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هشداردهنده ی نصب شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای حمل مواد خطرناک
پیام حیدری -1سکینه ورمزیار -*,2چیا حکیمی -3ثنا شکری

1

svarmazyar@qums.ac.ir
تاریخ دریافت1395/3/24 :

تاریخ پذیرش1395/10/20 :

چکیده

مقدمه :با توجه به روند افزایش حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک ،در صورت بروز حادثه ،اولین گروه های حاضر
در محل وقوع ،گروه های امدادی (اورژانس ،هالل احمر و آتش نشان) می باشند .لذا هدف مطالعه ی حاضر بررسی
روایی و پایایی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم هشداردهنده ی نصب شده بر

روی ماشین های سنگین جاده ای می باشد.

روش کار :در ابتدا پرسشنامه ی چهار گزینه ای به وسیله منابع علمی و برگه های اطالعات ایمنی مواد طراحی شد.
سپس به منظور بررسی میزان روایی پرسشنامه از نظر  10نفر از متخصصین و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از

روش آزمون – بازآزمون توسط  20نفر از گروه های امدادی در فواصل زمانی دو هفته ای استفاده شد .نقطه ی برش
پرسشنامه نیز توسط منحنی ویژگی عملی گیرنده ( )ROCتعیین گردید.

یافته ها :میانگین سنی و سابقه کار شرکت کنندگان به ترتیب  32/42±2/57و  7/75±2/70سال به دست آمد.

نتایج همبستگی سؤاالت آزمون با یکدیگر نشان داد که آلفای کرونباخ به دست آمده  0/708می باشد و ثبات و
پایایی نمره های آزمون در طول زمان نیز نشان داد که همبستگی بین سواالت در سری اول دوم در سطح معناداری

قابل قبول است ( r=0/698با  .)P-value = 0/012بهترین مقدار نقطه ی برش پرسشنامه سنجش میزان آگاهی
کارکنان امداد و نجات با حساسیت  60درصد و ویژگی  50درصد (یک منهای ویژگی برابر  50درصد)18/5 ،

به دست آمد.

نتیجه گیری :پرسشنامه سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم هشداردهنده ی نصب شده بر
روی ماشین های سنگین جاده ای از نظر روایی و پایایی مورد تایید و استفاده از آن در مطالعات آینده از اعتماد و

اعتبار کافی برخوردار است.

کلمات کلیدی :پرسشنامه ،روایی ،پایایی ،عالیم هشداردهنده ،گروه های امدادی

 -1کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 -2استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 -3کاردان فوریت پزشکی ،مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ،قزوین ،ایران
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اعتبارسنجی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم

پیام حیدری -سکینه ورمزیار -چیا حکیمی -ثنا شکری

مقدمه

حمل و نقل جاده ای ،بیش از  95درصد

امدادی یکی از نهادهای عمومی است که وظیفه ی

که بخشی از آن مربوط به حمل و نقل مواد خطرناک

راستای آمادگی و کاهش اثرات نامطلوب حوادث

جابجایی ها در کشور را به خود اختصاص داده است

می باشد( .)1حمل و نقل مواد خطرناک یک مشکل

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

رو به رشد در سراسر جهان است( .)2با توجه به

موقعیت کشور ایران در منطقه و تردد باالی مواد
خطرناک از محورهای مختلف جاده ای و ریلی ،ایران
از جمله مناطق با ریسک باال در زمینه ی حمل مواد

خطرناک به شمار می آید .طی  8ماه اول سال 1390

امداد و نجات در حوادث و سوانح غیرمترقبه را در
غیرمترقبه بر عهده دارند( .)4زمانی که یک حادثه

در ارتباط با حمل و نقل مواد خطرناك رخ می دهد،
ممکن است بسیاري از مسافران و وسایل نقلیه در
ترافیک حاصل از این حادثه به دام افتاده و پیامد

حادثه را گسترش دهند ،از این رو آموزش مناسب
و آگاهی کامل گروه اعزام شده به محل حادثه

بیش از  6303هزار تن کاال از کشور ترانزیت شده

در خصوص اطالع از علت حادثه ،اقدامات ایمنی

طریق راه آهن انجام شده است که  30/6درصد آن

مواد شیمیایی و خطرات محیط زیستی آن ،نقش

که  91درصد آن از طریق جاده و  9درصد آن از

جلد  /7شماره  / 2تابستان 1396

را مواد سوختنی تشکیل دادند(.)3

در برابر مواد شیمیایی ،روش های دفع ضایعات
به سزایی داشته و از بروز بسیاری از حوادث با شدت

مواد خطرناک ،موادی هستند که موقع

باال جلوگیری می کند( .)5لذا با توجه به نیاز جامعه

حیوان و محیط زیست مضر میباشند که در ن ُه

نسبت به این موضوع و کاهش حوادث و خسارات

بارگیری ،جابهجایی ،تخلیه یا نگهداری برای انسان،
گروه طبقه بندی می شوند و ملموس ترین آن ها
حامل های مشخصی هستند که به وسیله ی تانکرها
حمل میشوند( .)3 ,1از سوی دیگر ،تصادفات

جاده ای امروزه به یکی از مهم ترین معضل های
کارشناسان حمل و نقل تبدیل شده است .تصادفاتی
که در زمان حمل و نقل مواد خطرناک روی می دهد
همواره از پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به یک
فاجعه بشری برخوردار است .عواقب شدید حوادث

حمل و نقل مواد خطرناک شامل مرگ و میر،

آسیب های جسمی ،تخلیه ساکنان یک منطقه،
خسارات مالی به اموال و دارایی ها ،فرسایش محیطی

و اختالالت ترافیکی است( .)1حوادث به طور

گسترده ای زندگی افراد را در سرتاسر جهان تحت
تاثیر قرار می دهد و ساالنه بودجه های قابل توجهی
از سوی نهادها صرف پیشگیری ،آمادگی و امداد

و اطالع از میزان آگاهی کارکنان گروه های امدادی

ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک ،هدف مطالعه ی

حاضر بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی سنجش
میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم

هشداردهنده ی نصب شده بر روی ماشین های
سنگین جاده ای حمل مواد خطرناک می باشد.
روش کار

به منظور طراحی پرسشنامه ،ابتدا سواالت

چهارگزینه ای از منابع و متون علمی مرتبط با

برنامه های ایمنی گروه های امداد جاده ای و

برگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی استخراج
شد .سپس به منظور بررسی روایی پرسشنامه

(نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا) ،از
لحاظ وضوح ،شفافیت ،مرتبط و ضروری بودن

سواالت چهار گزینه ای با هدف مطالعه ،در
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و نجات در مواجهه با حوادث می گردد .گروه های

اعتبارسنجی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم...

اختیار حداقل  10نفر از متخصصین قرار گرفت
تا نظر اصالحی خود را در خصوص هر یک از

پرسش های طراحی شده اعمال نمایند.

برای تعیین نمره کلی پرسشنامه به هر

پاسخ صحیح سواالت ،امتیاز  1و عدم پاسخ

یا پاسخ غلط امتیاز صفر تعلق گرفت که بازه

ضروری و غیر ضروری" انتخاب نمایند .سپس

براساس جواب ها ،نسبت روایی محتوا محاسبه
گردید .با توجه به اینکه مقدار  CVRبه تعداد
افراد پانل بستگی دارد ،در مطالعه حاضر براساس

قضاوت  10متخصص ،بزرگ تر و مساوی از 0/60

آگاهی کارکنان امداد و نجات نسبت به عالیم

هشداردهنده نصب شده بر روی ماشین های حمل

مواد خطرناک ،از منحنی ویژگی عملی گیرنده

(  )ROCاستفاده شد .در تست تشخیصی ،مجموع

نمرات همه ی موارد پرسشنامه ی سنجش

باشد ،اعتبار محتوای سوال قابل قبول است(.)6

ایمنی مواد خطرناک (گذراندن دوره آموزشی

شده برای هر سوال مساوی یا باالتر از 0/60

نمره کل پرسشنامه ،شاخص روایی محتوا ()CVI
نامیده می شود ،که میتواند به وسیله میانگین
کل سواالت باقی مانده از  CVRتعیین شود.

پذیرش آیتم ها بر اساس نمره ی  CVIباالتر از

 0/79خواهد بود (.)7

به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز

از روش آزمون – بازآزمون توسط  20نفر از

گروه های امدادی در فواصل زمانی دو هفته ای
استفاده شد( .)10-7با توجه به وجود  10پایگاه

گروه های امدادی در سطح شهر قزوین ،از هر
پایگاه  2نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند .این

پرسشنامه شامل دو بخش است .قسمت اول آن
شامل اطالعات دموگرافیک مانند سن ،جنس ،روز

کاری ،ساعت کاری ،سابقه کاری ،مدرک تحصیلی

و غیره می باشد و بخش دوم آن شامل  35سوال

 4گزینه ای در خصوص آشنایی افراد با برگه ی
اطالعات ایمنی مواد شیمیایی ،خطرات فیزیکی،

شیمیایی مواد ،اقدامات ایمنی و غیره میباشد.

متغیر تست و آموزش درباره عالیم هشداردهنده

یا عدم شرکت در دوره های آموزشی به صورت

صفر و یک) به عنوان متغیر حالت بررسی شدند،
سپس با استفاده از ماکزیمم حساسیت و ویژگی

منحنی  ،ROCنقطه ی برش پرسشنامه ی
سنجش میزان آگاهی کارکنان امداد و نجات

به دست آمد.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها

از روش های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار) و استنباطی (منحنی ویژگی عملی گیرنده،

آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون) با

نرم افزار  SPSSنسخه ی  18استفاده شد.
یافته ها

تعداد سواالت طرح شده در ابتدا  50سوال

بود که با توجه به نظر متخصصین (پانل خبرگان)

به  48سوال شامل  13سوال اطالعات دموگرافیک
و  35سوال اطالعات ایمنی مواد شیمیایی کاهش
یافت .سواالت آشنایی نسبت به مواد ناسازگار با

جلد  /7شماره  / 2تابستان 1396

در نظر گرفته شد .به بیان دیگر اگر  CVRمحاسبه

میزان آگاهی کارکنان امداد و نجات به عنوان

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

را براساس طیف سه قسمتی"ضروری ،مفید ولی

نقطه ی برش پرسشنامه ی سنجش میزان

پانل خبرگان متخصص خواسته شده تا هر سوال

بین  0-35متغیر می باشد .برای تعیین مقدار
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برای ارزیابی نسبت روایی محتوا ( ،)CVRاز

امتیاز کل با توجه به تعداد سواالت پرسشنامه

پیام حیدری -سکینه ورمزیار -چیا حکیمی -ثنا شکری

انواع مواد شیمیایی و روش های نظافت محیط

نتایج همبستگی سؤاالت آزمون با یکدیگر

انحراف معیار متغیرهای دموگرافیک و شغلی افراد

سواالت در آزمون – بازآزمون در سطح معناداری قابل

آلوده به مواد شیمیایی حذف شدند .میانگین و

156

و پایایی پرسشنامه در جدول  1ارایه شده است.

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

بر اساس نتایج این جدول ،میانگین سنی افراد

شرکت کننده  34/42±2/57سال گزارش شد.

قبول بود ( r=0/698با .)P-value =0/012

برای تعیین نقطه ی برش پرسشنامه سنجش

میزان آگاهی گروه های امدادی از منحنی راک

استفاده شد .در تست تشخیصی منحنی ،ROC

نتایج حاصل از نسبت روایی محتوای هر یک

بهترین مقدار نقطه ی برش سنجش میزان آگاهی

شاخص روایی محتوا ( )CVIسواالت باقی مانده،

ویژگی  50درصد (یک منهای ویژگی برابر 50

از سواالت پرسشنامه در جدول  2ارایه شده است.
 0/82به دست آمد ،که در حد قابل قبول بود.

کارکنان امداد و نجات با حساسیت  60درصد و

درصد) 18/5 ،به دست آمد (شکل .)1

ﺟﺪول .1اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺷﻐﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )(n=20
جلد  /7شماره  / 2تابستان 1396

جدول .1اطالعات دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه ()n=20

ﻣﺘﻐﻴﺮ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )درﺻﺪ(

ﺳﻦ )ﺳﺎل(

32/42±2/57

زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ

7/75±2/70

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري )ﺳﺎل(

0/0

ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ

25/00

ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

0/0

دﻳﭙﻠﻢ

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
دﻛﺘﺮي

33/3

41/7
0/0

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ

وﻳﮋﮔﻲ1 -
شکل  .1منحنی  ROCپرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امداد و نجات

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻨﺤﻨﻲ  ROCﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
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مورد مطالعه در این پژوهش جهت بررسی روایی

(آلفای کرونباخ) 0/708 ،به دست آمد .همبستگی بین

اعتبارسنجی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم...

جدول  .2نسبت روایی محتوای هر یک از سواالت باقی مانده پرسشنامه

ردﻳﻒ

ﺳﻮاﻻت

3
4
5

د1 -

اﻟﻒ4 -

ب3 -

ج2 -

اﻟﻒ -ﺧﻄﺮ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي

ب -ﺧﻄﺮ آﺗﺶﮔﻴﺮي

ج -ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﺳﻼﻣﺘﻲ(

اﻟﻒ -رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ

ب -رﻧﮓ آﺑﻲ

ج -رﻧﮓ زرد

ﻣﺮﺑﻊ رﻧﮓ آﺑﻲ در ﻟﻮزي ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪامﻳﻚ از ﺧﻄﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ؟
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺷﺘﻌﺎل در ﻟﻮزي ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺪام رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد؟

د -رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ

ﻣﺮﺑﻊ رﻧﮓ زرد در ﻟﻮزي ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪامﻳﻚ از ﺧﻄﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ -ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ

ب -ﺧﻄﺮ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي

ج -ﺧﻄﺮ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ)ﭘﺮﺗﻮزا(

ﺧﻄﺮات ﺧﺎص در ﻟﻮزي ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺪام رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد؟
ب -رﻧﮓ آﺑﻲ

اﻟﻒ -رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ

د -ﺧﻄﺮ ﺧﺎص

د -ﺧﻄﺮ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
د -رﻧﮓ زرد

ج -رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ اﺳﺖ؟
7

0/8
0/8
1
0/8
1

0/8
اﻟﻒ-

ب-

ج-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد آﺗﺶﮔﻴﺮ اﺳﺖ؟

د-

1

8
اﻟﻒ-

ب-

د-

ج-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ؟
1

9
اﻟﻒ-

د-

ج-

ب-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ؟
0/8

10
اﻟﻒ-

ب-

ج-

د-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ؟
1

11
اﻟﻒ-

ب-

ج-

د-

جلد  /7شماره  / 2تابستان 1396

6

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺪدي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮزي ﺧﻄﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﭼﻪﻗﺪر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
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2

 Material Safety Data Sheetورﻗﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد( ﻛﺪام ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
ب -ﺑﺮﮔﻪي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد
اﻟﻒ -ﺑﺮﮔﻪي اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد
د -ﺑﺮﮔﻪي اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮاد
ج -ﺑﺮﮔﻪي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد

0/6
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1

ﻧﺴﺒﺖ
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا

پیام حیدری -سکینه ورمزیار -چیا حکیمی -ثنا شکری

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك اﺳﺖ؟
1

12

158

ج-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ )ﭘﺮﺗﻮزا( اﺳﺖ؟

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

1

13
اﻟﻒ-

د-

ج-

ب-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ؟
0/8

14
اﻟﻒ-

د-

ج-

ب-

در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎنزا اﺳﺖ؟
1

15
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ب-

اﻟﻒ-

16
17
18
19
20

د-

ج-

اﺣﺘﻴﺎط ) (Cautionدر ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك،ﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ -ﻗﺮﻣﺰ

ب -آﺑﻲ

ج -ﻧﺎرﻧﺠﻲ

اﻟﻒ -ﻗﺮﻣﺰ

ب -آﺑﻲ

ج -ﻧﺎرﻧﺠﻲ

اﻟﻒ -ﻗﺮﻣﺰ

ب -آﺑﻲ

ج -ﻧﺎرﻧﺠﻲ

اﻟﻒ -ﻗﺮﻣﺰ

ب -آﺑﻲ

ج -ﻧﺎرﻧﺠﻲ

د -زرد

اﻟﻒ -ﭘﻮﺳﺘﻲ

ب -ﮔﻮارﺷﻲ

ج -اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ

د -ﭼﺸﻤﻲ

ﻫﺸﺪار) (Warningدر ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

د -زرد

ﺗﻮﺟﻪ ) (Noticeدر ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺨﺎﻃﺮه) (Dangerدر ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ راه ورود ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﻴﺴﺖ؟

دﻟﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭼﻴﺴﺖ؟
21

22

د -زرد

اﻟﻒ -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ راﻧﻨﺪه ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ

ب -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ

ج -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺑﻴﻦ ﺟﺎدهاي

د -ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

د -زرد

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ از واژه ﺧﺒﺮي زﻳﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ -ﻫﺸﺪار

ب -اﺣﺘﻴﺎط

ج -ﺗﻮﺟﻪ

د -ﻣﺨﺎﻃﺮه

1
0/8
0/8
0/8
0/6

0/8

0/8

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮد ،ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ از واژه ﺧﺒﺮي
23

24

1

زﻳﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ -ﻫﺸﺪار

ب -اﺣﺘﻴﺎط

ج -ﺗﻮﺟﻪ

د -ﻣﺨﺎﻃﺮه

اﻟﻒ -ﻫﺸﺪار

ب -اﺣﺘﻴﺎط

ج -ﺗﻮﺟﻪ

د -ﻣﺨﺎﻃﺮه

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ از واژه ﺧﺒﺮي زﻳﺮ اﺳﺖ؟

0/8
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اﻟﻒ-

ب-

د-

اعتبارسنجی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم...

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻢ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﭼﻴﺴﺖ؟
25

اﻟﻒ -ارﺟﺎع ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ

ب -ﺷﺘﺸﻮي ﭼﺸﻢ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﻴﻘﻪ

ج -ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰ و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

د-ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﻗﻴﻖﺗﺮ

0/6

26

د -ﺟﻤﻊآوري ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي دﻓﻊ

اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺎس ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
27

اﻟﻒ -ارﺟﺎع ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ
ج -ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻟﺒﺎسﻫﺎي آﻟﻮده و ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل
ﺗﻤﻴﺰ و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ب -ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻟﺒﺎسﻫﺎي آﻟﻮده از ﺑﺪن و ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ
آﻟﻮده ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن
د-ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻟﺒﺎسﻫﺎي آﻟﻮده از ﺑﺪن و ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ آﻟﻮده
ﺑﺎ آب

0/8
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اﻟﻒ -ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻧﮕﻪداري
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در آن ﻣﺤﻴﻂ
ج -ﻣﻪﭘﺎﺷﻲ ﻛﺮدن ﻫﻮا ﺑﺎ ﻗﻄﺮات آب

ب -ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ

0/6

159

اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮردن و ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
28

اﻟﻒ -ارﺟﺎع ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ

ج -وادار ﻛﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ

ب -دادن  2ﻟﻴﻮان آب ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و وادار ﻛﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ

0/8

د -دادن  2ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و وادار ﻛﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ

29

اﻟﻒ -اﺣﻴﺎي ﻗﻠﺒﻲ – رﻳﻮي
ج -اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن

ب -رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ ﻫﻮاي آزاد و دادن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ
د -اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺧﻨﻚ

0/8

اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)زﻳﺴﺖﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ( در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ،ﻛﺪام ﻣﻮرد را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد؟
30

اﻟﻒ -رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ب -ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ج -اﺛﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ آبزﻳﺎن

د -اﺛﺮ ﻣﻮﺗﺎژن و ﺗﺮاﺗﻮژن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

0/8

ﺷﻴﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻪداري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ،ﻛﺪام ﻣﻮرد را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد؟
31

اﻟﻒ -اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ج -ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ب -ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
د -اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزاد

0/6

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻃﻔﺎي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ )ﮔﺮوه  (Aﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ؟
32

اﻟﻒ -ﻛﻒ
ج -ﭘﻮدر

ب -آب
د -دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

0/8

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻃﻔﺎي روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ )ﮔﺮوه  (Fﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ؟
33

اﻟﻒ -ﻛﻒ
ج -دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

ب -آب
د -ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب

0/8

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﺣﺘﺮاق )ﮔﺮوه  (Bﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ؟
34

اﻟﻒ -ﻛﻒ
ج -ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب

ب -دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
د -آب

0/8

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﮔﺮوه  ( Eﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ؟
35

اﻟﻒ -دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
ج -ﻛﻒ

ب -آب
د -ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب

0/6
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اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
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اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻧﺸﺘﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭼﻴﺴﺖ؟

پیام حیدری -سکینه ورمزیار -چیا حکیمی -ثنا شکری

بحث

نقش و اهمیت حمل و نقل مواد خطرناک در

هم چنین ضریب همبستگی پیرسون درون خوشه ای

ابزار مناسب در جهت سنجش و ارزیابی آگاهی افراد

 0/7بود .ثبات و پایایی نمره های آزمون در طول زمان

زندگی روزمره ،دلیل محکمی برای دستیابی به

نسبت به این موضوع مهم و اساسی می باشد .یکی از

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

مشاغل مهم و ویژه در مباحث مربوط به حمل و نقل

مواد خطرناک ،آتش نشانی ،اورژانس و هالل احمر

می باشد که به دلیل شرایط خاص کاری در مواجهه

با حوادث ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک هستند.
مطالعه ی آگاهی این افراد نسبت به واکنش در مقابل

این حوادث و شرایط اضطراری ناشی از آن بسیار

حایز اهمیت می باشد.

که از طریق تست بازآزمایی محاسبه گردید ،نزدیک
نیز نشان داد که همبستگی بین سواالت در سری اول
و دوم مورد قبول می باشد .بنابراین پرسشنامه ی

طراحی شده ی

سنجش میزان آگاهی کارکنان

امدادی نسبت به عالیم هشداردهنده ی نصب شده

بر روی ماشین های سنگین جاده ای حمل مواد
خطرناک دارای روایی و پایایی مطلوبی می باشد و
استفاده از آن در مطالعات آینده از اعتبار و اعتماد

الزم برخوردار است .یافته های مطالعه ی میرحقی
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در کشور ما مطالعات بسیاری در زمینه ی

و همکاران در خصوص میزان آگاهی پرستاران

و اقدامات فوری در مقابل این حوادث صورت نگرفته

پرسشنامه ی چهارگزینه ای با گزارش آلفای کرونباخ

حوادث ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک و مقابله
است ،به همین دلیل مطالعه ای برروی این موضوع

از طرف محقق انجام شد .نتیجه ی آن دستیابی
به پرسشنامه ای در جهت سنجش و بررسی میزان

آگاهی کارکنان امداد نسبت به عالیم هشداردهنده ی

نصب شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای

می باشد.

بخش اورژانس درباره ی تریاژ بیمارستانی توسط
 0/87و ضریب همبستگی  0/6با نتایج حاصل از این
مطالعه هم سو میباشد( .)11هم چنین نتایج حاصل از
این مطالعه با یافته های مطالعه ی مرادیان و همکاران

با عنوان بررسی میزان آگاهی و رضایتمندی مردم
شهرستان شیراز از مراکز اورژانس  115در سال

 1389با گزارش آلفای کرونباخ 0/74هم خوانی

طبق نظر متخصصین از بین  50سوال مورد

دارد( .)12در مطالعه ی انجام شده دیگر توسط

بررسی میزان آگاهی تشخیص داده شدند .دو سوال

و نگرش هنر آموزان گواهینامه رانندگی درخصوص

بررسی 48 ،سوال پرسشنامه ضروری و مناسب با
دیگر نیز به علت غیرمرتبط بودن و پایین بودن نسبت

روایی محتوا ،حذف شدند .نمره کل پرسشنامه یا
شاخص روایی محتوا که مرتبط بودن سواالت با
عنوان تحقیق می باشند ،نیز تاییدکننده ارتباط
سواالت با موضوع مورد بررسی است.

پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ در

تمامی عوامل تاثیرگذار باالی  0/7به دست آمد که

بیانگر اطمینان به پاسخ افراد و ثبات درونی سواالت

جویباری و همکاران با عنوان سنجش میزان آگاهی
اقدامات اولیه پزشکی براي مصدومین جاده اي نیز
آلفای کرونباخ گزارش شده  0/86می باشد که در

مقایسه با مطالعه ی حاضر بیانگر پایایی بیش تر
پرسشنامه ی فوق الذکر است( .)13پایایی بیش تر
مطالعات میرحقی و همکاران ،جویباری و همکاران

نسبت به مطالعه ی حاضر می تواند به دلیل اختالف

در تعداد نمونه ،گروه هدف و موضوع مورد بررسی
باشد.
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طراحی شده و پایایی مطلوب پرسشنامه است.

اعتبارسنجی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به عالیم...

در منحني راک هر چه منحني به گوشه چپ

جنبه ها هم چون ایمنی راه ها و ماشین آالت را در

آنجا ميزان مثبت واقعي (حساسیت) "يک" و ميزان

سایر گروه های خدماتی و امدادرسان هم چون پلیس

نمودار نزديک تر باشد ،صحت آن بيش تر است زيرا در

که با توجه به سطح زیرمنحنی  0/635نقطه برش /5
یک از افراد از این عدد کوچک تر باشد میزان آگاهی

کم بوده و مقادیر باالتر از آن بیانگر میزان آگاهی باال

نسبت به عالیم هشداردهنده می باشد.

کاهش تعمیم پذیری نتایج به دست آمده از این
مطالعه به کل جمعیت امداد رسان گردد.
نتیجه گیری

با توجه به نتايج به دست آمده در ارتباط با

از جمله نقاط قوت این پرسشنامه می توان به

بررسي روايي و پايايي پرسشنامه سنجش میزان

بخش های عملیاتی در طراحی سواالت پرسشنامه و

پرسشنامه ی مذکور طبق نظر متخصصین به دلیل

نظرسنجی از کارکنان گروه های امدادی شاغل در

این مساله نقش به سزایی در مشارکت گروه هدف در
تکمیل پرسشنامه و کاهش میزان خطا در پاسخ دهی

به سواالت دارد.

از مهم ترین نقاط ضعف و محدودیت های

این مطالعه می توان به بررسی جنبه های ایمنی
و بهداشتی مربوط به عالیم هشداردهنده اشاره
نمود ،در حالی که پرسشنامه ی طراحی شده سایر

HSE in the critical arteries, industry and urban
management; 2013; Tehran.

مرتبط بودن موارد یا سواالت پرسشنامه با هدف
مورد نظر ،قابلیت سنجش میزان آگاهی کارکنان در

خصوص عالیم هشداردهنده در ماشین های سنگین
را داشته و کلیه ی سواالت عالوه بر ثبات درونی و
اعتماد باال ،از همبستگی نسبتاً خوبی در فواصل زمانی

متوالی برخوردار می باشد .لذا پرسشنامه ی فوق الذکر
به عنوان ابزاری روا و پایا در کارهای تحقیقاتی آتی در

ایران از قابلیت اعتبار و از اعتماد کافی برخوردار است.
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Abstract
Introduction: Given the increase of road transportation of dangerous materials, if an accident occurs, the first
groups that present at the scene are rescue groups (emergency، red crescent and firefighters). The aim of this
study was to investigate the validity and reliability of the questionnaire assessing level of knowledge in the
rescue personnel regarding warning signs mounted on the road heavy machinery.
Material and Method: Firstly, a multiple-choice questionnaire was designed using the literature and material
safety data sheets (MSDS). Validity of the questionnaire was examined using the viewpoints of 10 experts. The
reliability of the questionnaire was assessed using test-retest in 20 subjects of the rescue groups in two-week
intervals. The cut point of the questionnaire was determined by the Receiver Operating Characteristic (ROC).
Result: The mean of age and work experience of the participants was 32.42 ± 2.57 and 7.75 ± 2.70. The results
of correlation between the questions of the test showed that Cronbach’s alpha is 0.708. Also, the stability
and reliability of test scores over time showed that the correlation between the questions in the first and
second series was significance at acceptable level (r=0.698 with P-value=0.012(. The best value of cut point
in the questionnaire of knowledge in the rescue personnel as obtained 18.5, with the sensitivity of 60% and
specificity of 50%.
Conclusion: The validity and reliability of the knowledge assessment questionnaire in the rescue personnel
were confirmed regarding the warning signs mounted on the road heavy machines; therefore, it can be used in
the future studies.
Key words: Questionnaire, Reliability, Validity, Warning Signs, Rescue Groups
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