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 خالصه 

اند، که یكي از این های مختلف علل مختلفي را برای آسیب رواني جستجو کردهرویكرد مقدمه:

های وراثتي ثابت شده های ژنتیكي در آسیب رواني هستند. از طرفي یكي از ویژگيدسته علل، علت

های روانشناختي در انواع باشد، لذا در این پژوهش وضعیت آسیبهای خوني ميدر انسان گروه

 .گروه خوني بررسي شده است

نفرمراجعه  175شي شامل باشد، جامعه پژوهای ميمقایسه -این پژوهش از نوع علي روش کار:

بودند که بصورت در دسترس انتخاب  1837های شهر اصفهان در سال کنندگان به آزمایشگاه

هته وی،   MMPI-2ها پرسشنامه شخصیت چند وجهي مینه سوتاگردیدند، ابزار گردآوری داده

تجزیه تحلیل  های جمع آوری شده پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار(داده1314مک کین لي )

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS-23آماری

گروه خون تفاوت  انواع نتایج بدست آمده از پژوهش حاکي از این بود که بین آسیب رواني با :نتایج

 ها با گروه خوني مختلف حداقل به لحاظ یكي از متغیرها، تفاوتعبارتي، بین آزمودنيه وجود دارد، ب

 .(˂05/0P) معناداری وجود داشت

با افسردگي  Oو Aرسد که با توجه به نتایج بدست آمده بین گروه خونيبنظر مي گیری:نتیجه

با درونگرایي اجتماعي رابطه معناداری نسبت به سایر  Bرابطه معناداری بوده، و بین گروه خوني 

 .های خوني بدست آمده استگروه

 های خونيآسیب رواني، گروه کلمات کلیدی:

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد شت:پی نو
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 مقدمه 

براساس حضور یا عدم  ABOهای خوني سیستم گروه   

های کربوهیدراتي تحت حضور ژنتیكي یكسری از مولكول

های قرمز شناخته عنوان آگلوتینوژن در سطح غشا گلبول

دهد که سیستم گروه خوني در شود. مطالعات نشان ميمي

های قلبي های انساني مثل بیماریی از بیماریپاتوژنز یكسر

افراد مبتال به اختالالت رواني ممكن (، 1)عروقي نقش دارد

است زمینه دچار شدن به اختالالت رفتاری را به ارث برده 

باشند. عوامل ارثي که کارکرد دستگاه عصبي را تغییر 

تغییرات فیزیولوژیكي  دهند، مورد توجه خاصي قرار دارندمي

گذارند،که اختالالت ز وجود دارند که بر رفتار تاثیر مينی

شود، مثل صدمه مغزی یا دیگری در بدن موجب آنها مي

زمینه زیستي، تاثیرات ر های محیطي زیان آومواجهه با محرک

، 6)شود ژنتیكي و محیطي بر عملكرد جسماني را شامل مي

که دانستن گروه خوني افراد یک مسئله واقعي و عملي است 

اند، و کسي که نام نهاده  ketsu-eki-getaبه زبان ژاپني 

این مهم را در ژاپن نام برد پزشک و پژوهشگری به نام 

کتابي تحت عنوان )گروه  1310بود که در سال توشیكاتا نومي

 .(8)خوني شما معرف شما است( را به رشته تحریر درآورد

بت، شریک یا ها برای انتخاب دوست، هم صحدر ژاپن خیلي

کنند. در آن کشور همكار از مسئله گروه خوني استفاده مي

دستگاههای خودکاری که به راحتي گروه خوني را تعیین 

کنند در ایستگاههای اتوبوس، قطار و مراکز عمومي مي

وتفریحي نصب شده است وهر کس بهراحتي با پرداخت مبلغ 

در ، (4)ددار کمي میتواند بداند که به کدام گروه خوني تعلق

پژوهشي که توسط شكور محمود روی گروه خون با هپاتیت 

C  انجام داد به این نتیجه رسید که بین هپاتیتC  با گروه

های رابطه معناداری نسبت به سایر انواع دیگر گروه Aخون

 (.5)داشته استخوني وجود 

نتایج پژوهشي با هدف بررسي ارتباط بین گروههای خوني 

ABO ماری ون ویلبرنت صورت گرفت، مطالعه با سطح بی

های خوني در سطح پالسمای بیماری نشان داده شده که گروه

ون ویلبرنت دخیل است اما اهمیت بالیني آن هنوز تا حد 

زیادی ناشناخته است و در بین تمام گروههای خوني بیشتری 

در  ،(2)استبا بیماری ون ویلبرند داشته  Oارتباط را گروه 

 5ی که تمایل به بررسي   نوع گروه خوني و تحقیق دیگر

عامل شخصیت در آسیا صورت گرفت  حاکي از این قضیه 

بود که ارتباط معناداری بین نوع گروه خوني با پنج عامل 

شخصیت وجود ندارد که در کل این شانس وجود داشت  

 ،داشتند ABای بین خانمهایي که گروه خوني که رابطه بالقوه

(، در پژوهش دیگری که با 7تر بوده)مرتبطبا وجدان گرایي 

رویكرد ارتباط بین شخصیت و گروه خون انجام گرفت 

روان  Bحاکي از این قضیه شد که افراد با گروه خوني 

های خوني دیگر دارند و رنجوری باالتری از سایر گروه

افرادی برونگراتر از سایر  دارند Oافرادی که گروه خوني 

میزان توافق  Aهستند و گروه خوني  انواع گروه خوني دیگر

های خوني دارند و اجتماعي و جمعي باالتری از سایر گروه

های ایثار و فداکاری باالتری از سایر گروه ABگروه خوني 

 .(1)خوني از خود نشان دادند

های عروق تحقیق خدایي نشان داد که فراواني بیمارینتایج 

ئورت، اختالالت سپتوم کرونر قلب، بیماری دریچه میترال و آ

های خوني بین دهلیزی و بین بطني در جامعه ایراني در گروه

AB  وB  های خوني بیشتر از گروهA  وO باشد. ولي مي

فراواني بیشتری دارد و  Oبیماری پریكاردیت در گروه خوني 

ها مقاوم منفي در برابر این بیماری Oافراد با گروه خوني 

ه توسط وهبي و همكاران صورت باشند. در پژوهشي کمي

گرفته نشان داده شده که بین انواع گروه خون با بیماریهای 

پریودنتال و التهاب  لثه زنان باردار رابطه وجود ندارد،اما عامل 

RH(3)اندمثبت به عنوان افراد در معرض خطر گرفته شده. 

اندکي در دنیا صورت گرفته که منحصرا از های بسیارپژوهش

ت روان و گروه خوني صحبت به میان بیاورند یا به اختالال

عبارتي آورده باشند. مسیر تحقیقاتي بعضي دانشمندان به 

های تن بوده های خون و بیماریبررسي و مطالعه نقش گروه

رابطه مقایسه توان از پژوهش شرفخواه در خصوص که مي

آنتي بادی و اجزا کمپلمان در انواع گروه خوني سطح سرمي

 Oبرد که نتایج حاکي از آن بود در افراد گروه خوني نام

های خوني دارای میزان باالتری از آنتي نسبت به سایر گروه

های طبیعي در سطح بیشتر آنتي بادی. های طبیعي استبادی
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ممكن است باعث مقاومت بیشتر افراد واجد  Oگروه خوني 

 .(10)ها گردداین گروه خوني در برابر عفونت
های ژوهشي دیگر که با هدف بررسي رابطه ی ویژگيدر پ

شخصیتي دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي، نتایج حاکي از آن 

های شخصیتي بود که اختالف معني داری بین شیوع ویژگي

های خوني دو جنس مشاهده نشد در این مختلف در بین گروه

مطالعه سیستم گروه خوني و جنسیت هیچ کدام تاثیری در 

یكي از مطالعات  .(11)های شخصیتي نداشتویژگيشیوع 

انجام گرفته در خصوص نقش گروه خون و اعتیاد در افراد 

متقاضي ترک که در شهر کرمان صورت گرفته شده بود 

ای که بدست آمد حاکي از این بود که بین گروه خوني نتیجه

و اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.به عبارتي افرادی که 

اند رابطه بسیار قوی با اعتیاد بودهABوه خوني دارای گر

در پژوهشي که با هدف بررسي تاثیر ، (16)داشته است

سن،جنسیت،گروه خوني با انواع سرطان خون که روی 

بیماران مبتال به سرطان خون صورت گرفت  نتایج حاکي از 

برابر زنان بوده و درصد  1/5این بود که در بین مردان فراواني 

باالتر از بقیه بود.در  Aو   Oان در گروه خوني بروز سرط

نتیجه سن، جنسیت، گروه خوني در میزان ابتال به سرطان خون 

 .(18)نقش دارد

توانند پاسخ ایمني ذاتي را به عفونت چندین گروه خون مي

تغییر دهند. چندین فنوتیپ متمایز در ارتباط با افزایش 

که در هایي  جمعیت مقاومت به میزبان در برابر ماالریا، در

اندمیک است، به علت کنند که ماالریامناطقي زندگي مي

(، در 14)شودفشارهای تكاملي، بیش از حد نشان داده مي

های پژوهش کومار و همكاران نشان دادند که افراد با گروه

میزان ابتالی بیشتری دارند در بیماری اسهال ناشي از  Aخوني 

شدند نسبت به بیشتری دچار اسهال ميوبا این افراد به میزان 

در پژوهش هاداد و همكاران نشان  (،15)های خونيسایر گروه

دادند که بین احتمال ترمبوز آمبولي ناشي از استفاده سوند 

نسبت به سایر انواع  O( با گروه خوني piccکاتتر مرکزی )

(. از آنجایي که تا 12گروه خوني رابطه وجود داشته است)

های در خصوص ارتباط بین بیماریهای کميهشکنون پژو

و اختالالت رواني صورت گرفته خصوصا در حیطه جسمي

اختالالت رواني با انواع گروه خوني در خصوص این تحقیق 

نسبت به رابطه این دو میتوان گفت که بعلت اینكه توجه کمي

هایي  باهم و همینطور افزایش اختالالت رواني و سبب شناسي

شده پژوهشگر را بر این ملزم مورد هر اختالل بحث ميکه در 

کرده که سبب شناسي اختالالت رواني را از دیدگاه دیگری 

بسنجد تا این که بتوان رابطه نویني اختالالت رواني را با 

 های زیستي پیدا کرد.علت

 روش کار  

ای است. که با مقایسه -روش پژوهش حاضر از نوع علي

ن انواع گروه خوني با آسیب رواني هدف بررسي تفاوت بی

انجام شد.در این پژوهش هدف مقایسه آسیب شناسي رواني 

جامعه آماری این پژوهش  در بین انواع گروه خوني است.

های شهر شامل کلیه زنان و مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه

بوده است. انتخاب نمونه هم  1837اصفهان در بهار و تابستان 

لت در امر آزمون گیری و هم در دسترس بودن به لحاظ سهو

و هم تنوع افراد مراجعه کننده و همینطور برای اینكه بتوان 

های مربوط به اختالالت برآورد دقیقي از پژوهش و ویژگي

با . بدست آورد از نمونه غیر بالیني مورد استفاده قرار گرفت

ه توجه به گستردگي و غیر قابل بررسي بودن کلیه حجم جامع

بود، که از استفاده شده  روش نمونه گیری از نوع در دسترس 

های شهر اصفهان نفرمراجعه کنندگان به آزمایشگاه 175بین 

که مایل به همكاری در پژوهش بودند به عنوان گروه نمونه 

همچنین جهت بررسي تفاوت در متغیرهای  انتخاب شدند.

یفي به در بخش آمار توصآسیب شناسي به تفكیک گروه خونی

هایي چون فراواني، درصد، میانگین و انحراف ارائه شاخص

و سپس جهت معیار در قالب جداول و نمودارها پرداخته شد. 

دستیابي به اهداف مورد نظر به تحلیل اطالعات بدست آمده 

از نتایج پرداخته شد. بدین منظور ابتدا ارزیابي الزم برای 

رامتریک، بررسي های پاهای آماری آزمونتحقق پیش فرض

نرمال بودن توزیع نمرات، بررسي پیش فرض همساني 

ها  انجام گرفت. همچنین جهت بررسي تفاوت در واریانس

متغیرهای آسیب شناسي به تفكیک گروه خوني از تحلیل 

پرسشنامه تهیه  .واریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد

خصیتی چند ششده برای ارزیابي در این پژوهش، پرسشنامه 
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هته وی، مک کین  MMPI-2وجهی مینه سوتا

پرسشنامه مینه سوتا در این پژوهش از فرم بلند  (،3984)لي

سوال است  870شود و شامل مي هنامید mmpi-2که 

های جمع آوری شده پس از دادهاست . استفاده شده

 کدگذاری با استفاده از نرم افزار تجزیه تحلیل

 ه و تحلیل قرار گرفت.مورد تجزی SPSS-23آماری

 اندازه گیری در پژوهش ابزار
 mmpi-32 پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا

های شخصیتي و اندازه گیری ویژگيدر این پژوهش به منظور

چند وجهی  پرسشنامههمینطور اختالالت رواني از 

این پرسشنامه  .استفاده شد mmpi-2شخصیتی مینه سوتا 

بر در زمینه ارزیابي اختالالت که بر یكي از ابزارهای معت

اساس راهبرد گروه مالک ساخته شد. این پرسشنامه توسط 

( ساخته شده و فرم تجدید 1387)8و هته وی6مک کین لي 

مجددا استاندارد شد. در این  1311نظر شده آن در سال 

 mmpi-2پرسشنامه مینه سوتا که پژوهش از فرم بلند

  .وال است استفاده شده استس 870شود و شامل نامیده مي

سنجي با پاسخهای )آری( -این آزمون که یک پرسشنامه خود

آزمون دارای سه مقیاس روایي و ده مقیاس . یا )نه( است

مقیاس روایي اطالعاتي را در مورد رویكرد . بالیني است

مانند دادن  کنند،آزمودني نسبت به آزمون فراهم مي

ر جلوه دادن خود و یا کوشش های غیر واقعي برای بیماپاسخ

ده مقیاس ائه یک تصویر خوب از خصایص خود برای ار

های رواني مانند روان رنجوری و بالیني برای تشخیص اختالل

روانشناسان بالیني برای . انداختالل اسكیزوفرنیک ساخته شده

های پژوهشهای انجام شده درباره تفسیر نتایج آزمون از داده

و  هافرمول ،سهای مختلف آزمونمعنای نمرات مقیا

. کنندای استفاده ميگسترده یبه گونه ،های بالینيقضاوت

ها براساس کلید نمره نمره خام آزمودني در هریک از مقیاس

سپس هر نمره خام به یک  . شودگذاری هر مقیاس محاسبه مي

                                                           
1 Minnesota multiphasic personality inventory 
2 Mckinley 
3 hattaway 

و انحراف معیار  50با میانگین Tنمره تراز شده بر حسب نمره 

 .شودل ميتبدی 10

 نتایج

نفر  21نفر آزمودني تعداد  175بر اساس نتایج مطالعه، از بین 

 .نفر زن بودند 114مرد و 

ها بر حسب توزیع فراواني و درصد آزمودني -3جدول

 جنسیت

 درصد فراواني جنسیت

 3/84 21 مرد

 1/25 114 زن 

 100 175 کل

ها بر حسب توزیع فراواني و درصد آزمودني -2جدول

 RHبه تفكیک  روه خونيگ

 درصد فراواني گروه خوني

O+ 48 2/64 

O- 1 2/4 

A+ 58 8/80 

A- 7 4 

AB+ 80 1/17 

AB- 1 2/0 

B+ 86 8/11 

B- 1 2/0 

ها بر حسب ها و درصد آزمودنيتوزیع فراواني -1جدول 

 دهد.را نشان مي RHگروه خوني بدون عامل 

 درصد فراواني گروه خوني

O 51 1/63 

A 20 8/84 

   

AB 81 7/17 

B 88 3/11 

به منظور بررسي پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات،       

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونف در مورد نرمال بودن 

نشان  نتایجتوزیع نمرات بررسي شد.که نتایج زیر بدست آمد:

ها در تمام داده شد که پیش فرض نرمال بودن توزیع داده

(. <05/0pباشد )برقرار مي oدر زیر گروه خوني  متغیرهای
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ها نشان داده شد که پیش فرض نرمال بودن توزیع داده  نتایج

باشد برقرار مي Aدر تمام متغیرهای در زیر گروه خوني 

(05/0P> نتایج نشان داده شد که پیش فرض نرمال بودن .)

 BAها در تمام متغیرهای در زیر گروه خوني توزیع داده

 (.<05/0Pباشد)قرار ميبر

ها نشان داده شد که پیش فرض نرمال بودن توزیع داده نتایج

برقرار  Bدر تمام متغیرهای در زیر گروه خوني 

 (.p<05/0)باشدمي

 .دهدنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مقایسه متغیرهای پژوهش به تفكیک گروه خوني را نشان مي -4جدول
 متغیرها

 

مجموع 

 وراتمجذ

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح 

 معناداری

 توان آماری میزان تأثیر

 L 48/406 8 15/184 25/1 173/0 061/0 461/0 

F 16/830 8 04/180 311/0 400/0 017/0 622/0 

K 36/22 8 81/66 867/0 102/0 002/0 118/0 

 071/0 008/0 367/0 154/0 82/15 8 07/42 خود بیمار انگاری

 235/0 130/0 088/0 37/6 24/813 8 38/1121 افسردگي 

 610/0 018/0 513/0 751/0 15/70 8 45/610 هیستری 

 683/0 015/0 454/0 177/0 47/71 8 46/614 اجتماعي -انحراف رواني 

 478/0 081/0 141/0 14/1 16/608 8 47/211 زنانگي –مردانگي  

 155/0 003/0 270/0 513/0 18/54 8 83/126 پارانویا 

 461/0 061/0 173/0 25/1 84/78 8 08/660 ضعف رواني 

 811/0 060/0 866/0 17/1 61/21 8 14/604 اسكیزوفرني 

 207/0 046/0 028/0 41/6 53/618 8 72/240 شیدایي خفیف 

 126/0 601/0 002/0 88/4 88/501 8 33/1508 درونگرایي اجتماعي 
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چند متغیره مقایسه متغیرهای  نتایج آزمون واریانس تحلیل 

تفاوت پژوهش به تفكیک گروه خوني حاکي از این است که 

های افسردگي و درونگرایي اجتماعي به بین میانگین نمره

(. میزان تاثیر ˂05/0pتفكیک گروه خوني معنادار بوده است )

بوده است.  61/0و درونگرایي اجتماعي  13/0در متغیر افسردگي 

اری نشان داد که حجم نمونه برای این نتیجه همچنین توان آم

ها به تفكیک آزمودني Lگیری کافي بوده است. بین نمرات 

(. به ˃05/0pگروه خوني تفاوت معناداری وجود نداشت )

های خوني مختلف با هم برابر افراد در گروه Lعبارتي نمرات 

 بوده است.

معناداری ها به تفكیک گروه خوني تفاوت آزمودني fبین نمرات 

افراد در  K(. به عبارتي نمرات ˃05/0pوجود نداشت )

 Kهای خوني مختلف با هم برابر بوده است. بین نمرات گروه

ها به تفكیک گروه خوني تفاوت معناداری وجود آزمودني

های افراد در گروه K(. به عبارتي نمرات ˃05/0pنداشت )

خود بیمار خوني مختلف با هم برابر بوده است. بین نمرات 

ها به تفكیک گروه خوني تفاوت معناداری انگاری آزمودني

 (. به عبارتي نمرات خود بیمار انگاری˃05/0pوجود نداشت )

 های خوني مختلف با هم برابر بوده است.افراد در گروه

ها به تفكیک گروه خوني تفاوت بین نمرات افسردگي آزمودني

رتي نمرات افسردگي (. به عبا˂05/0pمعناداری وجود داشت )

های خوني مختلف با هم برابر نبوده است. جهت افراد در گروه

های خوني در مقیاس مقایسه این موضوع که کدامیک از گروه

استفاده  LSDافسردگي با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبي 

با سایر  Aشد.که نشان داده شد میانگین افسردگي در گروه خون 

  تفاوت معناداری داشته است. های خوني دیگرگروه

 LSDخالصه نتایج آزمون تعقیبي  -1جدول 

گروه  مقیاس

 خوني

گروه 

 خوني

میانگین 

 تفاوت

سطح 

 معناداری

 A افسردگي

 

B 68/2 018/0 

 O B 77/5 065/0 

ها به تفكیک گروه خوني تفاوت بین نمرات هیستری آزمودني

ات مقیاس (. به عبارتي نمر˃05/0Pمعناداری وجود نداشت)

های خوني مختلف با هم برابر بوده است، افراد در گروه هیستری

ها به تفكیک گروه اجتماعي آزمودني-بین نمرات انحراف رواني

(. به عبارتي ˃05/0pخوني تفاوت معناداری وجود نداشت )

های خوني افراد در گروه اجتماعي-نمرات مقیاس انحراف رواني

زنانگي -مختلف با هم برابر بوده است. بین نمرات مردانگي

ها به تفكیک گروه خوني تفاوت معناداری وجود آزمودني

 زنانگي-(. به عبارتي نمرات مقیاس مردانگي˃05/0pنداشت)

های خوني مختلف با هم برابر بوده است. بین افراد در گروه

ها به تفكیک گروه خوني تفاوت نمرات پارانویا آزمودني

(. به عبارتي نمرات مقیاس ˃05/0pمعناداری وجود نداشت )

 های خوني مختلف با هم برابر بوده است.افراد در گروه پارانویا

ها به تفكیک گروه خوني بین نمرات ضعف رواني آزمودني

(. به عبارتي نمرات ˃05/0pتفاوت معناداری وجود نداشت)

های خوني مختلف با هم افراد در گروه مقیاس ضعف رواني

ها به تفكیک برابر بوده است. بین نمرات اسكیزوفرني آزمودني

(. به ˃05/0pگروه خوني تفاوت معناداری وجود نداشت)

های خوني افراد در گروه عبارتي نمرات مقیاس اسكیزوفرني

 مختلف با هم برابر بوده است.

ها به تفكیک گروه يبین نمرات درونگرایي اجتماعي آزمودن

(. به عبارتي ˂05/0pخوني تفاوت معناداری وجود داشت )

های خوني افراد در گروه نمرات مقیاس درونگرایي اجتماعي

مختلف با هم برابر نبوده است. جهت مقایسه این موضوع که 

های خوني در مقیاس درونگرایي اجتماعي با کدامیک از گروه

استفاده شد. با توجه به نتایج  هم تفاوت دارند از آزمون شفه

ها در بدست آمده میانگین نمره درونگرایي اجتماعي آزمودني

 ABو  Aو Oها در گروه خوني با آزمودني Bگروه خوني 

به عبارتي میانگین نمره  .(˂05/0pمتفاوت بوده است )

باالتر از نمره  Bها با گروه خوني درونگرایي اجتماعي آزمودني

ها بوده است. اما ها در سایر گروهاعي آزمودنيدرونگرایي اجتم

ها با هم تفاوت بین نمرات درونگرایي اجتماعي در سایر گروه

 معنادار آماری یافت نشد.
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 بحث

در تحقیقي که در کشور کانادا بر روی کودکان مبتال به سرطان 

های خون صورت گرفت نتایج حاکي از این قضیه با نقش گروه

و درمان  Oهای خوني بجز گروههبود که بین گرو

لنفاوی ومغز آسپاراژیناس)نوعي دارو برای بیماری لوسمي

گروه خوني یک ، (17) وجود داشته استرابطه استخوان (

خصوصیت ژنتیكي اسـت کـه بـه هـیچ وجـه شرایط محیطي و 

اجتماعي بر آن تأثیرگذار نیست و زمان و مكان هم این ویژگي 

اند که دهد. مطالعات زیـادی نشـان دادهرا در فرد تغییر نمی

به عنوان یک متغیر مستقل بـا میزان ابتال  RH گروههای خوني و

های واگیـر، غیرواگیـر، روانـي و اجتمـاعي رابطه به بیماری

در واقع نگاه به سالمت روان صرفا به عنوان فقدان اند. داشته

یاست بیماری رواني محور بخش اعظم مجادالت مربوط به س

های مربوط به سالمت روان است .مطالعات بزرگ  همه گذاری

گیر شناسي نیم قرن اخیر نیز بر این متمرکز بوده که چه کسي از 

ای که برروی ، مطالعه(13)نظر رواني بیمار است و چه کسي سالم

اثر گروه خون بر عفونت بدون عالمت ناشي از ماالریا نتایج 

بتالبه این عفونت  در زنان با گروه حاکي از این بود که  شانس ا

  .(11های خوني بوده است)باالتر از سایر انواع گروه Oخون 

ای توسط ساساکي و همكاران که در ژاپن صورت در مطالعه

های خون  نسبت به سایر گروه   Oگرفته دریافتند که گروه خون 

احتمال بیشتری دارد که جز افراد اهدا کننده خون باشند و 

نین پس از بررسي بیشتر دریافتند که این افراد ویژگي همچ

رفتاری نوع دوستانه بیشتری را نسبت به سایر انواع گروه خوني 

های مشابه این تفاوت این مطالعه با سایر پژوهش (.20)اندداشته

بوده که  از بین افـراد سـالم اهداءکننده خون بوده است که شامل 

جر مي باشد کـه احتمـاالً نتـایج تمام جمعیت بومي، ثابت و مها

  آن اطمینان بیشتری دارد.

هرسیستم ناقل عصبي مونوآمیني مسیرهای عصبي بسیار متفاوتي 

های فیزیولوژیک ها در فرایندکند که خود این مسیررا تنظیم مي

و رفتاری متعددی نقش دارند. درمقابل، هر فرایند عصبي رفتاری 

های انتقال عصبي به وسیله سیستمدستگاه عصبي مرکزی احتماال 

ها تنظیم متعددی که با هم ارتباط دارند از جمله مونوآمین

نظیر کاته کوالمین و هایي  (، در سطح خوني هورمون13شود)مي

های خوني هیدروکسیالز بر اساس گروه -آنزیم دوپامین بتا

باشد که به علت وجود یا عدم وجود ژن این صفات متفاوت مي

باشد. نقص ارثي آنزیم دوپامین مي 3کرومزوم شماره  در روی

های خوني مختلف متفاوت است. هیدروکسیالز در گروه -بتا

های (، نتایج پژوهش والف با هدف بررسي ارتباط بین گروه61)

بررسي کرد و  Oو  Aخوني و بیماری را در دو گروه خوني 

ومور سرطاني نشان داد که باالترین میزان بیماری سرطان معده و ت

و ویروسي که زنان باردار را دچار آسیب میكند مربوط به گروه 

(، در پژوهشي دیگر دیپكیوچ و همكاران 66باشد)مي  Aخوني 

تواند به این نتیجه رسیدند که کاهش میزان روی در خون مي

در تحقیق قادری و (، 68)باعث ایجاد اختالالت افسردگي شود

و سرطان  Aبود که بین گروه خون  همكاران نتایج حاکي از این

و همكاران  در پژوهش عبدللهي، (24)معده رابطه وجود دار
عروقي  -های قلبينشان دادند که بیشتر افراد مبتال به بیماری

سابقه خانوادگي  Aبوده و گروه خوني  Oمربوط به گروه خوني 
های قلبي بیشتری  را نسبت به سایر انواع گروه خوني از بیماری

 .(65)ود نشان دادندخ

های این پژوهش حاکي از این بوده که بین افسردگي با یافته

رابطه معناداری وجود داشته،با توجه به این Oو  Aگروه خون 

توان فهمید که بین اختالل افسردگي با گروه خون رابطه نتایج مي

تواند وجود داشته باشد به این علت که از بین چهار ميمستحكمي

و گروه  Aي مورد مطالعه در این پژوهش گروه خون گروه خون

های افسردگي مستعد ترین یا به عبارتي دارای ویژگي Oخون 

تواند به علت وجود گروه اند و دو گروه خون دیگر ميبودهمي

و گروه  Bدر دو گروه خون دیگر)منظور گروه خون  Bخون 

که  ( احتمال کاهش اختالالت را بوجود آورده تبیینيABخون 

توان برای صحه گذاشتن به این قضیه گذاشت این هست که مي

بخاطر سطح هورموني و میزان مقاومت در برابر  Bگروه خون 

ها استعداد ابتال به اختالالت ها در مقایسه با سایر گروهبیماری

باشد.و های خوني دارا ميرواني را هم کمتر از سایر گروه

گرایي اجتماعي هم ارتباط با درون Bهمینطور بین گروه خون 

 کمي خیلي تحقیقات که گفت توانمي تقریباًوجود داشته است. 

 پیشینه در زیادی کمبود نتیجه در که گرفته صورت زمینه این در
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 در کافي دانش عدم که شد سبب خود این و داده رخ پژوهش

 اندیشمندانسایر نظر  نقطه از متغییر دو این بین ارتباط خصوص

 هایگروه در را پژوهش مدل این. باشد داده رخ پژوهش این در

 سایر یا و اسكیزوفرن اختالل دچار افراد مثال بطور دیگر نمونه

 سایر از استفاده یا گیرد، قرار بررسي مورد مجزا بطور اختالالت

 فرافكن و عیني هایپرسشنامه سایر و مصاحبه مانند ارزیابي منابع

 تفاوت و اختالالت در دخیل صبيع هایدهنده انتقال مطالعه و

 در کلي سازه یک بتوان تا خون هایگروه در آنها احتمال

 آورد، بدست هاارتباط این خصوص

 نتیجه گیری

توان به این ميقابل برآورد مي باشد این پژوهش  ي که از نتایج  

صحه گذاشت که بین اختالل افسردگي با گروه خون رابطه نكته 

به اهداف آسیب شناسي رواني که پیداکردن  با توجه ،وجود دارد

است،  هاعلل هست و همینطور ارایه راهكار در خصوص علت

را بیان کنیم در خصوص متغیرهای مورد پیشنهادی گر بخواهیم ا

توان گفت که برای کاهش بررسي در این پژوهش مي

های رفتاری افراد مبتال به افسردگي که کمبود اعتماد به ویژگي

شود که با احتیاط باشد پیشنهاد ميزت نفس پایین مينفس و ع

های تكمیلي درمانگران از مراجعین خویش این فراوان و بررسي

ها تا اینكه مفید بودن و افراد را هدایت کنند به عضویت در گروه

هایي اعتماد بنفس کاهش یافته خویش را دوباره بازیابند، از گروه

باشد که انجمن اهدایین خون ميتوان نام برد عضویت در که مي

فرد با ورود به این مراکز و کمک کردن به افراد نیازمند احساس 

تواند در روند بهبود افراد مثمر ثمر بودن بكنند و این خود مي

 نتایج حاصل از این مطالعه به هدایت جهت افسرده اثرگذار باشد.

شناختي گیری مطالعات آینده در زمینه مراقبتهای بهداشتي روان

 .خواهد کردکمک  افراد افسرده برای

 تشکر و قدردانی
این مقاله ماحصل یک پایان نامه دانشجویي بوده که نگارنده بر 

داند که از جناب آقای دکتر مجتبي انصاری خود الزم مي

دانشكده روانشناسي دانشگاه آزاد شهیدی عضو هیات علمي

ی مستمر و هاواحد نجف آباد اصفهان بخاطر تالش اسالمي

های مثمر ثمر که بمانند نوری فروزان  این مسیر راهنمایي

 .نمایمپژوهشي را برای پژوهشگر روشن کرده، تشكر مي
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 Abstract 

Introduction: Different approaches have searched various causes for 

mental harm, one of which is the cause of genetic damage in mental health. 

On the other hand, it is one of the hereditary characteristics of blood groups 

in humans. Therefore, in this research, the status of psychological injuries 

has been investigated in a variety of blood types. 

Materials and Methods:  This study was a causal-comparative study. The 

research population consisted of 175 non-participants in Isfahan labs in 

1397 that were selected as available. The data collection tool was 

Minnesota Multidisciplinary MMPI-2 Personality Inventory He, McCain 

Leigh (1984) analyzed the data collected after encoding using SPSS-23 

statistical software. 

Results: The results of the research indicated that there was a significant 

difference between the mental harm with different types of blood groups, 

that is, there was a significant difference between the subjects with different 

blood groups at least in terms of one of the variables (P (0.05) 

Conclusion:  According to the results, there is a significant relationship 

between depression in the blood group A and O, and there is a significant 

relationship between B-type B and social introversion compared to other 

blood groups. 
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