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 هـاي  توجه به تفـاوت    با. ترين ابزار استاندارد سنجش درد مزمن است       اربرديكگيل   نامه درد مك   پرسش: زمينه و هدف  
سـازي و   بـومي  مطالعه حاضر به ترجمه، ين اساسا بر. هاي مختلفي ترجمه شده است  به زبان نامه   فرهنگي، اين پرسش  
  .پردازد گيل به زبان فارسي مي نامه درد مك بررسي پايايي پرسش

. ترجمـه شـد   گيل نامه درد مك روش انطباق ميان فرهنگي و با حفظ ساختار اصلي پرسش      نامه به  پرسش: روش بررسي 
ه شرايط  كنفر از بيماران     30 نامه براي  ساعت، پرسش  24ه پس از    كگري قرار گرفتند      بيمار مورد پرسش   84در مجموع   

  .ميل گرديدكمجدد ترده بودند، كثابتي را حفظ 
حـسي، عـاطفي ارزيـابي و       ( ها و ضريب پايايي در تمام حيطه     /. 85) =84n(نامه   ضريب آلفاي كرونباخ پرسش    :ها يافته

دار را در طول زمـان انجـام تـست           ارتباط معني  دهنده، يلكهاي تش  ضريب پايايي گروه  .  محاسبه شد  8/0باالي  ) متفرقه
  .حفظ نمود

افي براي استفاده   كه شده در مطالعه حاضر از انطباق فرهنگي و پايايي           يگيل ارا  نامه فارسي درد مك    پرسش: گيري نتيجه
  .در مطالعات اپيدميولوژيك درد مزمن برخوردار است

  .سرطان گيل، فارسي،  مك دردنامه ، انطباق، پايايي، پرسشترجمه: ليديك لماتك

 
  

 مراحل خصوص به ،يماريب مراحل تمام در درد زانيمي ريگ اندازه
ي اديز تياهم از است ماريب نيكتس درمان، از هدف هك يزمان ،ييانتها

 به درد قيدق ثبت وي بررس ن،يا بر عالوه. بود خواهد برخوردار
 گذشته در .ندك يم كمك سالمت ستميس توسط آن نترلك بهتري ابيارز
 تنها عالمت، كي عنوان به را درد هك رفت يم ارك بهي ا سادهي ارهايمع
ي برا ها اسيمق نيا اما. اند داده يم قرار مطالعه مورد شدت نظر از
 نبوده تبرمع و آشنا چندان دردشان فيتوص دادن نشان جهت مارانيب

  درد احساس موضوعشود   داده ميحـيترج دـيجد مطالعات در 1.است

  
 آن ديتشد موجب هكي شناخت روان نديناخوشا كمحر با ارتباط در
 است،ي شخص تجربه كي درد هك آنجا از 2.شود مطرح گردد، يم

 رايز ،دانند يم فرد با احبهمص را مزمن دردي ابيارز در روش نيبهتر
 در مختلف ابعاد و است درد از فردي شخص تجربه بري مبتن روش نيا
 McGill pain) ليگ مك درد نامه پرسش 3.رديگ يم بر در را نهيزم نيا

questionnaire) مزمن دردي ابيارزي برا استاندارد ابزار نيتر ياربردك 
 در ابزار نيا 4.شود يم شناخته يسرطان مارانيب از جمله درد حاد و
 گرفته قرار استفاده مورد رهيغ و زباني سيانگلي شورهاك ازي اريبس

 زبان نسخه از شده ترجمه نسخه كي جاديا مطالعه نيا هدف 3-7.است
 تا است شورك فرهنگ با مطابق و امانت حفظ با نامه پرسشي اصل

 مقدمه
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 جهت در دهنده نيكتس يها درمان و ها مراقبت افتيدري ابيارز انكام
 ميعال اهشك نيچن هم و ها ن آيزندگ تيفيك ماران،يب ردكعمل بهبود

  .سازد فراهم را سرطان به مبتال مارانيب در درد جمله از سرطان
  

  
 در بخــش مــديكال 1391ســال ايــن مطالعــه مقطعــي طــي بهــار 

ـ گ مـك  درد نامـه  پرسـش  .شده است انكولوژي انستيتو كانسر اجرا       لي
 يحـس  بعد سه دهنده ليكتش رگروهيز 20 در يفيتوص لمهك 78 شامل

 ،)11-15 يهـا  گـروه  ريز( يعاطف يا رگذاريتاث ،)1-10ي  ها گروه -ريز(
-20ي  هـا  گـروه  ريز( متفرقه گروه و) 16 گروه ريز( يشناخت -يابيارز
ـ امت پـنج  گروه كي و) 17  درد شـدت ( درد شـدت  دهنـده  نـشان ي  ازي

  8.است) حاضر
 نفــر دو توســطي اصــل نامــه پرســش: يفرهنگــ انطبــاق و جمـه تر

 اصـطالحات  بـه  امـل كي  آگـاه  با وي  سيانگل زبان به مسلط ارشناسك
ـ مقا از پـس . شـد  ترجمـه ي  فارسـ  زبـان  به مجزا طور بهي  سيانگل  سهي

 ترجمـه  در هكـ ي  اختالفـات  بـه  توجه باي  اصل و شده ترجمهي  ها نسخه
 اخـتالف  مورد لماتك ودننم مشخص با نامه پرسش بود، لغاتي  بعض
 متـرجم  دو حـضور  بـا ي  ا جلـسه  در سپس. شد ارسال سوم مترجم به
ـ ولوژيدمياپ نفر دو( پژوهش گروه وي  قبل  متخـصص  نفـر  يـك  ست،ي
 اخـتالف  مـورد  لغـات ) يكپزشي  دانشجو نفريك   و خوني  ولوژكان

ـ نها در. گرفـت  قـرار  بحث مورد يي نهـا  نـسخه  ،يبررسـ  از پـس  تي
  .ديگرد هيته ليگ مك درد نامه پرسش

ـ  توسـط  نامـه  پرسـش  شـده  ترجمـه يي  نها نسخه  هكـ  متـرجم  كي
 نامـه  پرسـش  بـه ي  آگـاه  و بودي  فارس زبان به مسلط و زباني  سيانگل
 نامـه  پرسش با و شد برگردانده) ياصل زبان(ي  سيانگل به نداشتي  اصل
 تطـابق  هكـ ي  لماتك. ديگرد سهيمقا ترجمه صحتي  بررس جهتي  اصل

 در بودنـد  مناسـب  و حيصح هكي  لماتك و شدهي  نيبازب مجدد نداشتند
 وي  معن نظر از هم هكي  لماتكيي  نها مرحله در .گرفتند قرار نامه پرسش

ـ رعا بـا  بـود  معمـول ي  فارس زبان در هك چه آن با مطابق شدت هم  تي
 لمـات ك ازي  برخـ ي  برا. جاي داده شد   نامه پرسش در هياول متن امانت
 هـا  آن نـار ك دري  حاتيتوض انندهخو توسط ها آن كدر در ليتسه جهت
يي سرپا نيمراجع از سرطان متفاوت انواع به مبتال ماريب 84 .شد لحاظ

ـ يخم امـام  مارسـتان يبي  بستر و  24 در هكـ  مـزمن  درد دچـار  ،)ره( ين

 تيمحـدود  بـدون  بودنـد،  ردهكن افتيدري  نيكتسي  دارو قبل ساعت
ـ ا و انـسر ك نوع الت،يتحص جنس، سن،ي  برا  مرحلـه  دامكـ  در هكـ   ني

  .گرفتند قراري گر پرسش مورد باشندي درمان اي يصيتشخ
چهـار   شـامل  ليگ مك دردي  فارس نامه پرسش: نامه پرسشي  ابيارز
 ريز هر در. باشد يم لمهك 78 مجموع در و گروه ريز 20 وي  اصل گروه
 نيتـر  نييپـا  نيبنـابرا  ،ابدي يم شيافزا نييپا به باال از درد شدت گروه

 را لمهك كي گروه ريز هر از تواند يم ماريب. دارد را ازيتام نيباالتر لمهك
  .دينما انتخاب
 نيتـر  نييپـا  شـود  انتخاب گروه ريز كي از لمهك دو هك  يصورت در

 بـا  متناسـب  لمـه كي  ا مجموعـه  در مـار يب اگـر . شود يم محاسبه لمهك
 زدن عالمـت  بـدون  را مجموعه آن تواند يم افت،ين خود درد احساس

ي آلفا ريمقاد از نامه پرسشي  دروني  سازگاري  بررس ظورمن به .ندك رها
ـ ي  برا و كرونباخ ـ پا بـه  بـردن ي  پ ي ا خوشـه  دروني  همبـستگ  ازيي  اي
 از نفـر  30 در مجدد آزمون قيطر ازيي  ايپاي  ابيارز جهت. شد استفاده

 بعـد  ها آن بودن دسترس در به توجه با وي  تصادف صورت هب مار،يب 84
 .ديگرد ليمكت نامه پرسش ط،يشرا حفظ با ساعت 24 از

  

  
 53 و مـرد %) 9/36( نفـر  31 مطالعـه  در نندهك  تكشر ماريب 84 از

 مـاران يب ثـر كا و 7/47±6/1 مـاران يب سن متوسط. بودند زن%) 63( نفر
ي افـراد  تعداد لمات،ك گروه هري برا .بودند متوسطه التيتحصي  دارا
 و شـده  نوشـته  اند ردهكن انتخاب را گروه آن يها نهيگز از دامك  چيه هك

 نـشان  شـده  انتخاب گروه هر در عبارت هر هكي  دفعات تعداد نيچن هم
  ).1 جدول( است شده داده

 تعـداد  هكـ  بودنديي  ها گروه بيترت به 12 و چهار، شش ي  ها گروه
  .انـد  ننمـوده  انتخـاب  را آن ازي  ا لمـه ك گونـه  چيه مارانيب ازي  تر شيب
 حـساس " 10 گروه از اول لمهك ،"دنيشك ريت" دو گروه از سوم لمهك
ـ ترت بـه  "نكـ  خـورد  اعـصاب  "16 گروه از اول لمهك و "لمس به  بي

ـ  در انتخاب نيتر شيبي  دارا   در ننـده ك  تكشـر  يسـرطان  مـاران يب نيب
 دردي  فارسـ  نامـه  پرسـش ي  ريپـذ  راركـ ت از حاصـل  جينتا .بودند طرح
 و 622/0-743/0 نيب را درد عاداب از دامك هر كرونباخ يآلفا ل،يگ مك
 ).2 جـدول ( دهـد  يمـ  نشان 854/0 را نامه پرسشي  لك كرونباخي  آلفا
   ليگ مك دردي فارس نامه پرسش دهنده ليكتشي ها گروهيي ايپا بيضر

 هايافته

  بررسيروش
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  گروه هر در شده انتخاب لماتك دفعات تعداد و طرح در نندهك تكشر مارانيب در ها گروه در لماتك از كي چيه انتخاب عدم اريمع انحراف و نيانگيم ،يفراوان :1 جدول
 عوجمم 6 عبارت 5 عبارت 4 عبارت 3 عبارت 2 عبارت 1 عبارت گروه

  

Mean± SD 

1 1 5 6 21 7 2 42 06/2±90/1  
2 2 1 53↑ - -  28 41/1±94/1 

3 17 4 17 6 0  40 4/1±19/1 

4 3 3 9 - -  69↑ 98/0±42/0 

5 2 19 6 23 1  33 69/1±84/1 

6 12 4 2 - -  66↑ 67/0±30/0 

7 36 7 5 0 -  36 84/0±77/0  
8 17 15 15 6 -  31 33/1±38/1 

9 9 11 2 12 31  19 06/2±85/2 

10 43↑ 3 2 1 -  35 75/0±07/0 

11 42 23 - - -  19 7/0±04/1 

12 27 2 - - -  55↑ 53/0±36/0 

13 29 16 0 - -  39 76/0±72/0 

14 37 1 4 2 4  36 27/1±94/0 

15 35 6 -  -  43 62/0±55/0 

16 40↑ 10 1 2 12  19 61/1±55/1 

17 26 23 13 3   19 11/1±46/1 

18 7 21 21 5 1  29 39/1±63/1 

19 3 5 34 -   42 43/1±36/1 

20 35 3 7 2 5   32 38/1±13/1 

  
 مهنا پرسش درد ابعاد،  )=30n(يي  ايپا بيضر و) =84n( كرونباخي  آلفا :2 جدول
  طرح در نندهك تكشري سرطان مارانيب در ليگ كم دردي فارس
 *پايايي آلفاي كرونباخ 

 96/0 74/0 حسي

 96/0 68/0 يكتحري

 82/0 - ارزيابي

 81/0 62/0 متفرقه

 97/0 85/0 عوجمم

  )=30n( ساعت 24ضريب همبستگي پيرسون براي فاصله  *
05/0P<گيل مكنامه فارسي درد   براي تمام مقادير پرسش  

  .شد، محاسبه نشد گروه مي كه شامل يك زير دليل آن اندازه آلفاي كرونباخ در حيطه ارزيابي به

 نندهك تكشري سرطان مارانيب از نفر 30 در 249/0-1 نيب كيكتف به
  ).3 جدول( ديگرد وردآبر

  

  
ــه در ــازگار روش از حاضــر مطالع ــمي س ــ اني -Cross) يفرهنگ

cultural adaptation) سـازمان  دسـتورالعمل  مطـابق  و ترجمـه  جهت 
 (Translation-based)  روش ترجمــهو از ملــزاك و بهداشــتي جهــان

 نـوع  جاديا نه و ليگ مك درد نامه پرسش ياصل ساختار حفظ منظور به
  يفارس زبان هـب تبرـمع نامه پرسش جادـيا جهت 6و9،نامه پرسش دـيجد

 بحث
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 دردي  فارسـ  نامـه  پرسـش ي  هـا  گـروه  ريز) =30n(يي  ايپا مجدد آزمون: 3 جدول
  طرح در نندهك تكشري سرطان مارانيب در ليگ مك

 گروه **ضريب همبستگي

 1 گروه *1

 2 گروه *1

 3 گروه *1

 4 گروه *1

 5 گروه *99/0

 6 گروه *1

 7 گروه *96/0

 8 گروه 24/0

 9 گروه *96/0

 10 گروه *96/0

 11 گروه *1

 12 گروه *1

 13 گروه *93/0

 14 گروه *94/0

 15 گروه -

 16 گروه *82/0

 17 گروه *93/0

 18 گروه *96/0

 19 گروه 42/0

 20 گروه 41/0

* 05/0P<گيل نامه فارسي درد مك  براي تمام مقادير پرسش  
  )=30n( ساعت 24ضريب همبستگي پيرسون براي فاصله  **

  
 عيوسي مفهوم رهيداي فارس زبان در درد فيتوصي برا .شد استفاده
 و نداشته درد باي ارتباط عموم ذهن در لماتكي برخ و ندارد وجود

 فيتوصي براي متنوع لماتكي سيانگل زبان در هك استي حال در نيا
 لمهكي سيانگل در ”Sharp“ لمهك مثال عنوان به. باشد يم جيرا درد
 زيتي عني يفارس در آن معادل اما است درد انيب دري ا شده رفتهيپذ

ي ناگهان و ديشدي ا نقطه درد بهي فارس در و ندارد درد باي ارتباط
 مثال عنوان به است هم هيشب لماتكي برخي فارس معادل. شد ترجمه

Boring و Piercing در است، شده ترجمه “نندهك سوراخ” دو هر 
 لماتك ازي كي موارد نيا در 6يپرتغال نامه پرسش مثليي ها نمونه

 تر شيب مطالعه نيا در اما دارد وجود ترجمه كي تنها و شده حذف
 لماتك همه حايترج و شده حفظي اصل نامه پرسش فرم شدهي سع

 داخل تر واضحي ها مثال از ها آن تفاوت انيبي برا و شود استفاده
 سطح از مطالعه نيا در مارانيب ثركا هك آنجا از .ميريبگ كمك پرانتز
 و نداشتنديي آشنا نامه پرسش نوع نيا با و بودند برخورداري مك سواد

ي برا آن ليمكت نامه، پرسش نيا در واژگاني دگيچيپ به توجه با زين
  .است بوده سخت مارانيب

 دري گر پرسش موردي ها نمونه توسط آن ليمكتي برا جهينت در
 ليمكت نحوه لكپروت هيته با هك ميشد روبرو لكمش با مطالعه روند

 و نامه پرسش خصوص در گر پرسش قيدق زشآمو زين و نامه پرسش
 نيهم به. يمنمود لكمش نمودن برطرف دري سع آني گر پرسش نحوه

 نامه پرسش ليمكتي بيتقر زمان ،ها يبررس در هك نيا رغم يعل ليدل
ي بيتقر زمان 10،است شده عنوان قهيدق 15-20 ليگ مك درد ياصل
 .است بوده قهيدق 30-40 ليگ مك دردي فارس نامه پرسش ليمكت
 هك بود نشده انتخاب مارانيب از دامك چيه توسط 15 گروه لماتك
 نيب در درد فيتوص يبرا عبارات نيا بودن نادر ليدل به تواند يم
  .باشد مارانيب

 ترجمه در هك است شده گزارش ا،ياسترال در شده انجام مطالعه در
 بانز 26 به هك ليگ مك درد نامه پرسش نسخه 44ي فرهنگ انطباق و

 انيمي سازگار روش از نظر صرف است، شده انجام جهان مختلف
 ينيبال تست نظر از شده يبومي ها نامه پرسش تمام ،يفرهنگ

(Clinimetric testing) تست نامه، پرسش نوع 18 در و بوده فيضع 
   11.است نشده انجامي نيبال

 84ي رو بري گر پرسش با است شدهي سع حاضر مطالعه در
 توسط دردي ابيارز جهت مناسب را شده ترجمه نامه شپرس مار،يب

 مطالعات ريسايي ايپاي بررس در. ميينما گران پژوهش و انكپزش
 در 5و7و10و12و13.است شده گزارش مطالعه نيا مشابه جينتا شده انجام

 ارك هب مختلف مطالعات در نامه پرسش شده خالصه و املك نسخه رانيا
 توسط هك نامه پرسش املك نسخهي ساز داستاندار در 1و2و14.است رفته
 روش و آمده دست هب ريمقاد است گرفته صورت نژاد يميابراه

 نامه پرسش بودن ايپا و روا به تنها و است نشده عنواني ساز استاندارد
 شده، خالصه نسخه شده يساز اعتبار از حاصل جينتا. است شده اشاره

 جينتا با سهيمقا قابل نسخه، دو در لماتك تعداد تفاوت به توجه با
   نامه شـپرس عنوان به تواند يم حاضر نامه پرسش .باشد ينم مطالعه نـيا
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  .شود استفادهي فارس زبان در سرطان انواع به مبتال مارانيب در درد
ز تحقيقات سـرطان و     كاري مر كاين مقاله حاصل هم    :سپاسگزاري

ي تحـت  حاصل طـرح تحقيقـات    ز استعدادهاي درخشان دانشگاه و    كمر
 "گيل و بررسي روايي و پايايي آن       كنامه درد م   ترجمه پرسش "عنوان  

ي و خدمات بهداشتي درمـاني تهـران در         كمصوب دانشگاه علوم پزش   
اين طرح بـا حمايـت       .باشد  مي 89-02-51-10353د  ك با   1389سال  

ي و خدمات بهداشـتي درمـاني       كمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزش    
  .تهران انجام شده است
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Background: McGill pain questionnaire is the most useful standard tools for assessing 

pain. McGill pain questionnaire contains 78-word descriptive of the 20 subclasses form-

ing in three main sensory, affective and evaluative domains. Due to cultural differences, 

the questionnaire has been translated into several languages. This study aimed to transl-

ate MPQ into Persian language and assess its reliability, validity and acceptability in 

patients with cancer. 

Methods: The study performed in Medical Oncology Department of Cancer Institute in 

Imam Khomeini Hospital in the Spring 2012. After translation of MPQ by two experts 

fluent in English, Persian version was returned to English. Then that backward transla-

tion was compared with the original questionnaire and words that did not match were 

reviewed.  Patients with different types of cancer who suffering from chronic pain were 

admitted in our study. They did not receive any kind of pain killer drugs during the pre-

vious 24 hours. There was no restriction of age, sex, education, type of cancer or treat-

ment modality. The reliability and validity of Persian-McGill pain questionnaire after 

interviewing patients was assessed by test–retest reliability and internal consistency 

(Cronbach’s alpha). 

Results: In total, 84 patients were interviewed and 30 patients who were available after 

24 hour with the same condition recomplete the questionnaire. Cronbach’alpha of each 

domain was in 0.622-0.743 and total Crobach’s alpha (n=84) was 0.85. Evaluative aspect 

has only one subgroup and because of this, it is not have Crobach’s alpha. The stability 

coefficient (n=30) in all areas (sensory, emotional, and other domains) were 0.812-0.964. 

Stability coefficient among the 20 Persian McGill Pain Questionnaire (PMPQ) subclasses 

showed significant and reliable relationships over time for all groups. 

Conclusion: This study is the first study that assessed psychometric properties and use-

fulness of the MPQ in Iranian patients with cancer, showed that it is a potentially useful 

measure with a high validity and reliability standards. 
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