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 خشک معدهو  ترتعیین مزاج  چایچی جهت معده مزاجخود اظهاری پرسشنامه 

Chaichi Gastric Mizaj Questionnaire (CGMQ) A Self Report Scale for Dry/Wet Gastric Mizaj 

Identification 

 این برگ توسط داوطلب تکمیل شود              
 بسمه تعالی

 با سالم و احترام
ید. اگر عالئم شما در طول زمان هدف این پرسشنامه یافتن اطالعات بیشتر راجع به وضعیت مزاج معده شماست. برای پاسخ دادن به هر سوال جلوی گزینه صحیح عالمت ضربدر بزن

اید و اینکه آن عالمت تا چه حد بر فعالیتهای این عالمت را تجربه کردهرا در نظر بگیرید، با توجه به اینکه در طول هفته چقدر  ماه گذشته 3است، برای پاسخ به سواالت، تغییر کرده

 آورید، بهترین و نزدیکترین پاسخ را انتخاب کنید.عمومی شما )کار، تفریح، خوردن و خواب( تاثیر گذاشته است، به سوال پاسخ دهید. اگر درباره پاسخ مطمئن نیستید یا به خاطر نمی

 تاریخ  تلفن همراه           محل زندگی  شغل سن            نام و نام خانوادگی

 گویه(12) سواالت خود اظهاری تری معده
 هاامتیاز گزینه

4 5 6 7 8 

پاچه یا ...( شکمم نفخ بعد از خوردن غذای چرب و سنگین ) مانند ماکارونی یا کله  (1

 کند.می
 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز کندبعد از خوردن غذاهای سرد و تر )مانند دوغ، ماست و...( شکمم نفخ می (2

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز توانم مدت زیادی با وضو باشم.که نمیطوریکنم، بهروزانه از شکمم باد زیادی دفع می (3

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز قبل از خوردن صبحانه حالت تهوع دارم (4

ها )مانند سوپ یا هندوانه یا دوغ یا...( حالت نیهای آبکی یا نوشیدبعد از خوردن خوراک (5

 کنم.تهوع پیدا می
 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز

ها )مانند سوپ یا هندوانه یا دوغ یا...( دل نیهای آبکی یا نوشیدبعد از خوردن خوراکی (6 

 گیرمدرد می
 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز کنمبعد از غذا خوردن ترش می (7 

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز آید.کنم اسید معده تا گلویم باال میاز غذا خوردن احساس می بعد ( 8

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز کنم.اگر غذای چرب بخورم، ترش می (9

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز است.روی زبانم را بار سفیدی پوشانده( 10

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز صورتم ورم )پف( دارد. (11

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز کندهایم پف میزیر چشم (12

 .نمرات تری را با هم جمع کنیدسپس  .به هر گویه نمره بدهید 8تا 4ابتدا بر اساس نمرات تعیین شده از 

 =نمرات تری جمع
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 4 3 2 1 0 گویه(12) سواالت خود اظهاری خشکی معده

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه .قبل از خوردن غذا هم شکمم نفخ دارد (1

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه شود.ام شروع میموقع گرسنگی، سوزش معده (2

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه شنوم.میخورم، صدای حرکت آب در شکمم را وقتی آب می (3

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه مدفوعم خشک و سفت است. (4

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه شود.به خاطر خشکی، مدفوعم به سختی خارج می (5

 هرگز به ندرت گاهی اوقات اوقاتبیشتر  همیشه مدفوعم مانند پشکل گوسفند، تکه تکه است. (6

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه بعد اجابت مزاج احساس دفع ناکامل دارم. (7

بعد از خوردن غذاهای خشک مانند جوجه کباب و غذاهای سرخ  (8

 کنم.کرده، یبوست و خشکی مدفوع پیدا می
 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه کنم دهانم خشک استمیاحساس  (9

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه استلبهایم خشک  (10

 هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه زبانم خشک است. (11

 هرگز به ندرت اوقات گاهی بیشتر اوقات همیشه احساس می کنم خشکی دهانم نسبت به گذشته بیشتر شده است. (12

 .سپس نمرات خشکی را با هم جمع کنیدبه هر گویه نمره بدهید.  4تا  0ابتدا بر اساس نمرات تعیین شده از 

 =نمرات خشکی جمع

  با نقطه برش مقایسه کنید.و  دتری و خشکی هر فرد را با هم جمع کنی اتنمرمجموع  در انتها

نمرات خشکی( + جمعنمرات تری جمع)  = 

 معتدل                92ات 95تر       ≥  95خشک          ≤ 92

 تری/ خشکی مزاج معده بر اساس خوداظهاری:

 تری/ خشکی مزاج معده بر اساس چک لیست:

 نکته:

باشد، معده کند. بنابر این هر چه جمع نمرات از نقطه برش خشکی کمتر محدوده تعیین شده با دو نقطه برش خشکی و تری یک طیف را مشخص می

 تر است و هرچه جمع نمرات از نقطه برش تری بیشتر باشد، معده تری بیشتری دارد.خشک

اگر نتایج پرسشنامه خوداظهاری و چک لیست هم سو نباشد، اولویت تشخیص با پرسشنامه خوداظهاری است مگر در شرایطی که پژوهشگر متخصص 

 ی طب سنتی باشد. با تجربه

تواند ناشی از ج خوداظهاری و چک لیست اغلب ناشی از اختالف مزاج اعضای مختلف از جمله کبد و معده است و گاهی نیز میعدم همگرا بودن نتای

زمانی در بروز عالئم خشکی و تری وجود بلغم غلیظ یا سودای متکاثف از بلغم در سیستم گوارشی باشد که بر اساس متون طب سنتی ایران موجب هم

  گردد.معده می
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 خشک معدهو  ترتعیین مزاج  چایچی جهت معده مزاج لیست چک

Chaichi Gastric Mizaj Cheklist (CGMC): A Cheklist for Dry/Wet Gastric Mizaj Identification 

  شماره همراه:        :  سن    نام و نام خانوادگی داوطلب:این برگ توسط پزشک تکمیل شود:                  

 خشکی معده چک لیست تری
 هاگزینه

0 25 50 75 100 

 د؟یکنیم یابیچگونه ارزدر مشاهده را  فردپوست  ملمس تیوضع-1

و ضد آفتاب استفاده  مانند کرم مرطوب کننده یشی،از لوازم آرا هشوند شاهدهم)

 (.یدراست فرد را مشاهده کن یساق پا  یاساعد دست راست  پشت نکرده باشد.

ی خشن و لیخ

 خشک

خشن کمی 

 و خشک
 معتدل

کمی صاف و 

 مرطوب

خیلی صاف 

 و مرطوب

 د؟یکنیم یابیچگونه ارزدر لمس را  فرد ملمسو پوست  تیوضع-2

)با حرکت انگشتان دست راست خود، بر روی مچ وساعد دست راست فرد 

 بکشید و با در نظر گرفتن طبع خودتان پوست را لمس کنید(

ی زبر و لیخ

 خشک

کمی 

زبر و 

 خشک

 معتدل
کمی نرم و 

 مرطوب

خیلی نرم 

 و مرطوب

 د؟یکنیم یابیسطح زبان را چگونه ارزوضعیت پرزهای -3

 باشد. تا دو ساعت قبل چیزی نخورده بوداگر نباشد ناشتا  حایترجمعاینه شونده: )

به طوری  بچرخاند. نییبه سمت پاو  اوردیب رونیزبان را کامل ب بخواهیدفرد  از

 (.بچسبد نییپشت زبان به لب پاکه 

کامال 

برجسته یا 

 زبر

کمی 

برجسته 

تر از 

 معمول

در حد 

 معمول

کمی 

صاف تر 

 از معمول

خیلی 

تر از صاف

 معمول

 ؟دیکنیم یابیشکل زبان را چگونه ارز-4
 یلیخ

 کیبار

 یکم

 کیبار

در حد 

 معمول
 خیلی پهن کمی پهن

 کنید؟های زبان را چطور ارزیابی میترک-5
ترکهای زیاد 

 دارد

 کمی

ترک 

 دارد

ترک 

 ندارد
- - 

 خیلی الغر د؟یکنیم یابیتهبج صورت را چگونه ارز ایورم  زانیم-6
 یکم

 الغر

در حد 

 معمول

ورم 

 مختصر
 دیورم شد

 د؟یکنیم یابیتهبج پلک را چگونه ارز ایورم  زانیم-7
به شدت 

 گود افتاده

 یکم

گود 

 افتاده

 معتدل
ورم 

 مختصر
 دیورم شد

چگونه ارزیابی  BMIوضعیت چاقی عمومی را بدون توجه به -8

 کنید؟می
 الغر یلیخ

 نسبتا

 الغر
 متوسط

نسبتا 

 چاق

به شدت 

 چاق

 کنید؟یم یابیچگونه ارز در مشاهده را یشکم یچاق یتوضع-9

بدهد. ضخامت لباس او نازک و  یرونو نفس را ب یستدمشاهده شونده صاف با)

 (.یدنگاه کن یماراز پهلو به شکم ب .متر باشد یسانت 5/0حد اکثر در حد 

 یلیشکم خ

 فرورفته

شکم 

 فرورفته

شکم 

صاف و 

 تخت

شکم کمی 

 بر آمده

شکم 

خیلی 

 جلوآمده
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 خشکی معده چک لیست تری
 هاگزینه

0 25 50 75 100 

 کنید؟یم یابیچگونه ارز در معاینه را یشکم یچاق یتوضع-10

سانتی متر باشد وگرنه لباس  5/0)بیمار صاف بنشیند و ضخامت لباس او کمتر از 

 ریدو نقطه متناظر زرا از روی شکم کنار بزند. سمت راست بیمار بایستید و 

 و سپس به سمت خارج دیریدو انگشت بگ نیسمت راست و چپ را ب یهادنده

 بکشید.(

- - 

بافت 

شکم به 

دست 

 آیدنمی

بافت کمی 

 به دست

 آیدمی

بافت 

زیادی به 

دست 

 آیدمی

شدت ترهل را با بررسی میزان آویزان بودن و شلی عضالت شکم  -11

 ؟کنیددر مشاهده چگونه ارزیابی می

شکم فرد هنگام حرکت  اگر، چند قدم در اتاق راه برود ییدبگو یماربه ب) 

 است( واضح و قابل مشاهده دارد نشان ترهل یهاتکان

 معتدل - -
کمی 

 مترهل

به شدت 

 مترهل

 به هر گویه نمره بدهید 100-0نحوه محاسبه نمرات:     ابتدا بر اساس نمرات تعیین شده از 

         =جمع نمرات و با نقطه برش مقایسه کنید.  ها را حساب کنیدمجموع نمرات گویه

                خشک ≤583معتدل         583-616      تر ≥616

 چک لیست(: خوداظهاری و  بر اساسخشکی مزاج معده توسط متخصص طب ایرانی) سردی و تری/ /گرمیتشخیص بالینی 

 

 پزشک:نام و امضای 

 

 تشخیص مزاج معده ساری معیار کرایتریاهای سوءمزاج سرد یا گرم معده کرایتریاهای سوءمزاج تر یا خشک معده

 1 هضم وضعیت عطش

 ماژور

 

 2 از غذاانفعال  سرعت انفعال از غذا

 3 عطش وضع آب دهان

 4 نفخ ترش کردن

 5 رنگ و بار زبان نفخ

 6 احساس حرارت و داغی بر معده بار زبان

 7 ترش کردن یا ریفالکس -

 8 سرعت انحدار -

بعد  یو خواب آلودگ کسالت ،انحدار غذا سرعت، هضم تیفیکتهبج، 

حرکت ) احساس تخضخض ،زبان شکل، مدفوع اتیخصوص ،غذا

 تهوع، آب در شکم(

ی،  تهوع در گرسنگ، رطوبت دهان، آروغ، طعم دهان ، براز شتها،ا

 از هوا انفعال ،مخاط دهان بثورات

 مینور
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 پژوهشگران محترم  برای اتیتوضیح

- Chaichi Gastric Mizaj Questionnaire چایچی معده مزاج خشکی-تریتعیین  و چک لیست سوالی شامل خوداظهاری (24+11) پرسشنامه

wetness/dryness (CGMQ-w/d) در طب سنتی ایران است که کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده معده مزاج  خشکی -تری تعیین ابزارولین ا

ایران که در تر و خشک معده در طب سنتی  طراحی و بالینی سنجی ابزار تشخیصی مزاجبا عنوان  دکترای تخصصیپایان نامه در  نتایج آناست و 

سال اعتبار سنجی شده است که در  20-60 گروه سنی. این پرسشنامه جهت افراد است گزارش گردیده ،دانشکده طب سنتی شهید بهشتی انجام شده

ی تشخیص مزاج معده براتعیین  عالوه براین پرسشنامه  د. الزم به ذکر است کهخواهد شآینده نزدیک مقاله آن به همکاران و عالقمندان تقدیم 

در بیمار عملکرد گوارشی  اختاللبیماریهای سوء مزاجی نیز کاربرد دارد زیرا افتراق مزاج و سوءمزاج معده بر اساس اتفاق نظر متخصصان طب سنتی با 

د تیارا به اس مرجع آن ستنداتهمکاران ارجمند جهت استفاده از این پرسشنامه در هر گونه پژوهش، مشود توصیه می .شودمشخص میوضع مزاجی  اثر

ارایه نمایند و در صورت موافقت ایشان از پرسشنامه  یدمیولوژیست یا متخصص آمار زیستیاپشامل متخصص طب ایرانی و همچنین راهنما یا مشاور طرح 

 استفاده نمایند.

 

 گزارش مختصر روند طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه 

و همکاران  چایچیتوسط  این پرسشنامهسوال است.  11و چک لیست شامل  سؤال 24شامل معده مزاج خشکی  -تری نییتع یپرسشنامه خود اظهار

( mixed method)بررسی ترکیبی از دو مرحله کیفی و کمی متوالیروش . ه استگرفتقرار یمورد بررس آن ییایو پا ییروا ی وطراح  2020در سال 

به روش تحلیل محتوای   ی نظری )مروری بر مطالعات(، کار در عرصه )مصاحبه(، و تحلیلشامل سه مرحله تحلیل مفهوم هیبریدیبود. در مرحله کیفی 

بعد از انجام . در مرحله کمی، روایی و پایایی بررسی شد. گویه در چک لیست بود 28گویه در خوداظهاری و  192ابزار اولیه شامل قرارداری انجام شد. 

 شناخته شده و تحلیل عاملی انجام شدهای ، پایایی و روایی سازه که با روش گروهی انجام شدفیو ک یکم یهاو محتوا که با روش یصور ییروامراحل 

 .باقی ماندگویه در خوداظهاری  24گویه در چک لیست و 11

 استخراج شد.معده مزاج  خشکی-تری نییمرتبط با تع هایشاخص مهم از قرون مختلف، منبع اصلی و 11مطالعه با استفاده از  نیامرحله کیفی در 

اساتید و بیماران در مصاحبه  نفر از 15تیم متخصصان وگفتگو با  استفاده از ابزارهای مشابه، تجربیات گویه با 192پرسشنامه خود اظهاری اولیه شامل 

گویه رسید. با انجام روایی صوری  148ها به استخراج شده از فاز کیفی طراحی شد. پس از انجام روایی صوری کیفی تعداد گویه هایشاخصو بر اساس 

در دو مرحله ابتدا  (CVR)نسبت روایی محتوا  تعیینگویه رسید. پس از  117ها به تعداد گویه 1.5کمتر از  ضریب تاثیر ی دارایهاکمی و حذف گویه

گویه  57شد که  تعیین (CVI) گویه مورد تایید قرار گرفت. پس از این مرحله شاخص روایی محتوا 80متخصص  8متخصص و سپس توسط 12توسط 

ایرانی، طب  متخصصیننفر از  12با شرکت سه روزه طی یک نشست  ،متخصصان حصول توافق بهتر در تشخیصجهت بودند.  0.75دارای نمره باالتر از 

 انتخاب عالیم بیناز  خشک معدهو  ترمزاج کرایتریای ماژور و مینور بحث گروهی متخصصان و داوطلبان ارایه و پس از مصاحبه  ،گرفته از متونعالیم بر

محاسبه  0.75هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی درونی پرسشنامه بیش از  3بیمار به فاصله  21ایایی ابزار برای پس از انجام این مرحله پ. گردید

شد و شاخص ثبات به روش آزمون بازآزمون با محاسبه شاخص کاپای اصالح شده، شاخص جیوت و آلفا کریپندرف محاسبه شد. بر اساس صالح دید 

هایی که کاپای ای حذف نشد، زیرا در جدول توافقی، مجموع توافق کامل و نسبی برای گویهتخصصین طب سنتی گویهکارگروه اپیدمیولوژیست و م

گویه  30های شناخته شده، آنالیز واریانس انجام شد وداشتند، قابل قبول بود. پس از انجام روایی سازه به روش گروه 0.4از  التربااصالح شده یا جیوت 

نفر از  128و شدند  تیزیو یطب سنت نینفره از متخصص 5 میت کیسال توسط  20-60داوطلب سالم  218 ییاستاندارد طال نییجهت تع .باقی ماند

وضع »عامل برای تری شامل  4در تحلیل عاملی، . دندیداشتند انتخاب گرد شانیامعده مزاج  نییدر تع درصد100 افقتو نیمتخصص میداوطلبان که ت

وضع رطوبت »، «وضع مدفوع)یبوست(»، «حساسیت بیش از حد بافت معده»عامل برای خشکی شامل  3؛ «ورم»و « ترش کردن»، «وضع تهوع»، «ریاح

 مشخص شد. در پرسشنامه خوداظهاری« دهان و زبان

 26ها به تعداد گویه 1.5های با ضریب تاثیر کمتر از گویه بود که پس از انجام روایی صوری کیفی و کمی و حذف گویه 28چک لیست اولیه شامل  

گویه بر اساس جدول الوشه مورد تایید قرار گرفت. پس از این مرحله شاخص  25متخصص 16گویه رسید. پس از انجام نسبت روایی محتوا توسط 

بیمار به فاصله  21متخصص برای  10بودند. پس از انجام این مرحله پایایی ابزار توسط  0.75گویه دارای نمره باالتر از  25شد که  بررسیروایی محتوا 
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محاسبه شد و شاخص ثبات به روش آزمون بازآزمون با محاسبه شاخص  0.75هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی درونی پرسشنامه بیش از  3

ای حذف د. بر اساس صالح دید کارگروه اپیدمیولوژیست و متخصصین طب سنتی گویهکاپای اصالح شده، شاخص جیوت و آلفا کریپندرف محاسبه ش

داشتند، قابل قبول بود. پس از  0.4هایی که کاپای اصالح شده یا جیوت کمتر از نشد، زیرا در جدول توافقی، مجموع توافق کامل و نسبی برای گویه

بایست مقدار پی از نظر برای تایید روایی سازه اوال می گویه باقی ماند. 11واریانس انجام شد و های شناخته شده، آنالیزانجام روایی سازه به روش گروه

بایست روند صعودی و یا نزولی مشاهده شده منطبق با وضعیت خشکی، اعتدال و تری ( باشد. ثانیا می0.05آماری معنادار )سطح معناداری کمتر از 

 4 در تحلیل عاملی در نظر گرفته شد(. 0.1ار باشد )سطح معناداری آماری هر دو گروه نیز از نظر آماری معنادباشد. ثالثا اختالفات مشاهده شده بین 

با یک مدل رگرسیون  برای چک لیست استخراج شد.« وضع صورت»و « وضع زبان»، «وضع پوست»، «الغری، ترهل(-وضع بدن)چاقی»عامل شامل 

 مزاج معده محاسبه شد. خشکی  -تریدر اندازه  هارخطی چند متغیره، نقش هر یک از این فاکتو

پرسشنامه و چک برای تعیین نقطه برش در نهایت انجام شده بود یافت نشد.  و فاکتورها برتری مشخصی در محاسباتی که بر اساس وزن دهی انتهادر

با تاکید بر ویژگی برش مناسب  یراک نقطه یو با رسم منحن استفاده شد در حاالت مختلف ANOVAاز آزمون  معده مزاج یخشک یتر نییتع لیست

  . آمده است زیردر جدول  شده نیینقاط برش تع درها گروه ویژگیو  تیحساس .شد نیمعباال 
 

scales domain Score Sensitivity Specificity 

 خوداظهاری

Self-report 

Dryness ≤ 92 69.8% 91.7% 

Temperance 92-95 - - 

Wetness ≥ 95 62.2% 63.4% 

 چک لیست

Check list 

Dryness ≤ 583 60% 87% 

Temperance 583-616 - - 

Wetness ≥ 616 53% 70% 
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