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مرجان فیروزه ،2امیر کاوسی دوالنفر ،1ساجده حسنزاده
چکیده

روشبررسی :این مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 104نفر از کارگران صنایع رنگ و نساجی اجرا شد .پرسشنامۀ
یوروکوئست اصالح شده به روش استاندارد ترجمه -باز ترجمه به زبان فارسی ،ترجمه و برای بررسی روایی محتوایی ،روایی
همگرا ،سازگاری درونی و تکرارپذیری پرسشنامه ،به ترتیب از شاخص  ،CVIضریب همبستگی پیرسون ،ضریب آلفای کرونباخ
و بازآزمایی استفاده شد .برای بررسی روایی همگرا ،نتایج حاصل از پرسشنامه ،با نتایج آزمون خالصه معاینه وضعیت روانی
( )MMSEو پرسشنامۀ چند بعدی خستگی ( )MFIمورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج :بررسی همبستگی بین پرسشنامۀ یوروکوئست اصالح شده با آزمون  MMSEو پرسشنامۀ  MFIبه ترتیب مقادیر ضرایب
همبستگی پیرسون -0/64و  0/44را نشان داد که بیانگر همبستگی معنیدار زیاد معکوس بین این پرسشنامه با آزمون MMSE
( ،)P>0/002و همبستگی متوسط مستقیم با پرسشنامۀ  (P>0/002( MFIاست .در بررسی شاخص روایی محتوا ( )CVIو
ضریب همبستگی درونگروهی ( )ICCبه ترتیب مقادیر  ≤0/91و  0/11به دست آمد ،که قابل قبول بود .ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامۀ نهایی ( ) 0/64محاسبه شد.
نتیجهگیری :نسخۀ فارسی پرسشنامۀ یوروکوئست اصالح شده ابزاری کارا برای ارزیابی اثرات عصبی و روانی ناشی از مواجهه با
حالل آلی در کارگران ایرانی است.
واژههای کلیدی :حالل آلی ،پرسشنامۀ یوروکوئست اصالح شده ،عوارض عصبی و روانی ،روایی ،پایایی
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مقدمه :پرسشنامۀ اصالح شده یوروکوئست جهت ارزیابی اثرات عصبی و روانی ناشی از مواجهه با حالل آلی استفاده میشود .این
مطالعه با هدف ترجمه ،اعتبار سنجی و اعتمادیابی پرسشنامه یوروکوئست اصالح شده به منظور کاربردپذیری آن در ایران انجام
شده است.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i4.5876

بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ عالئم نوروتوکسیک

 49بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ عالئم نوروتوکسیک یوروکوئست

روش بررسی
پرسشنامۀ یوروکوئست دارای  94سوال در خصوص
شکایات تجربه شده در طول  21ماه گذشته است که 4
حیطه شامل :عالئم نورولوژیک (سؤاالت ،)2-4عالئم
سایکوسوماتیک (سؤاالت ،)9-24عالئم خلقوخوی
(سؤاالت ،)24-11حافظه و تمرکز (سؤاالت،)19-16
خستگی (سؤاالت ،)11-90اختالالت خواب (سؤاالت-94
 )92را ارزیابی میکند .این پرسشنامه بر مبنای مقیاس
لیکرت چهار درجهای شامل هرگز ،گاهی اوقات ،معموالً،
غالبا است که به ترتیب نمرۀ صفر تا  9را به خود اختصاص
میدهند ،دامنۀ نمرات بین صفر تا  201و کسب نمرۀ باالتر،
نشانۀ عالئم نوروتوکسیک بیشتر در فرد است (.)20
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پرسشنامۀ عالئم نوروتوکسیک یوروکوئست )EQ:
) Multidimensional Fatigue Inventoryدر سال 2111
توسط یک گروه از محققان و پزشکان از فنالند ،آلمان،
انگلستان ،ایتالیا ،هلند ،سوئد و ایاالت متحده طراحی شده
است ( ،)6و پرسشنامۀ اصالح شده  ،EQجهت ارزیابی اثرات
عصبی و روانی ناشی از مواجهه با حالل آلی استفاده میشود
( .)1یکی از ویژگیهای مهم پرسشنامه مفید بودن آن پس
از ترجمه به زبانهای گوناگون و برای فرهنگهای مختلف
است .پرسشنامۀ اصلی به زبان انگلیسی طراحی شده است
که در حال حاضر در بیش از  20زبان مختلف در دسترس
است (.)22
پرسشنامۀ عالئم نوروتوکسیک یوروکوئست تا به حال به
زبانهای متعددی ترجمه شده ،و در بسیاری از کشورها
مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما تاکنون ترجمهای از آن به
زبان فارسی صورت نگرفته است .با توجه به این نکته که
برخی کلمات در فرهنگهای گوناگون معانی و مفاهیم
مختلفی را در بردارد ،تطابق میان فرهنگی برای رساندن
مقصود اصلی طراحان پرسشنامه ضروری مینمود ،این مقاله
روش ارزیابی روایی زبانشناختی ،سازگاری درونی و
تکرارپذیری ترجمۀ فارسی پرسشنامۀ  EQاصالح شده را با
استفاده از استانداردهای بینالمللی موجود ،در کارگران در
معرض مواجه با حاللهای آلی را بررسی کرده است تا بتوان
از آن به عنوان ابزاری کارا و کمهزینه در تحقیقات سالمت
شغلی و مراقبتهای بهداشتی و نیز غربالگری عوارض
عصبی -شناختی ناشی از مواجهه با حالل آلی استفاده شود.
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مقدمه
حاللها ،جزو مواد آلی ساده هستند که در دمای اتاق
مایعند و در شرایط جوی استاندارد ،واکنشزا و قادر به حل
دامنۀ وسیعی از مواد در خود هستند .استنشاق راه اصلی
جذب آن در مواجهات شغلی است ،با این حال ،جذب
پوستی نیز زمانی اهمیت مییابد که حالل مایع در تماس
با پوست قرار گیرد و در این حالت بیشترین جذب مربوط
به حاللهایی با فشار بخار پائین مثل گلیکول اترها است
( .)2محل تجمع حاللها در بدن ،بافتهای غنی از چربی
مانند سیستم عصبی ،کبد و نیز اعضایی با جریان خون باال
مانند عضالت اسکلتی و قلب است .آثار سوء حالل بر بدن،
تحت تأثیر مکانیسم عمل حالل ،بستگی به ساختار آن،
غلظت تماس ،سمیت ،میزان فرار بودن و همچنین میزان
فعالیت جسمی فرد در زمان مواجهه دارد (.)1-4
امروزه فرآیندهای شیمیایی یا فنی متعددی در صنعت
بر پایۀ ویژگیهای خاص حاللهای آلی تکیه دارد ،که از
جمله میتوان به صنعت چاپ ،تولید مواد شوینده ،صنعت
تولید رنگ ،ساخت اسباب بازی ،پالستیک سازی ،تولید
فیلم عکاسی و تولید چسب اشاره نمود .مخلوطهای
هیدروکربنی اجزای تشکیل دهندۀ بسیاری از محصوالت از
جمله :رنگ ،چسب ،جوهرچاپ ،پولیش کفش ،واکس،
تمیزکنندههای چربی ،سوخت و ...هستند (.)9-4
یکی از عوارض نامطلوب مواجهه با حالل ،آنسفالوپاتی
مزمن)  (chronic solvent encephalopathyاست .با توجه
به بهبود فرایندهای کاری و کیفیت محصوالت سطح
مواجهه با حاللها در کشورهای صنعتی نسبت به گذشته
کاهش یافته است .با این حال حدود یک سوم کارگران در
برخی از مراحل زندگی کاری خود در معرض مواجهه با
حاللها قرار دارند .همراه با کاهش میزان مواجهه ،شناسایی
اختالالت شناختی مربوط به  CSEبسیار مورد توجه قرار
گرفته است .عالئم و نشانههای ناشی از مواجهه با حالل در
ابتدا قابل برگشت هستند؛ اما با گذشت زمان و افزایش
میزان مواجهه ،این عالئم حتی با قطع مواجهه ،پایدار و غیر
قابل برگشت میشوند .بیماران مبتال به  ،CSEمشکالت
حافظه در خصوص حوادث اخیر ،حواس پرتی و کندی در
حین انجام فعالیت ،خستگی ،مشکالت خواب،
تحریکپذیری و خلق وخوی ناپایدار را گزارش کردهاند.
همراه با شکایت از موارد ذکر شده ،طیف وسیعی از عالئم
عصبی و روان تنی نیز شایع است (.)9
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معرف تعداد متخصصینی است که گزینۀ مهم و
مرتبط را برای هر سؤال انتخاب نمودهاند و معرف تعداد
کل متخصصین است.
معادلۀ ( )1روش محاسبه شاخص روایی محتوا:
∑

= CVI

 :تعداد آیتمهای مانده
در مرحلۀ چهارم ،به منظور آزمون تکرارپذیری ،در
مطالعهای مقدماتی پرسشنامه بین  10نفر از کارگران
کارخانۀ رنگ که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند
(جدول  )2و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند ،پس از
اخذ رضایتنامۀ مکتوب از آنان ،توزیع شد .پرسشنامۀ
مذکور مجدداً بعد از یک هفته به افراد قبلی داده شد و با
استفاده از روشهای بازآزمایی ( )test-retestو شاخص ICC:
) )Intera-class Correlationپایایی آزمون با استفاده از
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پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی و از نوع مقطعی بوده
که در سال  2914انجام گرفته است .در فاز اوّل این مطالعه،
ترجمۀ پرسشنامۀ یوروکوئست اصالح شده به زبان فارسی،
بررسی روایی زبان شناختی و محتوایی و همچنین پایایی
آن صورت گرفته است .فاز دوم شامل انتخاب تصادفی افراد
براساس معیارهای ورود به مطالعه (جدول  )2و تعیین
همبستگی بین نتایج حاصل از این پرسشنامه با دو آزمون
خالصه معاینه وضعیت روانی (  )Coordinator( ) MMSEو
چند بعدی خستگی()Content Validity Ratio( (MFI
برای تعیین روایی همگرا بوده است .مشروح مراحل فوق در
ذیل بیان شده است.
به عنوان اوّلین قدم در اجرای مطالعه حاضر و انجام
مرحلۀ روایی زبانشناختی نسخۀ اصلی پرسشنامه پس از
کسب اجازه از طراح پرسشنامه با استفاده از روش استاندارد
 Backward-Forwardاز زبان انگلیسی به فارسی ترجمه
گردید ( .)21-24در این روش ابتدا نسخۀ اصلی پرسشنامه
توسط دو مترجم مستقل به صورت همزمان از زبان
انگلیسی به فارسی ترجمه شده ،سپس این نسخهها مجدداً
توسط دو مترجم مستقل از مترجمان مرحله نخست به زبان
انگلیسی برگردانده شد و در نهایت یک نفر به عنوان
هماهنگ کننده (test-( )CVI: Content Validity Index
 )retestبا کنار هم قرار دادن ترجمههای فارسی و انگلیسی
به دست آمده ،ویرایش فارسی پرسشنامۀ یوروکوئست
اصالح شده را تهیه کرد .مرحله دوم ،انتخاب الگو برای
تعیین روایی محتوایی بود .به منظور تعیین روایی محتوای
از روش الوشی ( )2194که یک روش پرکاربرد برای
سنجش اعتبار محتوا است ،استفاده شد .این روش میزان
موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص «مناسب یا
اساسی بودن» یک گویۀ خاص را اندازهگیری میکند .الوشه
پیشنهاد کرده است که هر گویه یا پرسش به مجموعهای از
ارزیابان یا داوران داده شود و از آنها پرسیده شود که آیا
گویۀ مورد نظر برای سنجش سازۀ مورد نظر «اساسی یا
سودمند» هست یا نه؟ طبق نظر الوشه ،اگر بیش از نیمی از
ارزیابان یا داوران بیان داشتند که آن گویه «اساسی یا
سودمند» است ،آن گویه دست کم از مقداری اعتبار محتوا
برخوردار است .هر چه میزان موافقت ارزیابان یا داوران با
«اساسی یا سودمند بودن» یک گویه معین باالتر باشد،
سطح اعتبار محتوا باالتر است و کدگذاری پاسخ اعضا به
شرح -E :ضروری ) –U، (Essentialمفید اما

غیرضروری) (Useful but not essentialو  –Nغیرضروری
 .(Not necessaryانجام میشود .مرحله سوم ،شناسایی
اعضای هیأت ارزیابی کننده برای تعیین روایی بود .معموالً
اعضای گروه هیأت ارزیابی کننده روایی بایستی از
متخصصانی تشکیل شوند که در حوزۀ دامنۀ محتوایی
پرسشنامه فعالیت داشته باشند تا امکان قضاوت دقیق و
صحیح فراهم شود .روش پیشنهادی الوشی حداقل تعداد
اعضا را  4نفر اعالم میکند؛ اما در مطالعۀ حاضر از اعضای
بیشتری استفاده شد ،چرا که این عمل سبب افزایش قابلیت
اطمینان نتایج میشود (الوشی .)2194تعداد  6نفر بر این
اساس انتخاب شدند که دو برابر حداقل تعداد پیشنهادی
الوشی است و با سطح اطمینان بیشتری به توافق آرای
مورد نیاز و دستیابی به ضریب اعتبار بیشتر از  0/4همراه
است .این مقداری است که توسط چادویک و همکاران
( )2164به عنوان حداقل ضریب اعتبار تجزیه و تحلیل
روایی پذیرفته شده است ( .)29به طور حضوری ،تلفنی و یا
از طریق رایانامه با اعضای هیأت ارزیاب که شامل  4پزشک
عمومی 2 ،متخصص مغز و اعصاب و  2متخصص طب کار
بود ،ارتباط برقرار شد و نهایتاً پس از تکمیل و طبقهبندی
نظرات به دست آمده ،نسبت روایی محتوا ( CVR: Class
 )Correlation Ratioو شاخص روایی محتوا ()CVI
محاسبه شد .معادالت زیر بدین منظور به کار برده شد:
معادلۀ( )2روش محاسبۀ شاخص نسبت روایی محتوا :
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معیارهای ورود به مطالعه
داشتن حداقل مدرک تحصیلی سوم
راهنمایی

داشتن حداقل سابقه کاری  4سال در شغل
کنونی

معیارهای خروج از مطالعه
داشتن بیماری های قلبی  -عروق و تنفسی
ابتال به بیماریهای روانپزشکی یا نورولوژیک که سبب اختالل شناختی شود مثل دمانس ،افسردگی،صرع...،
ابتال به عقب ماندگی ذهنی یا اختالل در یادگیری قابل توجه
سابقه جراحی مغز
اعتیاد به الکل
سابقه ضربه به سر همراه با از دست رفتن هوشیاری به مدت بیش از دو ساعت
سابقه مصرف داروهای روانگردان ،مسکن و خواب آور مثل نورولپتیک ،بنزودیازپین  ،ضدافسردگی ،ضدتشنج و
اوپیوئید
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جدول .2معیارهای ورود و خروج از مطالعه
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نرمافزار آماری  SPSS 21تعیین شد .در مرحلۀ پنجم و
پایانی مطالعه ،فرم نهایی شده پرسشنامۀ  EQتوسط  104نفر از
کارگران مرد کارخانجات رنگ ( 209نفر) و نساجی ( 209نفر)
به ترتیب به عنوان گروه مورد و شاهد تکمیل شد ،با توجه به
مطالعات گذشته و عدم وجود نقطه برش برای مقایسۀ نمرۀ
کسب شده از پرسشنامۀ  EQتوسط افراد ،میانگین نمرات
کارگران در گروه شاهد به عنوان مرز داشتن اختالل در نظر
گرفته شده است ،در این مرحله نیز نمونهگیری به صورت ساده
تصادفی بود و افرادی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند،
پس از اخذ رضایتنامه مکتوب انتخاب شدند .افراد در گروه
شاهد پس از همسانسازی از لحاظ ویژگیهای دموگرافیک و
 IQبه مطالعه وارد شدند .برای بررسی روایی همگرای
پرسشنامۀ  ،EQآزمون  MMSEو پرسشنامۀ  MFIنیز در آنان
بررسی شد.
آزمون  MMSEیک پرسشنامۀ کمک بالینی شناخت
وضعیت روانی است که به عنوان یک مقیاس عملکرد
شناختی بوفور استفاده میشود ( .)26در سالهای اخیر این
پرسشنامه در ایران نیز اعتبار سنجی و اعتمادسنجی شده
است ( MMSE .)21شامل  22سری از مجموعه پرسش و
پاسخ برای ارزیابی  22مقوله شامل بر :آگاهی به زمان،
مکان ،محفوظات ،توجه و محاسبه ،یادآوری ،نامگذاری،
تکرار ،درک مطلب ،خواندن ،نوشتن و ترسیم کردن است.
ارزیابی جهتیابی در مجموع با  20امتیاز ،ثبت حافظه در
مجموع با  9امتیاز ،توجه و شمارش در مجموع با  4امتیاز،
بخاطر آوردن در مجموع با  9امتیاز و زبان در مجموع با 1
امتیاز است و اگر شخص به تمام پرسشها پاسخ درست
داده باشد حداکثر  90نمره به دست میآورد ( .)24نمرۀ به
دست آمده از  MMSEبا ناکارآمدی ذهنی که توسط
ابزارهای نوروبیولوژیکی تشخیص داده شده است ،همسو
است .به عنوان مثال نمرۀ باالی  MMSEبا نتایج PET
اسکن از شدت آلزایمر همخوانی دارد و نتایج حاصل از

 SPECTو  MRIنیز این نتایج را تأیید میکنند و در مطالعۀ
دیگری سیتیاسکن ،کاهش حجم لوب گیجگاهی را در
افراد با نمرۀ باالی  MMSEتأیید کرده است ( .)10به منظور
بررسی نتایج حاصل از این آزمون با توجه به هنجار جامعه
بر اساس سن و سطح تحصیالت افراد شرکت کننده در این
مطالعه امتیاز  11به عنوان مرز داشتن اختالل در نظر گرفته
شد(.)12
پرسشنامۀ  MFIبرای نخستین بار توسط اسمتس در
سال  2114ارائه شد ( .)11در ایران نیز این پرسشنامه به
فارسی ترجمه و پایایی و روایی آن نیز تأیید شد .)19( .این
پرسشنامۀ استاندارد به عنوان یکی از جامعترین و
کاملترین ابزار سنجش خستگی است و با ارزیابی پنج بعد،
خستگی عمومی ،خستگی جسمانی ،کاهش فعالیت ،کاهش
انگیزه و خستگی ذهنی ،درک عمیقتر و دقیقتری از میزان
خستگی فرد فراهم میکند .پرسشنامۀ  MFIشامل  10گویه
است که براساس مقیاس لیکرت (از  =2بله کامالً درست
است تا  =4خیر کامالً غلط است) امتیازدهی میشود ،که در
نهایت جمع امتیازات باالتر ،حاکی از خستگی بیشتر فرد
است .در این مطالعه حاضر برای مقایسۀ صحیح بین دو
پرسشنامۀ یوروکوئست اصالح شده و  ،MFIمیانگین امتیاز
کل حاصل از پرسشنامۀ مذکور با میانگین امتیاز کسب شده
در زیر مقیاس خستگی یوروکوئست اصالح شده مورد
مقایسه و جهت ارزیابی همبستگی ،مورد آنالیز قرار گرفت.
تعیین روایی همگرا و سازگاری درونی پرسشنامه به ترتیب
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای
کرونباخ با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 21صورت
پذیرفت.
با توجه به این مطلب که مطالعه حاضر در سال 2914
صورت گرفته و دریافت کد اخالقی الزامی نداشته است،
لذا در این مقاله کد اخالق قید نگردیده است.
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است .بررسی نتایج در این زمینه نشان داد که میانگین و
انحراف معیار سن افراد در گروه مورد (99/9 ± 4/14
سال) و در گروه شاهد ( 94/4 ± 4/99سال) بود .میانگین
و انحراف معیار میزان تحصیالت به ترتیب در گروه مورد و
شاهد برابر ( 22 ± 4/1سال) و ( 22/4 ± 4/2سال) به
دست آمد ،همچنین میانگین و انحراف معیار شاخص تودۀ
بدنی افراد در گروه مورد ( )14/4 ± 1/1 kg/m2و در گروه
شاهد ( )14/4 ± 9/4 kg/m2و نمرۀ بهرۀ هوشی اکثر افراد
در گروه مورد و شاهد ما بین  10 -220به دست آمد که
معادل هوش متوسط بود.
بررسی نتایج حاصل از آزمونهای شناختی
 MMSE ،EQ34و آزمون سنجش خستگی  MFIبین دو
گروه مورد و شاهد ،تفاوت معنیدار آماری را نشان داد
( ،)P>004به طوری که نسبت شانس ( )ORابتال به
اختالالت مورد ارزیابی با پرسشنامۀ  EQ34در گروه مورد
 2/96برابر گروه شاهد و در آزمون  MMSEاین میزان 1/2
برابر گروه شاهد بود .در خصوص خستگی ،نتایج بررسی
نشان داد که نسبت ابتال به خستگی در گروه مورد 2/9
برابر گروه شاهد بوده است (جدول .)9در اینجا میانگین
نمرات گروه شاهد در هر یک از آزمونهای مطرح شده به
عنوان مرز اختالل در نظر گرفته شد.
ضریب هبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی بین
نتایج حاصل از پرسشنامۀ یوروکوئست اصالح شده و آزمون
خالصه معاینه وضعیت روانی( (MMSEبرابر  r =-0/64و
 P>0/002به دست آمد ،که بیانگر رابطۀ قوی و معکوس
بین آنها است ،چرا که هر چه نمرۀ به دست آمده از آزمون
 MMSEبیشتر باشد فرد از نظر روانی از سالمت باالتری
برخوردار است ،در صورتی که در خصوص نتایج پرسشنامۀ
 EQنمرۀ باالتر گویای آسیب بیشتر عملکردهای شناختی
فرد است .همچنین این ضریب در مورد پرسشنامۀ چند
بعدی خستگی ( )MFIبرابر r =0/44و  P>0/002محاسبه
شد که نشان دهندۀ رابطه نسبتاً قوی و مستقیم بین نتایج
آنها است.
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نتایج
در فاز اوّل مطالعه بررسی نتایج حاصل از محاسبۀ
 CVRبه دست آمده نشان داد که امتیاز  12سوال از عدد
جدول الوشی ( )0/94بزرگتر و  29سؤال مانده نیز
امتیازی برابر حداقل عدد جدول الوشی ( )0/94دارا بودند؛
بنابراین این نتایج بیانگر ضرورت و اهمیت سؤالها و قابل
قبول بودن آنها با اطمینان  )P<0/04( %14است .نتایج
حاصل از محاسبه  CVIحاکی از آن بود که  99سؤال نمره
باالتر از  0/91داشته ،بنابراین بر اساس جدول  2که
مقادیر مورد پذیرش  CVRرا متناظر با اجزای تشکیل
دهندۀ پانل نشان میدهد ،مناسب تشخیص داده شدند و
روایی محتوای این مقیاسها مورد تأیید قرار گرفت (.)14
تنها  2سؤال مانده ،نمرۀ  CVIبین  0/91تا  0/90داشت،
که بدان معنا بود که ،به اصالح و بازنگری نیاز دارد .از
آنجایی که ابزارسازی ،از اهداف پژوهش حاضر نبود،
بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع هیچ سؤالی از ابزار
حذف نشد و یک سؤال مانده (سؤال  )9که با محاسبۀ
امتیاز  ،CVIنیازمند اصالح تشخیص داده شد ،پس از
اصالح (تغییرکلمه «باند» به«نوار») مجدداً به کارشناسان
مربوطه ارائه شد ،و نهایتاً  CVIاین سؤال از  0/94به
 0/694ارتقاء یافت ،که در مجموع با اصالح این سؤال،
 CVIتمام  94سؤال از  relevancyباالیی ()≤0/91
برخوردار شدند که قابل قبول بود.
ضریب آلفای کرونباخ برای مشخص کردن میزان
سازگاری درونی بین حیطههای ششگانۀ پرسشنامه،
 0/64به دست آمد و از آنجا که نون نالی ( )2196اظهار
کرده است اگر آلفا بزرگتر از  0/9باشد ،نتیجه معتبر
خواهد بود ( ،)14میتوان دریافت که ابزار اندازهگیری
تحقیق از سازگاری درونی قویای برخوردار است .بررسی
تکرارپذیری نسخۀ فارسی  EQاصالح شده ،با استفاده از
روش بازآزمایی و شاخص ( )ICCنشانگر مقدار 0/11
( )P>0/002بود که نشان دهندۀ تکرارپذیری باالی آن
است.
نتایج بررسی ویژگیهای دموگرافیک و شغلی افراد
شرکت یافته در فاز دوم مطالعه در جدول  1بیان شده
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جدول .1مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه به تفکیک گروههای مورد (تعداد) و شاهد (تعداد)
متغیرها

گروه سنی(سال)

>94
<94

(41)40/6
(42)41/1

(44)44/1
(41)44/6

0/41

سطح تحصیالت

زیردیپلم
دیپلم
باالی دیپلم

(42)40/1
(44)41/1
(26)29/4

(94)96/4
(44)42
(22)20/4

0/14

سطح هوش()IQ

متوسط
باهوش

(60)99/9
(19)11/9

(61)64/9
(12)24/9

0/2

شاخص توده بدنی
()kg/m2

نرمال
اضافه وزن
چاق

(49)44/4
(41)44/4
(9)4/6

(49)10/1
(42)14/6
(1)4/4

0/4

سابقه کار(سال)

4-20
22-10
<10

(41)40/4
(49)44/4
(4)9/1

(40)46/1
(96)94/6
(4)4/9

0/9

جدول .9نتایج آزمونهای عملکرد شناختی و خستگی بین دو گروه مورد و شاهد
مورد

گروه
آزمون
EQ34
MMSE
MFI

شاهد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

OR
()%95 CI

P-value

0/94
14/1
1/9

0/24
2/4
0/4

0/4
16/4
1/4

0/9
2/9
0/41

(2/96 )2/1-1/4
(1/2 )2/4-4/9
(2/9 )2/1-1/1

0/002
>0/002
0/002

بحث
در ایران نیز با توجه به روند رو به رشد صنعتی شدن،
احتمال مواجهه کارگران با مواد نوروتوکسیک در صنایع
افزایش یافته است و وجود ابزاری که دارای حساسیت و
ویژگی باال در غربالگری و شناسایی آسیبهای نوروتوکسیک
بوده و در عین حال ساده و ارزان باشد و در محیطهای
شغلی قابلیت کاربرد وسیع داشته باشد ،احساس میشود.
پرسشنامۀ  EQابزاری چند فرهنگی برای مطالعات
اپیدمیولوژیک در خصوص مواد نوروتوکسیک در
محیطهای کاری است (.)22
نتایج بررسی عملکرد شناختی توسط پرسشنامۀ  EQو
آزمون  MMSEنشان دهندۀ اختالف معنیدار بین دو
گروه مورد و شاهد بود ،به طوری که نسبت ابتال افراد به
اختالالت شناختی در گروه مورد با پرسشنامه 2/96 ،EQ
برابر و در آزمون  MMSEتقریباً  2/4برابر ابتالی افراد در
گروه شاهد بود .همچنین میزان خستگی ارزیابی شده به
وسیله پرسشنامه MFIدر گروه مورد  2/9برابر گروه شاهد

به دست آمد .در نهایت با توجه به همراستا بودن نتایج
آزمونها میتوان بیان داشت که پرسشنامۀ  EQاز روایی
همگرایی قابل قبولی برخوردار بود .این یافتهها مشابه
یافتههای کائوکیاینن ( 1006و  )1001مبنی بر وجود
اختالف معنیدار در حیطههای مختلف پرسشنامه بین دو
گروه شاهد و مورد است ()1024( Marhuenda .)14-14
در مطالعهای با هدف اعتبارسنجی نسخۀ اسپانیایی
پرسشنامۀ یوروکوئست نشان داد که فراوانی اختالالت
شناختی توسط پرسشنامۀ  EQدر گروه مورد بیش از گروه
شاهد است ( Karlson .)19و همکاران ،در مقایسه نتایج
حاصل از  EQبا چک لیست عالئمSymptom 10-
) Checklist-90 (SCL-90و پرسشنامۀ سالمت عمومی-
 General Health Questionnaire-30 (GHQ-30) 90به
این نتیجه رسیدند که  EQاز حساسیت و ویژگی بیشتری
برخوردار است و همچنین حیطههای مورد بررسی توسط
آن در شناسایی اثرات ناشی از مواد نوروتوکسین مؤثر است
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مورد
تعداد (درصد فراوانی)

شاهد
تعداد (درصد فراوانی)

P-value
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گروههای مورد مطالعه
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 نشان دهندۀ ثبات زمانی،از کارگرانِ در معرض مواجهه
.خوب و تکرارپذیری باالی پرسشنامه بود
در ادامه پیشنهاد میشود که مطالعۀ فوق به روی
جامعۀ شاغلینِ زن در معرض مواجهه با آالیندههای
نوروتوکسیک نیز انجام شود و نتایج به دست آمده از هر
.دو جامعه با یکدیگر مقایسه شود
نتیجهگیری
 نسخۀ،در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده
، یک ابزار قابل اعتماد،فارسی یوروکوئست اصالح شده
معتبر و مفید برای تشخیص عالئم نوروتوکسیک و
 که میتوان از آن به منظور کمک به،پیشگیری از آن است
متخصصین حوزه سالمت شغلی برای غربالگری شاغلین
-مواجه با حاللها و شناسایی کارگران با تغییرات عصبی
شناختی و در نهایت ارجاع به متخصصین مغز و اعصاب
.برای درمان کامل استفاده کرد
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 کهQ16  وEQ  و همکاران مقایسهای بینCarter .)16(
پرسشنامهای است که به طور وسیع جهت غربالگری عالئم
 انجام،ناشی از مواجهه با حاللهای آلی استفاده میشود
EQ  آنها دریافتند که زیر مقیاس حافظه و تمرکز در.دادند
.)11(  برخوردار استQ16 از حساسیت بیشتری به نسبت
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش ثبات داخلی
 مطابق این.( استفاده شدInternal Consistency) ابزار
روش ابزار مورد نظر تنها زمانی از پایایی مناسب برخوردار
Cronbach’s ( خواهد بود که ضریب آلفای کرونباخ
.)29،21(  باشد0/9 ) بزرگتر یا مساویalphaCoefficient
بررسی آلفای کرونباخ به دست آمده بین حیطههای
 سازگاری درونی بسیار باالیی را نشان،ششگانۀ پرسشنامه
 دارایEQ داد که گویای این مطلب است که نسخۀ فارسی
همسانی درونی بسیار باال است و این نتیجه همسو با نتایج
،حاصل از نسخۀ فرانسوی و اسپانیایی پرسشنامه است
نتایج این تحقیقات ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر مساوی
 تجزیه و تحلیل، عالوه بر این.)19،22(  را نشان داد0/9
 نفر10 تکرارپذیری پرسشنامه از طریق بازآزمایی بر روی
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Introduction: Modified Euro Quest questionnaire to assess neurological and psychiatric effects caused

by exposure to organic solvents is used. This study investigates the validity, reliability, and usability of
the modified Euro Quest questionnaire in Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 206 workers of color

and textile industries. Modified Euro Quest questionnaire was translated into Persian by using the
forward-backward translation standard method. To evaluate the content validity, convergent validity,
internal consistency, and reliability of the questionnaire were used the index CVI, Pearson correlation
coefficient, Cronbach's alpha, and test-retest. The convergent validity was compared, results of the
questionnaire, with results of mini-mental state examination (MMSE) and Multidimensional Fatigue
Inventory (MFI).
Results: The relationship between the modified Euroquest questionnaire was compare with the MMSE

test and the MFI's questionnaire, Pearson correlation coefficients, and the results showed in order 0.86 and 0.65, which represents a significant inverse correlation between this questionnaire with
MMSE test(p>0.001) And a moderate correlation with the MFI's questionnaire(p>0.001). Content
validity index (CVI) and intraclass correlation coefficient (ICC) were obtained in order amounts of
≤0.79 and 0.92, which was acceptable. The final questionnaire, Cronbach's alpha coefficient, was
calculated (α =0.84).
Conclusion: The modified Euroquest Persian version is a valuable tool to assess the neurological and

psychological effects caused by exposure to organic solvents in Iranian workers.
Keywords: Organic Solvent, Euroquest Modified Questionnaire, Neurological and Psychological

Effects, Validity, Reliability
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