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  چكيده

 يت سـالمت زنـان مبـتال بـه منـوراژ     يسـنجش وضـع   يبـرا  يپرسشنامه اختصاصـ  ييايو پا ييروا يابيهدف مطالعه حاضر ترجمه و ارز

Menorrhagia Questionnaire (MQ) شنامهپرس ينسخه اصل. ران بوديدر ا MQ به روش  يسيبه زبان انگلForward-Backward   بـه

قرار  ييکه تحت درمان دارو يزن مبتال به منوراژ ۸۷ ين پرسشنامه بر رويا. ن مطالعه مورد استفاده قرار گرفتيترجمه شده و در ا يفارس

 يهـا  ليبا استفاده از تحل MQپرسشنامه  ييايو پا ييسپس روا. ک بار بعد از درمان مورد اجرا قرار گرفتيک بار قبل از درمان و يگرفتند، 

  .ز مورد آزمون قرار گرفتيتما ييو روا ييهمگرا يي، روايري، تکرارپذيدرون يسازگار

 يکرونباخ برا يب آلفايپرسشنامه، ضر يدرون يسازگار يابيدر ارز. برخوردار بود يخوب ييو روا يياياز پا MQ يراني، نسخه ايبه طور کل

ــار اول  ــرا ۷۳/۰بـ ــار دوم  يو بـ ــود ۷۷/۰بـ ــ. بـ ــن در ارزيهمچنـ ــذ يابيـ ــپا( يريتکرارپـ ــون ييايـ ــازآزمونـ     آزمـ ــر) بـ   بيضـ

Intraclass Correlation Coefficients (ICC) ۸۳/۰ پرسشنامه با استفاده  ميزان پاسخ دهي به تغييرات ييروا يدر بررس. به دست آمد

ـ ين پرسشنامه تمـا يتخبش بود و ايج حاصل شده رضايمطالعه، نتاسه نمرات قبل و بعد از درمان در گروه مورد ياز مقا ن قبـل و بعـد از   يز ب

ن پرسشـنامه و نمـرات ابعـاد مختلـف     يـ ن نمرات ايمعکوس ب ي، همبستگييهمگرا ييروا ين در بررسيهمچن. را نشان داد يدرمان منوراژ

  .نشان داده شد SF36پرسشنامه 

ت سـالمت در زنـان مبـتال بـه     يسنجش وضع يبرا MQ يرانيو مناسب بودن نسخه ا ييايو پا ييه، رواياول ين مطالعه اعتبار سنجيدر ا

سـه  يو مقا يابيژه با هدف ارزي، به ويت سالمت زنان مبتال به منوراژيضعسنجش و ين پرسشنامه براياستفاده از ا. ديبه اثبات رس يمنوراژ

  .گردد يشنهاد ميپ يقاتيو تحق ينيبال يها ها و مداخالت مختلف در عرصه ر درمانيتأث
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، مركز تحقيقات سنجش سالمت، پژوهشكده علـوم  ٢٣، خيابان انقالب اسالمي، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پالك تهران: پاسخگو نويسنده ∗

  بهداشتي جهاد دانشگاهي

  ۶۶۴۸۰۸۰۵: نمابر                                      ۶۶۴۸۰۸۰۴: تلفن
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  ٨٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

از علـل   يکـ يدر حـال حاضـر    يا منوراژي ياد قاعدگيز يزيخونر

  ]. ۱[است  ين باروريدر زنان سن يت زندگيفيعمده کاهش ک

 ير مثبـت رو ي، تـأث ياقبتـ هدف نخست از هـر گونـه درمـان و مر   

بـه همـين دليـل    . زن اسـت  يو عـاطف  ي، اجتمـاع يکيزيات فيتجرب

بـه عنـوان    يت زنـدگ يـ فيک يقات منوراژيه شده است در تحقيتوص

 يمختلـف بـر رو   يهـا  ر درمانيدر نظر گرفته شده و تأث يامد اصليپ

ن، جسـتجو، توسـعه و کـاربرد    يـ بنـابر ا . گردد يريگ امد اندازهين پيا

را  يزنـان در ارتبـاط بـا منـوراژ     يت زنـدگ يـ فيکـه بتوانـد ک   يابزار

  . برخوردار است ياديت زيد، از اهمينما يريگ اندازه

ابـزار   کيـ  SF-36مـرتبط بـا سـالمت     يت زندگيفيپرسشنامه ک

مـاران  يب يت زنـدگ يـ فيک يابيـ ج در ارزيمعتبر و را يسنجش عموم

خوردار است بر يخوب يو پاسخده يياياست و از پا يمبتال به منوراژ

ن پرسشـنامه  يـ ن حال، نشان داده شده که چند سـؤال از ا يبا ا]. ٥[

دشوار است  ييپاسخگو يا براينامناسب  يزنان مبتال به منوراژ يبرا

عمومـاً   يم منـوراژ يقت است که عالين حقياز ا يج ناشين نتايا]. ٦[

م هـر چنـد   يـ ن عاليـ هستند و ا يا مداوم نبوده، بلکه به صورت دوره

نبـوده و شـدت    يد کننـده زنـدگ  يـ کننده هسـتند، امـا تهد   ان شيپر

  . ندارند ينامحدود

ت يـ فيک ابـزار سـنجش ک  يـ از بـه  يـ با توجه به آنچه گفته شـد، ن 

در  )Patient-based QOL Instrument( مـار يبـر ب  يمبتن يزندگ

 يک راهکـار ممکـن بـرا   يـ . شـود  ياحسـاس مـ   يقات منـوراژ يتحق

از ابزار سنجش  ي، مجموعه مناسبييک کارآزماين که ينان از اياطم

 يمـار يب يبـرا  يرا داراست، استفاده از ابزار اختصاص يت زندگيفيک

(Disease-specific QOL Instrument) ک ابـزار  يبا  يدر همراه

راً يـ با توجه به آنچـه گفتـه شـد، اخ   . ]۷[ است SF-36مثل  يعموم

 يت زنـدگ يـ فيو توسـعه ابـزار سـنجش ک    يطراحـ  يبرا ييها تالش

 ياکثــر ابزارهــا. صــورت گرفتــه اســت يمنــوراژ يبــرا ياختصاصــ

 برخوردارند يکم يياياز اعتبار و پا يمنوراژ يموجود برا ياختصاص

]٨ .[  

اسـت کـه    يمنـوراژ  يبـرا  يک ابـزار اختصاصـ  ي MQپرسشنامه 

ه شــده و مــورد آزمــون قــرار يــته) ١٩٩٦( Garratو  Rutaتوســط 

اسـت کـه در    ينده سـؤاالت رين پرسشنامه در برگيا ].٩[گرفته است 

ده يپرسـ  يک زن مبتال به منوراژياز  ينيخالل گرفتن شرح حال بال

ت سـالمت  ياس سنجش وضـع يک مقيتواند به عنوان  يشوند و م يم

ن يـ ن گفتـه شـده اسـت کـه ا    يهمچنـ . رديمورد استفاده قرار گ يو

در انتخـاب درمـان و    يديـ مف يک راهنمـا يتواند  يم ينياس باليمق

 ينسـخه اصـل   يابيـ در ارز. مار به دنبال درمان باشـد يامد بيپ يابيارز

ن يـ مـار، ا يب ٣٥١ يکننـدگان آن بـر رو   توسـط ابـداع  ) ياسکاتلند(

ــوب  ــطح خ ــنامه س ــاز پا يپرسش ــرات ا يياي ــان داده و نم ــرا نش ن ي

با نمرات پرسشنامه سـالمت   يماران به طور معناداريپرسشنامه در ب

، ياز مطالعـه فعلـ  هـدف  . داشـته اسـت   يهمبسـتگ  SF-36 يعموم

ن اعتبـار آن بـه منظـور    يـي و تع يبـه فارسـ   MQترجمه پرسشنامه 

  .است ينيو بال يکيولوژيدمياستفاده در مطالعات اپ

  

  كار  مواد و روش

ت ينــه وضــعيدر زم يشــامل ســؤال تخصصــ١٣ MQپرسشــنامه 

ن پرسشنامه پـس  يک از سؤاالت ايهر . زنان است يقاعدگ يزيخونر

است که از جمع امتيـازات   ياز مشخصيامت ياز كد دهي مجدد، دارا

امتياز كمتر به . ديآ يبه دست م ١٠٠تا  ٠از كلي از يحاصله، يك امت

  .معناي كيفيت زندگي بهتر است

ن مطالعه يز در اين SF-36 يراني، نسخه اMQعالوه بر پرسشنامه 

 زنـدگي  كيفيت و است سؤال ۳۶ شامل ن پرسشنامهيا. استفاده شد

 جسـماني،  عملكـرد  ،يعموم هشت گانه شامل سالمت يابعاد در را

 به نقش ايفاي محدوديت ل جسماني،يدال به نقش ايفاي محدوديت

 و شـادابي  اجتمـاعي،  عملكـرد  ،)جسـمي ( درد بدني عاطفي، داليل

ن صـفر تـا   يبـ  يا ن ابعاد نمـره يک از ايهر  .سنجد مي رواني سالمت

ن و يدهنده بهتـر  نب نشايو صفر به ترت ١٠٠را دارا است؛ نمره  ١٠٠

پايـايي ايـن    آزمـون . طه هسـتند يدر آن ح يت سالمتين وضعيبدتر

 آزمـون  و داخلـي  آمـاري همخـواني   تحليـل  از استفاده با پرسشنامه

 روايــيو  شــناخته هــاي گــروه روش مقايســه از اســتفاده بــا روايــي

مطالعـه   يه اصـل يـ تک ].۱۰[گرفته است  قرار ارزيابي همگرايي مورد

مربـوط بـه آن فقـط     يهـا  ن پرسشنامه نبوده و دادهيا يبر رو يفعل

مـورد اسـتفاده قـرار     MQبـا پرسشـنامه    يل همبسـتگ يـ تحل يبرا

ت مورد مطالعـه،  يمربوط به جمع ين اطالعات عموميهمچن. ندگرفت

ن مصــاحبه بــا زنــان يک پرسشــنامه ســاده در اولــيــبــا اســتفاده از 

  . شد يآور جمع

ــتورالع    ــت دس ــازه و درياف ــب اج ــس از كس ــنامه از پ مل پرسش

ترجمـه   يبـرا Forward-Backward نـد  يپديدآورندگان، ابتـدا فرا 

دو نفـر متخصـص   . انجام شـد  يبه فارس يسياز انگل MQپرسشنامه 

 از پسترجمه نموده و  ين پرسشنامه را به فارسيا يمسائل بهداشت

 اعمال اندكي در پرسشنامه تغييرات فرهنگي، تطابق و دقيق مروري
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  ٨٥

    و همكاران زيبا مزاري                                                                                                                                 ...     ترجمه و تعيين روايي و پايايي

ن يـ گـر ا يدو متخصـص د  و تهيـه  پرسشـنامه  قـت مو نسـخه  و شده

هـا نسـخه    پس از تطبيق ترجمه. برگرداندند يسيرا به انگل ها ترجمه

ــرا.گرديــد پرسشــنامهنهــايي تهيــه  ــواي يب  يبررســي روايــي محت

ــن از     ــه ده ت ــن پرسشــنامه ب ــده اي ــه ش پرسشــنامه، نســخه ترجم

د و نظـر  يـ ل مرتبط با سالمت ارائـه گرد يمتخصصان و خبرگان مسا

هايي آنان در مورد روايي محتـواي پرسشـنامه مـورد سـئوال قـرار      ن

ــت ــرا و گرفـ   و  Content Validity Index (CVI)ب يضـ

Content Validity Rate (CVR)    براي پرسشنامه ترجمـه شـده

  .محاسبه شد

 يزن مبتال بـه منـوراژ   ۸۷در مورد  MQ يرانينسخه ا ييمتن نها

  . فاده شدكه تحت درمان دارويي قرار گرفتند، است

بودند که به سـه   يت از منوراژي، زنان با شکامطالعه مورد جمعيت

. در غرب شهر تهران مراجعه نمودند يدولت يـ درمان  يمرکز بهداشت

د يشــد يزيت از خــونريبــه مطالعــه شــامل شــکا يورود يارهــايمع

منظم، عدم ابـتال   يقاعدگ يها کلي، سياپيکل پيدر چند س يقاعدگ

ــ ــه آنم ــدر ا( يب ــه ن مي ــتن ١٩-٢٩ ٥/١٠Hb>( ،BMIطالع ، نداش

 ٣بزرگتــر از  يبــروم رحمــيهــا، نداشـتن ف  ين قاعــدگيبــ يزيخـونر 

 يزيخـونر  يک بـرا يـ اتروژنيا ايـ ک يـ گـر علـل پاتولوژ  يسانتيمتر و د

 يزيک مؤثر بر خـونر يستميس يها يماري، فقدان بيرحم يعيرطبيغ

ر مـؤثر بـ   يا هرگونـه دارو ي يهورمون ي، عدم مصرف داروهايقاعدگ

و عدم مصرف مکمل آهـن   IUD، عدم استفاده از يقاعدگ يزيخونر

ت آگاهانه جهـت ورود بـه   يتمامي زنان، فرم رضا. مطالعه بود يدر ط

کنترل، بـه   يکل قاعدگيک سيمطالعه را پر کرده و پس از گذراندن 

. د قـرار گرفتنـد  يک اسـ يـ کل تحت درمان با تران اگزاميمدت سه س

 يزيخـونر  يابيـ ارز يريه از جدول تصوبا استفاد يحجم خون قاعدگ

PBAC (Pictorial blood lost assessment chart) برآورد شد .

 يروزهـا  تعـداد  يافقـ  فيرد در که دارد يريتصو بعد دو جدول نيا

 سه درجـه  در را خون به آغشته يپدها يعمود فيرد در و يقاعدگ

   .دهد يم نشان ديشد متوسط، ف،يخف

 و درجـه  ٥ بيضـر  متوسط ، درجه١ بيضر فيخف درجات يبرا

 کوچک يها لخته دفع يبرا ،٢٠ بيضر خون، به پد يآغشتگ ديشد

 يها لخته دفع يبرا و کي بيضر) يالير ٢ سکه کي قطر به باًيرتق(

 نظر گرفته در ٥ بيضر) يالير ١٠٠ سکه کي قطر به باًيتقر( بزرگ

 مربوطه ضـرب  ضريب در را عالمت هر قاعدگي پايان در. است شده

 كلـي  ازيـ امت و كـرده  جمـع  هم با را آمده دست به اعداد و كنند مي

شـتر از  يب يزيمعـادل خـونر   بيشتر يا ١٠٠ ازيامت .شود مي محاسبه

کمتـر را نشـان    خـونريزي  ١٠٠ از كمتـر  ازيامت و تر بودهيل يليم ٨٠

  .دهد يم

ـ يو نسـخه ا  MQپرسشنامه  قبـل از  ک بـار  يـ ] SF-36 ]۱۰ يران

ک از يـ کل مداخله توسـط هـر   ياز اتمام سه سمداخله و مجدداً پس 

  . ده پر شديد ار آموزشيک دستيماران با کمک يب

داده  يار بـرا يـ ن و انحـراف مع يانگي، ميشامل فراوان يفيآمار توص

پرسشنامه  ييايپا يبررس يبرا. موجود مورد استفاده قرار گرفت يها

MQونباخ کر يب آلفايپرسشنامه با استفاده از ضر يدرون ي، سازگار

تبخش يبـه عنـوان رضـا    ٧/٠شتر از يا بي يمساو يو آلفا يريگ اندازه

  . در نظر گرفته شد

ب يبـا اسـتفاده از ضـر    test-retest (MQ ييايـ پا( يريتکرار پـذ 

ICC (Intra-class Correlation Coefficient) ن يـ ا. شد يابيارز

رات کل اسـت  يينسبت به تغ ين فرديرات بييانگر نسبت تغيار بيمع

رات ييعالوه تغه ب يرات درون فردييرات کل برابر است با تغييه تغک

انگر کوچـک بـودن   يـ ن نسـبت ب يـ ن بزرگ بودن ايا بنابر .ين فرديب

سـؤاالت   يبـرا  ICCم يما انتظـار داشـت   .تاس يرات درون فردييتغ

MQ باشد ۷/۰شتر از يب.  

 ميـزان پاسـخ دهـي بـه تغييـرات     روايي اين ابـزار بـا اسـتفاده از    

)Responsiveness to Change(   و تحليل همگرايي ارزيـابي شـد .

بـه منظـور بررسـي ميـزان قابليـت       ميزان پاسخ دهي بـه تغييـرات  

در تمايز بين قبل و بعـد از درمـان در گـروه مـورد      MQپرسشنامه 

روايي همگرايي براي اثبات وسعت همبستگي . مطالعه صورت گرفت

MQ  با ابعاد مختلفSF-36  ر مـا ايـن بـود کـه     انتظـا . بررسي شـد

همبستگي معکوسي با نمرات هريک از ايـن ابعـاد آنهـا     MQنمرات 

، آزمـون  SF-36و ابعـاد   MQبا توجه به ماهيت کمـي  . داشته باشد

  .ضريب همبستگي پيرسون انجام شد

  

  ها يافته

 يل آماريزن در مطالعه شرکت نموده و مورد تحل ۸۷در مجموع، 

نشـان   ۱مشخصات زنان مورد مطالعه در جدول شماره . قرار گرفتند

، قبـل و بعـد از   MQنفر به پرسشنامه  ٨٧ن يهمه ا. داده شده است

از ) حجـم خـونريزي  ( PBACميـانگين امتيـاز   . مداخله پاسخ دادند

پـس از درمـان كـاهش يافـت      ۸۸/۱۶۴قبل از درمـان بـه    ۱۶/۳۰۳

)۰۰۱/۰P<.(  

در ابتـدا پـس   . ز چندين روش استفاده گرديدبراي ارزيابي روايي ا

از بررسي روايي ترجمه بيان شده در روش تهيه مقيـاس پرسشـنامه   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
1.

1.
9.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.11.1.9.7
https://payeshjournal.ir/article-1-486-fa.html


  

  ٨٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

MQ ،پرسشنامه، نسـخه ترجمـه شـده     يبراي بررسي روايي محتوا

 يل سـالمت ياين پرسشنامه براي ده نفر از متخصصان و خبرگان مسا

رسشنامه مـورد  و نظر نهايي آنان در مورد روايي محتواي پ شدهارائه 

ب يبه ترت CVI, CVR آن  ييمحتوا ييزان روايم. سؤال قرار گرفت

  .به دست آمد ۸۴/۰و  ۶۲/۰برابر 
  

  )n= ٨٧(مشخصات جمعيتي و باروري زنان مورد مطالعه  -۱جدول شماره 
  درصد  تعداد  

      )سال(هاي سني  گروه
٩/٣٧  ٣٣  ١٨-٣٠  
١/٤٧  ٤١   ٣١-٤٠  
٠/١٥  ١٣  ٤١-٤٥  

      )سال( سطح تحصيالت
٥/١٩  ١٧   ٠-٩  

٧/٤٣  ٣٨   ١٠-١٢  
  ٨/٣٦  ٣٢   ١٢بيشتر از 

      شغل
  ٩/١٣  ١٢  شاغل

  ٥/٦٥  ٥٧  خانه دار
  ٦/٢٠  ١٨  دانشجو

      سابقه زايمان
٢/٧٨  ٦٨  ≥٢  
٨/٢١  ١٩  ≤٣  
  

ن يـ پرسشـنامه در ا  ميزان پاسخ دهـي بـه تغييـرات   براي بررسي 

قبـل و   MQمرات ن نيانگيسه ميمقا يبرا يزوج tمطالعه، از آزمون 

ج حاصـل  ينتـا . بعد از درمان در افـراد مـورد مطالعـه اسـتفاده شـد     

قبـل و بعـد از    MQن نمـرات  يانگيـ دهنـده تفـاوت معنـادار م    نشان

همـانطور کـه   ). ۲جدول شماره (مداخله در گروه مورد مطالعه است 

. بعد از مداخله کمتر شده است MQن نمرات يانگيرفت م يانتظار م

قبل و بعـد از مداخلـه    پاسخ دهي به تغيير MQنامه ن پرسشيبنابرا

  .در گروه مورد مطالعه را نشان داده است
  

پيامدهاي مورد بررسي در بيماران مورد مطالعـه قبـل و    -۲جدول شماره 

  )n=٨٧( بعد از مداخله
  P  بعد از مداخله  قبل از مداخله  

ــاز   MQامتيــــــــ

)Mean±SD(  
)۵۵/۱۵(۰۸/۴۵  )۲۵/۱۵(۰۶/۲۵ ۰۰۱/۰< 

 ۸۱/۶)۵۱/۱( ۰۹/۸)۶۸/۱(  )روز(دت خونريزيم

 g/dl)(  )۸۹/۰(۷۹/۱۱ )۸۵(۸۷/۱۲هموگلوبين
 PBAC  )۵۷/۱۷۵(۱۶/۳۰۳ )۳/۱۰۲(۸۸/۱۶۴امتياز 

  يزوج tآزمون ٭ 

ابتـدا بـا    (Convergent validity) همگرايي ييروا يابيارز يبرا

ل شده توسـط  يتکم SF36و  MQ يها استفاده از تمامي پرسشنامه

 ۱۷۴ت نمونـه  يـ ک جمعي) قبل و بعد از مداخله(مورد مطالعه  افراد

ن مطالعـه،  يـ هر فرد شرکت کننده در اکه  يه شد؛ به طوريته ييتا

مـورد   ک نمونـه  يـ مورد قبل از مداخلـه و   ک نمونه ي(مورد  دو نمونه 

بـه   ييموردها نمونه ب، ين ترتيبه ا. داد يل ميرا تشک) بعد از مداخله

را بـه طـور    SF36و  MQک پرسشـنامه  يـ م دست آمد که هر کـدا 

نمـره پرسشـنامه    نيبـ  ييسپس همگرا. بودند ل کرده يهمزمان تکم

MQ  و نمرات ابعاد پرسشنامهSF36 قـرار   يابيها مورد ارز در نمونه

  . گرفت

ن نمـره  يرسون نشان داد بـ يپ يب همبستگياستفاده از آزمون ضر

مـورد   يها نمونهدر  SF36و نمرات ابعاد پرسشنامه  MQپرسشنامه 

ــارز ــ يابي ــتگي ــ يک همبس ــود دارد  يمنف ــماره(وج ــدول ش ). ۳ج

در  SF36ابعاد پرسشـنامه   ينمره باالدهنده  نشان يمنف يهمبستگ

  . است MQن پرسشنامه ييبا نمره پا يها نمونه

  

و  MQن نمـره پرسشـنامه   يب يهمبستگ يابيج ارزينتا -۳جدول شماره 

مورد مطالعه  يها در نمونه SF36دارد نمرات ابعاد مختلف پرسشنامه استان

)۱۷۴n=(  
نتايج آزمون ضـريب همبسـتگي پيرسـون بـين نمـره      

MQ و نمره:  

r P  

  >۰۰۱/۰  -۲۸۵/۰  عملکرد جسماني

  -٣٨٢/٠  محدوديت ايفاي نقش به داليل جسماني

  -٣٤٧/٠  )جسمي(درد بدني 

  -٣٣٤/٠  سالمت عمومي

  -٥٠٨/٠  شادابي

  -٦٣٤/٠  عملکرد اجتماعي

  -٢٤٣/٠  محدوديت ايفاي نقش به داليل عاطفي

  -٣٧٨/٠  سالمت رواني

  

 يب آلفـا يکـه بـا اسـتفاده از ضـر     MQپرسشـنامه  يدرون يسازگار

بـار اول   يشد، بـرا  يريگ ک بار قبل و بعد از مداخله اندازهيکرونباخ 

ل يـ ن در تحليهمچنـ . به دسـت آمـد   ۷۷۵/۰بار دوم  يو برا ۷۲۳/۰

تبخش بــود يبــه دســت آمــده رضــا ICC ،»بــازآزمون آزمــون ـ  «

)۸۳/۰=ICC.(  
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  ٨٧

    و همكاران زيبا مزاري                                                                                                                                 ...     ترجمه و تعيين روايي و پايايي

  بحث و نتيجه گيري

بوده و  يو شخص يار ذهنيک مقوله بسي يد قاعدگيشد يزيخونر

د يـ ، بايقاعـدگ  يزيکاهش خـونر  يتمرکز برا يبه جا ياداره منوراژ

از . را هدف قرار دهـد  يت زندگيفيو مرتبط با ک يبهبود جوانب ذهن

 يقـات منـوراژ  يدر تحق يامد اصلينوان پبه ع يت زندگيفياين رو، ک

ن يـ ا يمختلـف بـر رو   يهـا  ر درمـان يتـأث  يريمطرح بوده و اندازه گ

 يابيـ ک ابـزار معتبـر ارز  يـ اسـتفاده از  . ]۸[ه شده اسـت  يتوصامد يپ

برخوردار است تـا   ياديت زيمرتبط با سالمت از اهم يت زندگيفيک

ن، يبنـابرا . دداثبـات گـر   ينانيبه طور قابل اطم يت زندگيفيبهبود ک

زنـان در   يت زنـدگ يـ فيکه بتواند ک يجستجو، توسعه و کاربرد ابزار

برخـوردار   ياديـ ت زيـ د، از اهمينما يريگ را اندازه يارتباط با منوراژ

ن اعتبار نسـخه ايرانـي پرسشـنامه    ييتع يهدف از مطالعه فعل. است

MQ يمرتبط بـا منـوراژ   يت زندگيفيک يريگ به عنوان ابزار اندازه ،

در ايران بوده  ينيو بال يکيولوژيدميه منظور استفاده در مطالعات اپب

  . است

و  يدرونـ  ياز لحـاظ سـازگار   يقابل قبول يياين پرسشنامه از پايا

ــازآزمون برخــوردار اســت   يــتحل ــ. ل آزمــون ـ ب ن شــاخص يهمچن

 يابزار MQپرسشنامه  يرانيحساسيت به تغييرات نشان داد نسخه ا

اسـت   يدر زنان مبتال به منوراژ يزندگ تيفيسنجش ک يمعتبر برا

ن قبل و بعد از درمان مـؤثر  يب يو قادر است در زنان مبتال به منوراژ

 يـي نـه روا ين مطالعـه در زم يـ ج حاصـل از ا ينتـا . جـاد کنـد  يز ايتما

و نمره ابعاد  MQن نمره پرسشنامه يمعکوس ب ي، همبستگييهمگرا

ـ ا. را نشان داد SF36مختلف پرسشنامه  اسـت کـه    يمعنـ ن بـدان  ي

 يشـتر يب يدارنـد از سـالمت عمـوم    يکمتـر  MQکه نمـره   ييآنها

 يبـرا  MQاعتبار پرسشنامه  يگر برايد ين امر شاهديا. برخوردارند

 يمرتبط با سالمت در زنان مبتال به منـوراژ  يت زندگيفيسنجش ک

  .است

ابـداع  (روتـا و گـارات    ةج مطـالع ين مطالعه با نتايج حاصل از اينتا

تنهـا  . ]٥[دارد  ين پرسشـنامه همخـوان  يـ ا يبـر رو  )MQکنندگان 

ش يرايـ ن ويدر حـال حاضـر همـ    MQش موجود از پرسشنامه يرايو

در مطالعـه صـورت گرفتـه توسـط      بـوده و  يسـ يبه زبـان انگل  ياصل

زن مبـتال بـه    ٣٥١شـامل   يت نمونـه کلـ  يـ کنندگان آن، جمع ابداع

زن  ١٠٥و  اريس يها کينيزن ارجاع داده شده به کل ٢٤٦، يمنوراژ

. اسکاتلند بـوده اسـت   يبزرگ در شمال شرق ياز چهار مرکز آموزش

را نشان داده و نمرات حاصل  يياياز پا يسطح خوب ييپرسشنامه نها

با نمـرات حاصـل از    يدار يماران به طور معنين پرسشنامه در بياز ا

داشـته   يهمبستگ )SF-36( يابعاد سازنده پرسشنامه سالمت عموم

ت نمونـه  يـ ج، توسـط مطالعـه حاضـر بـا وجـود جمع     ين نتـا يا. است

ي پرسشـنامه سـالمت عمـوم   . د شده اسـت ييتأ) نمونه ٨٧(کوچکتر 

)SF-36( پرسشـنامه مـورد اسـتفاده در ارزيـابي بـاليني      ترين  شايع

 يسـنجش عمـوم   ياما ابزارهـا  ،]٩[بيماران مبتال به منوراژي است 

اسـت، در بـر    مـاران مهـم  يهمـه ب  ياز سالمت را که بـرا  ييها جنبه

خـاص فاقـد    يمـار يک بيـ رات در مـورد  ييتغ يابيارز ينگرفته و برا

گردند که به  يرا شامل م ييها طهيت الزم هستند، چرا كه حيحساس

ا نامربوط يفاصله داشته  يمورد بررس ينيت باليبا وضع ياديزان زيم

 يسـنجش اختصاصـ   يهستند و در ايـن مـوارد اسـتفاده از ابزارهـا    

از  يقات منـوراژ يشنهاد شده است که در تحقيپ. استارجح  يماريب

ت يـ فيسـنجش ک  يبـرا  يمـار يب يو اختصاصـ  يهر دو ابـزار عمـوم  

  .استفاده گردد يزندگ

اس سـنجش  يـ ک مقيـ  MQپرسشـنامه   يرانيدر مجموع، نسخه ا
بـوده و   يت سـالمت زنـان مبـتال بـه منـوراژ     يا از وضـع يـ معتبر و پا

هـا و   ر درمـان يتأث ةسيو مقا يابينه ارزيژه در زمياستفاده از آن به و

ــال يهــا مــداخالت مختلــف در عرصــه شــنهاد يپ يقــاتيو تحق ينيب
  .گردد يم

  

  سهم نويسندگان

هـا، نگـارش پـيش     طراحي مطالعـه، جمـع آوري داده  : زيبا مزاري

  نويس مقاله

هـا، نگـارش نسـخه     طراحي مطالعه، تحليـل داده : آزيتا گشتاسبي

  نهايي مقاله

  ها ي مطالعه، جمع آوري دادهطراح: سميه موخواه

  ها طراحي مطالعه، تحليل آماري داده: فاطمه ساكي

  

  تشكر و قدرداني

با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مـدرس   اين تحقيق

 محترم محيط پـژوهش  كاركنان تماميهمكاري از . انجام شده است

   .گردد كننده صميمانه سپاسگزاري مي همياري زنان شركت و
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  ٨٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    
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