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چکیده
ــب  ــه ســامت نیــروی کار و از ســویی افزایــش تولیــدات علمــی در قال ــزون ب ــه توجــه روزاف ــه: نظــر ب مقدم
ــامت  ــوزه س ــا در ح ــد پژوهش ه ــل نظام من ــق تجزیه وتحلی ــن تحقی ــدف از ای ــی، ه ــی پژوهش ــاالت علم مق

ــوده اســت. نیــروی کار در مجــات علمــی کشــور ب
ــا 1393  ــال 1384 ت ــاله از س ــرای دوره ای ده س ــته نگر ب ــی و گذش ــورت مقطع ــه به ص ــن مطالع روش کار: ای
ــا  ــا ب ــت. داده ه ــه ای انجــام پذیرف ــان مجــات تخصصــی حــوزه ســامت نیروهــای کار و بهداشــت حرف در می
ــاالت  ــق تمــام شــماری مق ــه کمــک چک لیســت محقــق ســاخته و از طری ــوا، ب ــل محت اســتفاده شــیوه تحلی

ــد. گــردآوری گردی
ــای  ــاله گوی ــی دوره ای ده س ــی ط ــریه تخصص ــه از 5 نش ــتخراج 927 مقال ــل از اس ــای حاص ــا: داده ه يافته ه
رونــد روبــه رشــد انتشــار مقــاالت فارســی و انگلیســی بــود. اکثــر پژوهش هــا در خصــوص ســامت جســمی و 
پــس از آن پیرامــون ســامت روانــی بــه اجــرا درآمــده بودنــد. ازنظــر عوامــل زیــان آور، عوامــل ارگونومیــک بــا 
نســبت 24/27 درصــد بیشــترین ســهم مقــاالت و پژوهش هــا را بــه خــود اختصــاص داد. تنهــا 11/54 درصــد 
ــاالت  ــورت در مق ــا کوه ــی ی ــات هم گروه ــانی از مطالع ــود و نش ــه ای ب ــوع مداخل ــی از ن ــاالت موردبررس از مق

یافــت نشــد.
ــوازن پژوهش هــا در حــوزه  ــوع علم ســنجی اســت، از عــدم ت ــن مطالعــه کــه از ن ــری: یافته هــای ای نتیجه گی
ــان آور ماننــد عوامــل ارگونومیــک مــورد  ــه ای کــه برخــی عوامــل زی ســامت نیــروی کار حکایــت دارد. به گون
تأکیــد بســیار و بعضــی از ابعــاد ســامت ماننــد ســامت اجتماعــی مــورد غفلــت قرارگرفتــه اســت. بــا توجــه 
ــامت  ــه س ــش درزمین ــادل پژوه ــع متع ــور توزی ــوری به منظ ــای کش ــن اولویت ه ــود، تعیی ــت موج ــه وضعی ب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــای کار الزم ب نیروه
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مقدمه
نیــروی کار یکــی از عناصــر مهــم و کلیــدی در توســعه هــر جامعــه 
ــاط  ــم در ارتب ــیار مه ــات بس ــه موضوع ــود و ازجمل ــوب می ش محس
ــه ای  ــت حرف ــت ]1, 2[. بهداش ــامت آن هاس ــای کار، س ــا نیروه ب
نیــز یکــی از رشــته هــای علمــی حــوزه ســامت اســت کــه رســالت 
ــروی  ــامت نی ــاء س ــظ و ارتق ــن، حف ــی آن تأمی ــت اصل و مأموری
ــه  ــد ک ــی می باش ــن منطق ــود]3, 4[  بنابرای ــی ش ــناخته م کار ش
ــق ســامت  ــه ای را، تحق ــه متخصصــان رشــته بهداشــت حرف وظیف
در نیروهــای کار مطابــق بــا تعریفــی کــه از ســامت بــه عمــل آمــده 
بدانیــم. بنــا بــه تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، ســامت عبــارت 
ــی، اجتماعــی و نه فقــط فقــدان  ــاه کامــل جســمی، روان اســت از رف
ــر از  ــی فرات ــروی کار از مفهوم ــامت نی ــذا س ــی. ل ــاری و ناتوان بیم
پیشــگیری از آســیب های جســمی و آســایش کامــل بدنــی کارکنــان 

ــی  ــای روان ــد جنبه ه ــری مانن ــاد دیگ ــوده و مســلماً ابع ــوردار ب برخ
ــر  ــه اث ــه ب ــا توج ــرد ]5, 6[. ب ــی گی ــان را دربرم ــی آن و اجتماع
ــواردی  ــا در م ــده، چه بس ــاد ش ــاد ی ــده ابع ــم تنی ــل و در ه متقاب
ســامت روانــی و اجتماعــی حتــی از نقــش برجســته تری نســبت بــه 
آســایش جســمی برخــوردار بــوده و اثــرات جدی تــری بــر ســرانجام 
ــواده، محیــط کار و جامعــه از خــود بجــا  ــرد، خان کار و سرنوشــت ف

.]8  ,7[ می گــذارد 
حــال بــا توجــه بــه چنیــن مقدمــه ای ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه 
ــامت  ــن س ــتای تأمی ــه ای در راس ــت حرف ــن بهداش ــا متخصصی آی
ســامت  مختلــف  ابعــاد  بــه  متوازنــی  به طــور  کار،  نیروهــای 
ابعــاد  می پردازنــد؟ آیــا عــاوه بــر ســامت جســمی، دیگــر 
ــا معنــوی نیــز مــورد  ــی، اجتماعــی ی ســامت ماننــد بعدهــای روان
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ــرد؟ مســلماً کســب پاســخ قطعــی و  ــرار می گی ــه ق ــش و مداخل پای
ــی  ــا یک ــواری اســت ام ــن خصــوص کار بســیار دش مشــخص در ای
از روش هایــی کــه به طــور غیرمســتقیم مــا را به ســوی پاســخ 
ــنجی  ــک علم س ــتفاده از تکنی ــازد، اس ــون می س ــوق رهنم ــؤال ف س
ــا  ــاالت ی ــوی مق ــل محت ــری از تحلی )Scientometry( و بهره گی
ــدات علمــی می باشــد. علم ســنجی یکــی از روش هــای مهــم و  تولی
متــداول ارزیابــی تولیــدات علمــی اســت کــه بامطالعــه متغیرهــای 
ــذارده  ــرا گ ــه اج ــی، ب ــند علم ــا س ــن ی ــر مت ــی ب ــر مبتن موردنظ
می شــود ]9-11[. در ایــن روش بــا اســتفاده از شــیوه های مختلــف 
ماننــد تحلیــل کمــی و محتوایــی مقــاالت )Content Analysis( و 
یــا تحلیــل اســتنادی )Citation Analysis( بــه بررســی وضعیــت 
ــل  ــود ]12[. در روش تحلی ــی ش ــه م ــی پرداخت ــای علم برونداده
ــد  ــی مانن ــای گوناگون ــث متغیره ــی از حی ــاالت علم ــوی، مق محت
ــات، روش جمــع آوری  ــوع مطالع ــاالت در هــر موضــوع، ن ــداد مق تع
قــرار  موردبررســی  پژوهشــی،  متغیرهــای  دیگــر  یــا  داده هــا 
می گیرنــد]13[. در ســال های اخیــر به واســطه افزایــش توجــه 
ــت  ــه اهمی ــردن ب ــی ب ــروی کار و پ ــامت نی ــف به س ــع مختل جوام
ــددی در  ــات متع ــار مج ــاهد انتش ــوزه]9[ ش ــن ح ــش در ای پژوه
ــد  ــر ایــن باورن حــوزه ســامت نیــروی کار هســتیم.  متخصصیــن ب
کــه گرچــه انتشــار یافتــه هــای پژوهشــی از طــرق مختلفــی ماننــد 
خاصــه  تحقیقاتــی،  گزارش هــای  مجلــه،  پایان نامــه،  کتــاب، 
ــا از  ــر اســت ام ــا امکان پذی ــر روش ه ــا دیگ ــا و ی ــاالت همایش ه مق
میــان آن هــا، مجــات علمــی از نقــش بســیار متمایــزی برخــوردار 
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــع م ــایر مناب ــش از س ــوده و بی ب
انتشــار مقــاالت در مجله هــای تخصصــی بــه دالیــل متفاوتــی 
ــاد، چــاپ  ــودن مطلــب، ســرعت انتقــال زی ــاه ب ماننــد تازگــی، کوت
و توزیــع ســریع تر و معرفــی آخریــن یافته هــا به طــور معمــول 
ــت بیشــتری برخــوردار هســتند ]9, 14[.  ــان از جذابی ــرای محقق ب
جالــب آنکــه بدانیــم میــزان تولیــدات علمــی در قالــب مقــاالت بــه 
ــه از  ــراد جامع ــتفاده اف ــزان اس ــز می ــات و نی ــت مج ــراه کیفی هم
ــه  ــر جامع ــی در ه ــد علم ــاخص های رش ــی از ش ــع، یک ــن مناب ای
ــی  ــداد علم ــش برون ــت پای ــم اهمی ــود]15[. علیرغ ــوب می ش محس
در حــوزه ســامت به ویــژه ســامت نیــروی کار، تاکنــون مطالعــات 
بســیار محــدودی در ایــن خصــوص بــه اجــرا درآمــده اســت. 
علــی گل و همــکاران در مطالعــه خــود تحــت عنــوان "تحلیــل 
اســتنادی و کمــی مقــاالت فصلنامــه علمی-پژوهشــی ســامت 
ــده  ــات پرداخته ش ــه موضوع ــد ک ــان دادن ــران" )1390( نش کار ای
ــوده،  ــرو ب ــع نامناســبی روب ــا توزی ــروی کار، ب در حــوزه ســامت نی
به طوری کــه عوامــل زیــان آور ارگونومیکــی ســهم عمــده ای از 
ــت  ــی اس ــد]16[. بدیه ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب پژوهش ه
ــاخت  ــد س ــادر خواهن ــا را ق ــت م ــی ازاین دس ــام پژوهش های انج

ــه  ــن پژوهــش، ب ــه ســؤاالتی ماننــد ســؤاالت ای ــا ضمــن پاســخ ب ت
ــر آسیب شناســی  ــاوه ب ــه و ع ــای موجــود پرداخت ــایی خأله شناس
تحقیقــات گذشــته، اولویت هــای پژوهشــی خــود را بهتــر بشناســیم 
و درعین حــال از انجــام مطالعــات مــوازی در تحقیقــات آینــده 
ممانعــت بــه عمل آوریــم. بــا توجــه بــه اهمیــت رصــد فعالیت هــای 
علمــی ازجملــه در حــوزه بهداشــت حرفــه ای و ســامت کار، و 
ــن پژوهــش باهــدف  ــاط، ای ــن ارتب ــات در ای ــن خــأل اطاع همچنی
ارزیابــی وضعیــت مقــاالت علمــی در حــوزه ســامت نیــروی کار در 

ــده اســت.  ــه اجــرا درآم مجــات علمــی تخصصــی کشــور ب

روش کار
ــته نگر(  ــی )گذش ــورت مقطع ــی به ص ــه توصیفی-تحلیل ــن مطالع ای
بــرای دوره ای ده ســاله )از ســال 1384 تــا 1393( در میــان مجــات 
تخصصــی حــوزه ســامت کار و بهداشــت حرفــه ای 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 حرفــه ای از اولیــن شــماره تــا آخریــن شــماره طــی 
ــه  ــات ب ــن مج ــای ورود ای ــود. معیاره ــی ب ــی موردبررس دوره زمان
پژوهــش شــامل: علمی-پژوهشــی بــودن، دارا بــودن حداقــل 4 
ــزان  ــه می ــل ب ــاالت حداق ــه( و انتشــار مق شــماره در ســال )فصلنام
ــه  ــه معیارهــای فــوق ســه مجل ــا توجــه ب ــود. ب ــی ب ســه ســال پیاپ
فارســی شــامل 1( مجلــه ســامت کار ایــران 2( فصلنامــه بهداشــت 
ــامل: 4(  ــن ش ــه التی ــب کار، و دو مجل ــه ط ــی کار، 3( فصلنام و ایمن
 the )5 و International Journal of Occupational Hygiene
 international journal of occupational and environment
medicine موردبررســی قــرار گرفتنــد. نمونه گیــری به صــورت 
سرشــماری و از طریــق تمــام شــماری مقــاالت منتشــره در مجــات 
ــات، از  ــع آوری اطاع ــد. به منظــور جم ــه اجــرا درآم موردپژوهــش ب
شــیوه متــداول در حــوزه علم ســنجی )به عنــوان یکــی از رایج تریــن 
روش هــای ارزیابــی فعالیت هــای علمــی و کمــی ســازی توســعه آن(، 
اســتفاده شــد. ابتــدا چکیــده کلیــه مقــاالت تهیــه و ســپس بــا توجــه 
بــه محتــوی آن، متغیرهــای موردنظــر )جــدول 1( درون چک لیســت 
ــات  ــل اطاع ــه تکمی ــواردی ک ــد. در م ــت گردی ــاخته ثب ــق س محق
توســط چکیــده مقالــه موردنظــر میســر نمی شــد، کل مقالــه 
ــه ذکــر اســت کــه طبقه بنــدی  موردمطالعــه قــرار می گرفــت. الزم ب
ــون  ــارف در مت ــبتاً متع ــه روش نس ــه ب ــا توج ــاالت ب ــی مق موضوع
ــود در  ــات موج ــر اطاع ــم ب ــت حاک ــن وضعی ــی و همچنی تخصص
مقــاالت صــورت پذیرفتــه اســت. داده هــای جمع آوری شــده بــا 
از نرم افــزار Excel 2007 مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار  اســتفاده 
گرفــت و در قالــب آمــار توصیفــی و بــا اســتفاده از جــداول و 

ــه شــد. نمودارهــا ارائ
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جدول 1: متغیرهای موردبررسی در تحلیل محتوی مقاالت حوزه سامت نیروی کار
سطوحمتغییر

تعدادتعداد نويسنده

1: بعد جسمانی، 2: بعد روانی، 3: بعد اجتماعی، 4: بعد جسمی-روانی، 5: بعد جسمی-اجتماعی، 6: بعد روانی-حوزه موضوعی
اجتماعی، 7: مطالعات سازمانی-مدیریتی، 8: مطالعات بنیادی

1: مداخله ای 2: آزمایشگاهی 3: مقطعی؛ توصیفی؛ تحلیلی؛ مورد شاهدی؛ گذشته نگر و غیرهروش شناسی مطالعه

نوع عوامل زيان آور و 
مخاطرات شغلی

1: عوامل فیزیکی شامل: گرما و رطوبت- پرتوهای یونیزان و غیریونیزان- صدا و ارتعاش- روشنایی و سایر موارد. 2: 
عوامل شیمیایی و بیماری های ناشی از کار شامل: شامل تهویه- سم شناسی شغلی و بررسی و غلظت آالینده ها. 3: 
عوامل بیولوژیک، 4: عوامل روانی، 5: عوامل ارگونومیک، 6: عوامل مربوط به ایمنی محیط کار شامل: حوادث ناشی از 

کار- ارزیابی خطر و ریسک- فرهنگ ایمنی- حفاظت فردی و سایر مباحث ایمنی
1: پرسشنامه، 2: غیرپرسشنامهنوع ابزار جمع آوری داده ها
تعدادتعداد کلیدواژه های مقاالت

جدول 2: توزیع فراوانی انتشار مقاالت به تفکیک مجات طی سال های 2005-2014
کل مقاالت منتشره )%(سال شروع فعالیت )میالدی(زباننام مجله

)36( 1384334 )2005(فارسیسالمت کار ايران
)12/08( 1390112 )2011(فارسیفصلنامه بهداشت و ايمنی

)16/29( 1388151 )2009(فارسیفصلنامه طب کار
International Journal of Occupational Hygiene12/94( 1388120 )2009(انگلیسی(

 International Journal of Occupational and Environment
Medicine22/65( 1389210 )2010(انگلیسی(

یافته ها
ــی  ــه تخصص ــی 5 مجل ــل از بررس ــای حاص ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
داخلــی در حــوزه ســامت کار و بهداشــت حرفــه ای، مشــخص شــد 
ــال های  ــا س ــر ب ــا 1393 براب ــاله )1384 ت ــی دوره ای 10 س ــه ط ک
2005 تــا 2014 میــادی(، درمجمــوع 927 مقالــه بــه چــاپ رســیده 
ــان  ــه زب ــه ب ــد( مقال ــداد 597 )64/40 درص ــن تع ــه از ای ــت ک اس
ــود  ــی ب ــان انگلیس ــه زب ــه ب ــد( مقال ــی و 330 )35/60 درص فارس

ــدول 2(. )ج

روند انتشار مقاالت

عنــوان  پنــج  در  انگلیســی  و  فارســی  مقــاالت  انتشــار  رونــد 
ــی  ــازه زمان ــروی کار طــی ب ــا ســامت نی ــط ب ــی مرتب ــه داخل مجل
اســت.  درآمــده  نمایــش  بــه   2 و   1 تصویــر  در  موردمطالعــه 
همان گونــه کــه ماحظــه می شــود انتشــار مقــاالت در حــوزه 
ــد  ــه رش ــد رو ب ــا رون ــته ب ــه گذش ــی ده ــروی کار ط ــامت نی س
ــد در مجــات فارســی به طــور میانگیــن  ــود کــه ایــن رون همــراه ب
ــزان 31/62، 33/33 و 10/94  ــه می ــی ب ــب افزایش های ــه ترتی و ب
درصــدی نســب بــه ســال نخســت، و در مقــاالت انگلیســی زبــان بــه 
ــه اولیــن ســال  ــا 20 و 1 درصــد نســبت ب ــر ب ترتیــب رشــدی براب

ــد. ــان داده ان ــود را نش ــار خ انتش
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تصويــر 1: رونــد انتشــار مقــاالت فارســی زبــان حــوزه ســامت نیــروی 
ــی 2005-2014 ــات داخل کار در مج
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تصويــر 2: رونــد انتشــار مقــاالت انگلیســی زبــان حــوزه ســامت نیــروی 
کار در مجــات داخلــی 2005-2014
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ــی  ــاالت فارس ــاپ مق ــداد چ ــن تع ــا کمتری ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
ــورد( و  ــال 1384 )13 م ــه س ــوط ب ــاله، مرب ــی ده س ــازه زمان در ب
ــورد( می باشــد.  ــه ســال 1392 )128 م ــوط ب ــداد مرب بیشــترین تع
همچنیــن کمتریــن و بیشــترین تعــداد چــاپ مقــاالت انگلیســی بــه 

ــت. ــوده اس ــال های 2009 و 2014 ب ــه س ــوط ب ــب مرب ترتی

تعداد نويسندگان و کلیدواژه ها

ــامت  ــوزه س ــره در ح ــاالت منتش ــر مق ــا، اکث ــاس یافته ه ــر اس ب
ــا 56/31  ــر ب ــه براب ــی )522 مقال ــه موردبررس ــی ده ــروی کار ط نی
درصــد( بــا مشــارکت بیــش از ســه محقــق تدویــن شــده و مقاالتــی 
بــا تعــداد ســه نویســنده یــا کمتــر بــه ترتیــب از نســبت های کــم و 

ــدول 3(. ــد )ج ــوردار بوده ان ــری برخ کمت

جدول 3: توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نویسندگان در مقاالت چاپ 
شده طی سال های 2005-2014

فراوانی نسبیفراوانینوع

تعداد نويسندگان در مقاالت

353/78يک نويسنده

11912/84دو نويسنده

25127/08سه نويسنده

52256/31بیش از سه نويسنده

ازنظــر تعــداد کلیدواژه هــای مــورد اســتفاده در مقــاالت، درمجمــوع 
ــه به عنــوان واژگان کلیــدی مــورد اســتفاده  4220 واژه در 927 مقال
ــود. به جــز  ــا 0/89 ± 4/55 ب ــر ب قــرار گرفــت. میانگیــن واژه هــا براب
5 مقالــه کــه کمتــر از 3 کلیــدواژه معرفــی کــرده بودنــد، 922 مقالــه 

دارای حداقــل 3 تــا حداکثــر 8 کلیــدواژه بودنــد.

حوزه موضوعی

بررســی حوزه هــای 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 
ــن موضــوع موردپژوهــش  ــد و کمتری ســامت نیــروی کار پرداخته ان
ــت  ــوده اس ــای کار ب ــی نیروه ــد اجتماع ــه بع ــوط ب ــاالت مرب در مق

)جــدول 4(.

عوامل زيان آور

طبقه بنــدی مقــاالت و پژوهش هــا بــا توجــه بــه نــوع عامــل 
ــیمیایی،  ــی، ش ــل فیزیک ــامل عوام ــروه ش ــه 6 گ ــی ب موردبررس

ــل  ــه عوام ــی نشــان داد ک ــی، ارگونومیــک و ایمن ــک، روان بیولوژی
ــد(  ــه )24/27 درص ــداد 225 مقال ــا تع ــط کار ب ــک محی ارگونومی
ــداد 72  ــا تع ــک ب ــان آور بیولوژی ــل زی ــهم و عوام ــترین س از بیش
مقالــه )7/77 درصــد( از کمتریــن نســبت برخــوردار بوده انــد 

ــدول 5(. )ج

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

فرآوانی نسبیفرآوانیحوزه موضوعی ابعاد سالمت

35037/76جسمی

262/80روانی

131/40اجتماعی

13514/56جسمی-روانی

161/73جسمی-اجتماعی

464/96روانی-اجتماعی

20422/01مطالعات سازمانی-مديريتی

13714/78مطالعات بنیادی

جدول 5: توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل زیان آور مورد پژوهش در 
مقاالت مرتبط با سامت نیروی کار طی سال های 2005-2014

فرآوانی نسبیفراوانینوع عوامل زيان آور

13514/56عوامل فیزيکی

عوامل شیمیايی و بیماری های ناشی 
21222/87ازکار

727/77عوامل بیولوژيک

10511/33عوامل روانی محیط کار

22524/27عوامل ارگونومیک

17819/20عوامل مربوط به ايمنی محیط کار

نوع مطالعات و ابزار جمع آوری داده ها

بررســی وضعیــت نــوع مطالعــات مــورد اســتفاده در مقــاالت مرتبــط 
بــا ســامت نیــروی کار، نشــان داد کــه 107 مــورد )11/54 درصــد( 
از مقــاالت به صــورت مداخلــه ای، 224 مــورد )24/16 درصــد( 
ــادل  ــورد مع ــات )596 م ــی مطالع ــگاهی و مابق ــورت آزمایش به ص
ــات  ــب مطالع ــی و در قال ــات مقطع ــوع مطالع ــد( از ن 64/29 درص
اجــرا  بــه  گذشــته نگر  و  شــاهدی  مــورد  تحلیلــی،  توصیفــی، 
درآمده انــد. همچنیــن از میــان کل مقــاالت موردبررســی، اطاعــات 
379 پژوهــش )40/88 درصــد( بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمع آوری 

ــدول 6(. ــد )ج گردی
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جدول 6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی مقاالت منتشره در ارتباط با 
سامت نیروی کار به تفکیک نوع مطالعه و ابزار جمع آوری اطاعات طی 

سال های 2005-2014

فرآوانی نسبیفرآوانینوع

نوع مطالعه

10711/54مداخله ای

22424/16آزمايشگاهی )اندازه گیری(

توصیفی، تحلیلی، مقطعی، مورد 
59664/29شاهدی، گذشته نگر

ابزار جمع آوری داده ها

37940/88پرسشنامه ای

54859/12غیر پرسشنامه ای

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 1393 از 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 1388 )2009 میــادی( 
پــا بــه عرصــه فعالیــت گذاشــت. نتایــج حاصــل از بررســی مقــاالت 
ــران از  ــی نشــان داد کــه مجلــه ســامت کار ای طــی ایــن دوره زمان
بیشــترین ســهم و ســابقه در انتشــار مقــاالت فارســی برخــوردار بــوده 
ــه  ــه مجل ــره ب ــاالت منتش ــد از کل مق ــه 36 درص ــت به طوری ک اس

مذکــور اختصــاص داشــت )جــدول 2(.
ــد  ــی از رون ــات موردبررس ــاالت در مج ــار مق ــد انتش ــش رون پای
کم وبیــش مثبتــی حکایــت داشــت بــه گونــه ای کــه تبدیــل نشــریات 
از دو فصل نامــه بــه فصل نامــه و در مــواردی فصلنامــه بــه دو ماهنامــه 
را می تــوان دلیلــی بــرای ایــن ادعــا برشــمرد. البتــه نبایــد ازنظــر دور 
داشــت کــه افزایــش تعــداد دانشــجویان رشــته بهداشــت حرفــه ای در 
ــال جــذب  ــن ح ــر و در عی ــای اخی ــال ه ــف طــی س مقاطــع مختل
دانشــجو در رشــته های مرتبــط ماننــد ارگونومــی و HSE، از دیگــر 
ــن  ــاً طــی ای ــد. ضمن ــده ای بوده ان ــر چنیــن پدی عوامــل تأثیرگــذار ب
ــال،  ــی دیجیت ــع علم ــه مناب ــترده تر ب ــی گس ــر دسترس ــال ها اث س
ایجــاد فضــای مجــازی جهــت انتشــار یافته هــای پژوهشــی، و 
ــای کشــورهای پیشــرفته  ــه یافته ه ــریع تر ب ــتیابی ســهل تر و س دس
نیــز بی تأثیــر بــر پیدایــش و رشــد نســبی نشــریات و مقــاالت علمــی 
ــت  ــه وضعی ــت ک ــر اس ــه ذک ــه الزم ب ــت. البت ــوده اس ــور نب در کش
ــان  ــات حــوزه ســامت کارکن ــه تحقیق ــر در شــرایطی اســت ک اخی
و بهداشــت حرفــه ای در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه بــا 
ــه، در مســتندات  ــرو نیســت]17[ به عنــوان نمون ــی روب اقبــال چندان
موجــود آمــده اســت کــه در کشــورهای عربــی نــرخ حــوادث شــغلی 

ــت.  ــب اس ــا نامناس ــی روی آن ه ــه علم ــت مطالع ــا وضعی ــاال ام ب
ــه  ــت ک ــده اس ــکاران آم ــه Soteriades و هم ]18-20[. در مطالع
ــه ای،  ــت حرف ــوزه بهداش ــات ح ــوص تحقیق ــده در خص ایاالت متح
ــغلی در  ــوادث ش ــگیری از ح ــک و  پیش ــای اپیدمیولوژی پژوهش ه
جهــان پیشــرو بــوده و ســهم محققــان ایاالت متحــده در ایــن زمینــه 
 Martin و Nvaro فوق العــاده اســت]13[. در همیــن راســتا بررســی
ــا 2001 نشــان داد  ــن ســال های 1992 ت ــات علمــی بی روی تحقیق
ــه  ــق ب ــامت کار، متعل ــوزه س ــاالت ح ــد مق ــش از 50 درص ــه بی ک
مجــات آمریکایــی بــوده اســت]21[. یافته هــا همچنیــن نشــان داد 
ــل  ــد( حاص ــره )56/31 درص ــاالت منتش ــی از مق ــش از نیم ــه بی ک
ــه ضمــن  ــوده )جــدول 3( ک ــش از ســه نویســنده ب از مشــارکت بی
ــای همــکاری و ضــرورت  ــه مزای ــان نســبت ب ــی آن ــت از آگاه حکای
ارتباطــات علمــی نزدیــک بیــن نویســندگان، بــا یافتــه هــای علــی گل 

ــی داشــت ]16[. و همــکاران همخوان
ــل  ــز تجزیه وتحلی ــتفاده نی ــورد اس ــای م ــداد کلیدواژه ه ــر تع ازنظ
ــاالت در  ــگارش مق ــتورالعمل ن ــا دس ــی ب ــی همخوان ــا از نوع داده ه
علــوم پزشــکی حکایــت داشــته اســت بــه گونــه ای کــه اکثــر قریــب 
به اتفــاق مقــاالت )85%( دارای 3 تــا 5 کلیــدواژه بوده انــد. امــا 
و  فارســی  پزشــکی  اصطاح نامــه  بــا  کلیدواژه هــا  همخوانــی 
 )Medical Subject Headings )MeSH(( مــش  اصطاحــات 
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 کلیدواژه هــا از 
انطبــاق نســبی برخــوردار بــوده و قریــب بــه یک پنجــم واژه هــا فاقــد 
ــن شــرایط  ــد]22[. چنی ــه پزشــکی بوده ان ــا اصطاح نام ــی ب هم خوان
بازیابــی مطالــب بــرای کاربران را دشــوار ســاخته و آن هــا را از حرکت 
ــات بســیار  به ســوی اهدافشــان دور می ســازد]23[. از دیگــر موضوع
مهــم در ایــن بررســی وضعیــت پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف ســامت 
ــش  ــی پژوه ــوع اصل ــوان موض ــی( به عن ــی، اجتماع ــمی، روان )جس
ــر اســاس یافته هــا بعــد جســمی، بیشــترین ســهم را  ــوده اســت. ب ب
نســبت بــه ســایر ابعــاد ســامتی بــه خــود اختصــاص داده و پژوهــش 
در ابعــاد روانــی و اجتماعــی بــه ترتیــب از ســهم کمتــری برخــوردار 
ــواردی  ــوان م ــل آن را بت ــه دالی ــاید ازجمل ــدول 4(. ش ــد )ج بوده ان
ماننــد تنــوع ابزارهــای موجــود جهــت بررســی ســامت جســمی در 
مقایســه بــا دیگــر ابعــاد و یــا نمــود بیشــتر و قابل تشــخیص اختاالت 
جســمی در مقایســه بــا مشــکات روانــی و اجتماعــی برشــمرد. یافته 
ــوان نتیجــه ای مشــابه و در راســتای نتایجــی دانســت  ــر را می ت اخی
کــه توســط Piotrowski منتشــر شــده اســت. ایشــان در پژوهشــی 
ــی  ــکا ط ــی آمری ــن روانشناس ــوی انجم ــاالت منتشــره از س روی مق
ســال های 1996 تــا 2012 و تحلیــل محتوایــی آن هــا دریافــت 
کــه بعــد روانــی ســامت نیروهــای کار حلقــه مفقــوده در تحقیقــات 
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  Nuwayhid ــن ــوده اســت]24[. همچنی ــغلی ب ــوزه بهداشــت ش ح
)2004( درمقالــه ای پیرامــون وضعیــت تحقیقــات بهداشــت حرفــه ای 
در کشــورهای در حــال توســعه  آورده اســت کــه تحقیقــات در 
ــان موضوعــی اســت کــه  ــی و اجتماعــی کارکن ــاد روان خصــوص ابع
کمتــر موردتوجــه می باشــد ]17[. نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه 
22/01 درصــد از پژوهش هــا در حــوزه مطالعــات ســازمانی-مدیریتی 
ــر اســتقرار سیســتم های  ــا تأکیــد ب انجــام پذیرفتــه و اکثــر آن هــا ب
ایمنــی، بهداشــتی مدیریتــی و محیــط زیســتی بــوده اســت. اســتقرار 
ــش  ــب کاه ــی موج ــل محیط ــر عوام ــر ب ــا اث ــور ب ــتم ها مذک سیس
اثــرات ســوء آن هــا و در نتیجــه موجــب بهبــود شــرایط محیــط کار 
ــور  ــتم ها به ط ــه سیس ــه این گون ــت ک ــر آن اس ــاد ب ــد. اعتق می گردن
غیرمســتقیم بــا افزایــش رضایــت کارکنــان، بهبــود عملکــرد آنــان را 
ــکاران  ــگا و هم ــه زن ــوان نمون ــت]25, 26[. به عن ــد داش ــی خواهن پ
ــتقرار  ــج اس ــن نتای ــور چی ــه کش ــد کارخان ــه ای در چن ــی مطالع ط
سیســتم مدیریــت زیســت محیطی را تســهیل در ورود بــه بازارهــای 
جهانــی، استانداردســازی رویه هــای محیطــی و کاهــش ضایعــات در 
ــتم های  ــش سیس ــتقرار کارا و اثربخ ــمرده اند]27[. اس ــرکت برش ش
مدیریتــی ایــن امــکان را بــه ســازمان ها می دهــد تــا بــا ایجــاد بســتر 
مناســب، پشــتوانه محکمــی بــرای فعالیت هــای خــود ایجــاد نمــوده 

و آینــده ای روشــن بــرای خــود، تصویــر نماینــد]28[. 
ــوع عوامــل  ــه ن ــا توجــه ب ــه مقــاالت ب پــردازش داده هــای مربــوط ب
ــارف  ــروه متع ــش گ ــه ش ــا ب ــیم آن ه ــدول 5( و تقس ــان آور )ج زی
نشــان داد کــه توجــه بــه عوامــل ارگونومیکــی بیــش از ســایر عوامــل 
ــاً  ــی، تقریب ــازه موردبررس ــه در ب ــت، به طوری ک ــوده اس ــان آور ب زی
موضوعاتــی  چنیــن  بــه  درصــد(   24/27( مقــاالت  یک چهــارم 
اختصــاص داشــته اســت. در بررســی که توســط علــی گل و همــکاران 
)1390( در 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]16[ بــه نظــر 
ــار جــذب  ــن حــوزه علمــی، در کن ــودن ای ــه ب ــد نظام می رســد چن
ــر را  ــال های اخی ــی س ــی ط ــی ارگونوم ــتهٔ تخصص ــجو در رش دانش
ــوزه  ــن ح ــاالت در ای ــد مق ــد تولی ــل رش ــده دالی ــوان از عم می ت
ــد کــه احتمــاالً ســهولت  ــن باورن ــر ای ــدگان ب ــه نگارن برشــمرد. البت
ــه و  ــی کم هزین ــژه مطالعات ــات به وی ــواع مطالع ــی از ان ــام برخ انج
به صــورت مشــاهده ای بــا اســتفاده از قلــم و می توانــد از دیگــر 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــوزه در مقایس ــن ح ــا در ای ــعه پژوهش ه ــل توس دالی
ــر  ــه حاض ــا، مطالع ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــردد. ب ــداد گ ــا قلم حوزه ه
بــر توزیــع نامتناســب عوامــل زیــان آور در تحقیقــات حــوزه بهداشــت 
ــات  ــی از موضوع ــه برخ ــه ب ــد دارد به نحوی ک ــه ای کشــور تأکی حرف
علیرغــم اهمیــت غیرقابل انــکار، کمتــر پرداختــه شــده اســت. البتــه 
ــر در ایــن خصــوص، ضــرورت مطالعــات بیشــتر  ــرای بیــان دقیق ت ب

ــای پژوهشــی در حــوزه بهداشــت  ــن حــال احــراز اولویت ه و در عی
ــی اســت  ــتا گفتن ــن راس ــد. در همی ــه نظــر می رس ــه ای الزم ب حرف
ــرون داد  ــه روی ب ــکاران )2015( ک ــی Härmä و هم ــه در بررس ک
 Scandinavian Journal of Work, Environment & مجلــه 
Health انجــام پذیرفــت، مشــخص گردیــد کــه انتشــار مقــاالت ایــن 
ــه ای در 10 ســال گذشــته، بیشــتر  ــه در حــوزه بهداشــت حرف مجل
بــر ابعــاد روانــی اجتماعــی محیــط کار تأکیــد داشــته اســت]29[. بــا 
توجــه بــه یافتــه اخیــر، شــاید ایــن فــرض نیــز قابل طــرح باشــد کــه 
ــی  ــی اجتماع ــای روان ــا جنبه ه ــط ب ــای مرتب ــی از پژوهش ه گروه
نیروهــای کار، در دیگــر نشــریات )نشــریاتی در حوزه هــای موضوعــی 

ــد. ــاپ می رس ــه چ ــه ای( ب ــر از بهداشــت حرف غی
نتایــج نشــان داد کــه اکثــر تحقیقــات در حــوزه ســامت نیــروی کار 
ــل  ــی و بررســی عوام ــی و مقطع ــی، تحلیل ــات توصیف ــوع مطالع از ن
زیــان آور بــا اســتفاده از روش هــای اندازه گیــری و آزمایشــگاهی بــوده 
ــوزه  ــن ح ــه ای در ای ــات مداخل ــه مطالع ــد( درحالی ک )88/45 درص
ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــات را ب ــد از تحقیق ــا 11/54 درص تنه
شــاید محدودیــت اطاعــات و آگاهــی پژوهشــگران حــوزه بهداشــت 
حرفــه ای و ســامت کار در خصــوص مطالعــات مداخلــه ای می توانــد 
ــی  ــار مال ــودن، ب ــر ب ــد زمان ب ــد هرچن ــوع باش ــن موض ــی برای دلیل
ــای  ــه ای در محیط ه ــات مداخل ــام مطالع ــم برانج ــکات حاک و مش
ــا  ــدگان، ب ــده نگارن ــه عقی ــت. ب ــر دور داش ــد ازنظ ــی را نبای صنعت
توجــه بــه وضعیــت موجــود بهتــر آن اســت کــه محققــان و مجــات 
ــت  ــروی کار، در جه ــامت نی ــوزه س ــال در ح ــی فع علمی-پژوهش
ــت  ــه ای هم ــاالت مداخل ــاپ مق ــردی و چ ــای کارب ــام پژوهش ه انج
ــی را از  ــای پژوهش ــت فعالیت ه ــق کیفی ــن طری ــا از ای ــد ت گمارن
مرحلــه توصیــف و تحلیــل بــه مرحلــه اجــرا و مداخلــه تغییــر دهنــد. 
ــی  ــای پژوهش ــتی از اولویت ه ــه فهرس ــی ب ــدم دسترس ــلماً ع مس
ــش  ــبکه های پژوه ــود ش ــور، نب ــای کش ــا نیازمندی ه ــب ب متناس
ــی  ــور هم افزای ــی به منظ ــز تحقیقات ــن مراک ــک بی ــکاری نزدی و هم
فعالیت هــای پژوهشــی، همچنیــن تنگناهــای اقتصــادی و مشــکات 
موجــود در تأمیــن منابــع مالــی پژوهــش را می تــوان از دیگــر دالیــل 
رویارویــی بــا چنیــن وضعیتــی برشــمرد. البتــه شــایان ذکر اســت کــه 
ــط  ــای مرتب ــمندی پژوهش ه ــدم ارزش ــی ع ــه معن ــوق ب ــب ف مطال
بــا عوامــل زیــان آور و انتشــار اطاعــات آن هــا نیســت چراکــه یکــی 
ــه ای در  ــت حرف ــوع بهداش ــت موض ــر اهمی ــده ب ــل قانع کنن از دالی
کشــورهای درحال توســعه، چنیــن پژوهش هایــی هســتند ]17, 30, 
ــه، حــل مشــکات بهداشــتی  ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب 31[. متخصصی
مشــاغل و تحقیقــات مرتبــط در کشــورهای در حــال توســعه نه تنهــا 
ــه ای، بلکــه  ــن آوری و انجــام اقدامــات مداخل ــوآوری در ف ــه ن ــاز ب نی
ــن  ــی در ای نیازمنــد پیشــرفت و تحــول مؤسســات و نهادهــای قانون

ــت]32, 33[.  کشورهاس
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ــم  ــدود یک شش ــاص ح ــش اختص ــن پژوه ــای ای ــر یافته ه از دیگ
ــن راســتا  ــادی اســت. )جــدول 4( در ای ــه موضوعــات بنی مقــاالت ب
گفتنــی اســت کــه شــرایط کنونــی کشــور ایجــاب می نمایــد تــا کلیــه 
مســئوالن آموزشــی دانشــگاه ها و محققــان در همــه حوزه هــا از توجــه 
بــه جنبه هــای اقتصــادی پژوهــش غافــل نبــوده و ضمــن جلوگیــری 
ــور و  ــی کش ــات اساس ــل معض ــدد ح ــرمایه ها، درص ــاف س از ات
ــند.  ــده باش ــش تولیدش ــد از محــل دان ــال کســب درآم ــن ح در عی
ــن  ــگاه ها بهتری ــت، دانش ــده اس ــط آم ــون مرتب ــه در مت ــه ک آن گون
ــگاهیان  ــادی و دانش ــای اقتص ــردن ایده ه ــزه ک ــرای تئوری ــکان ب م
به عنــوان یکــی از گروه هــای پیشــرو در جهــت تحقــق اهــداف 
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــد]34-36[ ح اقتصــادی کشــورها بشــمار می آین
سیاســت های اقتصــادی کشــور تحــت عنــوان " اقتصــاد مقاومتــی"، 
ــای  ــر توانمندی ه ــکا ب ــه ات ــئوالن ب ــرر مس ــد مک ــن تأکی و همچنی
داخلــی و ایجــاد اقتصــاد دانش محــور، دانشــگاه ها و مســئوالن 
پژوهشــی بایــد اســتراتژی و برنامه هــای خــود را از طریــق کاربــردی 
ــا  ــن اقتصــادی کشــور بن ــر تحقــق اهــداف نوی ــا ب کــردن پژوهش ه
نهنــد.در خصــوص محدودیت هــای مطالعــه حاضــر می تــوان بــه عــدم 
امــکان تفکیــک دقیــق برخــی موضوعــات پژوهشــی ناشــی از ماهیــت 
چندوجهــی آن هــا و همچنیــن چــاپ برخــی از مقــاالت در نشــریاتی 
غیــر از مجــات تخصصــی ماننــد مجــات دانشــگاه های علــوم 
ــی گســترده تر در  ــن رو انجــام پژوهش های ــرد. ازای پزشــکی اشــاره ک

ــه نظــر می رســد. ــاط ضــروری ب ــن ارتب ای

نتیجه گیری
به طورکلی یافته های این پژوهش نشان داد که:

ــاالت در  ــار مق ــی در انتش ــد مثبت ــاهد رش ــته ش ــه گذش ــی ده ط
حــوزه بهداشــت حرفــه ای و ســامت نیــروی کار بوده ایــم.

همــکاری گروهــی قابل ماحظــه امــا قابل گســترش در اجــرا و 
گــزارش یافته هــای پژوهشــی وجــود داشــته اســت.

پرداختــن بــه بعــد جســمی و عامــل زیــان آور ارگونومیــک، بیشــترین 
ســهم پژوهش هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

پژوهــش پیرامــون بعــد اجتماعــی ســامت در نیروهــای کار کمتــر 
موردتوجــه بــوده اســت.

ــی و نشــانی از  ــی، مقطع ــی، تحلیل ــوع توصیف ــات از ن بیشــتر مطالع
ــت. ــود نداش ــورت وج ــا کوه ــی ی ــات هم گروه مطالع

سپاسگزاری
ــود را از  ــی خ ــب قدردان ــا مرات ــد ت ــود الزم می دانن ــر خ ــن ب مؤلفی
حــوزه معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل 
به واســطه حمایــت مالــی جهــت انجــام پژوهــش حاضــر )بــه شــماره 

ــد. 9542127( اعــام دارن
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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.
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