دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال هجدهم ،شماره  ،4صفحه ( 618 – 628مهر و آّبان )1934

ISMJ 2015;18(4): 810-826

بررسي پايايي و روايي پرسشنامه ارزيابي مقدماتي استرس
گرمايي در محيط کار
حبيب اله دهقان  ،1سيد باقر مرتضوي  ،*2محمد جواد جعفري  ،9محمد رضا مراثي

4

 1گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشكدهي بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 2گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشكدهي علوم پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
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گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشكدهي بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 4مرکز تحقيقات محيط زيست و گروه امار حياتي و اپيدميولوژي ،دانشكدهي بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چكيده

(دريافت مقاله -32/7/9 :پذيرش مقاله)39/5/14 :

زمينه :تنش گرمايي يكي از مهمترين پيامدهاي مواجهه با گرما در دنياست .شاخصهاي موجود ارزيابي تنش گرمايي به دليل داشتن
محدوديتهاي ذاتي و کاربردي براي غربالگري تنش گرمايي در کشورهاي در حال توسعه مناسب نيستند .هدف اين مطالعه ساخت ،بررسي
پايايي و روايي يک روش پرسشنامهاي تحت عنوان شاخص نمره استرين گرمايي يا  )Heat Strain Score Index( HSSIبراي ارزيابي
مقدماتي استرس گرمايي بود.
مواد و روشها :اين مطالعه مقطعي در سالهاي  1966-63در  7مرحله ( )1توليد پيشنويس ( )2ارزيابي روايي محتوايي در سطح متخصصين
بهداشت حرفهاي و ارائهدهندگان خدمات بهداشت حرفهاي ( )9تحليل پايايي بر روي  36نفر ( )4تحليل روايي سازه بر روي  158نفر ()5
تحليل مدل اندازهگيري ( )8تحليل روايي مالک بر روي  122نفر از کارکنان شرکت ملي صنايع پتروشيمي (عسلويه) و شرکت ذوبآهن
اصفهان و ( )7تعيين سطح ريسک گرمايي با کاربرد منحنيهاي  ROCانجام شد .دادهها با نرمافزار  SPSSويرايش  13و  AMOSويرايش 18
تحليل شدند.
يافتهها :در مرحله توليد پيشنويس پرسشنامه  48پرسش و گزينههاي مربوطه شناسايي شد ،ارزيابي محتوايي در سطح متخصصين 27،آيتم
اصالح 9 ،آيتم حذف و  9آيتم اضافه گرديد .در ارزيابي در سطح کارشناسي  13آيتم اصالح گرديد .در تحليل پايايي ،ضريب آلفاي کرونباخ
واريانس تبيين شد .در تحليل عاملي تأييدي ،مقادير شاخصهاي برازش ( )GFI8=/311 ،RMSEA=8/898منجر به تأئيد مدل اندازهگيري
گرديد .ضريب همبستگي بين مقياس  HSSIبا دماي بدن  8/79بهدست آمد .نقطه برش  19/5با حساسيت  31درصد و ويژگي  58درصد براي
جداسازي افراد فاقد استرين گرمايي (سبز) از افراد احتماالً داراي استرين گرمايي (زرد) و نقطه برش  16با حساسيت  68درصد و ويژگي 79
درصد براي جداسازي بين طبقه زرد و افراد داراي استرين گرمايي (قرمز) در مقياس  HSSIتعيين شد.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد که  16متغير قابلاندازهگيري از طريق مشاهده و پرسش در مقياس  HSSIبا متغيرهاي شاخص  WBGTو ساير
پرسشنامهها ،نقاط مشترک بااليي دارد و از پايايي و روايي بااليي برخورداراست و نقاط برش تعيينشده ،از حساسيت و ويژگي مناسب
برخوردار هستند لذا ميتوان نتيجه گرفت که روش  HSSIبراي غربالگري و تعيين سطح ريسک تنش گرمايي مناسب است.
واژگان کليدي :شاخص نمره استرين گرمايي ،استرس گرمايي ،روايي ،پايايي ،غربالگري
* تهران ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
Email: mortazav@ modares. ac. ir
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دهقان و همكاران

مقدمه

(شاخص  )PSIو عمالً کاربرد آن در محیط های کار

کارگران در بسیاری از مشاغل فضای باز مانند

مشکل است ( )7يا فرآيند اندازه گیری نیاز به مدت

کارگران کشاورزی ،ساختمانی ،دامداری ،صیادی در

زمان نسبتاً طوالنی (شاخص  )WBGTدارد (.)8

فصول گرم سال و يا در واحدهای تولیدی مانند

لذا بنا به داليل زير جهت مديريت مناسب استرين

صنايع ذوب و ريختهگری ،شیشه سازی ،نساجی،

گرمايی در محیط های کار به خصوص در کارگاه های

کاشی سازی ،نفت و گاز و غیره در مواجهه با گرما

کوچک و متوسط ،نیاز به يک روش غربالگری

قرار دارند و در چنین محیط هايی بدن انسان از

پرسشنامه ای استرين گرمايی برای کاربرد در شرايط

حالت تعادل گرمايی خارج میشود که اصطالحاً به

آب و هوايی ايران احساس می شود:

آن تنش گرمايی گويند و در چنین شرايطی بدن

 -1در اغلب کشورها و ازجمله ايران درصد

انسان پاسخ های فیزيولوژيک نشان می دهد که به آن

قابل توجهی از نیروی کار در کارگاه های با بعد

استرين گرمايی اطالق می گردد.

کارگری کمتر از  111نفر (برای مثال  31درصد در

پیامدهای مواجهه با گرما در طوالنی مدت منجر به

آلمان ( )6و  36درصد در ايران) اشتغال دارند ()9

بروز اختالالت خستگی گرمايی ،کرامپ عضالنی

لذا برای بهبود شرايط کاری در اين شرکت های

سنکوپ گرمايی ،گرمازدگی ( ،)1کاهش عملکرد

کوچک و متوسط ،جهت ارزيابی تنش گرمايی،

جسمانی و ذهنی ،کاهش بهره وری ( 2و  ،)3افزايش
میزان بروز حوادث و کاهش سطح ايمنی در
محیط های کاری می شود (.)4

دسترسی به ابزار مناسب با کاربرد آسان و ارزان،
ضروری است.
 -2به علت موقعیت جغرافیايی ايران و ماهیت

انواع شاخص ها برای ارزيابی استرس گرمايی

در مناطق جنوب و مرکز ايران (برای مثال صنايع

معرفی شدند که کاربرد آن ها مستلزم به کارگیری

ذوب و ريخته گری ،معدن ،نساجی ،شیشه و بلور،

تجهیزاتی خاص برای اندازهگیری يک يا چند

کاشی ،پااليش نفت و گاز ،فعالیت های ساختمانی،

فاکتورهای محیطی (دمای خشک ،دمای تر ،دمای

کشاورزی ،دامداری ،صیادی و غیره) تعداد

تابشی ،سرعت جريان هوا) ،فاکتورهای شغلی

پست های کاری که دارای مشکالت گرمايی هستند

(برآورد میزان مقاومت گرمايی لباس های کار،

بهخصوص در فصول گرم سال بسیار زياد است و

پاسخ های

ارزيابی منظم تنش های گرمايی با روش های موجود

فیزيولوژيک بدن به گرما (دمای عمقی بدن ،دمای

با جزئیات کامل در اين پست های کاری غیرعملی

پوست ،ضربان قلب ،میزان کاهش وزن به واسطه

است و در اکثر موارد ،اقدامات پیشگیرانه به راحتی

تعريق) هست ( )5و همچنین فرايند محاسبه برخی

از طريق روش های غربالگری قابل حصول

از اين شاخص ها ،طوالنی ،پیچیده و مستلزم کاربرد

است (.)11

کامپیوتر است ( )6و يا فرايند اندازه گبری برخی از

 -3هدف اصلی در مديريت استرين گرمايی ،کاهش

شاخص ها با فعالیت های کاری افراد تداخل می کند

سطح استرين و پیشگیری از آن است؛ بنابراين

برآورد

میزان

http://bpums.ac.ir
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در قرن گذشته روش های ارزيابی متعددی در قالب

گرمازا بودن اکثر فعالیت های صنعتی و غیر صنعتی

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 612طب جنوب

موردنیاز برای يافتن و شناخت متناسب ترين اقدام

اندازه گیری شد.

کنترلی را در اختیار ارزياب قرار دهند .چنانچه

از بین روش های موجود برای ارزيابی عوامل خطر،

اطالعات جمع آوریشده منجر به شناخت روش

روش های مشاهدهای به دلیل ساده و ارزان بودن،

مناسب نشود اقدام کنترلی مناسبی انجام نخواهد

صرفه جويی در زمان و هزينه ها ،ارائه پاسخ سريع،

گرفت برای مثال دمای تر طبیعی که متأثر از دمای

قابلیت کاربرد در محیط کار بدون تداخل با نیروی

خشک ،میزان رطوبت ،سرعت جريان هوا و دمای

کار و مطلوب بودن آن در نزد کاربران به طور

تشعشعی است صرفاً ابزاری برای غربالگری شرايط

پیوسته مورد توسعه و استفاده قرار گرفته اند (.)9

گرمای محیطی است و برای کاهش مؤثر تنش

به طوری که اين روش به طور موفقیت آمیزی برای

گرمايی ،نمی توان فقط بر اساس آن تصمیم گیری

ارزيابی عوامل خطر اختالالت اسکلتی -عضالنی و

کرد (.)6

تنش سرمايی مورد استفاده قرار گرفته اند ( 11و

 -4روش های غربالگری برای تأمین حاشیه ايمن

 .)12برای ارزيابی تنش گرمايی با کاربرد روش های

بزرگ تر (در مقايسه با روش های تشخیصی

پرسشنامه ای مطالعات محدودی انجامگرفته است که

دقیق تر) ،در جبران پايین بودن مقدار ويژگی،

می توان به موارد زير اشاره کرد:

بايستی دارای حساسیت خیلی زيادی باشند و نشان

کلز ( )Colesو همکاران در استرالیا پیش نويس

داده شده است که اين ويژگی در خصوص شاخص

چک لیست ارزيابی ريسک گرمايی با سه سطح

 WBGTصدق نمی کند (.)11

ريسک ارائه دادند که ترکیبی از گزينه های

 -5روش های غربالگری بايد عمومی ،فراگیر ،ارزان

مشاهده ای ،احساسی و اندازه گیری شاخص

و کاربردی آسان و سريع داشته باشند و اين

 WBGTبود ( )13که البته مبنايی برای طبقه بندی

ويژگی ها در مورد شاخص  WBGTقابل بحث

سطوح ريسک بیان نشده است و همچنین اقدامی

است ( )11چون که اين دستگاه نسبتاً گران است

برای روايی و پايايی آن به عمل نیامده است.

(بهخصوص در کشورهای در حال توسعه) و يک بار

بتا و پارسون ( )Bethea & Parsonsدر گزارشی

اندازه گیری آن حداقل  31به دقیقه زمان نیاز

تحت عنوان توسعه متدولوژی ارزيابی تنش حرارتی

دارد (.)8

برای کاربرد در صنايع انگلیس» يک چک لیست

 -6از طرفی در فصول گرم سال در شرايط آب و

مشاهده ای برای ارزيابی ريسک تنش حرارتی

هوايی خلیج فارس با فرض انجام کار سبک ،جداول

معرفی کردند که شامل فاکتورهای دمای هوا ،دمای

کار -استراحت شاخص  WBGTکارايی الزم را

تابشی ،سرعت جريان هوا ،میزان رطوبت ،شدت

ندارند .برای مثال میانگین (انحراف معیار) شاخص

کار و نوع لباس بود ( )14البته معیار يا مبنايی برای

 WBGTدر ماه مرداد سال  1389در  72پست

امتیازگذاری گزينه های اسمی در چک لیست بیان

کاری شرکت ملی صنايع پتروشیمی منطقه پارس

نشده است و همچنین در خصوص پايايی و روايی

جنوبی-عسلويه در بین ساعت  9صبح تا 6

آن نیز اقدامی صورت نگرفته است.
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مالچر ( )Malchaireدر روش ارزيابی ريسک

پاسخ های فیزيولوژيک به گرما( ،و) نامناسب بودن

گرمايی بر اساس مشاهده و قضاوت ذهنی افراد7 ،

شاخص های موجود در ارزيابی مقدماتی استرين

فاکتور مؤثر بر تنش يا ناراحتی گرمايی شامل دمای

گرمايی و (ی) نیاز به يک روش آسان و ارزان

هوا ،رطوبت ،پرتوهای گرمايی ،حرکت هوا ،فعالیت

ارزيابی مقدماتی استرين گرمايی ،هدف ما از انجام

جسمانی ،نوع لباس و نظر کارگران را به صورت

اين مطالعه ،ساخت و بررسی پايايی و روايی يک

گزينهای توصیفی يا اسمی با امتیازدهی رتبه ای برای

پرسشنامه تحت عنوان شاخص نمره استرين

هر فاکتور تدوين نمود ولی روش فاقد سطح ريسک

گرمايی» ( )Heat Strain Score Indexيا HSSI

است و معیار يا مبنايی برای امتیازدهی به گزينه ها و

برای ارزيابی مقدماتی استرس گرمايی در محیط های

همچنین روايی و پايايی روش بیان نشده

کار بود.

است (.)15
در ارزيابی تنش های حرارتی ،در استاندارد کشور

اين پژوهش در  7مرحله انجام گرفت :ساخت

انگلیس ( ،)BS EN ISO 10551:2001استاندارد

پیش نويس پرسشنامه ،روايی محتوايی ،پايايی،

جداگانه ای تحت عنوان ارزيابی تأثیر محیط های

روايی سازه ،روايی مالک ،بررسی مدل اندازه گیری

گرم با استفاده از معیار قضاوت های فردی» آمده

و تعیین سطح ريسک در مرحله ساخت پیش نويس

است که راهنمايی برای طراحی ابزارهای ارزيابی

پرسشنامه با مطالعه مقاالت و کتب مرتبط و

تنش حرارتی با استفاده از قضاوت های ذهنی يا

مصاحبه با متخصصین بهداشت حرفه ای ،فاکتورهای

احساسی است (.)16

مؤثر در بروز استرس گرمايی مشخص گرديدند.

مالچر در سال  1999يک استراتژی برای ارزيابی و

سپس برای قابل اندازه گیری نمودن اين عامل ها از

پیشگیری از خطرات ناشی از کار در محیط های گرم

طريق بیان احساس فردی يا مشاهده ،برای هر عامل

پیشنهاد کرد که مبتنی بر دو اصل مشارکت افراد در

يک سؤال و چند گزينه توصیفی يا عددی تدوين

انجام ارزيابی و ساختار چهار مرحله ای (غربالگری،

گرديد که مجموع آن ها موجب تشکیل پیش نويس

مشاهده ،ارزيابی معمولی و ارزيابی تخصصی)

پرسشنامه ( )draftگرديد .در تدوين عبارات

بود (.)15

توصیفی از نظرات  2نفر از متخصصین ادبیات

لذا به استناد (الف) مزايای روش های مشاهده ای

فارسی استفاده شد .امتیازدهی به گزينه های هر

(ب) کاربرد موفقیت آمیز استراتژی ارزيابی و

سؤال در پیش نويس پرسشنامه با در نظر گرفتن

پیشگیری از خطرات در ارزيابی عوامل خطر

ضرايب تأثیر عوامل مؤثر در شاخص های تجربی و

اسکلتی -عضالنی و محیط های سرد (ج) فقدان

تحلیلی و هم چنین با مشورت با متخصصین

بررسی پايايی و روايی پرسشنامه های مشاهده ای–

بهداشت حرفهای صورت گرفت.

احساسی ارزيابی استرس گرمايی موجود( ،د) وجود

در اين پژوهش روايی محتوايی به اين موضوع

رابطه بین قضاوت های ذهنی در خصوص گرما و

اشاره دارد که گزينه های انتخابشده در روش
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از طرفی به لحاظ اهمیت شاخص های درک گرمايی

مواد و روشها

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 614طب جنوب

ممکن است که می تواند از محتوی يا موضوع

کفايت حجم نمونه توسط هر فاکتور به طور جداگانه

استرس گرمايی تهیه گردد .برای تعیین روايی

محاسبه و تحلیل گرديد در بررسی روايی همگرا،

محتوايی از قضاوت  9نفر از متخصصین استفاده

همبستگی بین هر آيتم با نمره کل مورد بررسی قرار

گرديد ( .)17و ويژگی های "مربوط بودن آيتم به

گرفت و آيتم های با ضريب همبستگی کمتر از 1/3

حوزه تنش گرمايی "وضوح و شفافیت آيتم ها"

از مقیاس حذف شدند .در روايی تشخیص،

و"سادگی بیان آيتم ها" در خصوص هر پیش نويس

واريانس تبیین شده توسط هر يک از عامل ها با

پرسشنامه در يک مقیاس لیکرت  4امتیازی ارزيابی

مجذور همبستگی بین عامل ها مورد مقايسه قرار

شدند ( .)18سپس برای ارزيابی سهولت درک

گرفتند (.)21

آيتم ها و قابلیت کاربرد آسان آن ،فرم ارزيابی

در اين مطالعه مدل اندازه گیری با کاربرد تحلیل

پیش نويس پرسشنامه در سطح کارشناسی توسط 31

عاملی تأيیدی ( )CFAو نرم افزار  AMOSويرايش

نفر از مسئولین بهداشت حرفهای کارخانه ها و مراکز

 16انجام گرفت در  CFAاز روش حداکثر احتمال

بهداشت استان اصفهان و گیالن تکمیل گرديدند و

برای برآورد الگو و از شاخص های برازش الگو

نظريه های اصالحی آن ها در خصوص درک و فهم

شامل ،برازش مقايسه ای ( ،)CFIنیکويی برازش

بهتر آيتم ها در ساختار روش لحاظ گرديد.

( ،)GFIنیکويی برازش انطباقی ( )AGFIو خطای

برای بررسی پايايی پیش نويس پرسشنامه توسط 96

ريشه مجذور میانگین تقريب ( )RMSEAاستفاده

نفر از کارگران در پست های کاری مختلف و در

شد مقادير بزرگ تر از  1/91برای شاخص های

مواجهه با تنش گرمايی تکمیل گرديد .با توجه به

 AGFI,GFI,CFIو مقدار کمتر از  1/15برای

اين که گزينه های موجود درروش به صورت چند

 RMSEAبر برازش مناسب و مطلوب داللت

ارزشی بودند و هیچکدام از آن ها درست يا غلط

می کند (.)21

محسوب نمیشدند جهت تعیین پايايی ،ضريب

تعیین روايی مالک ،با تأئید کمیته اخالق در پزشکی

آلفای کرونباخ برای هر گزينه و همچنین کل روش،

دانشگاه تربیت مدرس و اطالع رسانی الزم و کسب

محاسبه شد ( )19و تأثیر حذف هر آيتم برافزايش

موافقت نامه کتبی از هر فرد ،بر روی  71نفر از

آلفای کرونباخ بررسی شد .تجزيه و تحلیل داده ها با

کارکنان شرکت ملی صنايع پتروشیمی ايران (منطقه

استفاده از نرم افزار ،SPSS Inc( SPSS

پارس جنوبی -عسلويه) در مواجهه با شرايط جوی

 )USA ،Il ،Chicagoويرايش  19انجام گرفت.

گرم و مرطوب و  51نفر از کارکنان شرکت

در اين مطالعه برای بررسی روايی سازه از تحلیل

ذوب آهن اصفهان در مواجهه با شرايط جوی گرم و

آماری اکتشافی و از روش مؤلفه های اصلی استفاده

خشک انجام شد .شرکت کننده ها در اين مطالعه فاقد

شد و با توجه به اينکه فاکتورهای استخراج شده

بیماری های قلبی -عروقی ،تنفسی ،عفونی ،ديابت،

مستقل از يکديگر نبودند برای تعیین بار عاملی

پرکاری غده تیروئید ،مصرف کننده داروهای قلبی –

واقعی آيتم ها از چرخش ابلیمین استفاده شد و

عروقی بودند .هدف از انجام مطالعه و رعايت
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 HSSIتا چه حد معرف کل جامعه گزينه های

میزان پايايی ،میزان واريانس تبیین شده و ضريب

پايايي وروايي پرسشنامه ارزيابي استرس گرمايي615 /

دهقان و همكاران

نکاتی از قبیل استراحت کافی در شب ،عدم استفاده

شد و از آماره های توصیفی ،آزمون های پايايی

از قهوه و الکل در شب قبل از اندازه گیری به افراد

(محاسبه الفای کرونباخ) ،تحلیل عاملی اکتشافی و

يادآوری شد در روز مراجعه پس از اندازه گیری

تأيیدی

برازش

وزن و قد ،با کاربرد دستگاه پايش دمای عمقی بدن

استفاده گرديد.

و

محاسبه

شاخص های

( )22( )Questemp iiدر دو مرحله استراحت و
کار دمای داخل گوش اندازهگیری و ثبت شد و
هم زمان با آن ،پرسشنامه  HSSIتکمیل گرديد.
سپس ضريب همبستگی پیرسون بین نمره حاصله از
پرسشنامه  HSSIو دمای عمقی بدن مورد تحلیل
قرار گرفت .تمام اندازه گیری ها در ساعات  9الی 12
و  15الی  18انجام گرفت.

برای طبقه بندی سطوح ريسک گرمايی ،از سه سطح
دمای عمقی استفاده شد.
 -1سطح اول يا سبز :افرادی که دمای عمقی
بدنشان در گستره  36/1تا  37/4درجه سانتی گراد
قرار داشت يعنی فاقد استرين گرمايی بودند
 -2سطح دوم يا زرد :افراد ی که دمای عمقی
بدنشان در گستره  37/5تا  37/9درجه سانتی گراد
قرار

داشت

يعنی

احتماالً

دارای

استرين

گرمايی بودند
 -3سطح سوم يا قرمز :افرادی که دمای عمقی
بدنشان بیشتر از  38/1درجه سانتی گراد قرار داشت
يعنی به طور مطمئن دارای استرين گرمايی بودند
 SPSSو با محاسبه سطح زير منحنی ،شاخص های
ويژگی و حساسیت در مناسب ترين نقطه برش
تعیین شد (.)24

تعداد  41عامل پیش فرض در بروز استرين گرمايی
مورد شناسايی قرار گرفتند که اين عوامل شامل:
احساس گرمی هوا ( 25 ،15و  ،)26احساس میزان
رطوبت (، )25-29 ،15احساس تابش گرمايی بر
روی صورت ( 31و  ،)31احساس دمای سطوح
اطراف ( 27و  ،)32شدت جريان هوا (-28 ،15
 ،)25وضعیت سیستم تهويه مطبوع ( ،)33وضعیت
سیستم تهويه صنعتی ،شدت صدا ،وضعیت تابش
آفتاب ،موقعیت محیط کار ،وضعیت پوشش ابر در
آسمان ،ابعاد فضای کار ( ،)27وضعیت دسترسی به
آب شرب و محل خنک ( ،)27شدت فعالیت
جسمانی ( 27 ،25 ،15و  ،)28نوع لباس و وسايل
حفاظت فردی ( 34 ،27و  ،)35اندازه لباس ( 26و
 .)36رنگ لباس کار ( ،)37مدت زمان مواجهه
( ،)27وضعیت مواجهه (پیوسته يا متناوب) ،نوبت
کاری ( ،)28وضعیت بدن ( 36و  ،)38تعداد
وقفه های زمانی در يک نوبت کاری ،وضعیت
پیچیدگی و تمرکز فکری ( )27و محدوديت در
ترک پست کاری ،وضعیت سازگاری با گرما (،27
 28و  ،)34سن ( 34و  ،)39شاخص توده بدن (،1
 41 ،28و  ،)41وضعیت مصرف نمک (،)42

آناليز آماري

وضعیت خواب ( ،)43وضعیت آموزش فرد ( )27و

در اين مطالعه تحلیل داده ها با کاربرد نرم افزار

وضعیت اقدام به نوشیدن آب ،مقدار آب شرب شده

نرم افزار ،Il ،Chicago ،SPSS Inc ( SPSS

( ،)44شدت تعريق ( 29 ،26و  ،)45شدت تشنگی

 )USAويرايش  19و  Amosويرايش  16انجام

( ،)46شدت خستگی ( 47و  ،)48شدت ناراحتی از
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( )23سپس با استفاده از منحنی های  ROCنرم افزار

يافتهها

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 618طب جنوب

گرمازدگی ( 51 ،43و  )52و عالئم بالینی ( 53و

آموزش کمترين همبستگی ( )1/35را با همبستگی

 )54بود که با توجه به ماهیت نوع عامل ،برای

کل نشان داد .همچنین بررسی همبستگی تک تک

اندازه گیری میزان آن به روش احساسی يا

آيتم های مقیاس  HSSIبا نمره کل مشخص کرد که

مشاهده ای ،عبارت يا جمله توصیفی برای آن تدوين

همه آيتم ها با نمره کل مقیاس همبستگی قابل قبولی

شد و برای حاالت مختلف آن عامل ،گزينه های

بین  1/35و 1 /81دارند و اين همبستگی در سطح

متناسب طراحی و تدوين گرديد.

 1/11معنی دار بود و نیاز به تغییر آيتم ها نبود.

در ارزيابی محتوايی  41آيتم پیش نويس HSSI

در اين پژوهش ،شاخص کفايت حجم نمونه

توسط  9نفر از متخصصین 2 ،مورد اصالح در

( )KMOبرابر  1/87نشان داد که اجرای تحلیل

گزينه آيتم ها 25 ،مورد اصالح در ساقه و گزينه

عاملی اکتشافی بر اساس ماتريس همبستگی

آيتم ها 2 ،آيتم حذف (آيتم های شدت صدا،

متغیرهای مورد مطالعه قابل توجیه است و بر پايه

وضعیت خواب) ،دو آيتم در هم ادغام (وضعیت

اين داده ها می توان به استخراج عامل های پنهان

تهويه مطبوع و صنعتی) و  3آيتم (جنس لباس کار،

اطمینان کرد ( .)58با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی

تعداد لیوان آب مصرفی در يک نوبت کار و دما و

بر روی  21آيتم منجر به استخراج  4عامل با 21

غلظت نمک آب شرب) اضافه گرديد و در ارزيابی

متغیر گرديد و هر چهار عامل جمعاً  71/6از

سهولت درک آيتم ها و قابلیت کاربرد آسان در سطح

واريانس متغیرها را تبیین کردند( .جدول .)1برای

کارشناسی بهداشت حرفه ای 4 ،مورد اصالح در

بررسی روايی همگرا ،همبستگی هر آيتم با کل يعنی

ساقه آيتم 14 ،مورد اصالح در گزينه آيتم ها و يک

همبستگی هر يک از آيتم های باقی مانده در مقیاس

اصالح در ساقه و گزينه آيتم انجام گرديد و در

با مجموع آيتم ها .مورد تحلیل قرار گرفت ( 57و

نهايت پیش نويس  HSSIشامل  41آيتم عوامل

 )59و آيتم های با همبستگی کمتر از  1/35حذف

احتماالً مؤثر در بروز تنش گرمايی به دست آمد.

شدند .میزان همبستگی آيتم – کل برای متغیرهای 4

محاسبه مقدماتی آلفای کرونباخ بر روی  41آيتم

فاکتور در گستره  1/35تا  1/81به دست آمد

پیش نويس  HSSIبرابر با  1/88برآورد گرديد که

(جدول .)1

آيتم شدت خستگی» بیشترين همبستگی ( )1/75و

بررسی روايی تشخیص از طريق مقايسه مجذور

آيتم اندازه لباس کار کمترين همبستگی ( )1/117را

همبستگی بین هر يک از فاکتورها (جدول  )2با

با همبستگی کل داشتند 19 .آيتم که همبستگی پايین

واريانس تبیین شده توسط هر يک از فاکتورها

(کمتر از  1/3با همبستگی کل) داشتند حذف

(جدول  )3انجام گرديد ( )59نتايج اين مطالعه

گرديدند ( )55-57و  21آيتم در پیش نويس HSSI

نشان داد که بزرگ ترين میزان مجذور همبستگی بین

باقی ماندند .حذف متغیرهای نا پايا ،موجب افزايش

فاکتورها برابر  1/18بود که از کمترين واريانس

مقدار آلفای کرونباخ از  1/88به  1/91گرديد.

تبیین شده توسط فاکتورها ( )1/53کوچک تر است

به طوری که شدت خستگی بیشترين همبستگی

لذا روايی تشخیص بین فاکتورها وجود دارد.
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گرما ( 49و  ،)51محدوديت در تعريق ( ،)14سابقه

( )1/81و آيتم های ابعاد فضای کار و وضعیت

پايايي وروايي پرسشنامه ارزيابي استرس گرمايي617 /

دهقان و همكاران

جدول  )1بار عاملي ،همبستگي آيتم–کل و واريانس تبيين شده براي مقياس HSSI
نام فاکتور

آيتمهاي فاکتور

1

2

3

4

بار عاملي

همبستگي
آيتم-کل

شدت خستگی

1/74

1/81

شدت تشنگی

1/71

1/79

شدت ناراحتی

1/65

1/77

عالئم بالینی

1/63

1/44

نوع لباس

1/91

1/39

جنس لباس

1/84

1/42

وسايل حفاظت فردی

1/76

1/57

دمای سطوح اطراف

1/61

1/69

رنگ لباس

1/58

1/37

دمای آب شرب محل کار (داخل ،بیرون)

1/81

1/35

حرکت هوا

1/56

1/61

تهويه مطبوع

1/51

1/68

شدت فعالیت جسمانی

1/44

1/65

میزان تعريق

1/93

1/63

رطوبت هوا

1/92

1/66

دمای محیط

1/64

1/78

ابعاد فضای کار

1/29

1/35

درصد واريانس

46/5

12/2

7/1

5/8

واريانس تجمعي

46/5

58/7

65/8

71/6

جدول  )2ماتريس همبستگي و مجذور همبستگي (داخل

در بررسی روايی مالک ،میزان همبستگی مقیاس

پرانتز) بين فاکتورهاي موجود در مقياس HSSI

 HSSIبا دمای عمقی بدن بهترتیب برابر  1/73به

فاکتور

1

1

1

2

4

9

دست آمد که اين همبستگی در سطح  1/11معنیدار
بودند لذا میتوان نتیجه گرفت که مقیاس  HSSIاز

2

( 1/25 *)1 /16

1

3

( 1/17 *)1 /13

( 1/24 *)1 /16

1

4

( 1/43 *)1 /18

( 1/23 *)1 /15

( 1/27 *)1 /17

1

*در سطح  1/11معنی دار است.

روايی مالک کافی برخوردار است.
شاخصهای برازش الگوی چهار فاکتوری مقیاس
 HSSIشامل ،برازش مقايسهای ( ،)CFIنیکويی

شده و شاخص کفايت حجم نمونه ( )KMOهر يک از

خطای ريشه مجذور میانگین تقريب ()RMSEA

فاکتورهاي سازه
فاکتور

آلفاي کرونباخ

HSSI

درصد واريانس تبيين
شده

بهترتیب برابر با  1/87 ،1/1،911/986و 1/136
KMO

1

1/85

69/4

1/83

2

1/85

71/8

1/7/8

3

1/78

53/1

1/78

4

1/84

81/9

1/77

بهدست آمد و برازش خوبی با دادهها نشان دادند
( 61و  .)61لذا وجود عوامل چهارگانه و ارتباط
معنیدار آن با استرين گرمايی مورد تأئید قرار گرفت.
مناسبترين نقطه برش برای مرز بین طبقه سبز و
زرد برابر  13/5با حساسیت و ويژگی بهترتیب  91و
 51و مقدار صحت تشخیص ( 1/826با حدود
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جدول  )9مقادير آلفاي کرونباخ ،درصد واريانس تبيين

برازش ( ،)GFIنیکويی برازش انطباقی ( )AGFIو

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 616طب جنوب

اطمینان درصد  )P<1/1111( )1/751-1/911به

استرين گرمايی تحت عنوان  HSSIبه چند دلیل

دست آمد .مناسبترين نقطه برش برای مرز بین

(الف) مزايای روشهای مشاهدهای (ب) کاربرد

طبقه زرد و قرمز برابر با  18با حساسیت و ويژگی

موفقیتآمیز استراتژی ارزيابی و پیشگیری در ارزيابی

بهترتیب  86و  73مقدار صحت تشخیص ( 1/846با

ريسک فاکتورهای اسکلتی -عضالنی و محیطهای

حدود اطمینان  )P<1/1111( )1/774-1/917تعیین

سرد (ج) فقدان بررسی پايايی و روايی پرسشنامههای

شد( .نمودار )1

مشاهدهای– احساسی ارزيابی استرس گرمايی موجود
(الف)

(د) وجود رابطه بین قضاوتهای ذهنی و پاسخهای
فیزيولوژيک به گرما و (ه) نامناسب بودن شاخصهای
موجود برای غربالگری استرين انجام شد.
نتايج بررسی روايی محتوايی نشان داد که آيتمهای
انتخابی در پیشنويس مقیاس  HSSIدر برگیرنده
اکثريت عوامل مرتبط با بروز استرين گرمايی بوده
است همچنین تحلیل پايايی نشان داد که ثبات درونی
مقیاس  HSSIو ريز مقیاسهای چهارگانه  HSSIقابل
قبول میباشند همچنین نتايج حاصله از تحلیل عاملی
اکتشافی و تأيیدی ،اطالعات ارزشمندی درباره ابعاد

(ب)

ساختاری مقیاس  HSSIرا فراهم ساخت .همبستگی
مثبت و معنیدار بین نمره مقیاس  HSSIو دمای
عمقی بدن (استاندارد طاليی در ارزيابی استرين
گرمايی) ،حمايت الزم را برای روايی مالک فراهم
آورد و همچنین نقاط برش تعیینشده جهت
جداسازی سطوح مختلف استرين (سبز ،زرد و قرمز)
گرمايی از حساسیت و ويژگی کافی برخوردار بود.
از مهمترين و اصلیترين پارامترهای مؤثر در بروز
تنش گرمايی هستند مستندات و نتايج مطالعات زير

نمودار  )1منحنی راک برای تعیین مناسبترين نقطه برش بین (الف) طبقه سبز
(فاقد استرين گرمايی) و زرد (ب) طبقه زرد و قرمز (دارای استرين گرمايی)

بحث
پژوهش حاضر با هدف ساخت ،بررسی پايايی و
روايی يک روش پرسشنامهای برای ارزيابی مقدماتی
http://bpums.ac.ir

تأئید کننده اين نتیجهگیری است:
در محاسبه شاخص  ،WBGTدمای هوا ،رطوبت هوا،
دما تابشی و حرکت هوا که از فاکتورهای اصلی و مهم
در بروز تنش گرمايی هستند و توسط انواع دماسنجها
مورد اندازهگیری قرار میگیرند و پارامترهای لباس

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-12-07

متغیرهای برگزيده شده در مقیاس ( HSSIپیوست ،)1

پايايي وروايي پرسشنامه ارزيابي استرس گرمايي613 /

دهقان و همكاران

(بهصورت ضريب تصحیح) و شدت فعالیت که از

 HSSIوارد شده است .البته  7پارامتر وارد نشده در

طريق مشاهده تعیین میشوند ( 8و  .)62در ارزيابی و

شاخص در پیشنويس پرسشنامه انتخابشده بودند

تفسیر اين شاخص مورد استفاده قرار میگیرند که

ولی به دلیل داشتن همبستگی پايین با همبستگی کل،

خوشبختانه تمام پارامترهای دخیل در اندازهگیری و

از مطالعه حذف شدند.

تفسیر اين شاخص جهانی در مقیاس  HSSIپذيرفته

هولمر ( )Holmerپارامترهای خیسی پوست ،سرعت

شده و از پايايی کافی و بار عاملی باال برخوردار است.

جريان هوا ،وضعیت قرار گرفتن بدن در هنگام انجام

بود ( )Buddو همکاران در تعیین تنش گرمايی 6

کار ،رنگ لباس ،دمای هوا و میانگین دمای تابشی را

متغیر ،دمای هوا ،دمای تابشی ،فشار بخار آب ،سرعت

فاکتورهای مؤثر در تبادل گرما بین بدن انسان و محیط

جريان هوا ،لباس و میزان فعالیت را بیان کرده است

بیان کرده است .حرکت بدن و جريان هوا تهويه هوای

که اين  6متغیر در مقیاس  HSSIبا پايايی و بار عاملی

محبوس بین بدن و لباس را تسريع میکند و اثر عايق

باال وارد شده است (.)63

بودن لباس را کاهش میدهد ( .)65اين پارامترهای

مالچر و همکاران با ارائه يک مقیاس نمرهگذاری برای

مؤثر نیز در مقیاس  HSSIوارد شدهاند.

پارامترهای مؤثر در بروز تنش گرمايی شامل دمای

استرين ادراکی ( )Perceptual Strain Indexاز

هوا ،رطوبت ،دمای تابشی ،حرکت هوا ،بارکاری،

پارامترهای احساس گرمايی و مقیاس تالش درک شده

لباس کار و نظر کارگران را انتخاب نموده است که

استفاده کردند که اين دو پارامتر نیز در مقیاس HSSI

تمام پارامترها در مقیاس  HSSIما واردشده است

برگزيدهشده است (.)66

( 14و .)15

هاونیت ( )Havenithاحساسگرمی يا سردی و

بتا و همکاران در چک لیست مشاهدهای ()draft

خیسی پوست را ،عاملهای تعیینکننده راحتی گرمايی

تعیین ريسک تنش حرارتی متغیرهای دمای محیط،

بیان کرده است( )67ونگ ( )Wongدر شرايط گرم و

دمای تابشی ،رطوبت هوا ،سرعت جريان هوا ،شدت

مرطوب ،همبستگی بین دمای پوست و احساس گرما

کار و نوع و جنس لباس را بهعنوان عوامل کلیدی در

را  1/71و همبستگی بین رطوبت پوست و رطوبت

تعیین تنش گرمايی بهکار بردهاند ( 14و  )64که تمام

احساس شده را  1/96به دست آمد ( .)68لذا با توجه

اين آيتمها در مقیاس  HSSIپذيرفته شدهاند.

به نتايج اين مطالعات ،احساس گرما و رطوبت

کلز و همکاران در مستند توسعه استاندارد تنش

میتواند بهعنوان متغیرهای ارزيابی تنش گرمايی مورد

حرارتی برای کاربرد در استرالیا ،در پیشنويس

استفاده قرار گیرد.که اين دو متغیر با بار عاملی باال در

( )draftتعیین ريسک گرمايی  13پارامتر مشاهدهای-

مقیاس  HSSIوارد شدهاند.

احساسی و اندازهگیری شاخص  WBGTرا انتخاب

فاکتورهای سن و شاخص توده بدن در بسیاری از

نمودند ( )14که  5متغیر مشاهدهای -احساسی شامل

مطالعات بهعنوان عوامل مؤثر (ولی بااهمیت کم) در بروز

دمای سطوح ،نوع لباس ،حرکت هوا ،نوع وسايل

تنش گرمايی مطرحشدهاند ( ,)69-71 ،41 ،28و ما اين

حفاظتی و شدت فعالیت از پیشنويس فوق در مقیاس

دو عامل را در پیشنويس ( )draftمطالعه وارد کرديم

ارزيابی

مشاهدهای
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استرين

گرمايی،
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مهمترين

تیکوزيس ( )Tikuisisو همکاران در محاسبه شاخص

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 628طب جنوب

ولی هر دو پارامتر همبستگی پايینی با کل روش داشتند و

 HSSIدربرگیرنده فاکتورهای مهم در شاخصهای

حذف شدند يکی از داليل حذف شدن اين دو متغیر ،اين

ارزيابی استرس گرمايی موجود میباشند و با ساير

است که میزان تأثیر اين دو عامل بر روی تنش گرمايی

چک لیستهای ارزيابی استرس گرمايی مطابقت دارند

در شرايط محیطی خیلی گرم عسلويه و ذوب آهن

و همچنین سازه مقیاس دارای پايايی و روايی قابل

( )WBGT=32/1±3/3در مقايسه با عوامل مؤثرتر (دما

قبولی است و بنابراين میتوان از آن برای ارزيابی

و رطوبت باال) اندک است .درواقع اثر اين دو عامل (سن

مقدماتی استرين گرمايی در شرايط آب و هوايی گرم–

و نمايه توده بدن) توسط عوامل مؤثرتر پوشیده (ماسکه)

مرطوب و گرم– خشک ايران استفاده کرد .بااينحال

میشوند بهعبارتديگر در شرايط محیطی خیلی گرم

کاربرد نتايج پژوهش حاضر محدوديتهايی دارد از

(عسلويه و ذوبآهن) حتی افراد سنین پايین و يا دارای

جمله که اين تحقیق در دو شرايط آب و هوايی

شاخص توده بدنی کم نیز دچار تنش گرمايی میشوند.

خیلیگرم -خشک ذوبآهن و خیلیگرم -مرطوب

نتايج اين مطالعه سه نکته را مشخص نمود:

عسلويه انجام گرديده است و نتايج آن قابلتعمیم به

( )1فاکتورهای مهم تنش گرمايی که در شاخصهای

ساير شرايط آب و هوايی (معتدلتر) نیست و همچنین

تجربی و تحلیلی ،چک لیستها و پرسشنامههای

به علت وجود شرايط محیطی خیلیگرم در اين

ارزيابی تنش گرمايی مورد استفاده قرار میگیرند

مطالعه ،فاکتورهای نمايه توده بدن ( ،)BMIسن و

همگی در مقیاس  HSSIجمع شدهاند و يک سازه

سازگاری با گرما بهعنوان فاکتورهای مؤثر در مقیاس

متحد را تشکیل دادهاند.

 HSSIانتخاب نشدند لذا پیشنهاد میگردد در ساير

( )2فاکتورهای مؤثر در بروز تنش گرمايی اين قابلیت را

شرايط آب و هوايی متغیر پیشنويس مورد بررسی

دارند که از طريق قضاوت و مشاهده اندازهگیری شوند

بیشتر قرار گیرند.

چرا که فاکتورهای قضاوتی– احساسی و مشاهدهای در
کردند و اين نشاندهنده اين است که بیشترين تغییرات

نويسندگان بر خود الزم میدانند از اساتید بزرگوار گروه

در تنش گرمايی توسط تغییرات اين  18متغیر به وجود

مهندسی بهداشت حرفهای و مدرس درس شرايط جوی

میآيد و اين میزان در تحلیل عاملی مقدار مطلوبی

در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،شرکت ملی صنايع

بهشمار میرود.

پتروشیمی و ذوبآهن اصفهان و همچنین همکاری

( )3به دلیل تبیین مطلوب واريانس ( 72درصد) توسط

صمیمانه آقای مهندس اردالن سلیمانیان مسئول

فاکتورهای واردشده در روش  HSSIدور از انتظار است

آزمايشگاههای گروه بهداشت حرفهای دانشکده علوم

که فاکتورهای مهم و کلیدی مؤثر در بروز تنش گرمايی

پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ،آقای دکتر مجید قناعی

وجود داشته است ولی از چشم ما دور مانده باشد.

پزشک طب کار و آقای مهندس احمدی مسئول HSE

شرکت ذوبآهن اصفهان ،دکتر جهانگیری و مهندس

نتيجهگيري

خواجی مسئول بهداشت حرفهای صنايع پتروشیمی

نتايج اين مطالعه نشان داد که  18متغیر قابلاندازهگیری

کشور و عسلويه تشکر و قدردانی نمايند.

از طريق بیان احساس فردی و مشاهده در مقیاس
http://bpums.ac.ir
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سازه  ،HSSIواريانس بااليی (حدود  72درصد) را تبیین

سپاس و قدرداني

پايايي وروايي پرسشنامه ارزيابي استرس گرمايي621 /

دهقان و همكاران

پيوست 1
شاخص نمره استرين گرمايي يا شاخص )Heat Strain Score Index( HSSI
دستورالعمل کاربرد شاخص نمره استرين گرمايي
-1گزينه هر سئوال را با توجه به احساس فرد يا مشاهده او تيک بزنيد(نمره گزينه هاي سئوال شماره  16به عنوان نمره اوليه قابل جمع است)
-2پس از اتمام تكميل پرسشنامه ،نمره هر گزينه (داخل پرانتز)را در ستون نمره اوليه (جدول محاسبه شاخص نمره استرين گرمايي) ثبت کنيد
 -9نمره اوليه را در ضريب تاثير هر سئوال ضرب نماييد و در ستون نمره ثانويه ثبت نماييد
 -4اعداد ستون نمره ثانويه را جمع کنيد عدد بدست آمده  ،نمره استرين گرمايي فرد است
-1دماي هواي محيط کار خود را چگونه احساس ميکنيد؟
خيلي سرد ( )-9سرد ()-2

کمي سرد ()-1

کمي گرم ()1

مطبوع ()8

خيلي گرم ()9

گرم ()2

-2ميزان رطوبت محيط کار خود را چگونه احساس ميکنيد؟
خشک (احساس خشكي دردهان و گلو)( )-2مناسب و مطلوب ( )8مرطوب بودن پوست ( )1چسبيدگي لباس به سطح پوست ( )2پوست کامالً
خيس ()9

ريزش عرق از سطح پوست ()4

 -9در اثر تماس دست با سطوح در مجاورتان  ،دماي آنها را چگونه احساس ميکنيد؟
آن را خيلي سرد احساس ميکنم ()-9
گرمي نميکنم ()8

آن را سرد احساس ميکنم ()-2

آن را گرم احساس ميکنم ()1

آن را خنک احساس ميکنم ()-1

گرماي آنها را نميتوان تحمل کرد ()2

احساس سردي يا

در صورت تماس پوستي دچار سوختگي

ميشوم ()9
 – 4حرکت جريان هواي محيط کار خود را چگونه احساس ميکنيد؟
وجود کوران هواي سرد ()-9

وجود جريان هواي سرد ()-2

يا جريان ماليم هواي گرم ()1

جريان متوسط هواي گرم ()2

جريان ماليم هواي مطبوع

احساس سكون در جريان هوا

جريان شديد هواي گرم ()9

 -5در هنگام کار  ،شدت فعاليت جسماني شما مشابه کداميک از حاالت زير است؟

2

شما
 -8شدت تعريق شما در هنگام انجام کار چقدر است؟
تعريق احساس نميکنم ()8

تعريق را در زير بغل و کشاله ران احساس ميکنم ()1

تعريق در حدي است که لباسزيرم خيس ميشود ()9

تعريق را در سينه و پشت خود احساس ميکنم ()2

تعريق به حدي است که بر روي صورت آن را احساس ميکنم ()4

تعريق آنچنان

شديد است که از تمام بدنم جاري ميشود ()5
 -7شدت خستگي شما در هنگام انجام کار چقدر است؟
اصالً خسته نميشوم ()8

کمي خسته ميشوم ()1

استراحت دارم ()4
 -6شدت تشنگي شما در هنگام انجام کار چقدر است؟
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خسته ميشوم ()2

خيلي خسته ميشوم ()9

از شدت خستگي  ،تمايل شديد به
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4

3

1

0

شدت فعاليت

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 622طب جنوب
تشنه نميشوم ()8

تشنه ميشوم ()2

کمي تشنه ميشوم ()1

از شدت تشنگي  ،دهان و گلويم

خيلي تشنه ميشوم ()9

کامالً خشک ميشود و با بزاق مرطوب نميشود ()4
 –3شدت ناراحتي شما از گرما چقدر است؟
ناراحتي ندارم ()8

اذيت ميشوم ()2

کمي ناراحتم ()1

از شدت ناراحتي ،تمايل شديد به ترک پست

خيلي اذيت ميشوم ()9

کاري خوددارم ()4
 -18احساس شما در خصوص ابعاد فضاي کاري در درون ساختمان چگونه است؟
فضاي بزرگ ()8

فضاي تنگ و محدود ()2

فضاي معمولي و مناسب ()1

 -11وضعيت سيستم تهويه مطبوع در محل کار شما چگونه است؟
تهويه مناسب يا عدم نياز به تهويه ()8

تهويه فعال و عالي ()-1

عدم وجود تهويه عليرغم موردنياز بودن ()2

تهويه ناکافي ()1

 -12در حال حاضر وظايف کاري شما در کداميک از محيطهاي زير صورت ميگيرد؟
بيرون از ساختمان ()8

هر دو ()1

داخل ساختمان ()2

-19لباس مورداستفاده شما در هنگام انجام کار کدام است؟
تيشرت و شلوار (عدم استفاده از لباس کار) ()8
کار يكسره) ()2

لباس کار يكسره (لباسزير +لباس

لباس کار معمولي (لباسزير +بلوز و شلوار کار) ()1

لباس سنگين يا پشمي يا نسوز (لباسزير +بلوز و شلوار کار پشمي يا نسوز) ()9

(بادگير ،لباس ضد آب ،ضد مواد شيميايي ،ضد آتش ،چرمي) ()5

لباس غيرقابل نفوذ در برابر بخارآب

لباس کامالً بسته مجهز به ماسک هوا رسان ()7

 -14لباس کار شما چه رنگي دارد؟
تيره (مانند سياه  ،قهوهاي تيره  ،قرمز تيره  ،سورمهاي و )1( )...

روشن (مانند :سفيد ،کرمي  ،زرد  ،آبي روشن  ،نارنجي و )8( )...
 -15جنس لباس کار شما کدام است؟
نخي ()1

نسوز ()9

نخ و الياف مصنوعي ()2

-18در هنگام کار  ،کدام وسيله حفاظت فردي زير را استفاده ميکنيد؟
ماسکهاي تنفسي هوا رسان ()2
چرمي ()1

ماسک تنفسي نيم صورت ،چكمه ضد آب  ،پيشبند

ماسکهاي تنفسي تمامصورت ()1/5

ماسک ضد گردوغبار  ،شيلد صورت  ،دستكش غير نخي  ،کاله ايمني  ،گوشي اير ماف ()8/5

-17حالت يا وضعيت بدن شما در هنگام انجام کار بيشتر چگونه است؟
معموالً ايستاده با تحرک کم ()2

معموالً نشسته ()1

معموال در حال تردد ()4

معموالً ايستاده با تحرک زياد ()9

 -16در حال حاضر کداميک از عالئم زير را در هنگام کارداريد؟
گيجي ()8/5

سردرد خفيف ()8/5
کاهش تمرکز حواس 8/5

درد عضالتي ()8/5

ضعف ()8/5

ظهور جوشهاي قرمزرنگ ()8/5

هيچ کدام ()8
جدول محاسبه شاخص نمره استرين گرمايي

سئوال

1

شماره

2

9

4

5

8

7

6

3

18

11

12

19

14

15

18

17

گرمايي
16

نمره اوليه ضريب تاثير نمره ثانويه

8/79

8/87

8/85

8/81

8/89

8/87

8/67

8/64

8/61

8/26

8/86

8/91

8/98

8/23

8/99

8/58

8/97

8/57
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استرين

جمع کل نمره استرين گرمايی کمتر از  13/5نشان دهنده اين است که فرد فاقد استرين گرمايی است

نمره

سطح اول ريسک استرين گرمايي يا منطقه سبز:
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:سطح دوم ريسک استرين گرمايي يا منطقه زرد

 نشان دهنده اين است که فرد احتماالً دارای استرين گرمايی است و نیاز است که ارزيابی دقیق تری صورت18/1  تا13/6 جمع کل نمره استرين گرمايی بین
پذيرد
:سطح سوم ريسک استرين گرمايي يا منطقه قرمز
 نشان دهنده اين است که فرد دارای استرين گرمايی است و الزم است اقدامات کنترلی مناسب برای کاهش18/1 جمع کل نمره استرين گرمايی بزرگتر از
.استرين انجام گیرد
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Background: Heat stress is one of the most important consequences of occupational heat exposure in
worldwide. Current heat stress indices are not suitable for heat strain screening in developing countries
due to their inherent and applied limitations. The Aim of this study was design, validity and reliability of a
questionnaire method entitled "Heat Strain Score Index" or HSSI for preliminary assessment of heat stress
at workplace.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted during 2009-2010. This research
included seven stages (i) Item generation (ii) Evaluation of content validity by 9 subjects of occupational
health specialists and 30 occupational health providers (iii) Reliability analysis was performed on 98
workers (iv) Structure validity was conducted on 150 workers (v) Test of the measurement model (vi)
Criteria validity on 122 worker and (vii) classification of level thermal risk with ROC curves. Data were
analyzed with SPSS-18 and AMOS-16 software.
Results: In stage of item generation; 40 items were identified. In Content Validity evaluation in the level
of occupational health specialists, 27 items modified, 3 items were removed and 3 items added; in
evaluation by occupational health providers, 19 items modified. Internal consistency (α) of items was 0.91.
Exploratory factor analysis on items HSSI scale identified four subscales which explained 71.6% of the
variance. Confirmatory factor analysis provides evidence of model fits (GFI=0.991, RMSEA=0.036).
Correlation between the HSSI score with aural temperature was 0.73.Cut-off point, sensitivity and
specificity for upper green zone (no thermal strain) were 13.5, 91% and 50%.whereas Cut-off point,
sensitivity and specificity for lower red zone (thermal strain) were 18, 86% and 73%.
Conclusion: This study revealed HSSI scale includes 18 of measurable variables that high overlapped
with WBGT index and others questionnaires. This scale demonstrated high reliability and validity;
sensitivity and specificity of cut-off point in scale were suitable. Therefore HSSI scale for primary
evaluation heat stress is suitable.
Key words: heat strain score index, heat stress, validity, reliability, screening
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