدف:

 است. هدف مطالعه حاضر بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران مبتال به مشکالت اعصاب و روان.

است. جمعیت مورد صورت گرفته  4939-4931مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی می باشد که در سال مواد و روش ها: 

مورد شامل مراجعه کننده دارای پرونده برای مشکالت روان شناختی می باشد که با روش نمونه گیری در  923مطالعه شامل

 دسترس انتخاب شده اند.

و افسردگی، وسواس و نسبت به بقیه گروه ها  در معرض ابتال به اسکیزوفرنی   Oگروه خونی رابطه معنی داری بین نتایج:

گروه . همچنین در ارتباط معناداری داشت مشکالت حافظه وبیماری هایی مانند زوال عقل یا آلزایمر  با  ABگروه خونی  هستند.

 .وجود داشت، اضطراب، وسواس و اعتیاد به الکل استرس رابطه معناداری بین A خونی

نا دار که نشانگر ارتباط مع در تعدادی از پژوهش ها، اثر گروه خونی را بر بیماری ها مورد بررسی قرار داده اندنتیجه گیری: 

 بین گروه خونی و بیماری ها است. در این مطالعه، ارتباط معنا دار بین گروه خونی و اختالل شخصیت وجود دارد.

 واژه های کلیدی:

اختالل شخصیتگروه خونی، 
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 مقدمه: 1-1

 دارد وی خونی گروه به بستگی فرد هر رفتار خوی، و خلق منش، خصلت، که معتقدند شناسی زیست دانشمندان از بسیاری

 وجود شخصیت و خونی گروه میان مستقیمی رابطه دارند اعتقاد ژاپن مردم از درصد ۵۷ از بیش که دهد می نشان تحقیقات(.  4)

 اشاره خونی گروه به معموال ژاپن در …و کارتونی های شخصیت تلویزیونی، های برنامه در که است این دیگر جالب نکته. دارد

 نکته. باشد می اولویت در فرد خون گروه به توجه اجرایی و مدیریتی های پست برای انتصاب و استخدام هنگام در همچنین. دارد

 بسیاری(.  2) کرد می بندی دسته گردان یک در آنها خونی گروه طبق را سربازان ژاپن دوم، جهانی جنگ در است این توجه جالب

 است بیشتر کارشان راندمان و کنند می کار ها گروه سایر از بهتر خونی های گروه از بعضی افراد که دارند عقیده فنی مدیران از

(9). 

 و پزشک. اند داده نام Ketsu-Eki-Geta ژاپنی زبان به که است عملی و واقعی مسئله یک افراد خونی گروه دانستن

 به( شمااست معرف شما خونی گروه) عنوان تحت کتابی 4393 سال در (Toshitakanomi) کانومی توشیتا نام به پژوهشگری

 انگلیسی به ربشر الکساند توسط همزمان و شده خریداری افراد و ها شرکت توسط آن نسخه میلیون 6 که درآورد تحریر رشته

 که بطوری است گرفته قرار خاص توجه مورد  ازدواج ، مشاغل گزینشی،گمارشی های حیطه در راهنما یک بصورت شده ترجمه

 در. ندا نموده گمارش ها پست به و گزینش آن برمبنای را خود کارمندان همه نیسان و هیتاچی تویوتا، میتسوبیشی، شرکت

 هنگام حتی و دارد نقش شغلی های موفقیت و شخصیت در خونی گروه که دارند عقیده مردم ژاپن جمله از کشورها از بسیاری

 (.1)دهند می اهمیت یکدیگر خونی گروه به نیز ازدواج

 زیرا گیرد، می بر در نیز را او فردیت و هویت یعنی فرد شخصیتی مطالعه از بخشی و است هویتی شاخص یک خونی گروه

 در خونی تاثیرگروه امروزه. دارد سزایی به نقش فرد های بیماری و ذهن سالمت در عالوه به. است اثرگذار افراد روی خونی گروه

 (.۷)است شده مشخص( ها سرطان از بعضی گوارشی، های بیماری)  ها بیماری از برخی

 برای فرصتی عنوان به را خونی های گروه نوروشیمیایی تفاوتهای که است موجود فراوانی مدارک و شده انجام مطالعات

 تأثیر تحت ذهنی وسالمت رفتار،خلق،مزاج ی کننده کنترل مکانیسم تمامی .دهد می قرار مدنظر شخصیتی تفاوت به پاسخگویی

 هر با مرتبط شخصیت به مربوط مسائل به پاسخگویی جهت را خود بررسی و تحلیل اگر بود خواهد منطقی بگیرد قرار خونی گروه

 .کنیم تر گسترده خونی گروه
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 مواد و روش ها: 1-2

 923جمعیت مورد مطالعه شامل صورت گرفته است. 4939-4931که در سال  مقطعی می باشد مطالعه حاضر یک پژوهش

که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده  باشدمی مراجعه کننده دارای پرونده برای مشکالت روان شناختی مورد شامل 

 .اند

 اشت شد.ل و  مدت زمان ابتال به اختالالت ، گروه خونی هر فرد یاداختال ، نوعچک لیستی شامل سن در ابتدا

 یافته ها: 1-1

با توجه بررسی انجام شده، تعداد آزمودنی ها و نوع گروه خونی آنها در جدول زیر آمده است. بیشترین درصد فراوانی 

نتایج زیر  ( می باشد. % ۷/2) AB( و کمترین فراوانی مربوط به گروه خونی % 62/۷۷) Oمربوط به گروه خونی 

  .بدست آمده است

 

 تعداد آزمودنی ها جنسیت گروه خونی
آزمودنی جنسیت درصد 

 ها

درصد آزمودنی 

 ها

O 

 43۵ زن
4۵9 

19/99 % 
62/۷۷ % 

 % 49/22 ۵4 مرد

A 
 6۷ زن

431 
94/23 % 

۷3/92 % 
 % 49/42 93 مرد

B 
 24 زن

93 
۷6/6 % 

9۵/3۷ % 
 % 94/2 3 مرد

AB 
 6 زن

9 
9۵/4 % 

۷/2 % 
 % 6/3 2 مرد

 923 433 % 433 % 
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 گیری:بحث ونتیجه  1-4

بیشتر از بقیه گروه ها در معرض ابتال به اسکیزوفرنی هستند و همچنین مبتالیان به افسردگی و وسواس در این   Oگروه خونی

 گروه زیاد می باشند، در این گروه خونی افراد درصد باالیی از خشونت را هم دارا هسنتد.

هورمون ) گروه خونی، دارای مقادیر باالی هورمون کورتیزول، این قرار دارد استرسدر معرض خطر زیاد ابتال به  A گروه خونی

مقادیری زیادی از هورمون کورتیزول را به خون می ریزند، استرس افراد حادتر و بیشتر  ،غدد فوق کلیهزمانی که  .هستند( استرس 

سریع تر دچار اضطراب و دلواپسی می شوند و سخت تر هم مشکالت روحی شان برطرف می  A افراد دارای گروه خونی .می شود

 سایر گروه زبیشتر ا A گروه خونی در الکل به اعتیاد د.یشتر به اختالالت و رفتارهای وسواسی گرفتار می شوناین گروه بافراد  .شود

 خونی است. های

 درصد پایینی از اضطراب و استرس مشاهده شد. Bدر گروه خونی 

هایی مانند زوال عقل یا آلزایمر که در نتیجه افزایش سن رخ می دهند، آسیب دارند، در برابر بیماری  AB افرادی که گروه خونی

یک بررسی جدید نشان داده است افرادی که گروه در این افراد شیوع بیشتری دارد.  مشکالت حافظههمچنین  پذیرتر هستند.

درصد بیشتر از سایر گروه های خونی دچار مشکالت حافظه مانند قدرت یادآوری، زبان صحبت کردن و  92دارند،  AB خونی

 .تمرکز حواس می شوند

سیستم  4۵سفید پوست استرالیایی را برای بررسی  929مطالعه ایی توسط روانشناس رایموند کتل انجام شده است که نمونه خون 

اختالف معنی دار  49متغییر روان شناسی انجام داد. نتایج حاصل از بررسی نشانگر این مورد بود که  24گروه خونی و  ۵ژنتیکی، 

(P<0/05)  اختالف قطعی  44و(P<0/01) ( 6در مورد وجود اضطراب در گروه های خونی متفاوت وجود دارد.) 

خصیت افراد تایید می کند. برای مثال فعالیت مونوآمین بسیاری از مطالعات پزشکی اثر تغییر هورمون ها و آنزیم ها را در تغییر ش

کمتر از بقیه گروه های خونی دیده می شود. افزایش فعالیت آنزیم مونوآمین اکسیداز پالکتی  Oاکسیداز پالکتی در گروه خونی 

 .(۵ایجاد رفتارهای تبهکاری، الکلیسم و ضداجتماعی را می کند )

که فاکتورهای ژنتیکی نقش بسیار مهمی در تعیین تفاوت روانشناسانه در مردم ایفا می آیزنک، پیشگام طرح این نظریه بود 

او از بررسی های انجام شده  این متغیرها ماحصل موارد ترجیحی شیمیایی و فیزیولوژیکی هستند. برطبق یافته های آیزنک، کنند.

ی خونی خاصی را در میان افراد درون گرا و برون گرای توسط دیگر دانشمندان استفاده کرد تا تفاوتهای چشمگیر تکرر گروه ها

رفتارهای عاطفی به طرز قابل  Aدر مقایسه با گروه خونی  Bدر این نتایج نشان داده شده که در گروه خونی  اروپایی نشان دهد.

    .(9) اهده شده استدر مقایسه با دیگر گروه های خونی بیشتر مش ABتوجهی رایج تر بوده است و درون گرایی در گروه خونی

های خونی انسانها یکی از اینطور نتیجه گرفت که گروه 432۵فروکاوا در اولین تحقیقش در مورد گروه خونی و شخصیت در 

فعال )پرخاشگر، مترقی، مثبت( هستند  Bو  Oمهمترین تعیین کننده های خلق و خوی افراد می باشند. او گفت گروههای خونی 

)محافظه کار، تدافعی، منفی( غیر فعال هستند. وی در ادامه تحقیقاتش نتیجه گرفت که اکثر افراد  ABو  Aدر حالیکه گروههای 

 دمدمی مزاج، خوش بین، اجتماعی و لجباز هستند. Oبا گروه خونی 
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نمرات روان رنجورخویی  ش( در تحقیق43۵1گرولی ) -آنگست و موررنشان داد:  Bدر چهار تحقیق در مورد گروه خونی 

از نظر احساسی کمتر ثبات دارند  B( متوجه شد که افراد با گروه خونی 4399یافتند. جوگاوار ) Bباالتری بین افراد با گروه خونی 

روان رنجور خویی در بین افراد با گروه  ( مشاهده کرد که نمرات4333و بیشتر نگران هستند و زیاد به خود متکی نیستند. گوپتا )

 گزارش کردند. B( نیز روان رنجور خویی باالیی برای افراد با گروه خونی 4333به شدت باالتر است. ماروتام و پراکاش ) Bخونی 

 

( صرف 4393سه تحقیق بر وجود رابطه بین روان رنجور خویی و گروه خونی تاکید کردند. ریندیس، کریستو دولوس و استفانیس )

نتایج تحقیق آنها نشان داد جنسیت  نظر از گروه خونی متوجه شدند زنان نمرات روان رنجورخویی باالتری نسبت به مردان دارند.

 (.3) ابطه بین گروه خونی و شخصیت باشدمی تواند یک متغیر میانی در ر

 

 محدودیت های پژوهش حاضر به قرار زیر است: 1-5

فراهم نبود.  شرکت کنندگانبعدهای گوناگون شخصیتی برای تشخیص  شخصیت گرفتن تستدر این پژوهش امکان 

 بسیار اندک بود. ABهمچنین تعداد گروه خونی 

 

 برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه پیشنهادات زیر مطرح می شوند:

این تحقیق برای نشان دادن فراوانی باال اختالالت شخصیت در گروه های خونی مختلف انجام شده است. برای انجام 

 تحقیقات بیشتر پیشنهاد می شود تست شخصیتی در گروه های مختلف خونی انجام پذیرد و تعداد آزمونی ها وسیع تر شود. 
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