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Abstract 

Background and Objective: In many countries, the noise has been ranked 

among the important risk factors in the printing industries. The purpose of 

this study was to design a tool for assessing the level of knowledge, attitude, 

and practice of the printing industry workers in terms of hearing protection 

and determine its validity and reliability. 

Materials and Methods: To design a questionnaire, 35 questions were 

provided as the first step. Content validity methods were utilized in order to 

evaluate the validity of the questionnaire. Moreover, Cronbach's alpha 

coefficient and test-retest methods were used to assess the reliability of the 

questionnaire. The data were analyzed using SPSS software (version 20). 

Results: The obtained results showed that 10 items in terms of content 

validity were below the standard levels and should be removed from the 

questionnaire. In addition, in the reliability analysis of the questionnaire, 

Cronbach's alpha coefficients were reported as 0.884, 0.719, 0.832, and 

0.727 for all four parts of knowledge, attitude, risk perception, and practice, 

respectively. The Spearman’s correlation coefficients with the results of 

0.810, 0.861, 0.890, and 0.985, as well as Pearson correlation coefficients 

with the results of 0.912, 0.964, 0.866, and 0.991, were used for knowledge, 

attitude, risk perception, and practice, respectively, to analyze the test-retest 

method of the questionnaire. 

Conclusion: Designing this questionnaire to investigate the knowledge, 

attitude, and practice of the printing industry workers regarding hearing 

protection can examine possible solutions to reduce the harmful effects of 

the noise on employed workers, which is recommended to be tested on a 

larger scale. 
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 13/10/1397 تاریخ دریافت مقاله:

 05/03/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 شده بندیرتبه چاپ صنایع در مهم فاکتورهایریسک بین در صدا کشورها، از بسیاری در سابقه و هدف:

 کارگران عملکرد و نگرش آگاهی، سطح بررسی جهت ابزاری طراحی هدف با حاضر مطالعه ارتباط، این در. است

 .شد انجام آن پایایی و روایی تعیین و شنوایی حفاظت زمینه در چاپ صنعت

 هایروش از روایی بررسی برای ادامه، در. شد تهیه سؤال 35 ابتدا پرسشنامه، طراحی برای ها:مواد و روش

 نهایت، در. گردید استفاده بازآزمایی و کرونباخ آلفای ضریب هایروش از ابزار پایایی بررسی برای و محتوا روایی

 .گردیدند تحلیل و تجزیه SPSS 20 افزارنرم از استفاده با هاداده

 در. شوند حذف پرسشنامه از باید و بوده پایین محتوا روایی نظر از گویه 10 که دادند نشان نتایج ها:یافته

 نگرش، آگاهی، قسمت چهار هر برای کرونباخ آلفای ضریب پرسشنامه، پایایی تحلیل بخش در مطالعه این

 که است ذکر شایان. آمد دستبه 727/0 و 832/0 ،719/0 ،884/0 معادل ترتیببه عملکرد و ریسک درک

 و 890/0 ،861/0 ،810/0 نتایج با Spearman همبستگی ضرایب از پرسشنامه پذیریتکرار قابلیت تحلیل در

 و ریسک درک نگرش، آگاهی، برای ترتیببه 991/0 و 866/0 ،964/0 ،912/0 نتایج با Pearson و 985/0

 .گردید استفاده عملکرد

 نسبت چاپ صنایع کارگران عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی منظوربه پرسشنامه این طراحی گیری:نتیجه

 بپردازد شاغل کارگران بر صدا اثرات کاهش منظوربه ممکن هایحلراه بررسی به تواندمی شنوایی حفاظت به

 (.گیرد قرار آزمون مورد تریوسیع ابعاد در که گرددمی توصیه)

 

  نگرش ؛عملکرد ؛چاپ صنعت ؛شنوایی حفاظت ؛پرسشنامه ؛آگاهی کلیدی:واژگان 

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 هایزمینه تمام در فناوری پیشرفت حاضر عصر در

 و آالتماشین وسایل، وسیع کاربرد و گسترش صنعتی،

 یکی که ایگونهبه است؛ داشته دنبال به را مختلف تجهیزات

 صنایع، توسعه و شدنصنعتی از ناشی مخاطرات ترینمهم از

 است بشر زندگی بر آن بارزیان آثار و نامطلوب صداهای ایجاد

 افت صدا، نامطلوب اثر ترینشدهشناخته که گفت توانمی و

 صدا از ناشی شنوایی افت. باشدمی آن از ناشی شنوایی

(NIHL: Noise Induced Hearing Loss )عوارض از یکی 

 اول آسیب 10 از یکی صنایع، از بسیاری در و بوده شغلی مهم

 اینکه وجود با. [1] رودمی شمار به آورزیان عوامل از ناشی

 ؛[2] است مواجهات ترینشایع از کار محیط در صدا با مواجهه

 کار محیط آورزیان عامل ترینپیشگیریقابل عنوانبه اما

 عملیات طول در صدا چاپ، صنایع در. [3] شودمی شناخته

 صدا منابع. شودمی ایجاد برش و زدن تا خط صحافی، چاپ،

 موتورها، مانند آالتماشین محرک هایقسمت تمامی

 تحت هوای و مکانیکی انرژی که وکیوم هایپمپ و کمپرسورها

 یکی چاپ هایماشین. شودمی شامل را کنندمی تأمین را فشار

 راستا، این در. باشندمی صدا باالی سطوح اصلی منابع از

 صدای با ارتباط در همکاران و Mihailovic توسط ایمطالعه

 هایافست و دیجیتالی چاپ هایماشین دارای هایچاپخانه

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 51تا  43 صفحات ،1398 بهار ،1شماره  ،6دوره       

 مقاله پژوهشی
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 و همکاران وثوقی 
 

 صدا معادل تراز مقادیر که دادند نشان نتایج و شد انجام ورقی

 از بسیاری در. [4] دارد قرار( A) بلدسی 88 تا 7/70 بین

 صنایع در مهم فاکتورهایریسک از یکی عنوانبه صدا کشورها،

 در که ایمطالعه در زمینه، این در. است شده بندیرتبه چاپ

 274 با ارتباط در صدا با مواجهه مورد در آمریکا متحده ایاالت

 درصد 43 که شد داده نشان گرفت، صورت چاپ صنعت کارگر

 قرار بیشتر یا( A) بلدسی 85 صدای معرض در کارگران از

 صنعت 33 در شدهآوریجمع هایداده مبنای بر. [5] داشتند

 96 تا 85 معادل صوت فشار تراز سنگاپور، در نشر و چاپ

( A) بلدسی 86 معادل متوسط فشار تراز و( A) بلدسی

 کشور چاپ صنایع مورد در همچنین. [6] گردید گزارش

 با صدا معرض در کارگران درصد Miguelو  Arezes پرتغال،

 5/33 از بیش را باالتر یا( A) بلدسی 85 از بیش روزانه مواجهه

 بهداشت و ایمنی دیدگاه از اگرچه. [7] زدند تخمین درصد

 برای راه مؤثرترین مهندسی کنترل اقدامات انجام ای،حرفه

 دالیل به هاشرکت بیشتر اما است؛ کار محیط در صدا کنترل

 از آن اجرای شدنطوالنی و باال اولیه هزینه جمله از مختلفی

 تجهیزات تهیه یعنی راهکار آخرین و زنندمی سرباز راهکار این

 را( HPD: Hearing Protection Devices) شنوایی حفاظت

 کارگران اگر که است روشن. [8، 9] دهندمی قرار نظر مد

 هاآن کارآمدی نکنند، استفاده وسایل این از دائمی صورتبه

 در وسایل این به دسترسی اگرچه. [10] بود خواهد کم بسیار

 اما باشد؛می برخوردار بسیاری اهمیت از کاری هایمحیط

 ضروری وسایل این از استفاده به نیاز مورد در کارگران آگاهی

 مبنی شدهارائه هایگزارش وجود با براین،عالوه. رسدمی نظر به

 باشدمی رشد به رو نیز NIHL بروز ،HPD فروش افزایش بر

 وسایل این از غیراثربخش استفاده بر دلیلی تواندمی مهم این که

 جهانی مشکل یک NIHL به نسبت ضعیف نگرش. [11] باشد

 جمعیت ابتالی در را مهمی بسیار نقش است ممکن و بوده

 کند ایفا کنترلغیرقابل صدای مضرات و NIHL به جهان

 کاهش برای مناسب کنترلی هایروش اجرای منظوربه .[12]

 نسبت کارگران عملکرد و آگاهی ارزیابی صدا، با شغلی مواجهات

 ایمداخله هایروش طراحی برای کار محیط صدای با مواجهه به

 انجام هنگام در کارگران برای ایمن فضایی ایجاد و مناسب

 دانش و آگاهی .[13] دارد ضرورت شغلی مختلف وظایف

 ریسکی عنوانبه صدا به مربوط خطرات مورد در کارگران

 حفاظت وسایل از استفاده لزوم و رؤیتغیرقابل و بلندمدت

  .داد خواهد کاهش را شنوایی افت به ابتال ریسک احتماالً شنوایی،

 KAP(Knowledge, Attitude and Practice)  مطالعات

 که آنچه آوریجمع منظوربه نظر مورد جمعیت از نظرسنجی

 دارند، باور آن به خاص موضوعی با رابطه در که آنچه و دانندمی

 کارگران، با ارتباط در مطالعات گونهاین انجام. [14] باشدمی

 ریسک، درک و آگاهی درباره اطالعات آوریجمع برای راهی

 نگرش و آگاهی هاآن چطور اینکه و کارگران احساسات و عقاید

 و اجرا و بوده رسانند،می اجرا به شدهتعیین هدف با را خود

 از .[15] دهدمی نشان را ایمداخله هایاستراتژی ارزشیابی

 و نگرش آگاهی، بررسی زمینه در کمی مطالعات که آنجایی

 ،[16] دارد وجود شنوایی حفاظت به نسبت کارگران عملکرد

 سنجش جهت کارا ایپرسشنامه طراحی هدف با حاضر پژوهش

 در چاپ صنعت کارگران عملکرد و ریسک درک نگرش، آگاهی،

 .شد انجام آن پایایی و روایی تعیین و شنوایی حفاظت حیطه
 

 هامواد و روش

. است تحلیلی -توصیفی بررسی یک حاضر پژوهش

 از تصادفی گیرینمونه شیوه به مطالعه این در کنندگانشرکت

 تهران استان غرب افست چاپخانه دو در شاغل کارگران میان

 بررسی منظوربه معتبر ابزاری اینکه به توجه با د.شدن انتخاب

 حفاظت به نسبت کارگران عملکرد و ریسک درک نگرش، آگاهی،

 میزان" عنوان با هاییپرسشنامه نبود، موجود ایران در شنوایی

 حفاظت زمینه در کارگران عملکرد و ریسک درک نگرش، آگاهی،

 موضوعاتی و مفاهیم ابتدا منظور،بدین .گردید تهیه "شنوایی

 معدود براساس شدند،می گنجانده پرسشنامه در باید که

 کارگران نگرش و آگاهی بررسی زمینه در شدهانجام مطالعات

 خاص توجه براساس و [8، 17-19] شنوایی حفاظت با ارتباط در

 با مصاحبه نیز و Miguel و Arezes ریسک درک پرسشنامه به

 گروه چهار در آگاهی زمینه در چاپ صنعت در شاغل کارگر 10

 از آگاهی صدا، با رابطه در ایران قوانین از آگاهی :شامل کلی

 از آگاهی صدا، با مرتبط کار قوانین مقابل در کارگران وظایف

 با مواجهه فیزیولوژیک اثرات از آگاهی و صدا گیریاندازه واحد

 شش در سؤاالت نگرش، زمینه در .گردیدند مشخص [20] صدا

 و دستورالعمل اطالعات، ،[21] مدیریت تعهد: شامل کلی گروه

 در شنوایی حفاظت برنامه وجود ،[22]( سوابق و محتوا) آموزش

 انتخاب در مشارکت و درمان حمایتی، محیط ،[23] سازمان

 درک زمینه در. شدند تفکیک [24، 25] شنوایی حفاظت وسایل

 درباره هانگرش: شامل کلی گروه دو در سؤاالت نیز ریسک

 و( سالمتی بر اثرات از آگاهی مقابل در اجبار) HPDs از استفاده

 زمینه در همچنین. گرفتند جای [8] ریسک شدت از درک

 وسایل از استفاده: شامل کلی گروه سه در سؤاالت عملکرد،

 سوابق و HPDs [25] از نکردناستفاده دالیل شنوایی، حفاظت

 هایجواب و سؤاالت ادامه، در. شدند بندیگروه [23] ادیومتری

 بخش در .گردید طراحی قسمت هر به مربوط ایچندگزینه

 آگاهی به مربوط سؤاالت برای شدهطراحی پرسشنامه پاسخگویی

 برای گردید، استفاده "اشتباه و دانمنمی صحیح،" گزینه سه از

 کامالً " لیکرت امتیازی پنج طیف از ریسک درک و نگرش بخش

 بهره "مخالفم کامالً و مخالفم ندارم، نظری موافقم، موافقم،

 برخی وقت،هیچ" گزینه سه عملکرد، سؤاالت برای و شد گرفته

  است ذکر شایان. گرفت قرار استفاده مورد "همیشه و اوقات از

 مطالعات از سؤاالت مختلف هایگزینه بندیطبقه برای که
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 ایمنی با ارتباط در عملکرد و نگرش آگاهی، زمینه در گرفتهصورت

 هر کلی بندیطبقه از پس. [26-28] گردید استفاده بهداشت و

 آن در( سؤال 35) ابتدایی سؤاالت پرسشنامه، در زمینه چهار

 پژوهش این در پرسشنامه روایی تعیین برای. شدند گنجانده

 روایی که شد استفاده محتوایی و صوری روایی روش از ترتیببه

 منظوربه محتوایی روایی و ابزار ظاهری بررسی جهت صوری

 روایی بررسی مرحله، اولین در. رفت کار به ابزار محتوایی تطابق

 عبارات و جمالت تغییرات به نیاز صورت در زیرا شد؛ انجام صوری

 روش. شود تغییر دستخوش پرسشنامه اعتبار کل بود ممکن

 برای پانل اعضای تعداد حداقلLawshe (1975 ) پیشنهادی

 که شد آن بر تصمیم اما کند؛می اعالم نفر چهار را روایی بررسی

 نه اختیار در ابتدایی پرسشنامه صوری، اعتبار بررسی منظوربه

 زمینه در متخصص نفر یک و ایحرفه بهداشت متخصصان از نفر

 ارتباط در را خود نظر تا شد خواسته افراد این از. گیرد قرار چاپ

. نمایند اعالم پرسشنامه در سؤاالت از هریک وجود اهمیت با

 مهم حدی تا" ،"است مهم" گزینه سه سؤاالت از هریک برای

 توافق که سؤاالتی. شد گرفته نظر در "نیست مهم" و "است

. ماندند باقی پرسشنامه در نمودند کسب را درصد 80 باالی

Lawshe باالیی بینش و انتزاعی سطح که هنگامی است معتقد 

 و محتوا در استنباط دامنه و بوده نیاز قضاوت با رابطه در

 روایی رویکرد از باید محققان باشد، گسترده پیام یک پیرامون

 روایی تعیین برای مطالعه این در. کنند استفاده محتوایی

 براساس محتوا روایی کمی و کیفی روش دو از ابزار محتوای

 کیفی بررسی منظوربه. [29] گردید استفاده Lawshe مدل

 پانل گروه عنوانبه متخصصان از نفر 10 با محتوایی روایی

 دقیق مطالعه از پس که شد درخواست هاآن از و گردید مصاحبه

 ارائه کتبی صورتبه را خود اصالحی هایدیدگاه پرسشنامه،

 روایی کیفی ارزیابی در که گردید تأکید همچنین. نمایند

 مناسب، کلمات از استفاده زبان، دستور رعایت موارد محتوایی،

 مورد را خود مناسب جای در هاآن قرارگرفتن و سؤاالت اهمیت

 تغییرات پانل، گروه نظرات آوریجمع از پس. دهند قرار توجه

 از محتوا روایی کمی بررسی در. گردید اعمال پرسشنامه در الزم

. شد استفاده محتوا روایی شاخص و محتوا روایی نسبت شاخص دو

 ترینصحیح و ترینمهم اینکه از اطمینان منظوربه براین،عالوه

 محتوا روایی نسبت از است شده انتخاب( سؤال ضرورت) محتوا

(CVR: Content Validity Ratio )برای و گردید استفاده 

 گیریاندازه جهت شکل بهترین به ابزار سؤاالت اینکه از اطمینان

 شاخص از اند،شده طراحی( ارتباط و شفافیت سادگی،) محتوا

 گرفته بهره (CVI: Content Validity Index) محتوا روایی

 محتوا، روایی نسبت محاسبه منظوربه دیگر سوی از. شد

 قرار پانل گروه اختیار در قبل مرحله از شدهاصالح پرسشنامه

 با را سؤال هر وجود ضرورت تا شد خواسته هاآن از و گرفت

 ضروری اما است مفید" ،"است ضروری" گزینه سه از استفاده

 هایداده ورود از پس. نمایند مشخص "ندارد ضرورتی" و "نیست

 استفاده با هاداده آماری و ریاضی محاسبات رایانه، به آمدهدستبه

 .شد انجام Excel افزارنرم در زیر فرمول از
 

CVR =
ne −

n
2⁄

n
2⁄

 

en= تعدادی از اعضای پانل است که آن سوال را ضروری تشخیص

 اندداده

=N پانل گروه اعضای تعداد 

 

 با متناظر پذیرش مورد CVR مقدار تفسیر 1 جدول در

 نفراتی تعداد مبنای بر. است شده ارائه پانل دهندهتشکیل اجزای

 خاص CVR یک اند،نموده شرکت سنجیروایی مرحله در که

 .دارد وجود

 استفاده مورد پرسشنامه در سؤاالتی هاتن است ذکر به الزم

 شدهتعیین مقادیر حداقل با هاآن CVR مقدار که گرفتند قرار

 هاآن CVR که هاییگویه الوشی، جدول براساس. بودند سازگار

 .گردیدند حذف بود، 62/0 از کمتر

(: Content Validity Index) محتوا روایی شاخص تعیین

  Bausellو Waltz روش از استفاده با محتوا روایی شاخص

 که بود صورت این به آن انجام روش. [30] گردید محاسبه

 از و گرفتند قرار خبرگان کمیته اختیار در دوباره هاپرسشنامه

 معیار سه به توجه با را هاگویه از هریک که شد درخواست هاآن

 و دهند قرار بررسی مورد( شفافیت و سادگی بودن،مرتبط)

. نمایند ابالغ امتیازی چهار لیکرت طیف مبنای بر را خود نظرات

 تعیین محتوا روایی شاخص ،CVI فرمول به توجه با ادامه در

 .[31] گردید

 

 تعیین پانل اعضای متفاوت تعداد برای CVR مقادیر حداقل: 1 جدول

 روایی

  CVR مقادیر حداقل پانل اعضای تعداد

5 99/0 

6 99/0 

7 99/0 

8 75/0 

9 78/0 

10 62/0 

11 59/0 

12 56/0 

13 54/0 

14 51/0 

15 49/0 

20 42/0 

25 37/0 

30 33/0 

35 31/0 

40 29/0 
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 و همکاران وثوقی 
 

CVI =
n

N
 

=n اندداده 4 و 3 نمره هیگو به که یمتخصصان تعداد. 

N= متخصصان کل تعداد 

 

 79/0 از باالتر نمره یدارا یهاهیگو روش، نیا یمبنا بر

 70/0 از کمتر و اصالح ازمندین 79/0 تا 70/0 نیب مناسب،

 .باشندیم قبولرقابلیغ

(: پرسشنامه تکرارپذیری و درونی سازگاری) ابزار پایایی

 به قادر انمیز چه تا گیریاندازه ابزار که است معنا بدان پایایی

 محاسبه منظوربه. باشدمی یکسان شرایط در همسان نتایچ ارائه

 روش: جمله زا نمود؛ استفاده مختلفی هایروش از توانمی پایایی

 یا تصنیف روش همتا، ای موازی روش ،(Test-Retest) بازآزمایی

 طالعه،م از مرحله این در. کرونباخ آلفای ضریب و کردندونیمه

 زا نفر 110 میان در روایی تعیین مرحله از پس نهایی پرسشنامه

 امتیازات مبنای بر که گردید توزیع چاپ صنعت کارکنان

 درونی سازگاری شده،تکمیل هایپرسشنامه از آمدهدستبه

 افزارنرم از نیز آماری پردازش برای. شد تعیین( کرونباخ آلفای)

 .گردید استفاده SPSS 20 آماری

 پرسشنامه تکرارپذیری، آزمون تعیین برای: تکرارپذیری

 با ات شد داده کارگران از نفر 10 به روز 10 از پس شدهطراحی

. آید دستبه ابزار ریتکرارپذی ،Test-Retest روش از استفاده

 همبستگی ،Perason و Speraman ضرایب از استفاده با سپس

 ،SPSS 20 افزارنرم کمک با بعد روز 10 و اولیه هایپاسخ

 .آمد دستبه پرسشنامه از بخش چهار هر تکرارپذیری
 

 هایافته
 میانگین که دادند نشان مطالعه این دموگرافیک هاییافته

 سطح. باشدمی 43/35±6/8 بررسی مورد کارگران سنی

 پایان تا مطالعه این در کنندگانشرکت از درصد 8/11 تحصیالت

 درصد 6/23 و راهنمایی دوره پایان تا درصد 1/59 ابتدایی، دوره

 از درصد 5/5 که است ذکر به الزم. بود دبیرستان دوره پایان تا

 .داشتند دانشگاهی تحصیالت هاآن

 و ابعاد تعیین: شامل بخش چند در مطالعه این نتایج

 .است شده ارائه آن پایایی و روایی بررسی و ابزار هایگویه

 عملکرد و ریسک درک نگرش، آگاهی، ابعاد تعیین -1

 اولیه ابزار طراحی و ابزار هایگویه و شنوایی حفاظت به نسبت

 زمینه در سؤاالتی: بود موارد این شامل پرسشنامه ابعاد

 رابطه در ایران قوانین از آگاهی :شامل کلی گروه چهار در آگاهی

 با مرتبط کار قوانین مقابل در کارگران وظایف از آگاهی صدا، با

 اثرات از آگاهی و صدا گیریاندازه واحد از آگاهی صدا،

 شش در نگرش زمینه در سؤاالتی صدا؛ با مواجهه فیزیولوژیک

 آموزش و دستورالعمل اطالعات، مدیریت، تعهد: شامل کلی گروه

 محیط سازمان، در شنوایی حفاظت برنامه وجود ،(سوابق و محتوا)

 شنوایی؛ حفاظت وسایل انتخاب در مشارکت و درمان حمایتی،

 هانگرش: شامل کلی گروه دو در ریسک درک زمینه در سؤاالتی

 بر اثرات از آگاهی مقابل در اجبار) HPDs از استفاده درباره

 در عملکرد زمینه در سؤاالتی ریسک؛ شدت از درک و( سالمتی

 دالیل شنوایی، حفاظت وسایل از استفاده: شامل کلی گروه سه

 به نسبت ادامه در. ادیومتری سوابق و HPDs از نکردناستفاده

 هایگویه تعداد. گردید اقدام بعد هر برای هاگویه طراحی

 روایی از پس و اولیه طراحی در بعد هر برای شدهدادهاختصاص

 .است شده داده نشان 2 جدول در

  ابزار روایی بررسی -2

 اختیار در پرسشنامه از گویه 35: ابزار صوری روایی 1-2

 یت،اهم لحاظ به که سؤاالتی. گرفت قرار پانل اعضای از نفر 10

 باقی پرسشنامه در نمودند کسب را درصد 80 باالی توافق

 .ماندند

 10 اختیار در پرسشنامه: ابزار محتوای کیفی روایی 2-2

 اعالم را خود نظرات هاآن و گرفت قرار پانل گروه اعضای از نفر

 .شد انجام پرسشنامه در تغییرات ایشان نظرات طبق و نمودند

 

 روایی از بعد و قبل پرسشنامه، هایگویه تعداد و ابعاد: 2 جدول

 بعد
 هاگویه تعداد

 روایی از پس اولیه طراحی

 آگاهی

 1 2 صدا با رابطه در ایران قوانین از آگاهی   

 2 2 صدا با مرتبط کار قوانین مقابل در کارگران وظایف از آگاهی   

 1 1 صدا گیریاندازه واحد از آگاهی   

 1 4 صدا با مواجهه فیزیولوژیک اثرات از آگاهی   

 نگرش

 1 2 مدیریت تعهد   

 1 2 (سوابق و محتوا) آموزش و هادستورالعمل اطالعات،   

 1 2 سازمان در شنوایی حفاظت برنامه وجود   

 1 2 حمایتی محیط   

 3 3 درمان   

 [
 D

O
I:

  1
0.

52
54

7/
jo

he
.6

.1
.4

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/ 10.52547/johe.6.1.43
https://johe.umsha.ac.ir/article-1-458-fa.html


 
 

 

 1398بهار ، 1، شماره 6، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله                                                                                                            48
 

 

 

 عملکرد و نگرش اهی،آگ پرسشنامه طراحی                                                  

 .2ادامه جدول 

 2 2 شنوایی حفاظت وسایل انتخاب در مشارکت   

 ریسک درک

 2 2 (سالمتی بر اثرات از آگاهی مقابل در اجبار) HPDs از استفاده درباره هانگرش   

 3 4 ریسک شدت از درک   

 عملکرد

 2 2 شنوایی حفاظت وسایل از استفاده   

 HPDs 3 3 از نکردناستفاده دالیل   

 1 2 ادیومتری سوابق   

 25 35 مجموع

 

 محاسبه از حاصل نتایج: ابزار محتوای کمی روایی 3-2

 از گویه هشت که دادند نشان( CVR) محتوا روایی نسبت شاخص

 نابراینب نمودند؛ کسب را 62/0 از کمتر نسبتی پرسشنامه، هایگویه

 بررسی از آمدهدستبه نتایج همچنین. گردیدند حذف پرسشنامه از

 اینمره گویه، دو که داشتند آن از نشان( CVI) محتوا روایی شاخص

 اینبنابر شدند؛ حذف پرسشنامه از و نموده کسب را 62/0 از کمتر

 .بود گویه 25 معادل نهایی پرسشنامه هایگویه تعداد

 ابزار پایایی بررسی -3

 110 توسط هاپرسشنامه تکمیل از پس مطالعه این در. 3-1

 آگاهی سؤاالت برای کرونباخ آلفای ضریب مقدار کارگران، از نفر

 832/0 معادل ریسک درک ،719/0 با برابر نگرش ،884/0 معادل

 سازگاری دهندهنشان که آمد دستبه 727/0 با برابر عملکرد و

 .باشدمی پرسشنامه قوی نسبتاً درونی

 روش از تکرارپذیری برآورد منظوربه: تکرارپذیری. 3-2

Test-Retest همبستگی ضریب و Spearman و Pearson 

 .است شده ارائه 3 جدول در آن نتایج که گردید استفاده

 مختلف هایبخش نتایج، مبنای بر که است ذکر شایان

 4 جدول .بودند برخوردار باالیی تکرارپذیری از پرسشنامه

 ییروا انجام از پس را عملکرد و نگرش ،یآگاه یینها پرسشنامه

 .دهدیم نشان ییایپا و

 
 (Spearman و Pearson ضرایب) پرسشنامه ابعاد تکرارپذیری: 3 جدول

 Spearman’rho Pearson معناداری سطح 

 912/0 810/0 <001/0* یآگاه

 964/0 861/0 <001/0* نگرش

 866/0 890/0 <001/0* یسکدرک ر

 991/0 985/0 <001/0* عملکرد

 معنادار*         
 

 پایایی و روایی تعیین از پس عملکرد و نگرش آگاهی، پرسشنامه: 4 جدول

 سؤال شماره

 آگاهی 

 .است شده اعالم بلدسی 85 هفته، در کار ساعت 40 و روز در کار ساعت هشت برای صدا مجاز حد قوانین، با مطابق 1

2 
می کار محیط آن در که اشخاصی باشد، داشته وجود مداوم و شدید صدای کار محیط در هرگاه کار، بهداشت و حفاظت نامهآیین طبق

 .نمایند استفاده حفاظتی گوشی از بایستمی کنند

 .کنند رعایت را شنوایی از حفاظت گوشی از استفاده جمله از ایمنی موارد باید کنندمی کار که افرادی تمامی کار، قانون 88 ماده طبق 3

 .است بلدسی صدا، تراز گیریاندازه واحد 4

 .شودمی ایجاد گوش دو هر در معموالً شغلی شنوایی افت 5

 نگرش 

 .دهد اطالع من به باید مدیریت شوم، دچار شنوایی افت به من اگر 6

 .دهدمی کاهش هاآن در را شنوایی افت به ابتال شانس کارگران به آموزش 7

 .کرد حذف کارکنان بین در کامل طوربه را کارخانه در شنوایی افت توانمی شنوایی از حفاظت برنامه رعایت با که هستم معتقد من 8

 .کنممی سفارش همکارانم به را شنوایی از حفاظت گوشی از استفاده من 9

 .شودمی درمان خود به خود زیرا نیستم؛ نگران اولیه مراحل در شنوایی افت برای مناسب درمان درباره من 10

 .ندارم نیاز حفاظتی گوشی به و است قوی من شنوایی قدرت 11

 .ندارد درمانی هیچ صدا از ناشی شنوایی افت 12
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 و همکاران وثوقی 
 

 .4ادامه جدول 

 .است وابسته روز طول در حفاظتی گوشی از استفاده زمان مدت به شنوایی از حفاظت 13

 .کنندمی محافظت شنوایی از اندازه یک به شنوایی از حفاظت هایگوشی همه 14

 ریسک درک 

 .شوم ایمن شنوایی افت به ابتال خطر برابر در توانممی کنم، استفاده شنوایی از حفاظت گوشی از اگر 15

 .رسدمی ذهنم به که است اولویتی اولین حفاظتی گوشی از استفاده کنم،می کار که هنگامی 16

 .گذاشت خواهد مخربی تأثیر امشنوایی بر زمان مرور به ابزارآالت و آالتماشین بلند صدای با روزانه مواجهه که هستم معتقد من 17

 .گیردمی قرار تأثیر تحت کار محیط در بلند صدای وجود با امشنوایی قدرت که هستم معتقد من 18

 .گذاشت نخواهد اثری من شنوایی بر صدا بنابراین شوند؛می مقاوم صدا به نسبت تدریجبه هایمگوش که هستم معتقد من 19

 عملکرد 

 .کنممی استفاده حفاظتی گوشی از باشد، زیاد کارم محیط در صدا که هنگامی 20

 .کنممی استفاده بلند صدای شنیدن از جلوگیری برای( پنبه گلوله مانند) دیگر وسایل از باشم، نداشته حفاظتی گوشی اگر 21

 .بشنوم خوبیبه را همکارانم هایصحبت توانمنمی کنم،می استفاده حفاظتی گوشی از وقتی 22

 .بشنوم را مفید صداهای نتوانم شودمی باعث حفاظتی گوشی از استفاده 23

 .آوردمی فشار گوشم به حفاظتی گوشی از استفاده 24

 .دهممی انجام را سنجیشنوایی آزمون سالیانه صورتبه من 25

 

بحث
 کاهش برای مناسب کنترلی هایروش تنظیم منظوربه

 به نسبت کارگران عملکرد و آگاهی ارزیابی صدا، با شغلی مواجهه

. دارد ضرورت مختلف هایفعالیت هنگام شغلی صدای با مواجهه

 خطرات از کارگران دانش و آگاهی که اندداده نشان مطالعات

 ریسک فردی، حفاظت وسایل از استفاده لزوم و شغل به مربوط

 مرور متأسفانه. [13] داد خواهد کاهش را خطرات این از برخی

 مورد در مناسبی پژوهش که دهدمی نشان گذشته مطالعات

 حفاظت با رابطه در چاپ صنایع کارگران عملکرد و نگرش آگاهی،

 بر بیشتر شدهانجام هایبررسی و است نگرفته صورت شنوایی

 بنابراین ؛[32] اندبوده معطوف صنایع این شیمیایی خطرات

 آگاهی، برآورد جهت ابزاری ایجاد حاضر، مطالعه اصلی هدف

 به نسبت چاپ صنایع کارگران عملکرد و ریسک درک نگرش،

 CVR و CVI هایروش از مطالعه این در. بود شنوایی حفاظت

 برای باشند،می محتوا روایی تعیین هایروش معتبرترین از که

 تعیین منظوربه. [33] شد استفاده ابزار محتوای روایی تعیین

 تکرارپذیری قابلیت و درونی سازگاری پرسشنامه، اعتماد قابلیت

 آن نتایج که گرفت قرار بررسی مورد چاپ صنعت در آن

 و Svensson. بود ابزار این مناسب اعتماد قابلیت دهندهنشان

 شرکت 13 با ارتباط در را ایمطالعه 2004 سال در همکاران

 افت خطر به نسبت هاآن نگرش و عقاید مورد در سوئدی تولیدی

 شنوایی حفاظت وسایل از استفاده میزان بر آن اثرات و شنوایی

 ملی مؤسسه توسط که ایپرسشنامه از مطالعه این در. دادند انجام

NIOSH: ) آمریکا متحده ایاالت کار بهداشت و ایمنی

National Institute for Occupational Safety and 

Health )25] گردید استفاده بود، شده داده توسعه و طراحی 

 سؤاالت) سؤال پنج که ساخت خاطرنشان باید. [18،

 حاضر مطالعه در استفاده مورد پرسشنامه از( 17،18،19،20،24

 در شدهمطرح سؤاالت. است گردیده اقتباس فوق پژوهش از

 مطالعه هدف به توجه با همکاران و Svensson مطالعه پرسشنامه

 افت ریسک به نسبت کارگران نگرش و عقاید بررسی یعنی

 با سؤاالت هاآن در که باشدمی مشخصی ابعاد دارای شنوایی،

 بیشتر. اندشده تکرار خاص معنای همان با اما متفاوت؛ کلمات

 حفاظت وسایل از نکردناستفاده دلیل به پرسشنامه این سؤاالت

 وسایل این از استفاده به نسبت افراد ریسک درک و شنوایی

 هدف با خود پژوهش در نیز Miguel و Arezes. اندپرداخته

 شنوایی حفاظت وسایل از استفاده در ریسک درک نقش بررسی

 که کردند استفاده ایپرسشنامه از پرتغال کشور صنعت پنج در

 را( HPD از استفاده) کارگران رفتار در ریسک درک نقش

 بود برچسب تولید و چاپ صنعت صنایع، این از یکی. سنجیدمی

 با Miguel و Arezes مطالعه در استفاده مورد پرسشنامه. [8]

 از استفاده بر ریسک درک اثر بررسی یعنی آن هدف به توجه

 دالیل همچون ابعادی شامل شنوایی، حفاظت وسایل

 افراد آگاهی میزان و شنوایی حفاظت وسایل از نکردناستفاده

 در که است ذکر شایان. بود صدا و شنوایی حفاظت به نسبت

 سؤال چهار از حاضر مطالعه در استفاده مورد پرسشنامه

 مطالعه در شدهاستفاده پرسشنامه در موجود( 13،14،22،23)

Arezes و Miguel دارای پرسشنامه این. است شده گرفته بهره 

 یعنی آن زیرمجموعه دو سؤاالت از که است زیرمجموعه چهار

 و (Cronbach’s alpha=8/0) شنوایی حفاظت درباره آگاهی

 (HPD (73/0=Cronbach’s alpha) از نکردناستفاده دالیل

 سال در مالزی کشور در ایمطالعه دیگر، سوی از. گردید استفاده

 نگرش آگاهی، بررسی هدف با همکاران و Ismail توسط 2009

 صدا از ناشی شنوایی افت به نسبت معدن یک کارگران عملکرد و

 استفاده KAP پرسشنامه یک از مطالعه این در هاآن. شد انجام

 و نگرش آگاهی، برای کرونباخ آلفای مقادیر آن، در که نمودند
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 عملکرد و نگرش اهی،آگ پرسشنامه طراحی                                                  

. [19] بود شده تعیین 8/0 و 9/0 ،7/0 معادل ترتیببه عملکرد

 سؤاالت) سؤال هفت از حاضر مطالعه در که نمود عنوان باید

 در استفاده مورد پرسشنامه در موجود( 5،6،7،10،15،21،25

 نکته این ذکر. است شده استفاده همکاران و Ismail پژوهش

 با رابطه در ایران قوانین از آگاهی بعد سؤاالت که دارد ضرورت

 هشت برای صدا مجاز حد قوانین، طبق بر اینکه مانند) صدا

 بلدسی 85 معادل هفته در کار ساعت 40 و روز در کار ساعت

 قوانین مقابل در کارگران وظایف از آگاهی ،(است شده اعالم

 و حفاظت نامهآیین طبق مثال عنوانبه) صدا با مرتبط کار

 باشد، مداوم و شدید صدا کار محیط در هرگاه کار، بهداشت

 گوشی از بایستمی کنندمی کار محیط آن در که اشخاصی

 صدا گیریاندازه واحد از آگاهی و( نمایند استفاده حفاظتی

 با مصاحبه براساس( است بلدسی صدا، تراز گیریاندازه واحد)

 در شدهتعیین ابعاد به توجه با چاپ صنعت کارگران از نفر 10

  .شدند گنجانده پرسشنامه

 پاسخگویی جهت الوشی اینمره سه مقیاس از مطالعه این در

 مطالعه این هایمحدودیت از یکی. شد استفاده سنجیروایی ابزار در

 عبارت کردنلحاظ و هاپاسخ تروسیع طیف از استفاده عدم تواندمی

 ساخت خاطرنشان باید. باشد گوییپاسخ روند در "ندارم نظری"

 و تحقیق به نیاز رفتاری، بررسی ابزارهای از استفاده در که

 که آموزشی هایبرنامه توسعه برای منبعی تا دارد وجود پژوهش

 از پیشگیری زمینه در را کارگران تصمیمات و هانگرش باورها،

  .[34] باشد داشته وجود دهند،می قرار نظر مد شنوایی افت
 

 گیرینتیجه
 و نگرش آگاهی، بررسی ایپرسشنامه چنین طراحی از هدف

 شنوایی حفاظت به نسبت چاپ صنایع در شاغل کارگران عملکرد

 صدا اثرات کاهش منظوربه ممکن هایحلراه بررسی نهایت در و

 مورد تریوسیع ابعاد در است الزم که) باشدمی شاغل کارگران بر

 مطالعه، این از آمدهدستبه نتایج به توجه با(. گیرد قرار آزمون

 مناسبی نسبتاً  روایی و مطلوب پایایی از شدهتدوین پرسشنامه

 ت.اس برخوردار صنعتی هایمحیط در استفاده برای
 

 تشکر و قدردانی
 اخالق کد شماره با تحقیقاتی طرح این

IR.IUMS.FMD.REC 1396.9511139004 تصویب به 

. است رسیده ایران پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت

 گروه و بهداشت دانشکده پژوهشی معاونت از وسیلهبدین

 از که ایران پزشکی علوم دانشگاه ایحرفه بهداشت مهندسی

 قدردانی و تشکر نمودند، حمایت تحقیقاتی طرح این اجرای

 از را خود سپاسگزاری مراتب پژوهشگران همچنین،. گرددمی

.دارندمی اعالم پرسشنامه روایی بررسی جهت پانل اعضای تمام
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