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Abstract
Background and Aim: Given the rapid spread of COVID-19 disease around the world, determining the risk
of disease in the workplace is one of the essential factors to improve management of this infectious disease.
Therefore, this study was conducted to assess the risk of COVID-19 disease in high-risk personnel of the police
forces using rapid risk analysis technique.
Methods: This study was a descriptive, analytical, and cross-sectional study conducted in Winter 2021 in
Tehran. Participants were 474 police officers randomly selected from three different sub-groups including »P«
police, »R« police and »A« police (shown as « «ر,» »پand « »آin Farsi manuscript, respectively). A rapid risk
analysis technique was used to collect data. The data collection tool was a questionnaire based on the mentioned
technique, which includes three components of disease probability, severity (consequence), and level of health
belief. Adjustments and responses were scored based on the Likert scale. Then, the scores obtained from
estimating the three components were multiplied and the result represented the final risk index for COVID-19.
Data were analyzed using SPSS software version 24 and using the mentioned technique. In this study, Analysis
of Variance and Bonferroni post hoc test with a significance level of 0.05 was used.
Results: The risk index score of more than 95% of »P« police officers and more than 88% of »R« police
officers and more than 93% of »A« police officers were above 40(unacceptable). The minimum (4.86) and
maximum (890.62) risk index was related to »R« police. Based on univariate analysis of variance, there was no
significant difference between the risk of COVID-19 disease in the three occupational groups (F=0.13 and pvalue=0.87). Comparing the level of three components effective in estimating the risk index, there was no
significant difference between the components of the level of disease probability and level of health belief in the
three occupational groups, however, there was a significant difference in the level of severity (consequence)
component of all three groups. In addition, 47.2% »P« police, 45.7% »R« police, and 35.5% »A« police group
were suspected to be sick.
Conclusion: According to the findings of this study, all three occupational groups were at risk for COVID-19
disease. Therefore, in order to control the COVID-19 epidemic, employers must implement infection control
strategies based on accurate and technical assessment of the risk of disease in order to prevent the occurrence of
disease and consequently reduce lost working days by performing appropriate, timely, and low-cost control
activities.
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زمینه و هدف :با توجه به گسترش پیشرونده بیماری کووید19-در سراسر جهان ،تعیین ریسک ابتالی افراد به این بیماری در محیطهای
کاری یکي از موارد ضروری در جهت مدیریت هر چه بهتر اپیدمي این بیماری است .از این رو این پژوهش با هدف ارزیابي ریسک ابتال به
بیماری کووید 19-در کارکنان پرخطر نیروهای انتظامي با استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر انجام شد.
روشها :افراد مورد ارزیابي در این پژوهش توصیفي ،تحلیلي ،مقطعي که در زمستان  1399در شهر تهران انجام شد ،کارکنان شاغل
در  3محیط شغلي پلیس «پ» ،پلیس «ر» و پلیس «آ» شهر تهران بودند .تعداد  474نفر به روش تصادفي انتخاب شدند .جهت جمعآوری
دادهها از تکنیک آنالیز سریع خطر استفاده شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه تنظیم شده بر اساس تکنیک مذکور بود که سه مولفه احتمال
بیماری ،شدت پیامد و سطح باور بهداشتي را شامل ميشود .پاسخها بر اساس طیف لیکرت نمرهدهي شد .سپس نمرات حاصل از برآورد سه
مولفه در هم ضرب و حاصل آن معرف شاخص نهایي ریسک ابتال به بیماری کووید 19 -بود .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 24و همچنین با استفاده از تکنیک مذکور مورد غربالگری و تجزیه تحلیل قرار گرفت .در این مطالعه از تحلیل واریانس و آزمون تعقیبي
بنفروني با سطح معناداری  0/05استفاده شد.
یافتهها :براساس یافتهها ،نمره شاخص ریسک ابتالی بیش از  95درصد کارکنان پلیس «پ» ،بیش از  88درصد کارکنان پلیس «ر»
و بیش از  93درصد کارکنان پلیس «آ» باالی عدد ( 40غیرقابل قبول) بود .حداقل ( )4/86و حداکثر شاخص ریسک ابتال ( )890/62مربوط
به پلیس «ر» بود .بر اساس تحلیل واریانس تکمتغیره ،بین ریسک ابتال به کرونا در سه گروه شغلي تفاوت معناداری وجود نداشت
( F = 0/13و  .)P-value = 0/87در مقایسه سطح سه مولفه موثر در برآورد شاخص ریسک ابتال ،بین مولفههای سطح ابتال و نگرش
بهداشتي فرد در سه گروه شغلي تفاوت معنادار وجود نداشت ولي در مقایسه مولفه سطح شدت پیامد بین سه گروه ،تفاوت معنادار وجود داشت.
همچنین در گروه شغلي پلیس «پ»  ، %47/2در گروه پلیس «ر»  %45/7و در گروه پلیس «آ»  %35/5افراد ،مشکوک به بیماری بودند.
نتیجهگیری :براساس نتایج پژوهش هر سه گروه شغلي ،پر ریسک و در معرض خطر ابتال به کرونا بودند؛ بنابراین بهمنظور کنترل
اپیدمي بیماری کووید 19-در این محیطهای کاری ،کارفرمایان ميبایست استراتژیهای کنترل عفونت را بر اساس ارزیابي دقیق و فني از
ریسک مواجهه با بیماری ،اجرایي نمایند تا با انجام اقدامات کنترلي مناسب ،به موقع و کم هزینه از بروز بیماری و به تبع آن از روزهای کاری
از دست رفته پیشگیری گردد.
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در جهان امروز ،بیماریهای عفوني و همهگیر از جمله مسائلي
است که ميتوان آن را بهعنوان تهدیدات امنیتي نرم در نظر گرفت
و مانند بالیای طبیعي ،آوارگان ،پناهجویان و تغییرات اقلیمي از
مسائل جهاني با اهمیت باال ميباشند .اگر چه این تهدیدات متوجه
امنیت یک دولت و شهروندان یک کشور به خصوص نیست ولي
در مواقع بروز ميتواند به عنوان مسئلهای با اولویت باال برای امنیت
ملي کشورها مطرح شود ( .)1اکنون مساله ویروس کووید 19-نیز
از این قاعده مستثني نیست .ویروسي که از مبدا شیوع خود در
داخل مرزهای چین ،به کشورهای مختلف سرایت کردهاست .به
نحویکه در  30ژانویه  2020سازمان سالمت جهاني با انتشار
بیانیهای شیوع کرونا ویروس جدید را یک وضعیت اضطراری
بهداشت عمومي برای کل جهان اعالم نمود ( .)2به دنبال بروز
مواردی از پنوموني ( )Pneumoniaدر فوریه  2019در نهایت
ویروس جدیدی تحت عنوان کرونا ویروس ( Novel coronavirus
 (2019-ncovبهعنوان عامل این بیماریها تشخیص داده شد که
پس از آن هزاران نفر را مبتال کرد .این بیماری به نقاط دیگر جهان
از جمله ایران نیز انتشار یافت ( .)3زوایای پنهان دانش در مورد
علت ،راههای انتقال ،درمان و مرگ و میر باالی این بیماری آن را
تبدیل به ریسکي قابل توجه برای محیطهای کاری نمودهاست .از
این رو یکي از الزامات جهت محافظت ،پیشگیری و کنترل این بیماری
در محیطهای کاری کارکنان ،ارزیابي مدبرانه ریسک مواجهه با آن
از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگي محیط کار ميباشد.
برای ریسک تعاریف مختلفي را ميتوان ارائه داد که در
حوزههای مختلف کاربردی است .اما آنچه از کلیه این تعاریف
استنباط ميشود این است که هر ریسک از سه عنصر یا جزء
تشکیل شدهاست که این سه جزء عبارت است از :سرمایه ،عامل
تهدید و اثر تهدید (عامل تهدید  +اثر تهدید  +سرمایه = ریسک).
همانطور که در رابطه فوق مشاهده ميشود با تغییر هر یک از اجزاء
موجود در طرف راست تساوی ،ریسک جدیدی حاصل ميگردد
( .)4بطور مثال بيتوجهي به ارزیابي ریسک ابتالی منابع انساني و
نیروی کار ،به این منجر ميگردد که برای سرمایههای انساني
موجود با توجه به نوع عامل تهدید و انواع اثراتش ،ریسکهای
مختلف ایجاد شود.
گرچه با بروز و گسترش بیماری کووید 19-در سطح کشور،
فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفي و محیطهای کار اداری به
حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد اما فعالیت برخي از مشاغل در
این شرایط اجتناب ناپذیر است که از جمله این مشاغل ،کارکنان
خدوم نیروهای انتظامي ميباشند .ماموریتهای کارکنان نیروهای
انتظامي که غالباً دفاعي و امنیتي است ،تعطیلبردار نبوده و به
صورت شبانهروزی جریان دارد .همچنین با شیوع کرونا ویروس،
نیروهای انتظامي عمده امکانات و توان خود را برای مقابله با این
بیماری و مداوای بیماران در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و

آموزش پزشکي قرار دادند.
نیروهای نظامي در واکنش به تجاوزات ،اغتشاشات ،بالیای
طبیعي و ...معموالً اولین گروهي هستند که فراخوانده ميشوند و از
سوی دیگر تکیه افراد جامعه به نیروهای نظامي سالم و آماده برای
تامین استقالل ،آزادی و امنیت ،بر ضرورت حفظ و ارتقاء سالمت
کارکنان نظامي صحه ميگذارد ( .)5سالمت نیروهای نظامي،
بعنوان یک گروه جمعیتي ویژه ،همواره مورد توجه بوده است و
برای حفظ و ارتقای کارایي آنان ،بررسي وضعیت سالمتي در آنها
از اهمیت خاصي برخورداراست ( .)6نیروهای نظامي رکن اصلي
حراست از مرزها و امنیت کشور هستند؛ نهادی اجتماعي که در
صورت برخورداری از اقتدار ،به شکل مستقیم و غیرمستقیم در
پیشرفت و ترقي دیگر نهادهای جامعه موثر است ( .)7در این بین
نیروی انتظامي جمهوری اسالمي که یکي از ارکان اصلي نیروهای
نظامي در استقرار نظم ،امنیت و تامین آسایش عمومي و فردی
ميباشند بهعنوان سربازان خط مقدم و مظهر حاکمیت جمهوری
اسالمي ایران ،ضمن تامین برجستهترین و مهمترین نیازهای ملي،
به دلیل ماهیت مأموریتشان ،در میان مردم و در تماس مستقیم با
مردم هستند .فرصتها و تهدیدات موجود در عرصه ماموریتهای
نیروی انتظامي به خصوص زیر گروههایي که بیشترین تعامل را با
آحاد جامعه دارند ،شناسایي ،ارزیابي و مدیریت ریسک را در این
مراکز حائز اهمیت ميگرداند .مطالعات متعدد نشان دهنده این است
که بین هریک از سطوح خدمتي با ابتال به بیماری کووید19-
ارتباط وجود دارد و مشاغلي که در آنها فرد با ارباب رجوع و مردم
تماس بیشتری دارد ،در گروه ریسک مواجه شغلي متوسط در نظر
گرفته ميشوند ( .)8-10از آنجایي که کارکنان نیروی انتظامي
بخش قابل توجهي از جمعیت کل کشور را تشکیل ميدهند ،بيتوجهي
به سالمت این جمعیت موجب بروز خسارات جبران ناپذیری برای
سیستم امنیتي کشور خواهدشد (.)11
براساس دانش موجود ،مهمترین راهکار به منظور مدیریت
صحیح و کنترل زنجیره انتقال بیماری ،پاسخدهي سریع به این
بحران ميباشد .آمارهای ارائه شده در کشورهای مختلف مبین آن
است که کشورهای با عکسالعمل سریع ،توانستهاند تعداد مرگ ها
را تا  10برابر و همچنین تعداد مبتالیان را بطور قابل مالحظهای
کاهش دهند ( .)12یکي از اقدامات جهت پاسخدهي سریع به
اپیدمي بیماری کووید 19-نیز ،شناسایي و ارزیابي میزان ریسک
محیطهای کاری برای کارکنان ميباشد .در مورد نیروهای انتظامي
نیز ،با توجه حساسیت ویژه و مخاطرات موجود در مراکز نظامي،
حفظ آمادگي جسمي و رواني کارکنان نیروهای مسلح الزامي ميباشد.
بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابي ریسک ابتال به بیماری
کووید 19-در گروههای پرخطر نیروهای انتظامي با استفاده از
تکنیک آنالیز سریع خطر انجام شد .نتایج این مطالعه ،دادههای
ارزشمندی را در اختیار متولیان و سیاستگذاران این گروه از مشاغل
جهت ارزیابي ریسک مواجهه نیروی کار و تعیین برنامههای مناسب
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جهت پیشگیری و مقابله با اپیدمي کووید 19 -قرار خواهد داد.

روشها

یافته های توصیفي افراد مورد مطالعه نشان داد در گروه پلیس
«پ»  %79/9آنها زیر  50سال %85/2 ،متأهل و  %77/7مرد
بودند .در این گروه کمترین سطح تحصیالت زیردیپلم و باالترین
سطح تحصیالت دکترا بود .در گروه پلیس «ر»  %76/6زیر 50
سال %70/2 ،متأهل و  %96/8مرد بودند .در این گروه کمترین
سطح تحصیالت زیر دیپلم و باالترین کارشناسي ارشد بود .در گروه
پلیس «آ»  %74/2زیر  50سال %91/9 ،متأهل و تمامي افراد مرد
بودند .همچنین در این گروه ،کمترین سطح تحصیالت دیپلم و
باالترین کارشناسي ارشد بود .جزییات بیشتر و سایر یافتههای
توصیفي مربوط به مشخصات جمعیت شناختي افراد مورد مطالعه
در جدول  1بیان شده است.
یافتههای جدول  2شاخصهای توصیفي سطح ریسک ابتال به
بیماری کووید 19-و مؤلفههای آن به تفکیک مشخصات جمعیت
شناختي شامل سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت را
نشان ميدهد .برای مقایسه سطح ریسک ابتال براساس مشخصات
جمعیتشناختي در میان افراد مورد مطالعه ،از تحلیل واریانس
چندمتغیره استفاده شد .نتایج نشان داد که بین مولفه سطح احتمال
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این مطالعه توصیفي ،تحلیلي ،مقطعي در زمستان سال 1399
در شهر تهران انجام شد .افراد مورد ارزیابي ،کارکنان شاغل در 3
محیط شغلي پرخطر از زیر مجموعه محیطهای کاری نیروهای
نظامي (سه زیر مجموعه نیروی انتظامي) بودند که بیشترین تعامل
را با آحاد جامعه داشتند و احتمال ریسک ابتال به بیماری کرونا در
آنها باال به نظر ميرسید .جهت رعایت اصول محرمانگي و اخالق
و مسائل امنیتي در این پژوهش ،از آوردن نام کامل محیطهای
کاری مورد مطالعه خودداری کرده و در مطالعه از این سه زیر
مجموعه با نامهای اختصاری پلیس«پ» ،پلیس«ر» و پلیس «آ»
نام برده شده است .پلیس «پ» بزرگترین فرماندهي در نیروی
انتظامي جمهوری اسالمي ایران ( ناجا) است که مستقیماً فرماندهي
کلیه مراکز پرتردد نظیر کالنتریها ،پاسگاههای انتظامي سراسر
کشور ،پلیس فرودگاه ها ،پلیس خدمات قضایي مستقر در سازمانها
و وزارتخانهها ،زندان ها و  ...را بهعهده دارد .پلیس «ر» نیز مستقر
در کالن شهرها و شهرستانها و پلیس راه است .پلیس «آ» شامل
ادارات پر تعامل با آحاد جامعه نظیر اداره مبارزه با جرایم خاص،
سرقت ،جنایي و اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز ميباشد.
در این مطالعه از روش نمونهگیری تصادفي ساده و متناسب با
حجم برای انتخاب افراد استفاده گردید .تعداد نمونه با استناد به
جدول کرجسي و مورگان که بیان ميکنند برای جوامع بیشتر از
صدهزار نفری تعداد  384نفر کفایت دارد ( ،)13تعداد  474نفر از
سه گروه شغلي شهر تهران انتخاب شدند .معیار ورود به پژوهش،
افراد شاغل در سه زیر گروه شغلي مد نظر و معیار خروج ،عدم
رضایت کافي جهت شرکت در مطالعه بود .جمع آوری دادهها با
استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر که در مطالعه
 Mohammadfamو همکارانش نیز استفاده شده است ،صورت
گرفت ( .)8این تکنیک بر مبنای پارامترهای ارائه شده در نسخه
ششم فلوچارت تشخیص و درمان کووید 19-در سطوح ارائه
خدمات سرپایي و بستری و همچنین آخرین دستورالعملهای
سازمان سالمت جهاني) ،(WHOسازمان بین المللي کار
( )International Labor Organizationو مرکز پیشگیری
و کنترل بیماریها (Centers for Disease Control and
) Preventionطراحي شده است (.)8
در این تکنیک سطح ریسک ابتال به بیماری کووید ،19-بر
اساس سه مولفه احتمال بیماری ،شدت پیامد و سطح باور بهداشتي
محاسبه ميگردد .مولفه احتمال بیماری در چهار سطح کم ( )1تا
بسیار باال ( ،)4مولفه شدت پیامد در شش سطح قابل قبول ( )1تا
فاجعه بار ( )50و مولفه سطح باور بهداشتي در چهار سطح ضعیف
( )1تا عالي ( )4سطحبندی ميشود .عدد یا شاخص نهایي ریسک
ابتال به کووید 19 -از حاصلضرب نمره حاصل از برآورد این سه

مولفه بدست مي آید .همچنین در این تکنیک برای تخمین قابل
قبول از ریسک از مشخصههای نوع شغل ،محل کار و مشخصه
خطر منطبق بر تعریف خطر استفاده مي شود .نهایتاً حدود تعیین
سطح ریسک با سه ناحیه ریسک :ریسک قابل قبول ،ریسک قابل
تحمل و ریسک غیر قابل تحمل تعیین ميگردد.
در این مطالعه ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه تنظیمشده
بر اساس تکنیک مذکور بود .این پرسشنامه براساس سه مولفه
احتمال بیماری ،شدت پیامد و سطح باور بهداشتي طراحي شده
است .در بعد مولفه احتمال بیماری  6سوال در چهار سطح جهت
ارزیابي سطح احتمال ابتال به بیماری کووید ،19-در بعد سطح
نگرش بیماری  4سوال در چهار سطح و جهت تعیین سطح شدت
پیامد 16 ،سوال در شش سطح برای تعیین وضعیت سالمتي و
نشانههای بیماری ،مشخصات محل کار و زندگي شخصي تنظیم و
بر اساس طیف لیکرت نمره دهي شد .بر این اساس حداقل و
حداکثر نمره برای مولفه احتمال بیماری به ترتیب  1و  ،4برای
مولفه شدت پیامد  1و  50و برای مولفه سطح باور بهداشتي  1و 5
محاسبه شد .سپس نمرات حاصله از برآورد سه مولفه مذکور در هم
ضرب و حاصل آن معرف عدد یا شاخص نهایي ریسک ابتال به
بیماری کووید 19-بود .پس از مرحله ارزشیابي خطر ،تصمیمگیری
درباره افراد بر اساس نمره ریسک آنها و تعیین حدود سطح ریسک
برای تصمیمگیری جهت قابل قبول بودن یا نبودن میزان ریسک
ابتال به بیماری کووید 19-انجام شد .سپس داده ها با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  24و همچنین با استفاده از تکنیک آنالیز
سریع خطر مورد غربالگری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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نگرش ( F = 0/15و  )P-value = 0/69بر اساس وضعیت تأهل
افراد نمونه تفاوت معناداری وجود ندارد؛ تنها بین سطح شدت پیامد
( F = 50/07و  )P-value = 0/001بر اساس وضعیت تاهل
تفاوت وجود دارد که این نشاندهنده آن است که ریسک ابتال به
کرونا از نظر سطح شدت در گروه متاهل بیشتر از مجرد است وگروه
متأهلین در معرض خطر بیشتری برای ابتال به کرونا قرار دارند.

بیماری ( F = 0/56و  )P-value = 0/45و نگرش (F = 0/481

و  )P-value = 0/488براساس سن افراد نمونه ،تفاوت معناداری
وجود ندارد .تنها بین شدت پیامد ( F = 17/43و )P-value = 0/001
بر اساس سن تفاوت وجود دارد.
مقایسه سطح ریسک ابتال به تفکیک وضعیت تأهل نشان داد
که بین مولفه سطح احتمال ( F = 1/34و  )P-value = 0/24و

جدول .1-یافتههای توصیفي افراد مورد مطالعه
متغیر جمعیت شناختي
سن

جنسیت

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

پلیس «پ»

درصد
79/9
20/1
0
100
22/3
77/7
0
100
14/8
85/2
0
100
4/7
30/8
23/3
34/6
6/3
0/3
0
100

درصد
76/6
22/6
1/1
100
2/1
96/8
1/1
100
28/7
70/2
1/1
100
3/2
24/5
18/1
47/9
5/3
0
1/1
100

فراواني
46
16
0
62
62
0
0
62
5
57
0
62
0
6
13
35
8
0
0
62

درصد
74/2
25/8
0
100
0
100
0
100
8/1
91/9
0
100
0
9/7
21
56/5
12/9
0
0
100

جدول .2-شاخصهای توصیفي سطح ریسک ابتال به بیماری کووید 19-به تفکیک مشخصات جمعیت شناختي
مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آماری

1

0/56

0/45

0/001

0/11

0/56

0/45

0/001

0/11

0/24

0/003

0/21

0/02

0/75
0/10

سطح

سن

0/35

احتمال

جنسیت

0/35

1

وضعیت تأهل

0/84

1

1/34

سطح تحصیالت

1/46

1

2/35

0/04

سن

0/36

1

0/481

0/488

0/001

جنسیت

0/01

1

0/02

0/87

0/001

0/05

وضعیت تأهل

0/12

1

0/15

0/69

0/001

0/06

سطح تحصیالت

1/12

1

1/47

0/19

0/01

0/52

شدت

سن

1673/28

1

17/43

0/001

0/036

0/98

پیامد

جنسیت

225/77

1

2/28

0/13

0/005

0/32

وضعیت تأهل

4503/77

1

50/07

0/001

0/096

0/99

41/64

1

0/41

0/83

0/04

0/16

نگرش

سطح تحصیالت
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مولفه

متغیر جمعیت شناختي
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زیر  50سال
باالی  51سال
بدون پاسخ
کل
زن
مرد
بدون پاسخ
کل
مجرد
متاهل
بدون پاسخ
کل
زیر دیپلم
دیپلم
کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتری
بدون پاسخ
کل

فراواني
254
64
0
318
71
247
0
318
47
271
0
318
15
98
74
110
20
1
0
318

پلیس «ر»

فراواني
72
21
1
94
2
91
1
94
27
66
1
94
3
23
17
45
5
0
1
94

پلیس «آ»
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مقایسه سطح ریسک ابتال به تفکیک جنسیت نشان داد که
بین مولفه سطح احتمال ( F = 0/56و  )P-value = 0/45و سطح
نگرش ( F = 0/02و  )P-value = 0/87و سطح شدت (2/28
=  Fو )P-value = 0/13بر اساس جنسیت افراد نمونه تفاوت
معنادار وجود ندارد که این یافته نشان دهنده آن است که ریسک
ابتال به کرونا در گروه زن و مرد یکسان است.
همچنین یافتههای مطالعه در خصوص سطح احتمال ابتال به
بیماری کووید ،19-براساس سطح تحصیالت نشان داد بین احتمال
ابتال بر اساس تحصیالت افراد تفاوت معناداری وجود دارد
( F = 2/35و  )P-value = 0/04و بر اساس نتایج مقایسه زوجي
میانگین سن با استفاده از آزمون بنفروني ،تفاوت میانگین ریسک
ابتال از نظر احتمال ابتال بین دو گروه دیپلم و زیر دیپلم  -0/65و
معنادار در سطح  0/01بود که این یافته نشان ميدهد که احتمال
ابتال در افراد با سطح تحصیالت پایین تر بیشتر بوده و آنها در
معرض خطر بیشتری هستند .همچنین بین سطح نگرش (F = 1/47
و  )P-value =0/19و سطح شدت ( F = 0/41و )P-value = 0/83
بر اساس تحصیالت افراد نمونه ،تفاوت معناداری وجود نداشت که

این یافته نشان دهنده آن است که ریسک ابتال به بیماری
کووید ،19-از نظر مولفههای نگرش و شدت در افراد با تحصیالت
مختلف یکسان است.
براساس یافتههای مطالعه در خصوص محاسبه شاخص ریسک
ابتال به بیماری کووید ،19-در گروه پلیس «پ»  %4/7نمره زیر
( 40قابل قبول) و  %95/3نمره باالی  ( 40غیرقابل قبول) کسب
کردند .در گروه پلیس «ر»  %11/7نمره زیر  40و  %88/3نمره
باالی  40کسب نمودند .همچنین در گروه پلیس «آ»  %6/5نمره
زیر  40و  %93/5نمره باالی  40را کسب نمودند .حداقل شاخص
ریسک  4/86مربوط به پلیس «ر» و حداکثر شاخص  890/62نیز
مربوط به پلیس «ر» بود .جهت تعیین اینکه آیا بین میزان احتمال
ابتال به کرونا در سه گروه خدمتي مذکور تفاوت وجود دارد بر اساس
جدول  3اقدام شد .همچنین برای مقایسه ابتال به کرونا در این سه
گروه از تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد؛ نتایج نشان داد
بین ریسک ابتال در این سه زیر مجموعه خدمتي ناجا تفاوت
معناداری وجود ندارد ( F = 0/13و  )P-value = 0/87این یافته
نشان داد که هر سه گروه در معرض خطر ابتال به کرونا بودند.

جدول .3-نمرات شاخص ریسک و نتایج اثرات بین آزمودني ابتال به کرونا به تفکیک سه گروه شغلي
گروه

تعداد

شغلي

منابع واریانس

سطح ریسک

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P-value

پلیس

318

15

4/7

303

95/3

پلیس

94

11

11/7

83

88/3

درون گروهي

11124766/55

470

23669/71

-

-

پلیس

62

4

6/5

58

93/5

کل

11131143/20

472

-

-

-

«پ»
«ر»
«آ»
حداقل شاخص

میانگین شاخص ریسک ابتال

حداکثر شاخص

شاخص

پلیس «پ»

12/35

813/87

156/25±212/10

ریسک

پلیس «ر»

4/86

890/62

167/32±221/34

پلیس«آ»

22/50

541/12

114/93±216/09

ابتال

جدول .4-میانگین نمرات اکتسابي در سطح سه مولفه موثر در محاسبه شاخص ریسک به تفکیک گروه شغلي
مولفه

گروه شغلي

میانگین و انحراف
معیار

سطح
احتمال

سطح
شدت

مجله طب نظامي

منابع واریانس

بین گروهي
درون گروهي
کل
بین گروهي
درون گروهي
کل
بین گروهي
درون گروهي
کل

دوره  ،23شماره  ،4تیر 1400

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

آزادی

1/12
296/15
297/28
2/84
355/94
358/79
883/21
46014/39
46897/61

2
471
473
2
471
473
2
471
473

0/56
0/62
1/42
0/75
441/61
97/69
-

0/89
1/88
4/52
-

0/40
0/15
0/01
-
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سطح
نگرش

پلیس «پ»
پلیس «ر»
پلیس«آ»
پلیس «پ»
پلیس «ر»
پلیس«آ»
پلیس «پ»
پلیس «ر»
پلیس«آ»

1/85 ± 0/80
1/87 ± 0/85
2/00 ± 0/63
2/39 ± 0/91
2/59 ± 0/84
2/43 ± 0/64
45/37 ± 7/89
42/31 ± 14/88
42/74 ± 11/33

نتایج اثرات بین آزمودني
F

P-value
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قابل قبول

غیرقابل قبول
بین گروهي

6376/65

2

3188/32

0/13

0/87
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جدول .5-فراواني و درصد افراد مشکوک در سه گروه شغلي
متغیر
افراد مشکوک

پلیس «پ»

بله
خیر
بدون پاسخ
کل

فراواني
150
167
1
318

پلیس «ر»

فراواني
43
50
1
94

درصد
47/2
52/5
0/3
100

پلیس «آ»

درصد
45/7
53/2
1/1
100

فراواني
22
40
0
62

درصد
35/5
64/5
0
100

در حد خوب رعایت ميکنند ولي تعداد قابل مالحظه از همین افراد،
مشکوک به بیماری بوده و بالقوه امکان تبدیل شدن به موارد قطعي
بیماری را دارند (جدول .)5

جدول  4میانگین نمرات اکتسابي افراد شرکتکننده در
پژوهش را در سطح سه مولفه موثر در محاسبه شاخص ریسک ،به
تفکیک گروه شغلي نشان ميدهد .مطابق این جدول ،میانگین
نمرات در مولفه سطح احتمال بیماری در گروه پلیس «پ» معادل
( ،)1/85 ± 0/80در گروه پلیس «ر» معادل ( )1/87 ± 0 /85و در
گروه پلیس «آ» نیز (  )2/00 ± 0/63بود .میانگین نمرات کسب
شده در مولفه سطح نگرش بهداشتي در گروه پلیس «پ» برابر
( ،)2/39 ± 0/91در گروه پلیس «ر» برابر ( )2/59 ± 0/84و در
گروه پلیس «آ» نیز برابر ( )2/43 ± 0/64بود .میانگین نمرات
کسب شده در مولفه شدت پیامد در گروه پلیس «پ» (± 7/89
 )45/37در گروه پلیس «ر» ( )42/31 ± 14/88و در گروه پلیس
«آ» ( )42/74 ± 11/33بود.
برای مقایسه سطح این  3مولفه در سه گروه شغلي از تحلیل
واریانس تک متغیره استفاده شد .براساس نتایج جدول ،4یافتهها
نشان داد که در مولفه سطح ابتال در سه گروه شغلي تفاوت معنادار
وجود ندارد ( F = 0/89و  .)P-value = 0/40این یافته نشان
دهنده آن است که هر سه گروه شغلي از نظر احتمال ابتال به کرونا
در حد متوسط هستند و معموال پروتکل ها را در حد خوب رعایت
ميکنند .مقایسه مولفه سطح نگرش بهداشتي فرد نشان داد که
بین نگرش بهداشتي فرد در سه گروه شغلي تفاوت معنادار وجود
ندارد ( F = 1/88و  .)P-value = 0/15این نتیجه نشان دهنده
آن است که هر سه گروه از نظر نگرش بهداشتي به یک صورت
عمل ميکنند .وجود و انتقال بیماری را باور دارند و رفتارهای
بهداشتي صحیح را به تنهایي رعایت کرده و به رفتارهای بهداشتي
همکاران توجهي ندارند .مقایسه مولفه سطح شدت پیامد نشان داد
که بین سطح شدت پیامد سه گروه شغلي تفاوت معنادار وجود دارد
( F = 4/52و  )P-value =0/01این یافته نشان ميدهد اگر چه
هر سه گروه از نظر شدت پیامد در وضعیت بحراني و فاجعه بار
هستند ولي پلیس «پ» با میانگین  45/37از نظر شدت پیامد
وضعیت بحراني تر و فاجعه بارتری نسبت به دو گروه دیگر دارد.
یافتههای مطالعه در خصوص فراواني افراد مشکوک به بیماری
در نمونه ها نشان داد که در گروه شغلي پلیس «پ»  %47/2در

هدف از مطالعه حاضر ارزیابي ریسک ابتال به بیماری کووید19-
در گروههای پرخطر نیروهای انتظامي با استفاده از تکنیک آنالیز
سریع خطر بود .یافتههای پژوهش نشان داد عدد یا شاخص ریسک
با مشخصات دموگرافیک افراد در ارتباط است به نحویکه ریسک
ابتال در گروه سني باالی  51سال بیشتر از گروه سني زیر  50سال
بود و در مقایسه با گروه سني زیر  50سال در معرض خطر بیشتری
برای ابتال به کرونا بودند .همچنین ریسک ابتال در گروه متاهل
بیشتر از مجرد بود وگروه متاهلین در معرض خطر بیشتری برای
ابتال به کرونا بودند .این یافته با مطالعه  Wangو همکاران ()14
همچنین مطالعه  Latو همکاران ( )15و مطالعه  Ganjiو
همکاران ( )16همخواني داشت .در این مطالعات نشان داده شده
بود بیماری کووید 19-با وضعیت دموگرافیک افراد در ارتباط است؛
این مطالعات نشان داد که بیشترین مرگ و میر مربوط به مردان
سالخورده با میانگین سني  75سال بود که سابقه بیماریهای
زمینهای مثل دیابت ،فشار خون باال و  ...داشتند .به این ترتیب
اینگونه ميتوان تبیین کرد از آنجا که عوامل سیستم ایمني فرد
تحت تاثیر ژنتیک ،سن ،جنسیت ،وضعیت تغذیهای ،وضعیت
جسماني و  ...است لذا عوامل دموگرافیک در ابتال فرد به ویروس،
طول مدت و شدت بیماری و عفونت مجدد نقش دارند .همچنین
یافتههای توصیفي افراد مورد مطالعه نیز نشانداد مشخصات
دموگرافیک نمره مولفه سطح شدت پیامد را بطور مستقیم تحت
تاثیر قرار ميدهد مثالً با افزایش سن نمره سطح شدت پیامد
افزایش ميیابد و به همین ترتیب احتمال ریسک ابتال نیز افزایش
ميیابد .بنابراین الزم است به منظور کنترل اپیدمي ،برای گروههایي
که از نظر وضعیت دموگرافیک در گروه پرریسک قرار ميگیرند
اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه ،حفاظتي و آمادهسازی محیط کار
بهصورت ویژه مدنظر کارفرمایان قرار گیرد.

گروه پلیس «ر»  %45/7و در گروه پلیس «آ»  %35/5مشکوک به
بیماری هستند .بدینترتیب ميتوان نتیجه گرفت اگر چه یافنههای
قبلي مطالعه نشان داد که هر سه گروه شغلي از نظر احتمال ابتال
به کرونا در حد متوسط هستند و معموالً پروتکل های بهداشتي را

نتایح پژوهش حاضر نشان داد بین ریسک ابتال به کرونا در سه
زیر مجموعه خدمتي مورد مطالعه ،تفاوت معناداری وجود ندارد .به
عبارتي هر سه گروه در معرض خطر ابتال به کرونا بودند .این یافته
با مطالعه  Mohammadfamو همکاران ( )8همخواني داشت.
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در آن مطالعه نیز که ریسک ابتال به کرونا در محیط های شغلي
بانک ،مرکز پست و بیمارستان های مستقر در شهر همدان مورد
بررسي قرار گرفت ،نتایج نشان داد که سطح ریسک ابتال به کووید-
 19برای همه افراد مورد مطالعه باال بود و اکثر مشاغل در معرض
ریسک باالی  100و تا  300بودند .لذا به نظر ميرسد ریسک ابتال
در چنین محیطهایي که مراجعات حضوری باال بوده و سطح محل
کار نیز غالباً در سطح ( 5هم اتاق با یک نفر و بیشتر ،ارتباط زیاد با
ارباب رجوع /همکاران) یا سطح ( 6کار در سالن /سوله و تماس
نزدیک) قرار دارد ،باال بوده و این زمینه را فراهم ميسازد تا شیوع
بیماری بدلیل رفت و آمدهای روزانه آنها بین محل کار و زندگي
و ارتباط روزمره با خانواده در کنار اثرات تقویتکننده دیگر نظیر
ریسک فاکتورهای فردی ،عوامل جمعیتشناختي و  ...تشدید گردد.
بنابراین به نظر ميرسد مهمترین راهکار به منظور مدیریت صحیح
و کنترل زنجیره انتقال بیماری در این محیطهای کاری ،پاسخدهي
سریع به این عوامل ایجادکننده ریسک مانند غربالگری عالمتي،
جداسازی افراد مشکوک ،وجود تیم پاسخ سریع ،ارائه وسایل حفاظت
فردی مورد نیاز مبتني بر مکانها و مشاغل ارائه دهنده خدمت ،استفاده
از استراتژیهای کاهش مواجهه از طریق پنجره خدمت و  ....باشد.
در مطالعه حاضر در گروه شغلي پلیس «پ»  %47/2در گروه
پلیس «ر»  %45/7و در گروه پلیس «آ»  %35/5افراد مشکوک به
بیماری بودند؛ به عبارتي تعداد قابل مالحظه از افراد مورد مطالعه
به صورت بالقوه ،امکان تبدیل شدن به موارد قطعي بیماری را
داشتند .مورد مشکوک به استناد نسخه هفتم مجموعه دستورالعملهای
بهداشت و درمان در کنترل بیماری کووید )9( 19-در تعریف موارد
بیماری ،به فردی اطالق مي گردد که:
 شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلو درد همراه با تنگي نفسبا یا بدون تب که با عامل اتیولوژیک دیگری قابل توجیه نباشد.
 بیمار دارای تب و یا عالئم تنفسي (با هر شدتي که باشد):سابقه تماس نزدیک با موارد محتمل /قطعي بیماری کووید19-در
عرض  14روز قبل از شروع عالئم بیماری را داشته باشد /کارکنان
بهداشتي-درماني.
با توجه به قدرت همهگیری و مرگ و میر بیماری ،فرد
مشکوک بسته به نحوه زندگي شخصي ،شدت بیماری ،نحوه رفت
و آمد و  ...ميتواند خطری بالقوه برای جامعه باشد .از آنجا که
عواقب عفونت کووید 19-براساس عوامل خطر اجتماعي فردی،
شرایط سالمتي و شغلي متفاوت است ،درک این تنوع و تشخیص
سریع موارد مشکوک بیماری به عنوان موارد تهدید امنیت سالمتي،
برای هدف قراردادن اقدامات کنترلي ،منابع ،سیاستها و  ...حیاتي
بوده و به منظور مدیریت صحیح بیماری و کنترل زنجیره انتقال،
الزامي است که مدیریت صحیح موارد مشکوک بیماری نظیر
مرخصي اجباری برای افراد مشکوک و به استناد دستورالعملها و
پروتکلهای بهداشتي ،مد نظر کارفرمایان قرار گیرد.
یافتههای مطالعه در خصوص مقایسه مولفه سطح شدت پیامد

نشان داد که بین سطح این مولفه در سه گروه شغلي تفاوت معنادار
وجود دارد و مشخص شد اگر چه هر سه گروه از نظر مولفه شدت
پیامد در وضعیت بحراني و فاجعه بار هستند ولي پلیس پ با
میانگین  45/37از نظر شدت پیامد وضعیت بحرانيتر و فاجعه
بارتری نسبت به دو گروه دیگر دارد .این یافته با مطالعه
 Mohammadfamو همکاران ( ،)10همچنین مطالعه Grasse
و همکاران( )17و نیز مطالعه  )18( Beaهمخواني داشت .در آن
مطالعات مشخص شد که درجه اهمیت و در نتیجه وزن پارامترهای
تشکیل دهنده ریسک یکسان نمي باشد و وزن پارامتر شدت پیامد
باالتر از دو پارامتر سطح احتمال و سطح نگرش ميباشد .به این
ترتیب اینگونه ميتوان تبیین کرد پارامتر شدت که خود مشتمل
بر  4جزء زندگي شخصي ،محل کار ،وضعیت سالمتي و نشانههای
بیماری است وجود هر کدام از این اجزا در باالترین سطح خود
ميتواند نمره این مولفه را به میزان قابل توجهي افزایش دهد .بطور
مثال در بعد زندگي شخصي ،فرد متأهلي که دارای دو فرزند یا
بیشتر است نمره مولفه شدت پیامد وی به سطح فاجعه بار (نماد
 )50ارتقا ميیابد ،حتي اگر محل کارش در سطح  1و از نظر وضعیت
سالمت و نشانههای بیماری در معرض خطر هم نباشد .برای چنین
فردی حتي اگر نمره دو مولفه دیگر (سطح احتمال و سطح نگرش)
در کمترین مقدار یعني  1هم باشد ،شاخص ریسک باز هم در طیف
غیرقابل قبول ) (x>40قرار ميگیرد .بنابراین آنچه به ذهن ميرسد،
این است که آیا نمرات یا نمادهای در نظر گرفته شده برای اجزاء مولفه
شدت پیامد در تکنیک آنالیز سریع خطر کووید ،19-از روایي صوری
محتوایي و پایایي کافي برای تعیین واقعي نمره تعیین سطح و همچنین
نمره شاخص ریسک در همه محیطهای شغلي برخوردار است؟ لذا
به نظر ميرسد الزم است نتایج حاصله از این تکنیک در مطالعات
جامعتر و با روشها و تکنیکهای مشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
این پژوهش اولین مطالعهای بود که به ارزیابي ریسک ابتال به
بیماری کووید 19-در کارکنان نیروهای انتظامي ميپرداخت ،اما از
جمله محدویتهای آن ميتوان به این مورد اشاره کرد که اگر چه
تکنیک استفاده شده در ارزیابي ریسک ابتال ،تکنیکي ساده ،سریع
و کمهزینه در غربالگری محیط شغلي و کارکنان در خصوص
شانس ابتال به کووید 19-بود اما به دلیل عدم انجام مطالعه مشابه
و عدم وجود تکنیکي مشابه که قبال در این جامعه مورد استفاده
قرار گرفته باشد ،امکان مقایسه نتایج فراهم نگردید؛ از این رو به
منظور باال بردن دقت تخمین سطح ریسک در چنین محیطهای
شغلي پیشنهاد ميشود تکنیک اخیر در مطالعات جامعتر مورد
استفاده قرار بگیرد .همچنین با تمرکز بر ساخت ابزار ارزیابي ریسک
ویژه این گروه و این نوع از بیماریهای با سرایت باال و وابسته به
میزان تماس افراد با همدیگر و انجام روایي و پایایي نمادهای
کاربردی در تعیین سطح مولفههای موثر در تعیین شاخص ریسک،
امکان به کارگیری روشها و تکنیکهای با قطعیت باال در برآورد
ریسک را تسهیل و دقت تخمین درجه ریسک را ارتقاء بخشید.
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 پژوهشگران بر خود واجب ميدانند که:تشکر و قدرداني
از معاونت اجتماعي فاتب به دلیل همکاری و در اختیار قراردادن
 جهت رعایت اصول.دادههای آماری مطالعه تشکر و قدرداني کنند
 از آوردن نام کامل گروههای،محرمانگي و اخالق در پژوهش نیز
کاری مورد پژوهش خودداری کرده و در مطالعه با نامهای
 پلیس«ر» و پلیس «آ» از آنها نام برده شده،»اختصاری پلیس«پ
 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتي با هدف ارزیابي ریسک ابتال.است
 در کارکنان پرخطر نیروهای انتظامي با19-به بیماری کووید
 مورخ633 استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر به شماره
. مي باشد1399/10/24
 نویسندگان تصریح ميکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد

نتیجهگیری
نتایج مطالعه بیانگر آن بود که ریسک ابتال به بیماری کرونا در
سه محیط شغلي مورد مطالعه به دلیل مراجعات حضوری و باال
ًبودن نمرات اجزاء دخیل در مولفه سطح شدت پیامد و خصوصا
 و در سطح غیرقابل قبول قرار40  غالباً باالتر از،سطح محل کار
 بدین ترتیب به منظور مدیریت صحیح بیماری و کنترل.داشت
زنجیره انتقال پیشنهاد ميشود کارفرمایان این محیطهای شغلي
 برنامههای حفاظتي جهت پیشگیری و یا کاهش،برای افراد شاغل
ریسک ابتال به این بیماری را فراهم تا با امکان شناسایي سریع
 در حداقل زمان ممکن اقدام به شناسایي افراد مستعد و،موارد ابتال
.مشکوک نمایند
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 فراهمسازی شرایط خوداظهاری در محیطهای شغلي نظامي با
...  اپلیکیشنهای تلفني و،استفاده از درخواستهای درون شبکه ای
 کاهش مراجعات حضوری در محیطهای شغلي نظامي با استفاده
...  خدمات آنالین و، پنجره خدمت:از استراتژیهایي نظیر
 استقرار تیم واکنش سریع در محیطهای شغلي نظامي جهت
.اعزام سریع موارد مشکوک به مراکز تشخیص بیماری
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