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Background and Objective: Oral mucositis is very painful and in severe
cases it interferes with the nutrition of patients as well as the daily life of
the patient. The only way to treat and prevent mucositis is to identify
timely illness, recommend oral hygiene and proper oral mucosal
administration. The purpose of this study was to develop a questionnaire
for oral mucositis.
Materials and Methods: This study is an analytical descriptive study. To
design the content scope of the questionnaire, a first questionnaire was
developed after extensive field research and a comprehensive library of 22
items. To determine the content validity index and content validity ratio, a
questionnaire was provided to 12 professors of the faculty member of
Hamadan University of Medical Sciences. Then, for internal consistency
and repeatability, To 80 patients with oral mucositis dental clinics in
Hamedan were given a questionnaire. One week later, the questionnaire
was returned to this group and finally, reliability was determined Using the
Kuder Richardson test.
Results: Six items from the initial questions, which had a low content
validity rate, were excluded from the study. The final questionnaire was
designed with 16 items and the content validity ratio was ultimately 0.68
and content validity index was 77% simpler, 80% relevant and 79%,
respectively. The final index Content validity was calculated to be 78/6%.
Reliability of the questionnaire was calculated using Kuder Richardson
test (0.85).
Conclusion: The final Oral mucositis questionnaire with 16 items has high
validity and reliability, and it is a standard tool for use in the field of Oral
mucositis.
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1331/07/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1331/01/27 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :موکوزیت دهانی بسیار دردناک بوده و در موارد شدید با تغذیه بیماران و همچنین زندگی
روزمره بیمار تداخل دارد .هدف از این مطالعه طراحی و ارزیابی پرسشنامه بیماری موکوزیت بود.
مواد و روش ها :این مطالعه ،یک بررسی توصیفی همبستگی بود .پرسشنامه اولیه پس از تحقیقات میدانی
و کتابخانه ای وسیع مشتمل بر  22آیتم طراحی شد ،جهت تعیین شاخص روایی محتوا و نسبت روایی
محتوا ،پرسشنامه در اختیار  10نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
همدان قرار گرفت .سپس برای سازگاری درونی ،پرسشنامه ها به  14نفر از بیماران مبتال به موکوزیت دهانی
مراجعه کننده به کلنیک های دندانپزشکی شهر همدان داده شد و در نهایت پایایی با استفاده از آلفای
کرونباخ تعیین شد.
یافتهها 6 :آیتم از سواالت اولیه به دلیل نسبت روایی محتوای پایین در فاز اول با نظرات اعضای پانل و  3سوال
در فاز دوم پس از پرکردن پرسشنامه نهایی توسط بیماران ،از مطالعه حذف شدند .پرسشنامه نهایی با  13آیتم
و نسبت روایی محتوا در نهایت میزان  ،0/611شاخص روایی محتوا در قسمت ساده بودن  77درصد ،در قسمت
مربوط بودن  10درصد و در قسمت وضوح  73درصد بدست آمد که شاخص نهایی روایی محتوا مقدار 71/6
درصد محاسبه شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ معادل  0/31محاسبه شد.
نتیجهگیری :پرسشنامه نهایی بیماری موکوزیت دهانی با  13آیتم دارای مقدار باالی روایی و پایایی می
باشد و ابزار حاصل یک ابزار استاندارد برای استفاده در حیطه شناسایی موکوزیت دهانی است.
واژگان کلیدی :پرسشنامه؛ موکوزیت دهانی؛ روایی و پایایی

مقدمه
بیماااری موکوزیاات دهااانی از جملااه بیماااری هااای گااروه
اتوایمیون ،التهابی و عفونی است که میتواند بر روی بافات نارم
دهان تأثیر بگذارد .این بیماری میتواند مانند سایر بیماری های
دیگر دهان باعث مشکالت فیزیکی ،روانی و اجتماعی برای فارد
شود ] .[1دارویی که بتواند درد این بیمااران را باه طاور کامال
آرام کند ،وجود ندارد و برخی از اناوا موکوزیات هاای دهاانی
مانند پمفیگوس علی رغم اینکه نادر است اماا مایتواناد باعاث
بیماری های شدید پوستی و مخاطی شود و عالئم تهدید کننده
حیات را بروز دهد و زندگی فارد را باه مخااطره انادازد ] .[2از
سوی دیگر شدت درگیری روانی اجتماعی و کیفیت زنادگی در
04

این افراد تابعی از میزان پیشرفت بیماری موکوزیت دهانی است
و بنابراین وجود مقیاسی برای اندازگیری شادت بیمااری راهای
مناسب برای محاسبه طول درمان ،دارو درماانی و پیشاگیری از
بروز عوارض تهدید کننده حیات جهت این بیمااران اسات ].[3
همچنین موکوزیت دهانی بسیار دردناک بوده و در موارد شدید
با تغذیه بیماران و همچنین زندگی روزمره بیمار تاداخل دارد و
تنها راه درمان و پیشاگیری از موکوزیات دهاانی شناساایی باه
موقع بیماری ،توصیه باه رعایات بهداشات دهاان و اساتفاده از
دهان شویه مناسب می باشد ] .[4بناابراین آگااهی از وضاعیت
موکوزیت در پیشگیری و کاهش هزینه های ناشای از آن بارای
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بنابراین پرسشنامهها جهت تعیین سازگاری درونی به 14
نفر از بیماران دارای موکوزیت دهانی مراجعه کننده به کلینیک
های دندانپزشکی همدان داده شد و در قالب طرح پایلوت از
نظر شرکت کنندگان نیز برای افزایش روایی استفاده شد .پس
از جمع آوری پرسشنامه ها و ورود داده ها به نرم افزار SPSS
نسخه  ،22سازگاری درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ تعیین شد .تمام معیارهای اخالقی الزم ،شامل اختیاری
بودن شرکت در طرح به همراه محرمانه بودن اطالعات اخذ شده
از طرف بیماران حاضر به همکاری و استفاده از اطالعات فقط
در جهت اهداف مقاله رعایت گردید.
یافتهها
پس از جمع آوری پرسشنامه ها از اعضاء گروه پنل و ورود
اطالعات به نرم افزار اکسل ،مقادیر  CVRبرای هر کدام از
سواالت و نیز برای کل پرسشنامه محاسبه شد که  CVRکل
پرسشنامه بعد از حذف  6سوال در فاز اول (تعیین روایی توسط
اعضای پانل) و باقی ماندن  16سوال معادل  61درصد بود .پس
از بررسی نهایی مقدار  CVIاز  16سوال باقیمانده مقدار نهایی
 CVIکل سه حیطه معادل  0/716محاسبه شد .مقدار CVI
برای حیطه ساده بودن معادل  ،0/77برای حیطه مربوط بودن
 0/10و برای حیطه واضح بودن معادل  0/73بدست آمد
(جدول  3 .)1سوال در فاز دوم (پس از پرکردن پرسشنامه
نهایی توسط بیماران) از مطالعه حذف شدند CVR .پرسشنامه
08
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مواد و روشها
این مطالعه ،یک بررسی توصیفی -تحلیلی از نو مقطعی
بود .در ابتدای کار دامنه محتوایی پرسشنامه تعیین گردید .در
این مطالعه از آنجا که هدف ،طراحی پرسشنامه بیماری
موکوزیت دهانی بود ،از روایی محتوا و صوری استفاده شد .برای
تعیین محتوای پرسشنامه مطالعات کتابخانه ای و میدانی به
صورت مفصل و گسترده انجام شد تا ابعاد مختلف موکوزیت
دهانی بررسی و شناسایی گردد .جهت اختصاصی کردن سواالت
برای سنجش موکوزیت دهانی و تهیه پرسشنامه اولیه ،نشست
های مختلفی به صورت گروهی و انفرادی با اساتید متخصص در
امر دهان و دندان تشکیل شد و پس از بررسی های مختلف،
پرسشنامه ای شامل  22گویه طراحی شد و بدین ترتیب
پرسشنامه اولیه شکل گرفت.
به منظور تعیین روایی محتوا از روش پیشنهادی
 Chadwickو همکاران و نیز  Lawsheو همکاران استفاده
شد[ .]1،3اعضاء پنل از متخصصین گروه دهان و دندان عضو
هیئت علمی گروه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
انتخاب شدند که این پنل شامل  10نفر از این متخصصین
بودند .پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط اعضاء پنل ،داده ها
وارد رایانه شده و سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از
نرم افزار اکسل انجام شد .گزینه ها شامل ضروری است ،ضروری
نیست اما مفید است و ضروری نیست بود که آرای اعضاء گروه
پنل که به گزینه های"ضروری است" مورد پذیرش قرار گرفت
و از طریق نسبت روایی محتوایی ( )CVRکمی سازی شد .در
مرحله بعد معیارهای پذیرش یا رد سواالت به این صورت تعیین
شد که پذیرش بی قید و شرط سوال در صورتی که  CVRآن
مساوی یا بیشتر از  0/71باشد ،پذیرش سوال در صورتی که
مقدار  CVRآن بین صفر و  0/71باشد .این مقدار  CVRنشان
می دهد که بیش از نیمی از افراد اعضاء پنل گزینه ضروری را
انتخاب کرده اند .رد سوال در صورتی که شاخص نسبت و روایی
محتوا ( )CVRآن کم تر از  10درصد شود و  CVRکم تر از
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سیستم سالمت کشور بسیار مهم است و گام اول در این راساتا
داشتن ابزاری مناسب برای تشخیص شدت موکوزیت است ].[1
از این رو مقیاس های عمومی و مقیااس هاای کیفیات زنادگی
مرتبط با بهداشت دهان یکای از راه هاای کماک باه تشاخیص
وسعت و شدت بیماری در این افراد است ] .[6ابزارهای افزایش
دهنده سطح سالمتی باید در جهات کااهش مشاکالت دهاانی
بیماران در گروه دهان و دندان مورد استفاده قارار گیرناد و بار
طبق آخرین دستورالعمل های منتشر شاده در گاروه بهداشات
دهان و دندان ،نبود ابزار مناساب اساتاندارد در جهات بررسای
وضعیت موکوزیت دهانی بیماران دارای این مشاکل ،باه عناوان
یک معضل مطرح شده است ] .[7لذا محققان بر آن شدند تا به
طراحی و ارزیابی پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی بپردازند.

 10درصد بدان معناست که کم تر از نیمی از افراد گزینه
"ضروری است" را انتخاب کرده اند[ .]3برای تعیین شاخص
روایی محتوایی و معرفی پرسشنامه نهایی ،بعد از حذف گزینه
هایی که میزان  CVRالزم را بدست نیاورده بودند ،پرسشنامه
ها مجدداً در سه حیطه ساده بودن ،روان بودن و مربوط بودن
به وسیله اعضای پنل مورد بررسی قرار گرفتند و مجدداً
پرسشنامه ها پس از تکمیل جمع آوری و داده ها وارد نرم افزار
اکسل شدند .برای محاسبه شاخص روایی محتوا از تقسیم تعداد
متخصصینی که به گویه ،امتیاز  3یا  4دادهاند بر تعداد کل
متخصصین نمره نهایی بدست آمد ] .[1برای بررسی سازگاری
درونی پرسشنامه نهایی ،ابتدا تعداد نمونه با استفاده از فرمول
زیر و با در نظر گرفتن سطح اطمینان آزمون  31درصد
(  )1   0.95و توان آزمون برابر  10درصد ،با استناد به
مطالعات مشابه  Okumusو همکاران [ ]10در سال  ،2017در
نظر گرفتن میانگین  17/1با انحراف معیار  1/1و  13/2با
انحراف معیار  10 ،7/1درصد ریزش احتمالی نمونه ها و لحاظ
کردن تاثیر طرح نمونهگیری  1/1برابر ،حجم نمونه برابر 14
نفر محاسبه گردید.

پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی

جدول  :8فراوانی نسبی سواالتی که دارای بیشترین روایی بودند.

جدول  :2فراوانی نسبی سواالتی که دارای کمترین میزان روایی بودند و از مطالعه حذف شدند.
سوال

درصد

تا چه میزان شرایط دهانی شما باعث ناراحتی و درد در زمان انجام فعالیتهای دندانپزشکی می شود؟
شرایط دهانی شما تا چه اندازه باعث شده در اجتما حضور کمتری داشته باشید؟
شرایط دهانی شما تا چه اندازه باعث عدم ارتباط شما با خانواده شده است؟
شرایط دهانی شما تا چه اندازه باعث عدم انجام فعالیتهای ورزشی شده است؟
تاکنون به عالت نااراحتی های دهان و دندان  ،چند بار در تالفاظ لغات دچار مشکل شده اید؟
تاکنون به عالت نااراحتی های دهان و دندان چند بار محل کار غیبت کرده اید؟

-0/2
0/2
0/2
-0/2
0/2
0/2

جدول  :3گویه هایی که پس از جمع آوری پرسشنامه نهایی توسط بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند و به دلیل نمره پایین از پرسشنامه حذف شدند.
درصد

سوال
تا چه میزان از درمان وضعیت دهانی خود توسط تیم پزشکی راضی هستید؟
تا چه میزان از مشاوره و توضیحات الزم در خصوص شرایط دهانی خود رضایت دارید؟
تا چه اندازه از داروهای داده شده جهت شرایط دهانی شما باعث بهتر شدن وضعیت دهانی شما شده است؟

جدید  13سوال معادل  0/611بدست آمد .پس از بررسی نهایی
مقدار  CVIاز  13سوال باقیمانده مقدار نهایی  CVIکل سه
حیطه معادل  0/733محاسبه شد .مقدار  CVIبرای حیطه
ساده بودن معادل  ،0/773برای حیطه مربوط بودن  0/121و
برای حیطه واضح بودن معادل  0/103بدست آمد .برای تعیین
سازگاری درونی در این مطالعه پس از تکمیل پرسشنامه توسط
 14نفر از بیماران مبتال به موکوزیت دهانی مراجعه کننده به
کلینیک های دندانپزشکی شهر همدان ،مقدار آلفای کرونباخ
معادل  0/31درصد بدست آمد که نشانگر آن است که
پرسشنامه دارای سازگاری درونی قوی است.
بحث
به دلیل اینکه تاکنون پرسشنامه موکوزیت دهانی نسخه
فارسی موجود نداشته است ،بنابراین به ناچار در بحث از
پرسشنامه های خارجی مشابه در حد توان استفاده شد .در
راستای هدف تعیین روایی پرسشنامه نهایی ،یافته های این
مطالعه مبنی بر کسب روایی باال و قابل قبول همراستا با یافته
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مطالعه تامسیلون ،اپستین و کاریس کینگ و همکاران بود .در
مطالعه  Tomlinsonو همکاران ( )2010با هدف" بررسی
روایی و پایایی پرسشنامه روزانه موکوزیت دهانی در کودکان
مبتال به کانسر" در تورنتو انجام شد ،موکوزیت دهانی با استفاده
از پرسشنامهی تغییر یافته اندازه گیری شد که توسط  13نفر از
والدین کودکانی که تحت شیمی درمانی بود ،تکمیل شد .نتایج
مطالعه نشان داد که روایی پرسشنامه در سطح متوسط قرار
داشت (روایی به روش باز آزمون و در روزهای  0-1و 14-11
بررسی و ضریب اسپیرمن بین 0/1تا  0/71بود) .به طور کلی
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که این پرسشنامه تغییر یافته
قابل اعتماد می باشد[.]11
در مطالعه ای که توسط  Epsteinو همکاران ( ،)2007با
هدف ارزیابی طولی پرسشنامه خودگزارشی هفتگی موکوزیت
دهانی-توسط بیماران مبتال به کانسر های سر و گردن انجام شد.
 71پرسشنامه در این مطالعه تکمیل شد ،پرسشنامه حاوی 12
آیتم که  2سؤال مربوط به کیفیت زندگی و سالمت عمومی بود.
روایی پرسشنامه که به روش بازآزمون انجام گرفت؛ روایی بسیار
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شرایط دهانی شما تا چه اندازه باعث سختی در خوردن غذاهای جامد برای شما شده است؟
تا چه میزان از درمان وضعیت دهانی خود توسط تیم پزشکی راضی هستید؟
تاکنون به عالت نااراحتی های دهان و دندان چند بار بی خوابی یا کم خوابی داشته اید؟
شرایط دهانی شما تا چه اندازه باعث سختی در فعالیتهایی مانند مسواک زدن برای شما شده است؟
تا چه میزان شرایط دهانی باعث اختالل در فعالیتهایی مانند صحبت کردن یا ادای کلمات شما شده است؟
تا چه اندازه داروهای داده شده جهت اختالل دهانی شما باعث بهبود وضعیت دهان شما شده است؟
تاکنون به عالت نااراحتی های دهان و دندان چند بار از لبخند زدن یا خاندیدن خودداری کرده اید؟
شرایط دهانی شما تا چه اندازه باعث عصبانیت و اضطراب شما شده است؟
تاکنون به عالت نااراحتی های دهان و دندان چند بار از صحبت کردن خودداری کرده اید؟
تاکنون نااراحتی های دهان و دندان چه میزان بارفاشار اقتصادی بر خانواده شما داشته است؟
تا چه میزان از مشاوره و توضیحات الزم در خصوص شرایط دهانی خود رضایت دارید؟
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سوال

درصد

غالمی و همکاران

تشکر و قدرداني
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی هیئت علمی مصوب
دانشگاه علوم پزشکی همدان با کد کمیته اخالق
 IR.UMSHA.REC.1396.693می باشد .پژوهشگر بر خود
می داند تا از تمامی کسانی که در انجام مطالعه به هر نحوی
همکاری داشتند و به خصوص از معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکر نماید.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
است.
مالحظات اخالقي
این پژوهش با رعایت اصول اخالقی انجام شده است.
سهم نویسندگان
آرش خلیلی مجری طرح و نوشتن پروپوزال ،آقای امیر
حسین غالمی و خانم مرضیه خلیلی مسئول نمونه گیری و وارد
کردن داده ها و وظیفه تجزیه و تحلیل داده ها و دکتر علی
حیدری همکار پژوهشی و مشاوره علمی کار را بر عهده داشتند.
حمایت مالي
حمایت مالی از این طرح توسط معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت.
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نتیجهگیری
ساخت پرسشنامه موکوزیت دهانی میتواند با توجه به
سبک زندگی و فرهنگ کشور ،راه گشا و راهنمای مناسبی برای
تشخیص و درمان زودهنگام موکوزیت دهانی شود .با توجه به
نتایج بدست آمده از این مطالعه ،پرسشنامه حاصل با میانگین
شاخص روایی  0/773و آلفای کرونباخ  0/31ابزار مناسبی برای
سنجش موکوزیت دهانی است.
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خوبی را نشان داد ).(correlation coefficient, 0.80–0.89
نتایج مطالعه نشان داد که ابزار مورد نظر روایی و پایایی مناسبی
جهت بررسی موکوزیت دهانی در بیمارانی که رادیو تراپی با یا
بدون شیمی درمانی را تجربه می کنند ،می باشد[.]12
در ارتباط با هدف بررسی پایایی درونی پرسشنامه نهایی،
یافته های مطالعه حاضر مبنی بر پایایی باال و خیلی خوب
پرسشنامه نهایی با یافته های مطالعات گاسکارد ،کاریس کینگ،
استیف و لونس و همکاران همراستا بود[ .]13-16در مطالعه ای
که توسط  Gussgardو همکاران ( )2014با هدف" اعتبار یابی
پرسشنامه خود گزارشی توسط بیمار برای ارزیابی عالئم
موکوزیت دهانی" ناشی از درمان سرطان های سر و گردن
صورت گرفت ،تعداد  33بیمار که تحت درمان با رادیو تراپی
قرار گرفته و مبتال به سرطان های ناحیه سر و گردن بودند،
وارد مطالعه شدند .نتایج مطالعه نشان داد که افراد دارای
موکوزیت دهانی با استفاده از ابزار مذکور ،نمراتی کسب کرده
که همبستگی خوبی با سایر ابزار های کلینیکی داشته است.
پژوهشگران از این مطالعه نتیجه گرفتند که پرسشنامه مذکور،
ابزاری مناسب جهت بررسی کلینیکی موکوزیت دهانی در
بیماران مبتال به این عارضه می باشد[.]13
مطالعه ای توسط  Karis Kinو همکاران( )2017با عنوان"
بررسی موکوزیت دهانی در کودکان مبتال به سرطان" با هدف
ارزشیابی از نسخه چینی پرسشنامه بررسی روزانه موکوزیت
دهانی انجام شد .با یک پیش آزمون ،روایی صوری و محتوایی آن
حاصل شد .در فاز دوم که به ارزیابی پایایی درونی پرسشنامه
مربوط می شد به روش آزمون مجدد عمل شد .در مجمو 140
بیمار این پرسشنامه را به مدت  14روز تکمیل کردند و در نهایت
پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی خوبی بود .میزان آلفای
کرونباخ برابر ٪ 31/4بود .نتایج مطالعه نشان داد که این ابزار
میتواند برای نشان دادن موکوزیت دهانی و محدودیت های
عملکردی مرتبط با آن مورد استفاده قرار بگیرد [.]14
در مطالعه  Stiffو همکاران ( ، )2006که با هدف "بررسی
روایی و پایایی پرسشنامه خود اظهاری که به بررسی اثر
موکوزیت دهانی بر درد و عملکرد های روزانه بیماران" تحت
پیوند اتولوگ سلول های بنیادی صورت گرفت ،مجموعاً 212
نفر تحت گروه های کنترل و آزمون و پالسبو قرار گرفته و اقدام
به تکمیل پرسشنامه نمودند .این پرسشنامه حاوی  10آیتم
بوده که از نقاط ضعف کار آن بود که در این ابزار از  10آیتم
تنها  7آیتم مستقیماً به موکوزیت دهانی پرداخته و  2آیتم آن
مربوط به اسهال ناشی از شیمی درمانی و سالمت عمومی می
پرداخته است .با استناد به نتایج مطالعه ابزار آن برای تعیین
شدت موکوزیت دهانی مناسب و قابل اعتماد می باشد[.]11
مطالعه ای که توسط  Lawrenceو همکاران ( )2001با
هدف" اعتبار یابی پرسشنامه خود اظهاری بیماران از عالئم
موکوزیت دهانی انجام شد 34 .بیمار که تحت عمل پیوند مغز

استخوان (آلوژنیک) در بیمارستان شاهزاده مارگارت در شهر
تورنتو قرار گرفته بودند؛ وارد مطالعه شده و پرسشنامه ها در
روزها اول ،هفتم ،چهاردهم ،بیست و یکم و بیست و هشتم پس
از ترخیص و نیز روز شصتم توسط بیماران تکمیل گردیدند .از
نقاط قوت مطالعه پایش منطم بیماران و از نقاط ضعف این
مطالعه می توان جامعه آماری کوچک را دانست که به اذعان
پژوهشگران در تعمیم نتایج باید احتیاط نمود و الزم است جهت
اطمنان بیش تر از اعتبار ابزار در گروه های دیگر نیز این ابزار
جهت سنجش شدت بیماری موکوزیت دهانی مورد استفاده قرار
گیرد .در انتها ی این مطالعه پژوهشگران دریافتند که ابزار فوق،
پرسشنامه ای مناسب می باشد[.]16
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پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی
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