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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Considering the high prevalence and lack of standard 
treatment for the new coronavirus, the best way in the current situation is to 
avoid infection and prevent its spread. In occupational environments, especially 
industries, due to air pollution with dust, gases and vapors and allergens and 
irritants, workers are susceptible to COVID-19 infection. Respiratory exposure 
of workers to these contaminants can adversely affect the function of their 
respiratory system and predispose them to respiratory diseases. In some 
industrial environments, due to the nature of work, workers are forced to work 
close to each other or use common tools and devices, thereby increasing the risk 
of the coronavirus outbreaks. Due to the high population density in factories 
and companies, it is necessary to study the prevention of the coronavirus 
and application of control measures. Therefore, the present study aimed to 
investigate the prevention of coronavirus in industry.

Methods: This is a descriptive cross-sectional study that was performed 
after the pandemic of Covid-19 in April 2020. Three hundred and fifty 
Iranian industries were investigated in this study. In order to assess the 
status of Covid-19 prevention in industrial environments, a researcher-made 
questionnaire was used to perform the study. This study was conducted in three 
phases including checklist design, checklist validation and industry evaluation. 
The checklist questions were designed based on the latest recommendations 
offered by reputable international organizations. The initial questionnaire 
had 40 questions. To determine the validity, the questionnaire was checked 
carefully by a panel of experts, including 15 professors and experts in safety 
and emergency management. Content validity index (CVI) and content 
validity ratio (CVR) were also used to assess validity. Moreover, Cronbach's 
alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. 
After designing and validating the checklist, in order to maintain ethical issues 
and prevent theCovid-19 outbreak the completion of the checklists’ items, the 
checklists were prepared electronically and distributed in more than 50 social 
networks of occupational health professionals and HSE. The purpose of the 
study and how to answer the questions were fully explained to the occupational 
health and HSE officials. Next, the information was extracted and analyzed by 
SPSS software version 23. 

Results: After checking the validity of the designed checklist, 13 questions 
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were removed and 27 questions remained in total. The results of face validity 
showed that the transparency, appropriateness and overall simplicity of the 
questionnaire were equal to 0.90, 0.93 and 0.91, respectively. The lowest and 
highest values of validity index were 0.79 and 1, respectively. Also, the minimum 
and maximum content validity ratios were, respectively, equal to 0.65 and 1. 
Total CVI and CVR values of the questionnaire were determined to be 0.87 
and 0.92. Furthermore, based on the results of completed questionnaires by the 
industries, the Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was calculated 
to be 0.92. The findings of the evaluation showed that the commitment of 
management to the implementation of prevention programs in the industries 
is in good condition and most of the surveyed industries have a developed 
program to prevent of Covid-19. However, some areas such as telecommuting, 
distancing, and procuring some essential items were in poor condition. It was 
found that only 36.4% of the industries have taken action to strengthen local 
and general ventilation systems and more than 90% of them have held training 
programs for prevention. The most and the least supplied items were related 
to detergents (95.1%) and respirators (37.8%). Moreover, few industries have 
used the teleworking protocol (48.1%) and created an isolated room (26.1%) to 
isolate suspicious cases in emergencies.

Conclusion: The results of this study showed that the designed checklist 
has a high reliability and can help the management of the organization in 
assessing the current situation to manage the prevention of Covid-19. The 
results of the evaluation illustrated that the commitment of management to 
implement prevention programs in industries is in good condition and most 
of the industries surveyed have a developed program to combat Covid-19. 
However, some areas, such as teleworking, spacing, and the provision of some 
essential items, were in an unfavorable position, requiring the strengthening of 
discovered weaknesses.
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health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
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maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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بررسی وضعیت پیشگیری از ابتال به کروناویروس در صنایع
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زهرا ناصرزاده: استادیار، دانشکدة مهندسی ایمنی صنعتی و HSE، مؤسسة آموزش عالی غیرانتفاعی کاسپین قزوین، قزوین، ایران. 

احسان طاهری: دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه توا ن بخشی و علوم بهزیستی، ایران.
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چکیده
كلیدواژه ها

کروناویروس

شرایط اضطراری

چک لیست

روایی محتوایی

پایایی

صنایع

تاریخ دریافت:    1399/03/17  

تاریخ پذیرش:       1399/06/22

زمینه و هدف: با توجه به شیوع باال و نبوِد درمان استاندارد براي کروناویروس جدید، بهترین راه در شرایط حاضر اجتناب از آلودگي 
و جلوگیري از انتشار آن است. در محیط های شغلی، به خصوص صنایع، به سبب آلودگی هوای صنایع با گرد و غبار، گازها و بخارات 
و مواد آلرژن و تحریک کننده، کارگران این صنایع مستعد ابتال به ویروس کرونا هستند. با توجه به تراکم باالی جمعیت در کارخانه 
ها و شرکت ها، بررسی وضعیت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا و اقدامات کنترلی انجام شده در آن ها ضروری است. لذا مطالعة 

حاضر با هدف بررسی وضعیت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا در صنایع انجام شده است. 

روش بررسی: این مطالعه در سه فاز شامل طراحی چک لیست، اعتبارسنجی چک لیست و ارزیابی صنایع انجام گردید. براساس 
آخرین توصیه های سازمان های بین المللی معتبر، سؤاالت چک لیست طراحی شد.  پرسش نامة تدوین شدة اولیه دارای 40 سؤال 
بود. پرسش نامه جهت تعیین روایی در اختیار پنل خبرگان قرار گرفت. شاخص روایی محتوایی )CVI( و نسبت روایی محتوایی 
)CVR( جهت بررسی روایی استفاده گردید. همچنین جهت تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت. چک لیست 
تدوین شده برای 350 صنعت به صورت الکترونیکی تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS )نسخة 23( 

تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها: بعد از بررسی روایی چک لیست طراحی شده، 13 سؤال چک لیست حذف و درمجموع 27 سؤال با مقادیر کل CVI و 
CVR 87/. و 92/. به دست آمد. همچنین براساس نتایج پرسش نامه های تکمیل شده توسط صنایع، ضریب آلفای کرونباخ  کل 
پرسش نامه 0/92 محاسبه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد تعهد مدیریت نسبت به اجرای برنامه های پیشگیری در صنایع از وضعیت 
خوبی برخوردار بوده و اکثر صنایع مورد بررسی دارای برنامة تدوین شده جهت مقابل با بیماری کووید 19 هستند. باوجود این، برخی 
حیطه ها مثل دورکاری، فاصله گذاری و تهیة برخی اقالم ضروری دارای وضعیت نامطلوبی بودند. نتایج نشان داد فقط 36/4% از 
صنایع نسبت به تقویت سیستم های تهویة موضعی و عمومی اقدام نموده اند و بیش از 90% صنایع برنامه های آموزشی در راستای 
پیشگیری برگزار کرده اند. بیشترین و کمترین اقالم تأمین شده مربوط به مواد شوینده )95/1%( و ماسک تنفسی )37/8%( است. 
صنایع کمی از پروتکل دورکاری استفاده کرده )48/1%( و اقدام به ایجاد اتاق ایزوله )26/1%( جهت جداسازی موارد مشکوک در 

شرایط اضطراری نموده اند.  

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد چک لیست طراحی شده از اعتبار زیادی برخوردار بوده و می تواند به مدیریت 
سازمان در بررسی وضعیت موجود جهت مدیریت پیشگیری از ابتال به بیماری کووید 19 کمک کند. نتایج ارزیابی 
حاکی از این است که تعهد مدیریت نسبت به اجرای برنامه های پیشگیری در صنایع وضعیت خوبی دارند و اکثر صنایع 
مورد بررسی دارای برنامة تدوین شده جهت مقابل با این بیماری هستند. باوجود این، برخی حیطه ها مثل دورکاری، 
فاصله گذاری و تهیة برخی اقالم ضروری دارای وضعیت نامطلوبی بودند که مستلزم تقویت نقاط ضعف کشف شده است.
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مقدمه 
به دنبال بروز مواردی از پنومونی در فوریة 2019، عامل 
کروناویروس   عنوان  با  جدیدی  ویروس  بیماری ها  این 
تشخیص داده شد. بعد از آن هزاران نفر به این بیماری مبتال 
ویروس های  از  بزرگی  خانوادة  کروناویروس ها   (1) شدند. 
ازقبیل  بیماری هایی  ایجاد  عامل  که  هستند  زئونوتیک 
MERS- مانند  شدیدتر  بیماری های  تا  سرماخوردگی 
CoV (سندرم تنفسی خاورمیانه) و SARS-CoV (سندرم 

می تواند  بیماری  این   (2) هستند.  شدید)  حاد  تنفسی 
دیسترس  سندروم  به همراه  شدید  پنومونی  به  منجر 
ویروس  کرونا  ویروس  به  آلوده  افراد  گردد.  حاد  تنفسی 
یا  عطسه  زمان  در  به ویژه  تنفسی،  ترشحات  طریق  از  را 
سرفه، انتقال می دهند. این ویروس  از فاصلة حدود  2 متر 
تنفسی  قطرات  یا  مخاط  به  آلوده  سطوح  می شود.  منتقل 
بیمار نیز در انتقال ویروس نقش مهمی دارد. تماس دست 
آلوده به ویروس با سطوح باعث آلودگی می شود. براساس 
سطوح  در  ویروس  این  مقاالت،  در  اخیر  گزارش های 
زیادی،  زمان  مدت  کاغذ  و  فلزات  روی  به ویژه  و  مختلف، 
که  است  شده  قید  تحقیقات  در  همچنین  می ماند.  زنده 
آئرسول های ویروس در هوا به مدت 8 ساعت زنده می ماند 
درصورت  و  شده  جدیدی  چالش  ایجاد  موجب  خود  که 
تأیید این موضوع در مطالعات دیگر، یکی از دالیل شیوع 
در  ماندن  زنده  و  بودن  هوابرد  می تواند  ویروس  این  باالی 
اقدامات  اجرای  موضوع  این  تأیید  همچنین  باشد.  هوا 
پیشگیری سخت گیرانه در محیط های صنعتی را، به دلیل 
بسته بودن فضای محیط کار، ضروری خواهد کرد. (1ـ4)  
به  توجه  با  صنایع،  به خصوص  شغلی،  محیط های  در 
و  بخارات  و  گازها  غبار،  و  گرد  با  صنایع  هوای  آلودگی 
مستعد  صنایع  این  کارگران  تحریک کننده،  و  آلرژن  مواد 
کارگران  تنفسی  مواجهة  هستند.  کرونا  ویروس  به  ابتال 
تأثیر  آن ها  تنفسی  سیستم  عملکرد  بر  آالینده ها  این  با 
بیماری های  به  ابتال  مستعد  را  آن ها  و  می گذارد  منفی 
تنفسی می نماید. در بعضی از محیط های صنعتی، به دلیل 
کنند  کار  همدیگر  نزدیک  مجبورند  کارگران  کار،  ماهیت 
که  نمایند  استفاده  مشترك  دستگاه های  و  ابزارآالت  از  یا 

ریسک شیوع ویروس کرونا را افزایش می دهد. (1ـ4)
بهداشت  جهانی  سازمان  ازقبیل  مختلف  سازمان های 
  (OSHA) حرفه اي  بهداشت  و  ایمنی  ادارة  و   (WHO)

توصیه هایی جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا برای 
کرده اند  توصیه  و  پیشنهاد  کار  محیط های  و  کارفرمایان 

ابتال  از  پیشگیری  مدیریت  برای  برنامه ای  باید  شرکت ها 
در  را  پیشگیری  اصول  نمایند.  تدوین  کروناویروس  به 
را  دورکاری  کنند،  رعایت  کامل  به طور  کاری  محیط های 
بپرهیزند.  کار  محیط  در  کارگران  ازدحام  از  و  نمایند  اجر 

(5ـ6)

تراکم  و  کروناویروس  زیاد  سرایت  قدرت  به  توجه  با 
باالی جمعیت در کارخانه ها و شرکت ها، بررسی وضعیت 
کنترلی  اقدامات  و  ویروس  این  به  ابتال  از  پیشگیری 
با  حاضر  مطالعة  لذا  است.  ضروری  آن ها  در  انجام شده 
کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  وضعیت  بررسی  هدف 

در صنایع انجام شده است.

روش بررسی 
از  بعد  که  است  توصیفی  نوع  از  مقطعی  مطالعه،  این 
انجام   1399 سال  فروردین  در   19 کووید  بیماری  شیوع 
شد. در این پژوهش، 350 صنعت ایران مورد بررسی قرار 
در  محقق ساخته  پرسش نامة  استفاده  مورد  ابزار  گرفت. 
زمینة بررسی وضعیت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
در محیط های صنعتی بود. این مطالعه در 3 فاز به صورت 

زیر انجام شد.

فاز اول طراحی چک لیست
بین المللی  سازمان های  توصیه های  آخرین  براساس   

معتبر، سؤاالت چک لیست طراحی شد. (5ـ9) چک لیست 
اولیة طراحی شده شامل 40 سؤال بود. 

چک لیست  پایایی  و  روایی  بررسی  دوم  فاز 
طراحی شده

انطباق  جهت  ابتدا  در  چک لیست  طراحی  در  معموالً 
روش  از  چک لیست  محتوایی  دامنة  تعیین  و  ظاهری 
روایی ظاهر و روایی محتوا استفاده می شود. اعتبار صوری 
توالی  و  بودن  فهم  قابل  بودن،  متناسب  بودن،  منطقی  به 
از  ابزار  جامعیت  و  بودن  مختصر  و  گویا  سؤاالت،  منطقی 
دید گروه هدف می پردازد. برای انجام این مرحله، از روش 
نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. در این مرحله، 15 
نفر از استادان و کارشناسان خبرة ایمنی و مدیریت شرایط 
اضطراری انتخاب و دعوت به همکاری شدند. چک لیست 
طراحی شدة اولیه به آن ها تحویل داده و از ایشان درخواست 
گردید سؤاالت را از نظر ظاهری، انتخاب کلمات و جمالت 
قابل فهم بررسی و نظرات خود را به منظور شفاف تر شدن 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-3127-fa.html


بررسی وضعیت پیشگیری از ابتال به کروناویروس در صنایع

5 Iran Occupational Health. 2020 (20 Dec);17: Special Issue: Covid-19

جمالت و گزینه ها به صورت کتبی بیان کنند. درنهایت با 
به  نسبت  و  بازنگری  سؤاالت  داوطلبان،  نظرات  به  توجه 

اصالح آن ها و تهیة ویرایش جدید اقدام شد.
روایی  نسبت  ضریب  دو  از  محتوا،  روایی  بررسی  جهت 
یا  CVI استفاده  محتوا  روایی  شاخص  CVR و  یا  محتوا 
گردید. برای تعیین  CVR از پنل خبرگان درخواست شد 
«سؤال  لیکرت  سه بخشی  طیف  براساس  را  سؤال  هر  تا 
ضروری است»، «سؤال مفید است ولی ضروری نیست» و 
تکمیل  از  پس  کنند.  طبقه بندی  ندارد»  ضرورتی  «سؤال 

پاسخ های اعضای پنل خبرگان، داده های مربوط به نظرات 
زیر،  فرمول  براساس  و  شد  تحلیل  و  تجزیه  پنل  عضو  هر 

نسبت  به محاسبة روایی محتوایی اقدام گردید. (10)

 
2  

2

e
Nn

CVR N

−
=

درجه بندی  را  سؤال  که  متخصصانی  کل  تعداد   =  N

کرده اند.
ضروری  به صورت  را  سؤال  که  متخصصانی  تعداد   = en

درجه بندی کرده اند.
CVR پیشنهاد شده  قبول  قابل  مقادیر  حداقل  براساس 
توسط الوشه، با توجه به اینکه در این مطالعه تعداد اعضاي 
 CVR قبول  مورد  عدد  بودند،  نفر   15 روایی  تعیین  تیم 

مساوي 0/49 است. (10)
برای بررسی CVI «شاخص روایی محتوا» از روش والتز 
متخصصان  که  صورت  بدین  (11)؛  شد  استفاده  باسل  و 
سؤال  هر  بودن»  «ساده  و  بودن»  «واضح  بودن»،  «مربوط 

را برمبنای طیف لیکرتی چهارقسمتی مشخص می کنند. 
برای  موافق  امتیازات  تجمیع  به وسیلة   CVI امتیاز  نهایتاً 
هر سؤال که رتبة 3 و 4 (باالترین نمره) کسب کرده اند، بر 

تعداد کل متخصصان محاسبه گردید.
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
 تعداد  متخصصانی  که به سؤال نمرة 3 و 4 داده اند 

تعداد  کل متخصصان   

براساس استانداردها، میزان قابل قبول CVR  مقدار5/. و 
برای CVI حداقل مقدار قابل قبول برابر با 0/79 درنظر گرفته 
 CVR و   CVI محاسبة  و  نتایج  جمع بندی  از  بعد  می شود. 
مشاهده گردید که در برخی سؤال ها امتیازات به دست آمده 

کمتر از معیار قابل قبول است؛ لذا آن سؤال حذف شد. 
ابزار  که  است  مفهوم  این  به  اعتماد  قابلیت  یا  پایایی 

یکسانی  نتایج  اندازه  چه  تا  یکسان  شرایط  در  اندازه گیري 
به دست می دهد. برای اندازه گیری پایایی از روش متداول، 
اندازة  شد.  استفاده  کرونباخ،  آلفای  ضریب  شاخص  یعنی 
ضریب  است.  متغیر   1 تا  صفر  بین  معموالً  شاخص  این 
نشانگر   1 پایایی  ضریب  و  پایایی  عدم  معرف  صفر  پایایی 
آلفای  ضرایب  گذشته،  مطالعات  طبق  است.  کامل  پایایی 
مقادیر  و  خوب   0/8 از  بیش  عالی،   0/9 از  بیش  کرونباخ 
با   (12) می شود.  گرفته  درنظر  قبول  قابل   ./7 باالی 
بررسی  جهت  چک لیست  اینکه  و  پژوهش  هدف  به  توجه 
وضعیت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا در محیط های 
صنعتی طراحی شده بود، جهت تعیین پایایی، پرسش نامه 
به صورت تصادفی در 20 صنعت تکمیل شد و محاسبة این 

شاخص با نرم افزار SPSS (نسخة 16) صورت گرفت.

فاز سوم جمع آوری داده ها
حفظ  جهت  چک لیست،  اعتباربخشی  و  طراحی  از  پس 
مسائل اخالقی و پیشگیری از انتشار بیماری کرونا در حین 
الکترونیک  به صورت  چک لیست  چک لیست ها،  تکمیل 
متخصصان  اجتماعی  شبکة   50 از  بیش  در  و  شد  تهیه 
بهداشت حرفه ای و HSE صنایع توزیع گردید. هدف اجرای 
مطالعه و نحوة پاسخ گویی به سؤاالت به صورت کامل برای 
مسئوالن بهداشت حرفه ای و HSE صنایع تشریح گردید. 
و  استخراج  آن ها  اطالعات  چک لیست ها،  تکمیل  از  پس 

توسط نرم افزار SPSS (نسخة 23) آنالیز شد. 

یافته ها
بود.  سؤال   40 دارای  اولیه  تدوین شدة  پرسش نامة 
پرسش نامه ها جهت تعیین روایی صوري در اختیار گروه هدف 
دشواري  درجة  درمورد  تا  شد  خواسته  آن ها  از  و  گرفت  قرار 
نظرات خود را بیان کنند. سؤاالتی که نمرة تأثیرشان کمتر از 
1/5 بود، حذف و یا اصالح شد. در این پرسش نامه ها، 7 سؤال 
حذف و 3 سوؤل اصالح گردید. مقادیر شاخص روایی محتوایی 
(CVI) به روشی که در روش اجرایی اشاره شد، محاسبه گردید. 

حداقل شاخص CVI قابل قبول 0/79 است. بر این اساس، 4 
سؤال که دارای مقادیر CVI کمتر از 0/79 بودند، از پرسش نامه 
روایی  شاخص  مقدار  بیشترین  و  کمترین  گردیدند.  حذف 
به ترتیب برابر 0/79 و 1 بود. شفافیت، تناسب و سادگی کلی 

پرسش نامه نیز به ترتیب 0/90، 0/93 و 0/91 محاسبه شد.  
عددي  میانگین   ،(CVR) محتوایی روایی  نسبت  مقادیر 
قضاوت ها و نتایج پذیرش یا رد شدن سؤاالت پرسش نامه 
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گردید.  محاسبه  شد،  بیان  اجرایی  روش  در  که  به ترتیبی 
مرحله  این  در  49/ 0بود.   ،CVR قبول مورد  عدد  حداقل 
از  بود،   0/45 و   0/47  CVR  دارای که  سؤال   2 نیز، 
مقدار  بیشترین  و  کمترین  گردید.  حذف  پرسش نامه 
بود.   1 و   0/65 با  برابر  به ترتیب  محتوایی  روایی  نسبت 
سوؤل   13 طراحی شده،  چک لیست  روایی  بررسی  از  بعد 
 CVI چک لیست حذف و درمجموع 27 سؤال با مقادیر کل
و CVR 87/. و 92/. به دست آمد. همچنین براساس نتایج 
آلفای  ضریب  صنایع،  توسط  تکمیل شده  پرسش نامه های 
کرونباخ  کل پرسش نامه 0/92 محاسبه گردید که بیانگر 

وضعیت خوب این شاخص در مطالعة حاضر است. 
جدول 1 فراوانی و درصد فراوانی سؤال های پرسش نامه را 
نشان می دهد. همان طور که از این جدول مشاهده می گردد، 
دارد.  پیشگیری  اصول  اجرای  در  خوبی  همکاری  مدیریت 
باوجود این، میزان برگزاری جلسات با حضور مدیریت درصد 

کمتری را به خود اختصاص داده است.
صنایع  از   %36/4 تنها  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
سیستم های موضعی و عمومی خود را تقویت کردند و بیش 

راستای پیشگیری  در  آموزشی  برنامه های  صنایع  از %90 
برگزار نمودند. بیشترین و کمترین اقالم تأمین شده مربوط 
به مواد شوینده (95/1%) و ماسک تنفسی (37/8%) بود. 
صنایع کمی از پروتکل دورکاری استفاده کردند (%48/1) 
جداسازی  جهت   (%26/1) ایزوله  اتاق  ایجاد  به  اقدام  و 

موارد مشکوك در شرایط اضطراری نمودند.  

بحث 
ابتال  از  پیشگیری  وضعیت  ارزیابی  هدف  با  مطالعه  این 
به بیماری کرونا در صنایع انجام شد. نتایج مطالعة انجمن 
داد  نشان  امریکا  تاکتیکی  عملیاتی  کمیتة  بین المللی 
سازمان ها به منظور کنترل رویداد فاجعه بار همانند حملة 
تروریستی و یا بالی طبیعی نیازمند گردآوری اطالعات و 
ارزیابی سطوح آمادگی پاسخ دهندگان به وسیلة پرسش نامة 
و  طراحی  بنابراین   .(14-13) هستند.  استاندارد شده 
وضعیت  ارزیابی  برای  بومی  استاندارد  پرسش نامة  تدوین 
به عنوان  صنایع  در  کرونا  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری 
فاز  نتایج  است.  الزامی  صنایع  در  اضطراری  وضعیت  یک 

 در صنایع به ویروس کروناریشگیری از ابتال  نامة  ت ررس االسؤفراوانی و درصد فراوانی   ـ1جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی سوال 
 5/90 316 ای برای مدیریت ریشگیری از ابتال به ویروس کرونا در محیط کار تدوین و اجرای برنامه 1
 5/92 322 همکاری مدیریت شرکت جهت اجرای اصول ریشگیری از ابتال به ویروس کرونا   2
 9/73 258 از ابتال به ویروس کرونا با حضور مدیریت شرکتبرگزاری جلسا ت مدیریت ریشگیری  3
 4/36 127 موضعی و عمومی های تهویة تقویت سیستم 4
 8/90 317 آموزش اصول ریشگیری ابتال به ویروس کرونا برای کارکنان یا کارگران 5
 1/83 290 صحیح استفاده از دستک  و ماسک تنفسی به کارگران آموزش نحوة 6
 8/86 303 های آموزشی ریشگیری از ابتال به ویروس کرونا  روسترنصب  7
 1/95 332 دست به میزان کافی تهیه و تدارک صابون و مواد شویندة 8
 2/84 294 های مختلف محیط کار کنندة دست و سطوح در مکان تدارک مواد ضدعفونی 9
 6/51 180 تهیه و تدارک دستمال کاغذی به میزان کافی برای کارگران 10
 0/61 213 غیره کار، صندلی و شخصی شدن تلفن، میز 11
 8/37 132 عدد ماسک در هر شیفت کاری( 2مین ماسک تنفسی برای کارگران )تأ 12
 5/66 232 نگار برای حضور و غیاب جای انگشت چهره بهوجود سیستم تشخیص  13
 4/77 270 صور ت جداگانه وجود کمد لباس برای هر کارگر به 14
 8/62 219 های کار متر( بین کارگران در ایستگاه 2اجرای رعایت فاصلة فیزیکی مناسب )حداقل  15
 5/64 225 بندی متری و رارتیشن فاصلة دوفیزیکی مناسب با مشتریان از طریق رعایت اجرای رعایت فاصلة  16
به مرکز درمانی برای شرایط اضطراری )شناسایی فرد داری کارگر قبل از ارجاع  درنظر گرفتن اتاق ایزولة خاص جهت نگه 17

 مشکوک به ابتال به کرونا(
91 
 

1/26 
 

 7/34 121 کنفرانسصور ت ویدئو برگزاری جلسا ت به 18
 1/48 168 کاری جهت کاه  ازدحام در محیط کاراجرای دور 19
 2/68 238 د به شرکتوکنندگان قبل از ور مشتریان و مالقا ت 20
 9/81 286 خصوص هنگام شروع شیفت کار هبین کارگران ب نفس و تب عالئم ابتال به ویروس کرونا ازقبیل سرفه، تنگی  رای 21
 8/70 247 طور منظم کارگران بهذهاب و اجرای گندزدایی وسایل نقلیة ایاب 22
 1/83 290 اجرای محدودیت استفاده از غذاخوری و رستوران 23
 8/74 261 مصرف در غذاخوری و رستوران با استفاده از ظروف یک 24
 9/75 265 غذاییضدعفونی کردن سالن غذاخوری قبل و بعد از صرف وعدة  25
 1/34 119 های کارگران وشوی روزانة لباس شست 26
 2/84 294 طور منظم های کار به ضدعفونی سطوح و ایستگاه 27

 

جدول 1ـ  فراوانی و درصد فراوانی سؤاالت پرسش نامة پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا در صنایع
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پرسش نامة  داد  نشان  پرسش نامه  اعتباربخشی  و  طراحی 
است.  برخوردار  مناسبی  پایایی  و  روایی  از  طراحی شده 
نتیجة به دست آمده بیانگر کارایی چک لیست طراحی شده 
از  پیشگیری  مدیریت  درجهت  اطالعات  جمع آوری  برای 

ابتال به بیماری کروناویروس است. 
کروناویروس  براي  استاندارد  درمان  نبوِد  به  توجه  با 
آلودگی  از  اجتناب  حاضر  شرایط  در  راه  بهترین  جدید، 
انتقال انسان به انسان  است.  آن  انتشار  از  جلوگیري  و 
کروناویروس از طریق قطرات تنفسی و اشیاي آلوده به تأیید 
رسیده است. ( 15ـ16) طبق نتایج تحقیقات اخیر، مسیر 
اصلی انتقال این ویروس از طریق استنشاق قطرات تنفسی 
آلوده، تماس نزدیک (کمتر از 2 متر) با فرد مبتال یا تماس 
با ترشحات فرد بیمار است. (17) جهت جلوگیری از انتشار 
نیاز  پیشگیری  جامع  برنامة  به  صنایع  در  کرونا  ویروس 
است. برنامه ریزی به عملکردها سمت وسو می دهد و باعث 
را  اهداف  برنامه ریزی  می گردد.  عملکرد  کارایی  افزایش 
تعیین کرده، منابع انسانی و مالی را درجهت رسیدن به آن 
برنامه های  اجرای  دیگر  طرف  از  می کند.  مدیریت  اهداف 
تدوین شده به تعهد مدیریت نیاز دارد. نتایج ارزیابی صنایع 
مورد بررسی حاکی از آن بود که اکثر صنایع دارای برنامه 
به  ابتال  از  پیشگیری  اصول  اجرای  جهت  مدیریت  تعهد  و 

کروناویروس بودند.
عدم  می توان  را  ویروس کرونا  انتشار  اصلی  از علل  یکی 
پیشگیری  و  انتقال  راه های  دربارة  افراد  دانش  و  آگاهی 
این بیماری نوظهور دانست. آموزش رکن اصلی در زمینة 
بدون  دارد.  را  تدوین شده  پیشگیری  برنامه های  اجرای 
آموزش صحیح، تدوین برنامه، تهیه و تدارك مواد و وسایل 
پیشگیری کارایی زیادی نخواهد داشت؛ بنابراین برگزاری 
پیشگیری  و  انتقال  راه های  زمینة  در  آموزشی  دوره های 
این  نتایج  است.  ضروری  امری  صنایع  در  کرونا  ویروس  از 
دوره های  برگزاری  فراوانی  درصد  داد  نشان  نیز  مطالعه 

آموزشی در صنایع فراوان است. 
به  هوابرد  ذرات  طریق  از  کرونا  ویروس  انتقال  تاکنون 
اثبات نرسیده است. قطرات تنفسی آلوده از طریق عطسه 
دهان  در  و  می شود  منتشر  محیط  در  مبتال  فرد  سرفة  یا 
فرود  دارند  قرار  بیمار  فرد  نزدیکی  در  که  افرادي  بینی  یا 
می شود. (17)  منتقل  آن ها  ریة  داخل  به  سپس  و  می آید 
بنابراین در صنایعی که با ازدحام افراد در ایستگاه های کار 
مواجهیم، تقویت سیستم های تهویه، به خصوص موضعی، 
نتایج  دارد.  کرونا  ویروس  انتشار  کنترل  در  بسزایی  نقش 

این مطالعه نشان داد اکثر صنایع نسبت به تقویت سیستم 
تهویه خود اقدام نکرده اند. 

احتمال ابتالي فرد به کروناویروس از طریق لمس شیء یا 
سطح آلوده نیز وجود دارد؛ بدین صورت که فرد پس از تماس 
با سطح آلوده و سپس لمس دهان، بینی و چشمان با دست 
زمینه  این  در   (1) می کند.  خود  بدن  وارد  را  ویروس  آلوده، 
شست وشوی مکرر دست ها با آب و صابون، ضدعفونی کردن 
سطوح، استفاده از ماسک تنفسی، استفاده از دستمال کاغذی 
برای خشک کردن دست ها، شخصی شدن میز و وسایل کار، 
شخصی شدن کمد لباس ها و استفاده از سیستم چهره نگاری 
به جای انگشت نگاری جهت ثبت ورود و خروج از راهکارهای 
بهینه جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا است. بنابراین 
موارد مذکور باید در صنایع تأمین شود و در اختیار پرسنل قرار 
گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد برخی از اقالم ضروری مانند 

ماسک تفسی و دستمال کاغذی فراوانی کمی دارند.  
یک مؤلفة بسیار مهم در ارتباط با سرایت ویروس، عدد 
از   است  عبارت  تولید مثل  عدد  است.  تولید مثل  میزان 
تعداد میانگین که از طریق شخص آلوده در معرض خطر 
ابتال به بیماري قرار دارند. (1) با توجه به تراکم جمعیتی 
از  است.  زیاد  صنایع  در  تولیدمثل  عدد  صنایع،  اکثر  در 
محیط های  در  تولیدمثل  عدد  کاهش  راه های  بهترین 
مطالعه  این  نتایج  است.  فاصله گذاری  و  دورکاری  کاری، 
دارد.  کمی  فراوانی  درصد  دورکاری  که  بود  آن  از  حاکی 
کرد  بیان  این گونه  می توان  را  به دست آمده  نتیجة  علت 
برنامة  اجرای  اجازة  بررسی  مورد  صنایع  کار  ماهیت  که 
به سبب  متأسفانه  این،  باوجود  نمی دهد.  را  دورکاری 
به صورت  هم  اندکی  جلسات  الزم،  زیرساخت های  نبوِد 

ویدئوکنفرانس برگزار می گردد. 

نتیجه گیری
چک لیست طراحی شده از اعتبار بسیاری برخوردار بوده 
و می تواند به مدیریت سازمان در بررسی وضعیت موجود 
کمک  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  مدیریت  جهت 
به  نسبت  مدیریت  تعهد  داد  نشان  ارزیابی  نتایج  کند. 
اجرای برنامه های پیشگیری در صنایع وضعیت خوبی دارد 
و اکثر صنایع مورد بررسی دارای برنامة تدوین شده جهت 
مقابل با این بیماری است. با این حال، برخی حیطه ها مثل 
دورکاری، فاصله گذاری و تهیة برخی اقالم ضروری دارای 
ضعف های  تقویت  مستلزم  که  بودند  نامطلوبی  وضعیت 

کاستی های کشف شده است. 
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تشکر و قدردانی
معاونت  تحقیقاتی مصوب  این مقاله مستخرج از طرح 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. نویسندگان این 
مقاله بر خود الزم می دانند از مسئوالن بهداشت حرفه ای 
و HSE صنایع مورد بررسی جهت همکاری تشکر نمایند. 
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