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چکیده
مقدمــه :نظــر بــه توجــه روزافــزون بــه ســامت نیــروی کار و از ســویی افزایــش تولیــدات علمــی در قالــب
مقــاالت علمــی پژوهشــی ،هــدف از ایــن تحقیــق تجزیهوتحلیــل نظاممنــد پژوهشهــا در حــوزه ســامت
نیــروی کار در مجــات علمــی کشــور بــوده اســت.
روش کار :ایــن مطالعــه بهصــورت مقطعــی و گذشــتهنگر بــرای دورهای دهســاله از ســال  1384تــا 1393
در میــان مجــات تخصصــی حــوزه ســامت نیروهــای کار و بهداشــت حرف ـهای انجــام پذیرفــت .دادههــا بــا
اســتفاده شــیوه تحلیــل محتــوا ،بــه کمــک چکلیســت محقــق ســاخته و از طریــق تمــام شــماری مقــاالت
گــردآوری گردیــد.
یافتههــا :دادههــای حاصــل از اســتخراج  927مقالــه از  5نشــریه تخصصــی طــی دورهای دهســاله گویــای
رونــد روبــه رشــد انتشــار مقــاالت فارســی و انگلیســی بــود .اکثــر پژوهشهــا در خصــوص ســامت جســمی و
پــس از آن پیرامــون ســامت روانــی بــه اجــرا درآمــده بودنــد .ازنظــر عوامــل زیــانآور ،عوامــل ارگونومیــک بــا
نســبت  24/27درصــد بیشــترین ســهم مقــاالت و پژوهشهــا را بــه خــود اختصــاص داد .تنهــا  11/54درصــد
از مقــاالت موردبررســی از نــوع مداخلــهای بــود و نشــانی از مطالعــات همگروهــی یــا کوهــورت در مقــاالت
یافــت نشــد.
نتیجهگیــری :یافتههــای ایــن مطالعــه کــه از نــوع علمســنجی اســت ،از عــدم تــوازن پژوهشهــا در حــوزه
ســامت نیــروی کار حکایــت دارد .بهگون ـهای کــه برخــی عوامــل زیــانآور ماننــد عوامــل ارگونومیــک مــورد
تأکیــد بســیار و بعضــی از ابعــاد ســامت ماننــد ســامت اجتماعــی مــورد غفلــت قرارگرفتــه اســت .بــا توجــه
بــه وضعیــت موجــود ،تعییــن اولویتهــای کشــوری بهمنظــور توزیــع متعــادل پژوهــش درزمینــه ســامت
نیروهــای کار الزم بــه نظــر میرســد.

مقدمه
نیــروی کار یکــی از عناصــر مهــم و کلیــدی در توســعه هــر جامعــه
محســوب میشــود و ازجملــه موضوعــات بســیار مهــم در ارتبــاط
بــا نیروهــای کار ،ســامت آنهاســت [ .]2 ,1بهداشــت حرفــه ای
نیــز یکــی از رشــته هــای علمــی حــوزه ســامت اســت کــه رســالت
و مأموریــت اصلــی آن تأمیــن ،حفــظ و ارتقــاء ســامت نیــروی
کار شــناخته مــی شــود[ ]4 ,3بنابرایــن منطقــی میباشــد کــه
وظیفــه متخصصــان رشــته بهداشــت حرفــهای را ،تحقــق ســامت
در نیروهــای کار مطابــق بــا تعریفــی کــه از ســامت بــه عمــل آمــده
بدانیــم .بنــا بــه تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی ،ســامت عبــارت
اســت از رفــاه کامــل جســمی ،روانــی ،اجتماعــی و نهفقــط فقــدان
بیمــاری و ناتوانــی .لــذا ســامت نیــروی کار از مفهومــی فراتــر از
پیشــگیری از آســیبهای جســمی و آســایش کامــل بدنــی کارکنــان

برخــوردار بــوده و مســلماً ابعــاد دیگــری ماننــد جنبههــای روانــی
و اجتماعــی آنــان را دربرمــی گیــرد [ .]6 ,5بــا توجــه بــه اثــر
متقابــل و در هــم تنیــده ابعــاد یــاد شــده ،چهبســا در مــواردی
ســامت روانــی و اجتماعــی حتــی از نقــش برجســتهتری نســبت بــه
آســایش جســمی برخــوردار بــوده و اثــرات جدیتــری بــر ســرانجام
کار و سرنوشــت فــرد ،خانــواده ،محیــط کار و جامعــه از خــود بجــا
میگــذارد [.]8 ,7
حــال بــا توجــه بــه چنیــن مقدمـهای ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه
آیــا متخصصیــن بهداشــت حرفــهای در راســتای تأمیــن ســامت
نیروهــای کار ،بهطــور متوازنــی بــه ابعــاد مختلــف ســامت
میپردازنــد؟ آیــا عــاوه بــر ســامت جســمی ،دیگــر ابعــاد
ســامت ماننــد بعدهــای روانــی ،اجتماعــی یــا معنــوی نیــز مــورد
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 1دانشــیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت،
پژوهشــکده ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل ،بابــل ،ایــران
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روش کار
ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی بهصــورت مقطعــی (گذشــتهنگر)
بــرای دورهای دهســاله (از ســال  1384تــا  )1393در میــان مجــات
تخصصــی حــوزه ســامت کار و بهداشــت حرفـهای در کشــور طراحی
گردیــد .جامعــه موردمطالعــه در ایــن پژوهــش شــامل تمــام مقــاالت
چــاپ شــده در مجــات علمی-پژوهشــی داخلــی در حــوزه ســامت
کار و بهداشــت حرف ـهای از اولیــن شــماره تــا آخریــن شــماره طــی
دوره زمانــی موردبررســی بــود .معیارهــای ورود ایــن مجــات بــه
پژوهــش شــامل :علمی-پژوهشــی بــودن ،دارا بــودن حداقــل 4
شــماره در ســال (فصلنامــه) و انتشــار مقــاالت حداقــل بــه میــزان
ســه ســال پیاپــی بــود .بــا توجــه بــه معیارهــای فــوق ســه مجلــه
فارســی شــامل  )1مجلــه ســامت کار ایــران  )2فصلنامــه بهداشــت
و ایمنــیکار )3 ،فصلنامــه طــبکار ،و دو مجلــه التیــن شــامل)4 :
 International Journal of Occupational Hygieneو the )5
international journal of occupational and environment
 medicineموردبررســی قــرار گرفتنــد .نمونهگیــری بهصــورت
سرشــماری و از طریــق تمــام شــماری مقــاالت منتشــره در مجــات
موردپژوهــش بــه اجــرا درآمــد .بهمنظــور جمــعآوری اطالعــات ،از
شــیوه متــداول در حــوزه علمســنجی (بهعنــوان یکــی از رایجتریــن
روشهــای ارزیابــی فعالیتهــای علمــی و کمــی ســازی توســعه آن)،
اســتفاده شــد .ابتــدا چکیــده کلیــه مقــاالت تهیــه و ســپس بــا توجــه
بــه محتــوی آن ،متغیرهــای موردنظــر (جــدول  )1درون چکلیســت
محقــق ســاخته ثبــت گردیــد .در مــواردی کــه تکمیــل اطالعــات
توســط چکیــده مقالــه موردنظــر میســر نمیشــد ،کل مقالــه
موردمطالعــه قــرار میگرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه طبقهبنــدی
موضوعــی مقــاالت بــا توجــه بــه روش نســبتاً متعــارف در متــون
تخصصــی و همچنیــن وضعیــت حاکــم بــر اطالعــات موجــود در
مقــاالت صــورت پذیرفتــه اســت .دادههــای جمعآوریشــده بــا
اســتفاده از نرمافــزار  2007 Excelمــورد تجزیهوتحلیــل قــرار
گرفــت و در قالــب آمــار توصیفــی و بــا اســتفاده از جــداول و
نمودارهــا ارائــه شــد.
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پایــش و مداخلــه قــرار میگیــرد؟ مســلماً کســب پاســخ قطعــی و
مشــخص در ایــن خصــوص کار بســیار دشــواری اســت امــا یکــی
از روشهایــی کــه بهطــور غیرمســتقیم مــا را بهســوی پاســخ
ســؤال فــوق رهنمــون میســازد ،اســتفاده از تکنیــک علمســنجی
( )Scientometryو بهرهگیــری از تحلیــل محتــوی مقــاالت یــا
تولیــدات علمــی میباشــد .علمســنجی یکــی از روشهــای مهــم و
متــداول ارزیابــی تولیــدات علمــی اســت کــه بامطالعــه متغیرهــای
موردنظــر مبتنــی بــر متــن یــا ســند علمــی ،بــه اجــرا گــذارده
میشــود [ .]11-9در ایــن روش بــا اســتفاده از شــیوههای مختلــف
ماننــد تحلیــل کمــی و محتوایــی مقــاالت ( )Content Analysisو
یــا تحلیــل اســتنادی ( )Citation Analysisبــه بررســی وضعیــت
بروندادهــای علمــی پرداختــه مــی شــود [ .]12در روش تحلیــل
محتــوی ،مقــاالت علمــی از حیــث متغیرهــای گوناگونــی ماننــد
تعــداد مقــاالت در هــر موضــوع ،نــوع مطالعــات ،روش جم ـعآوری
دادههــا یــا دیگــر متغیرهــای پژوهشــی ،موردبررســی قــرار
میگیرنــد[ .]13در ســالهای اخیــر بهواســطه افزایــش توجــه
جوامــع مختلــف بهســامت نیــروی کار و پــی بــردن بــه اهمیــت
پژوهــش در ایــن حــوزه[ ]9شــاهد انتشــار مجــات متعــددی در
حــوزه ســامت نیــروی کار هســتیم .متخصصیــن بــر ایــن باورنــد
کــه گرچــه انتشــار یافتــه هــای پژوهشــی از طــرق مختلفــی ماننــد
کتــاب ،پایاننامــه ،مجلــه ،گزارشهــای تحقیقاتــی ،خالصــه
مقــاالت همایشهــا و یــا دیگــر روشهــا امکانپذیــر اســت امــا از
میــان آنهــا ،مجــات علمــی از نقــش بســیار متمایــزی برخــوردار
بــوده و بیــش از ســایر منابــع مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
انتشــار مقــاالت در مجلههــای تخصصــی بــه دالیــل متفاوتــی
ماننــد تازگــی ،کوتــاه بــودن مطلــب ،ســرعت انتقــال زیــاد ،چــاپ
و توزیــع ســریعتر و معرفــی آخریــن یافتههــا بهطــور معمــول
بــرای محققــان از جذابیــت بیشــتری برخــوردار هســتند [.]14 ,9
جالــب آنکــه بدانیــم میــزان تولیــدات علمــی در قالــب مقــاالت بــه
همــراه کیفیــت مجــات و نیــز میــزان اســتفاده افــراد جامعــه از
ایــن منابــع ،یکــی از شــاخصهای رشــد علمــی در هــر جامعــه
محســوب میشــود[ .]15علیرغــم اهمیــت پایــش برونــداد علمــی
در حــوزه ســامت بهویــژه ســامت نیــروی کار ،تاکنــون مطالعــات
بســیار محــدودی در ایــن خصــوص بــه اجــرا درآمــده اســت.
علــیگل و همــکاران در مطالعــه خــود تحــت عنــوان "تحلیــل
اســتنادی و کمــی مقــاالت فصلنامــه علمی-پژوهشــی ســامت
کار ایــران" ( )1390نشــان دادنــد کــه موضوعــات پرداختهشــده
در حــوزه ســامت نیــروی کار ،بــا توزیــع نامناســبی روبــرو بــوده،
بهطوریکــه عوامــل زیــانآور ارگونومیکــی ســهم عمــدهای از
پژوهشهــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد[ .]16بدیهــی اســت
انجــام پژوهشهایــی ازایندســت مــا را قــادر خواهنــد ســاخت

تــا ضمــن پاســخ بــه ســؤاالتی ماننــد ســؤاالت ایــن پژوهــش ،بــه
شناســایی خألهــای موجــود پرداختــه و عــاوه بــر آسیبشناســی
تحقیقــات گذشــته ،اولویتهــای پژوهشــی خــود را بهتــر بشناســیم
و درعینحــال از انجــام مطالعــات مــوازی در تحقیقــات آینــده
ممانعــت بــه عملآوریــم .بــا توجــه بــه اهمیــت رصــد فعالیتهــای
علمــی ازجملــه در حــوزه بهداشــت حرفــهای و ســامت کار ،و
همچنیــن خــأ اطالعــات در ایــن ارتبــاط ،ایــن پژوهــش باهــدف
ارزیابــی وضعیــت مقــاالت علمــی در حــوزه ســامت نیــروی کار در
مجــات علمــی تخصصــی کشــور بــه اجــرا درآمــده اســت.

تیرگر و همکاران
جدول  :1متغیرهای موردبررسی در تحلیل محتوی مقاالت حوزه سالمت نیروی کار
متغییر

تعداد نویسنده
حوزه موضوعی
روش شناسی مطالعه

نوع ابزار جمعآوری دادهها

تعداد کلیدواژههای مقاالت

تعداد

جدول  :2توزیع فراوانی انتشار مقاالت به تفکیک مجالت طی سالهای 2005-2014

نام مجله

سالمت کار ایران

فصلنامه بهداشت و ایمنی

سال شروع فعالیت (میالدی) کل مقاالت منتشره ()%
(334 )36
)2005( 1384

زبان
فارسی

فصلنامه طب کار

فارسی

)2011( 1390

(112 )12/08

فارسی

)2009( 1388

(151 )16/29

International Journal of Occupational Hygiene

انگلیسی

)2009( 1388

(120 )12/94

International Journal of Occupational and Environment
Medicine

انگلیسی

)2010( 1389

(210 )22/65

60

60

50

یافته ها
بــا توجــه بــه یافتههــای حاصــل از بررســی  5مجلــه تخصصــی
داخلــی در حــوزه ســامت کار و بهداشــت حرف ـهای ،مشــخص شــد
کــه طــی دورهای  10ســاله ( 1384تــا  1393برابــر بــا ســالهای
 2005تــا  2014میــادی) ،درمجمــوع  927مقالــه بــه چــاپ رســیده
اســت کــه از ایــن تعــداد  64/40( 597درصــد) مقالــه بــه زبــان
فارســی و  35/60( 330درصــد) مقالــه بــه زبــان انگلیســی بــود
(جــدول .)2
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روند انتشار مقاالت
رونــد انتشــار مقــاالت فارســی و انگلیســی در پنــج عنــوان
مجلــه داخلــی مرتبــط بــا ســامت نیــروی کار طــی بــازه زمانــی
موردمطالعــه در تصویــر  1و  2بــه نمایــش درآمــده اســت.
همانگونــه کــه مالحظــه میشــود انتشــار مقــاالت در حــوزه
ســامت نیــروی کار طــی دهــه گذشــته بــا رونــد رو بــه رشــد
همــراه بــود کــه ایــن رونــد در مجــات فارســی بهطــور میانگیــن
و بــه ترتیــب افزایشهایــی بــه میــزان  33/33 ،31/62و 10/94
درصــدی نســب بــه ســال نخســت ،و در مقــاالت انگلیســی زبــان بــه
ترتیــب رشــدی برابــر بــا  20و  1درصــد نســبت بــه اولیــن ســال
انتشــار خــود را نشــان دادهانــد.
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نوع عوامل زیانآور و
مخاطرات شغلی

سطوح
تعداد
 :1بعد جسمانی :2 ،بعد روانی :3 ،بعد اجتماعی :4 ،بعد جسمی-روانی :5 ،بعد جسمی-اجتماعی :6 ،بعد روانی-
اجتماعی :7 ،مطالعات سازمانی-مدیریتی :8 ،مطالعات بنیادی
 :1مداخلهای  :2آزمایشگاهی  :3مقطعی؛ توصیفی؛ تحلیلی؛ مورد شاهدی؛ گذشتهنگر و غیره
 :1عوامل فیزیکی شامل :گرما و رطوبت -پرتوهای یونیزان و غیریونیزان -صدا و ارتعاش -روشنایی و سایر موارد:2 .
عوامل شیمیایی و بیماریهای ناشی از کار شامل :شامل تهویه -سم شناسی شغلی و بررسی و غلظت آالیندهها:3 .
عوامل بیولوژیک :4 ،عوامل روانی :5 ،عوامل ارگونومیک :6 ،عوامل مربوط به ایمنی محیطکار شامل :حوادث ناشی از
کار -ارزیابی خطر و ریسک -فرهنگ ایمنی -حفاظت فردی و سایر مباحث ایمنی
 :1پرسشنامه :2 ،غیرپرسشنامه

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395
بــا توجــه بــه یافتههــا کمتریــن تعــداد چــاپ مقــاالت فارســی
در بــازه زمانــی دهســاله ،مربــوط بــه ســال  13( 1384مــورد) و
بیشــترین تعــداد مربــوط بــه ســال  128( 1392مــورد) میباشــد.
همچنیــن کمتریــن و بیشــترین تعــداد چــاپ مقــاالت انگلیســی بــه
ترتیــب مربــوط بــه ســالهای  2009و  2014بــوده اســت.

بــر اســاس یافتههــا ،اکثــر مقــاالت منتشــره در حــوزه ســامت
نیــروی کار طــی دهــه موردبررســی ( 522مقالــه برابــر بــا 56/31
درصــد) بــا مشــارکت بیــش از ســه محقــق تدویــن شــده و مقاالتــی
بــا تعــداد ســه نویســنده یــا کمتــر بــه ترتیــب از نســبتهای کــم و
کمتــری برخــوردار بودهانــد (جــدول .)3
جدول  :3توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نویسندگان در مقاالت چاپ
شده طی سالهای 2005-2014
فراوانی

نوع

فراوانی نسبی

تعداد نویسندگان در مقاالت
یک نویسنده

35

3/78

دو نویسنده

119

12/84

سه نویسنده

251

27/08

بیش از سه نویسنده

522

56/31

ازنظــر تعــداد کلیدواژههــای مــورد اســتفاده در مقــاالت ،درمجمــوع
 4220واژه در  927مقالــه بهعنــوان واژگان کلیــدی مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .میانگیــن واژههــا برابــر بــا  4/55 ± 0/89بــود .بهجــز
 5مقالــه کــه کمتــر از  3کلیــدواژه معرفــی کــرده بودنــد 922 ،مقالــه
دارای حداقــل  3تــا حداکثــر  8کلیــدواژه بودنــد.

حوزه موضوعی
بررســی حوزههــای موضوعــی مقــاالت منتشــره در مجــات تخصصی
ســامت نیــروی کار بــا توجــه بــه ابعــاد ســامت (جســمی ،روانــی،
اجتماعــی) نشــان داد کــه طــی بــازه زمانی موردبررســی ،نویســندگان
مقــاالت ،بیــش از همــه بــه بعــد جســمی یــا ابعــاد جســمی –روانــی
ســامت نیــروی کار پرداختهانــد و کمتریــن موضــوع موردپژوهــش
در مقــاالت مربــوط بــه بعــد اجتماعــی نیروهــای کار بــوده اســت
(جــدول .)4

عوامل زیانآور
طبقهبنــدی مقــاالت و پژوهشهــا بــا توجــه بــه نــوع عامــل
موردبررســی بــه  6گــروه شــامل عوامــل فیزیکــی ،شــیمیایی،

50

جدول  :4توزیع فرآوانی و درصد حوزه موضوعی پرداخته شده در
مقاالت طی سالهای 2005-2014
فرآوانی

فرآوانی نسبی

حوزه موضوعی ابعاد سالمت
جسمی

350

37/76

روانی

26

2/80

اجتماعی

13

1/40

جسمی-روانی

135

14/56

جسمی-اجتماعی

16

1/73

روانی-اجتماعی

46

4/96

مطالعات سازمانی-مدیریتی

204

22/01

مطالعات بنیادی

137

14/78

جدول  :5توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل زیانآور مورد پژوهش در
مقاالت مرتبط با سالمت نیروی کار طی سالهای 2005-2014
فراوانی

فرآوانی نسبی

نوع عواملزیانآور
عوامل فیزیکی

135

14/56

عوامل شیمیایی و بیماریهای ناشی
ازکار

212

22/87

عوامل بیولوژیک

72

7/77

عوامل روانی محیط کار

105

11/33

عوامل ارگونومیک

225

24/27

عوامل مربوط به ایمنی محیطکار

178

19/20

نوع مطالعات و ابزار جمعآوری دادهها
بررســی وضعیــت نــوع مطالعــات مــورد اســتفاده در مقــاالت مرتبــط
بــا ســامت نیــروی کار ،نشــان داد کــه  107مــورد ( 11/54درصــد)
از مقــاالت بهصــورت مداخلــهای 224 ،مــورد ( 24/16درصــد)
بهصــورت آزمایشــگاهی و مابقــی مطالعــات ( 596مــورد معــادل
 64/29درصــد) از نــوع مطالعــات مقطعــی و در قالــب مطالعــات
توصیفــی ،تحلیلــی ،مــورد شــاهدی و گذشــتهنگر بــه اجــرا
درآمدهانــد .همچنیــن از میــان کل مقــاالت موردبررســی ،اطالعــات
 379پژوهــش ( 40/88درصــد) بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمعآوری
گردیــد (جــدول .)6
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تعداد نویسندگان و کلیدواژهها

بیولوژیــک ،روانــی ،ارگونومیــک و ایمنــی نشــان داد کــه عوامــل
ارگونومیــک محیــط کار بــا تعــداد  225مقالــه ( 24/27درصــد)
از بیشــترین ســهم و عوامــل زیــانآور بیولوژیــک بــا تعــداد 72
مقالــه ( 7/77درصــد) از کمتریــن نســبت برخــوردار بودهانــد
(جــدول .)5

تیرگر و همکاران
جدول  :6توزیع فراوانی مطلق و نسبی مقاالت منتشره در ارتباط با
سالمت نیروی کار به تفکیک نوع مطالعه و ابزار جمعآوری اطالعات طی
سالهای 2005-2014
فرآوانی فرآوانی نسبی

نوع
نوع مطالعه
آزمایشگاهی (اندازه گیری)

224

24/16

توصیفی ،تحلیلی ،مقطعی ،مورد
شاهدی ،گذشتهنگر

596

64/29

ابزار جمع آوری دادهها
پرسشنامهای

379

40/88

غیر پرسشنامهای

548

59/12

بحث
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه انتشــار مقــاالت علمی-
پژوهشــی فارســی در حــوزه ســامت نیــروی کار طــی دهــه گذشــته
منتهــی بــه ســال  1393از رونــد کمابیــش رو بــه رشــدی برخــوردار
بــوده و بــه دنبــال ایــن جریــان ،اولیــن مجلــه انگلیســی زبــان داخلی
در حــوزه ســامت نیــروی کار نیــز در ســال  2009( 1388میــادی)
پــا بــه عرصــه فعالیــت گذاشــت .نتایــج حاصــل از بررســی مقــاالت
طــی ایــن دوره زمانــی نشــان داد کــه مجلــه ســامت کار ایــران از
بیشــترین ســهم و ســابقه در انتشــار مقــاالت فارســی برخــوردار بــوده
اســت بهطوریکــه  36درصــد از کل مقــاالت منتشــره بــه مجلــه
مذکــور اختصــاص داشــت (جــدول .)2
پایــش رونــد انتشــار مقــاالت در مجــات موردبررســی از رونــد
کموبیــش مثبتــی حکایــت داشــت بــه گونـهای کــه تبدیــل نشــریات
از دو فصلنامــه بــه فصلنامــه و در مــواردی فصلنامــه بــه دو ماهنامــه
را میتــوان دلیلــی بــرای ایــن ادعــا برشــمرد .البتــه نبایــد ازنظــر دور
داشــت کــه افزایــش تعــداد دانشــجویان رشــته بهداشــت حرفـهای در
مقاطــع مختلــف طــی ســال هــای اخیــر و در عیــن حــال جــذب
دانشــجو در رشــتههای مرتبــط ماننــد ارگونومــی و  ،HSEاز دیگــر
عوامــل تأثیرگــذار بــر چنیــن پدیــدهای بودهانــد .ضمن ـاً طــی ایــن
ســالها اثــر دسترســی گســتردهتر بــه منابــع علمــی دیجیتــال،
ایجــاد فضــای مجــازی جهــت انتشــار یافتههــای پژوهشــی ،و
دســتیابی ســهلتر و ســریعتر بــه یافتههــای کشــورهای پیشــرفته
نیــز بیتأثیــر بــر پیدایــش و رشــد نســبی نشــریات و مقــاالت علمــی
در کشــور نبــوده اســت .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه وضعیــت
اخیــر در شــرایطی اســت کــه تحقیقــات حــوزه ســامت کارکنــان
و بهداشــت حرف ـهای در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه بــا
اقبــال چندانــی روبــرو نیســت[ ]17بهعنــوان نمونــه ،در مســتندات
موجــود آمــده اســت کــه در کشــورهای عربــی نــرخ حــوادث شــغلی
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بــاال امــا وضعیــت مطالعــه علمــی روی آنهــا نامناســب اســت.
[ .]20-18در مطالعــه  Soteriadesو همــکاران آمــده اســت کــه
ایاالتمتحــده در خصــوص تحقیقــات حــوزه بهداشــت حرفــهای،
پژوهشهــای اپیدمیولوژیــک و پیشــگیری از حــوادث شــغلی در
جهــان پیشــرو بــوده و ســهم محققــان ایاالتمتحــده در ایــن زمینــه
فوقالعــاده اســت[ .]13در همیــن راســتا بررســی  Nvaroو Martin
روی تحقیقــات علمــی بیــن ســالهای  1992تــا  2001نشــان داد
کــه بیــش از  50درصــد مقــاالت حــوزه ســامت کار ،متعلــق بــه
مجــات آمریکایــی بــوده اســت[ .]21یافتههــا همچنیــن نشــان داد
کــه بیــش از نیمــی از مقــاالت منتشــره ( 56/31درصــد) حاصــل
از مشــارکت بیــش از ســه نویســنده بــوده (جــدول  )3کــه ضمــن
حکایــت از آگاهــی آنــان نســبت بــه مزایــای همــکاری و ضــرورت
ارتباطــات علمــی نزدیــک بیــن نویســندگان ،بــا یافتــه هــای علـیگل
و همــکاران همخوانــی داشــت [.]16
ازنظــر تعــداد کلیدواژههــای مــورد اســتفاده نیــز تجزیهوتحلیــل
دادههــا از نوعــی همخوانــی بــا دســتورالعمل نــگارش مقــاالت در
علــوم پزشــکی حکایــت داشــته اســت بــه گونـهای کــه اکثــر قریــب
بهاتفــاق مقــاالت ( )%85دارای  3تــا  5کلیــدواژه بودهانــد .امــا
همخوانــی کلیدواژههــا بــا اصطالحنامــه پزشــکی فارســی و
اصطالحــات مــش ))(Medical Subject Headings (MeSH
موضوعــی اســت کــه نیازمنــد بررســی اســت .در پژوهشــی توســط
بیگدلــی و همــکاران کــه در میــان مجــات علمــی پژوهشــی فارســی
دو حــوزه پایــه و بالینــی انجــام پذیرفــت ،اکثــر کلیدواژههــا از
انطبــاق نســبی برخــوردار بــوده و قریــب بــه یکپنجــم واژههــا فاقــد
همخوانــی بــا اصطالحنامــه پزشــکی بودهانــد[ .]22چنیــن شــرایط
بازیابــی مطالــب بــرای کاربران را دشــوار ســاخته و آنهــا را از حرکت
بهســوی اهدافشــان دور میســازد[ .]23از دیگــر موضوعــات بســیار
مهــم در ایــن بررســی وضعیــت پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف ســامت
(جســمی ،روانــی ،اجتماعــی) بهعنــوان موضــوع اصلــی پژوهــش
بــوده اســت .بــر اســاس یافتههــا بعــد جســمی ،بیشــترین ســهم را
نســبت بــه ســایر ابعــاد ســامتی بــه خــود اختصــاص داده و پژوهــش
در ابعــاد روانــی و اجتماعــی بــه ترتیــب از ســهم کمتــری برخــوردار
بودهانــد (جــدول  .)4شــاید ازجملــه دالیــل آن را بتــوان مــواردی
ماننــد تنــوع ابزارهــای موجــود جهــت بررســی ســامت جســمی در
مقایســه بــا دیگــر ابعــاد و یــا نمــود بیشــتر و قابلتشــخیص اختالالت
جســمی در مقایســه بــا مشــکالت روانــی و اجتماعــی برشــمرد .یافته
اخیــر را میتــوان نتیج ـهای مشــابه و در راســتای نتایجــی دانســت
کــه توســط  Piotrowskiمنتشــر شــده اســت .ایشــان در پژوهشــی
روی مقــاالت منتشــره از ســوی انجمــن روانشناســی آمریــکا طــی
ســالهای  1996تــا  2012و تحلیــل محتوایــی آنهــا دریافــت
کــه بعــد روانــی ســامت نیروهــای کار حلقــه مفقــوده در تحقیقــات
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حــوزه بهداشــت شــغلی بــوده اســت[ .]24همچنیــن Nuwayhid
( )2004درمقالـهای پیرامــون وضعیــت تحقیقــات بهداشــت حرفـهای
در کشــورهای در حــال توســعه آورده اســت کــه تحقیقــات در
خصــوص ابعــاد روانــی و اجتماعــی کارکنــان موضوعــی اســت کــه
کمتــر موردتوجــه میباشــد [ .]17نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه
 22/01درصــد از پژوهشهــا در حــوزه مطالعــات ســازمانی-مدیریتی
انجــام پذیرفتــه و اکثــر آنهــا بــا تأکیــد بــر اســتقرار سیســتمهای
ایمنــی ،بهداشــتی مدیریتــی و محیــط زیســتی بــوده اســت .اســتقرار
سیســتمها مذکــور بــا اثــر بــر عوامــل محیطــی موجــب کاهــش
اثــرات ســوء آنهــا و در نتیجــه موجــب بهبــود شــرایط محیــط کار
میگردنــد .اعتقــاد بــر آن اســت کــه اینگونــه سیســتمها بهطــور
غیرمســتقیم بــا افزایــش رضایــت کارکنــان ،بهبــود عملکــرد آنــان را
پــی خواهنــد داشــت[ .]26 ,25بهعنــوان نمونــه زنــگا و همــکاران
طــی مطالعــهای در چنــد کارخانــه کشــور چیــن نتایــج اســتقرار
سیســتم مدیریــت زیس ـتمحیطی را تســهیل در ورود بــه بازارهــای
جهانــی ،استانداردســازی رویههــای محیطــی و کاهــش ضایعــات در
شــرکت برشــمردهاند[ .]27اســتقرار کارا و اثربخــش سیســتمهای
مدیریتــی ایــن امــکان را بــه ســازمانها میدهــد تــا بــا ایجــاد بســتر
مناســب ،پشــتوانه محکمــی بــرای فعالیتهــای خــود ایجــاد نمــوده
و آینــدهای روشــن بــرای خــود ،تصویــر نماینــد[.]28
پــردازش دادههــای مربــوط بــه مقــاالت بــا توجــه بــه نــوع عوامــل
زیــانآور (جــدول  )5و تقســیم آنهــا بــه شــش گــروه متعــارف
نشــانداد کــه توجــه بــه عوامــل ارگونومیکــی بیــش از ســایر عوامــل
زیــانآور بــوده اســت ،بهطوریکــه در بــازه موردبررســی ،تقریبــاً
یکچهــارم مقــاالت ( 24/27درصــد) بــه چنیــن موضوعاتــی
اختصــاص داشــته اســت .در بررســی که توســط علـیگل و همــکاران
( )1390در بیــن مقــاالت فصلنامــه علمــی  -پژوهشــی ســامت کار
ایــران انجــام پذیرفــت نیــز عوامــل ارگونومیکــی محیط کار بــا 32/20
درصــد ،حائــز بیشــترین ســهم از مقــاالت بــوده اســت[ ]16بــه نظــر
میرســد چنــد نظامــه بــودن ایــن حــوزه علمــی ،در کنــار جــذب
دانشــجو در رشــتهٔ تخصصــی ارگونومــی طــی ســالهای اخیــر را
میتــوان از عمــده دالیــل رشــد تولیــد مقــاالت در ایــن حــوزه
برشــمرد .البتــه نگارنــدگان بــر ایــن باورنــد کــه احتمــاالً ســهولت
انجــام برخــی از انــواع مطالعــات بهویــژه مطالعاتــی کمهزینــه و
بهصــورت مشــاهدهای بــا اســتفاده از قلــم و میتوانــد از دیگــر
دالیــل توســعه پژوهشهــا در ایــن حــوزه در مقایســه بــا دیگــر
حوزههــا قلمــداد گــردد .بــا توجــه بــه یافتههــا ،مطالعــه حاضــر
بــر توزیــع نامتناســب عوامــل زیــانآور در تحقیقــات حــوزه بهداشــت
حرفــهای کشــور تأکیــد دارد بهنحویکــه بــه برخــی از موضوعــات
علیرغــم اهمیــت غیرقابلانــکار ،کمتــر پرداختــه شــده اســت .البتــه
بــرای بیــان دقیقتــر در ایــن خصــوص ،ضــرورت مطالعــات بیشــتر

و در عیــن حــال احــراز اولویتهــای پژوهشــی در حــوزه بهداشــت
حرفــهای الزم بــه نظــر میرســد .در همیــن راســتا گفتنــی اســت
کــه در بررســی  Härmäو همــکاران ( )2015کــه روی بــرون داد
مجلــه & Scandinavian Journal of Work, Environment
 Healthانجــام پذیرفــت ،مشــخص گردیــد کــه انتشــار مقــاالت ایــن
مجلــه در حــوزه بهداشــت حرفــهای در  10ســال گذشــته ،بیشــتر
بــر ابعــاد روانــی اجتماعــی محیــط کار تأکیــد داشــته اســت[ .]29بــا
توجــه بــه یافتــه اخیــر ،شــاید ایــن فــرض نیــز قابلطــرح باشــد کــه
گروهــی از پژوهشهــای مرتبــط بــا جنبههــای روانــی اجتماعــی
نیروهــای کار ،در دیگــر نشــریات (نشــریاتی در حوزههــای موضوعــی
غیــر از بهداشــت حرفــهای) بــه چــاپ میرســد.
نتایــج نشــانداد کــه اکثــر تحقیقــات در حــوزه ســامت نیــروی کار
از نــوع مطالعــات توصیفــی ،تحلیلــی و مقطعــی و بررســی عوامــل
زیــانآور بــا اســتفاده از روشهــای اندازهگیــری و آزمایشــگاهی بــوده
( 88/45درصــد) درحالیکــه مطالعــات مداخلــهای در ایــن حــوزه
تنهــا  11/54درصــد از تحقیقــات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
شــاید محدودیــت اطالعــات و آگاهــی پژوهشــگران حــوزه بهداشــت
حرفـهای و ســامت کار در خصــوص مطالعــات مداخلـهای میتوانــد
دلیلــی برایــن موضــوع باشــد هرچنــد زمانبــر بــودن ،بــار مالــی
و مشــکالت حاکــم برانجــام مطالعــات مداخلــهای در محیطهــای
صنعتــی را نبایــد ازنظــر دور داشــت .بــه عقیــده نگارنــدگان ،بــا
توجــه بــه وضعیــت موجــود بهتــر آن اســت کــه محققــان و مجــات
علمی-پژوهشــی فعــال در حــوزه ســامت نیــروی کار ،در جهــت
انجــام پژوهشهــای کاربــردی و چــاپ مقــاالت مداخلــهای همــت
گمارنــد تــا از ایــن طریــق کیفیــت فعالیتهــای پژوهشــی را از
مرحلــه توصیــف و تحلیــل بــه مرحلــه اجــرا و مداخلــه تغییــر دهنــد.
مســلماً عــدم دسترســی بــه فهرســتی از اولویتهــای پژوهشــی
متناســب بــا نیازمندیهــای کشــور ،نبــود شــبکههای پژوهــش
و همــکاری نزدیــک بیــن مراکــز تحقیقاتــی بهمنظــور همافزایــی
فعالیتهــای پژوهشــی ،همچنیــن تنگناهــای اقتصــادی و مشــکالت
موجــود در تأمیــن منابــع مالــی پژوهــش را میتــوان از دیگــر دالیــل
رویارویــی بــا چنیــن وضعیتــی برشــمرد .البتــه شــایانذکر اســت کــه
مطالــب فــوق بــه معنــی عــدم ارزشــمندی پژوهشهــای مرتبــط
بــا عوامــل زیــانآور و انتشــار اطالعــات آنهــا نیســت چراکــه یکــی
از دالیــل قانعکننــده بــر اهمیــت موضــوع بهداشــت حرفــهای در
کشــورهای درحالتوســعه ،چنیــن پژوهشهایــی هســتند [,30 ,17
 .]31متخصصیــن بــر ایــن باورنــد کــه ،حــل مشــکالت بهداشــتی
مشــاغل و تحقیقــات مرتبــط در کشــورهای در حــال توســعه نهتنهــا
نیــاز بــه نــوآوری در ف ـنآوری و انجــام اقدامــات مداخل ـهای ،بلکــه
نیازمنــد پیشــرفت و تحــول مؤسســات و نهادهــای قانونــی در ایــن
کشورهاســت[.]33 ,32
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.ایــن ارتبــاط ضــروری بــه نظــر میرســد
نتیجهگیری
:بهطورکلی یافتههای این پژوهش نشان داد که
طــی دهــه گذشــته شــاهد رشــد مثبتــی در انتشــار مقــاالت در
.حــوزه بهداشــت حرفــهای و ســامت نیــروی کار بودهایــم
همــکاری گروهــی قابلمالحظــه امــا قابلگســترش در اجــرا و
.گــزارش یافتههــای پژوهشــی وجــود داشــته اســت
 بیشــترین،پرداختــن بــه بعــد جســمی و عامــل زیــانآور ارگونومیــک
.ســهم پژوهشهــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد
پژوهــش پیرامــون بعــد اجتماعــی ســامت در نیروهــای کار کمتــر
.موردتوجــه بــوده اســت
 مقطعــی و نشــانی از، تحلیلــی،بیشــتر مطالعــات از نــوع توصیفــی
.مطالعــات همگروهــی یــا کوهــورت وجــود نداشــت
سپاسگزاری
مؤلفیــن بــر خــود الزم میداننــد تــا مراتــب قدردانــی خــود را از
حــوزه معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل
بهواســطه حمایــت مالــی جهــت انجــام پژوهــش حاضــر (بــه شــماره
.) اعــام دارنــد9542127

از دیگــر یافتههــای ایــن پژوهــش اختصــاص حــدود یکششــم
) در ایــن راســتا4  (جــدول.مقــاالت بــه موضوعــات بنیــادی اســت
گفتنــی اســت کــه شــرایط کنونــی کشــور ایجــاب مینمایــد تــا کلیــه
مســئوالن آموزشــی دانشــگاهها و محققــان در همــه حوزههــا از توجــه
بــه جنبههــای اقتصــادی پژوهــش غافــل نبــوده و ضمــن جلوگیــری
 درصــدد حــل معضــات اساســی کشــور و،از اتــاف ســرمایهها
.در عیــن حــال کســب درآمــد از محــل دانــش تولیدشــده باشــند
 دانشــگاهها بهتریــن،آنگونــه کــه در متــون مرتبــط آمــده اســت
مــکان بــرای تئوریــزه کــردن ایدههــای اقتصــادی و دانشــگاهیان
بهعنــوان یکــی از گروههــای پیشــرو در جهــت تحقــق اهــداف
] حــال بــا توجــه بــه36-34[اقتصــادی کشــورها بشــمار میآینــد
،"سیاس ـتهای اقتصــادی کشــور تحــت عنــوان " اقتصــاد مقاومتــی
و همچنیــن تأکیــد مکــرر مســئوالن بــه اتــکا بــر توانمندیهــای
 دانشــگاهها و مســئوالن،داخلــی و ایجــاد اقتصــاد دانشمحــور
پژوهشــی بایــد اســتراتژی و برنامههــای خــود را از طریــق کاربــردی
کــردن پژوهشهــا بــر تحقــق اهــداف نویــن اقتصــادی کشــور بنــا
در خصــوص محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان بــه عــدم.نهنــد
امــکان تفکیــک دقیــق برخــی موضوعــات پژوهشــی ناشــی از ماهیــت
چندوجهــی آنهــا و همچنیــن چــاپ برخــی از مقــاالت در نشــریاتی
غیــر از مجــات تخصصــی ماننــد مجــات دانشــگاههای علــوم
 ازایــنرو انجــام پژوهشهایــی گســتردهتر در.پزشــکی اشــاره کــرد
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Abstract
Introduction: In view of the increasing attention to the health of the workforce and on the
other hand the increase in scientific outputs in the format of scientific and research papers,
the aim of this study was to monitor the status of technical articles of Iranian journals in
the field of health workforce.
Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted for a period of ten years
(2005-2015) on the specialized field occupational health journals. The data were collected
based on content analysis method with researcher-made checklist and using census articles.
Results: The extracted data, from 927 articles from five specialized journals in the period
of ten years, represented the growing trend in publication of Persian and English articles.
Most researches had been respectively conducted in physical and mental health scopes.
According to the type of harmful factors, ergonomic factors with 24.27% had the largest
portion of articles and researches. Only 11.54% of the reviewed articles were interventional
studies. In addition, cohort studies were not found among the articles.
Conclusions: The findings of this study which were of the scientometrics type, represented
the imbalance in health workforce researches, so that hazardous agents such as ergonomic
factors had strong emphasis and some health aspects such as public health were neglected.
According to the current situation, setting national priorities in order to balance the
distribution of health force researches is necessary.

