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اولویتهای پژوهشی بهداشت کار
تاریخ دریافت94/38/33 :

تاریخ ویرایش95/32/22 :

تاریخ پذیرش95/35/34 :

چکیده
زمینه و هدف :تعیین اولویتهای پژوهشی سبب جلوگیری از هدر رفتن بودجه و کارآمدترشدن تحقیقات میشود .توجه به سالممت شالاللین از ضالروریات تالممین
سممت جامعه و توسعه پایدار در کشور است و سرمایهگذاری در این زمینه کلید رشد اقتصادی و افزایش تولید اسالت ،لالذا ایالن طالر بالهمنظور تعیالین اولویتهالای
پژوهشی در حوزه سممت شغلی انجام شد.
روش بررسی :نوع مطالعه در پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی و از نوع کیفی اسالت .بالهمنظور تعیالین اولویتهالای پژوهشالی از مالدل پیشالنهادی COHRED
استفاده شد .جمعآوری اطمعات از طریق مرور متون و مقاالت ،استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان ایالن حالوزه باله روش مصالاحبه و دلفالی و اخالذ آمالار از
نهادهای رسمی مرتبط صورت پذیرفت .اولویتدهی بر اساس روش دلفی و در دو مرحله انجام شد .در این طر از بین  03نفر ذینفعان کلیدی شناخته شده 22 ،نفر
از صاحبنظران در مطالعه مشارکت کردند .آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای دادههای کمی و درصد و تعداد برای دادههای کیفی مورد استفاده قرار
گرفت.
یافتهها :بیماریهای اسکلتی عضمنی و سوانح و حوادث شغلی دارای باالترین اولویت پژوهشی بودند .مشالل کارگری در صنایع و معادن دارای باالترین اولویالت
پژوهشی بود .همچنین سه شاخص ارائه عادالنه خدمات سممت ،امنیت شغلی و شیوه زندگی سالم دارای باالترین اولویت بودند.
نتیجهگیری :تعیین اولویت پژوهشی در این تحقیق با توجه به گستردگی حوزههای پژوهشی انجام شد که میتواند بهعنوان ابالزاری کارآمالد بالرای تصالمیمگیالری
سیاستگذاران در خصوص توزیع منابع جهت انجام پژوهشهای سممت شغلی میباشد.
کلیدواژهها :اولویت پژوهشی ،سممت شغلی ،بیماریهای اسکلتی عضمنی.

مقدمه
رسالت اصلی مراکالز پژوهشهالای سالممت ،ایجالاد
محیط و بستری مناسب برای تولید دانش و اسالتفاده از
آن ،برای حالل مشالکمت و ارتقالا سالممت جامعاله در
عرصالالههای مختلالالا اسالالت []1؛ امالالا بالاله دلی الل تنالالوع
گستردگی عرصههای سممت و همچنالین محالدودیت
منابع ،امکان فعالیت در تمام عرصهها و پاسخگویی به
تمام نیازهای پژوهشی جامعه لیرممکن است .در حال
حاضر وضعیت پالژوهش در نظالام سالممت بهگونالهای
است که به سرمایهگذاری برای پژوهشهایی که نتایج
آنها ممکن است سالها بعد ،مورد استفاده قرار گیالرد،
آنچنانکالاله بایالالد توجالاله نمیشالالود .همچنالالین انجالالام
پژوهشها عمالدتاً محالدود باله مراکالز خالاص و بالدون

استمرار بوده و مهمتر اینکه از نتالایج تحقیقالات ،بالرای
رفع نیازهای جامعاله اسالتفاده نمیشالود [ .]2گاهالا نیالز
هدف پژوهش کسب مدارج و مالدار علمالی اسالت و
موضوع انتخاب شده در بیشتر مالوارد تکالراری بالوده و
منجر به حل مسئلهای نمیشود [ .]3تبعات ایالن رونالد
موجب گالرایش پژوهشالگران باله تحقیقالات زودبالازده،
سلیقهای و بدون توجه به نیازهای جامعاله و اولویتهالا
میشود .درصورتیکه انتظار میرود پالژوهش در نظالام
سممت در راستای رسیدن به تممین سممت برای همه
جامعه و استفاده از خدمات باشد [.]4
از طرفی اعتبارات تخصیص داده شده به پژوهشهالا
در کشور اند است ولالی از همالین منالابع انالد نیالز
استفاده بهینه نمیشود [ ]5و از طرف دیگر منابع جهت

_____________________________________________________________________________________________________
 -1رئیس مرکز تحقیقات بهداشت کار ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) موسسه توسعه دانش و فنآوری فرزانگان نیک اندیش ،تهران ،ایرانr.mirkazemi@gmail.com .
 -3کارشناس ارشد ارگونومی ،مرکز تحقیقات بهداشت کار ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -4دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست ،عضو گروه پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران ،تهران ،ایران.
 -5موسسه توسعه دانش و فنآوری فرزانگان نیک اندیش  ،تهران ،ایران.
 -6دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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سرمایهگذاری بر گستره پژوهش بسیار محدود میباشد،
بنالالالابراین شناسالالالایی نیازهالالالای پژوهشالالالی و تعیالالالین
اولویتهالالای تحقیقالالاتی بالالهمنظور تعیالالین موضالالوعات
پژوهشالالی بالالرای محققالالین و اختصالالاص منالالابع بالالرای
سازمانها و مؤسسات مرتبط ،ضروری است [.]6
بهطورکلی شناسایی نیازهای پژوهشی عبارت است از
فرآیند شناسایی تمام طر ها و عناوین پژوهشی بالقوه،
صرفنظر از کیفیت و اولویت آنها .به عبارت روشنتر
در شناسایی نیازهای پژوهشی ،دستیابی باله حالداکرر
عناوین و موضوعات تحقیقاتی هدف اصلی را تشالکیل
میدهد ،درحالیکه تعیین اولویتهالای تحقیقالاتی باله
معنای فرآیند گزینش و انتخاب برخی از عناوین بالرای
پژوهش از بین مجموعه متنوعی از موضوعات پژوهشی
است [.]0
ارتقاء سممت ،ایمنالی شالاللین و حفالال ممحظالات
زیستمحیطی محل کار از مهمتالرین اهالداف اساسالی
توسعه پایالدار ) (SDG1در هالر جامعاله اسالت .گسالتره
صنایع و مشالل و تنوع عوامالل خطالری کاله سالممت
شاللین را تحت تمثیر قالرار میدهالد ،حفالال سالممت و
ایمنی شاللین و جامعه را یک امر بینرشتهای مینماید
که تحقق آن مشارکت کارکنان ،کارفرمایان ،مسالئولین
بهداشت و سممت و کار و امور اجتمالاعی را نالهتنها در
اجرا ،بلکه در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مالرتبط
با این حوزه میطلبد [ .]9 ،8از طرفالی تحقیقالات جالزء
اساسی و ضروری ،اما در اللب مالوارد موضالوع نادیالده
گرفتهشده در برنامهریزی و سیاستگذاری است .تمرکز
تحقیقالات در یالالک حالالوزه میتوانالالد سالالبب سالالود دادن
سرمایههای جامعه به آن حوزه گردد که لزومالاً نیالز بالا
نیازهای جامعه ممکن است در تطابق نباشد و این امالر
در مورد حیطه گستردهای مانند سممت شغلی با ابعاد و
عوامالالل و دسالالتاندرکاران بسالالیار متنالالوع و متفالالاوت
صدچندان میشود.
در ایران بیش از بیست میلیالون شالالل و یکصالد و
بیست هزار بنگاه شغلی کوچک و بزرگ فعال به ثبالت
)Sustainable development goals (SDGs

رسیده است .عمئم هشدار افزایش سالوانح و حالوادث و
مرگ و میر شغلی از یکسو ،وجود گسترهای از صالنایع
مانند نفت و گاز و پتروشیمی و معادن مختلا و میزان
روزافزون ساخت و ساز به همراه تغییرات سریع و وسیع
در دمالالوگرافی ،بالالار بیماریهالالا و افالالزایش روزافالالزون
بیماریهای مالزمن ،توجاله باله سالممت شالاللین را از
ضروریات تالممین سالممت جامعاله و توسالعه پایالدار در
کشور مینماید .بنابراین توجه باله تعیالین اولویتهالای
پژوهشی در این حوزه نیز بسیار ضروری است [ ،]13لذا
ایالالن طالالر بالالهمنظور شناسالالایی و تعیالالین اولویتهالالای
پژوهشی در حوزه سممت شاللین انجام شد.
روش بررسی
نوع مطالعه در پژوهش حاضر مطالعاله اکتشالافی و از
نوع کیفی بود .مراحل اجرای پژوهش بر اسالاس مالدل
پیشالالنهادی  COHRED2جهالالت تعیالالین اولویتهالالای
پژوهشی در پنج مرحله انجام شد .اولین مرحله تشکیل
کمیته راهبردی بود .در مرحله دوم برای تعیین ذینفعان
کلیه مقاالت چاپ شده در مجله بهداشالت کالار ایالران
بررسی و وابستگی سازمانی نویسندگان مسالئول و اول
مقاالت ،وبسایت کلیه دانشالگاههای علالوم پزشالکی در
ایالالران بررسالالی شالالد و اسالالامی نماینالالدگانی از کلیالاله
دپارتمانهای مرتبط جمالعآوری گردیالد .همچنالین بالا
مصاحبه با چند تن از خبرگان ،نهادها و مراکالز مالرتبط
در وزارتخانهها شناسایی شدند و نظرخواهی باله شالیوه
گلوله برفی از صاحبنظران و متخصصالان ایالن حالوزه
صورت گرفت.
در مرحله سوم بالهمنظور تحلیالل وضالعیت موجالود و
تعیین بار بیماریهالای شالغلی در ایالران از جسالتجوی
گستردهای در منابع و متون و مقالاالت علمالی منتشالر
شده ،بررسالی وبسالایتهالای رسالمی وزارت بهداشالت
درمان و آموزش پزشالکی ،وزارت تعالاون ،کالار و رفالاه
اجتماعی ،وزارت صنعت ،معدن و تجالارت و باله دلیالل
فقدان آمارهای رسمی و در سطح ملی در وبسایتهای
1.
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Concil on Health Research for Development

2.
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International Labour Organization

مناسب بودن پژوهش بالرای جمعیالت هالدف ،احتمالال
موفقیالالت پالالژوهش در اجالالرا بالالا در نظالالر گالالرفتن منالالابع
موردنیاز ،تمثیر نهایی پیامد پژوهش بود .پس از پیگیری
مکرر در نهایت  22پاسخ دریافت گردید.
در ایالن مطالعاله از آمالار توصالیفی یعنالی میالانگین و
انحراف معیار برای تحلیالل دادههالای کمالی و تعالداد و
درصد برای دادههای کیفی و میانگین امتیاز کلی کسب
شده در هر گروه بر اساس تجزیه و تحلیل ماتریسهالا
محاسبه شده است.

3.

دو ماهنامه

یافتهها
بالالرای تعیالالین اولویالالت بالالا اسالالتفاده از روش دلفالالی،
پرسشنامه بین  03نفر از صاحبنظران ،دستاندرکاران
و ذینفعان این حوزه ارسال شد که پس از پیگیریهای
بسیار  22نفر نسبت به تکمیل ماتریسها اقدام کردنالد.
این  22نفر از  10مرکز تحقیقالات و دانشالگاه مختلالا
بودنالالد و  14نفالالر ( )%63/6مالالدر دکتالالری و  8نفالالر
( )%36/4مدر کارشناسی ارشد داشتند.
اولویتبندددی پژوهشددی ر زددوزه بددار
بیماریها /سوانح و زدوا غدیلی :جالدول 1
نشاندهنده اولویتهای پژوهشی در حوزه بیماریهای
شغلی بر اساس حوزههای مختلا پژوهشی است .انواع
سرطانهای وابسالته باله شالغل ،بیماریهالای روانالی و
رفتاری و بیماریهای اسالکلتی عضالمنی و کمالردرد و
سالالوانح و حالالوادث شالالغلی دارای بیشالالترین حوزههالالای
پژوهشی با اولویت باال بودند.
جدول  2میانگین امتیاز اولویتهای پژوهشی در همه
حوزههای پژوهشی در بیماریهالای مختلالا شالغلی را
نشان میدهیالد .همالانطور کاله در ایالن جالدول دیالده
میشالالود بیماریهالالای اسالالکلتی عضالالمنی و سالالوانح و
حالالوادث شالالغلی دارای بالالاالترین اولویالالت پژوهشالالی و
بیماریهای عفونی دارای کمتالرین اولویالت پژوهشالی
بود.
اولویتبندی پژوهشی ر مشاغل مختلد :
جدول  3نشاندهنده اولویتهای پژوهشی در مشالالل
مختلا بر اساس حوزههای مختلالا پژوهشالی اسالت.
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رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،وزارت
تعاون ،کار و رفالاه اجتمالاعی ،وزارت صالنعت ،معالدن و
تجارت ،نامه مکتوبی جهالت اخالذ آمالار مالرتبط بالا بالار
بیماریهای شغلی به سازمان بازرسی کار وزارت تعاون
کار و رفاه اجتمالاعی ،معاونالت درمالان سالازمان تالممین
اجتماعی کشور و دفتالر سالممت و محالیط کالار وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شد.
در مرحله چهارم با استفاده از مرور منالابع و متالون و
نظرخالالواهی از صالالاحبنظران ایالالن حالالوزه ،طبقهبنالالدی
عناوین پژوهشی ،طبقات شغلی و بیماریهای شغلی و
شاخصهای اجتماعی سممت با توجه به مرور منالابع و
متون و بالا اسالتفاده از اسالناد بینالمللالی ماننالد اسالناد
سازمان جهانی کار ( )ILO3انجام شد.
در مرحله پنجم اولویتدهی بر اساس روش دلفالی و
در دو مرحلالالاله انجالالالام شالالالد .در مرحلالالاله اول دلفالالالی
پرسشالالنامهای بالاله  15نفالالر از صالالاحبنظران در حالالوزه
پژوهشهای مرتبط با سممت و ایمنالی شالغلی ارسالال
شد .در دور اول دلفی فهرست حوزههای مختلا شغلی
و بیماریهای شغلی بالا توجاله باله نیازهالای پژوهشالی
مختلالالا بالاله صالالاحبنظران ارسالالال گردیالالد و از آنهالالا
خواسته شد تا به ترتیب اولویت نیازهالای پژوهشالی در
هر حوزه ،به هر گزینه از عدد شماره  1تا شالماره  9باله
معنی بیشترین اولویت آن حوزه در کشور ،اولویالتدهی
نماینالالد .در مرحلالاله دوم دلفالالی ماتریسهالالائی شالالامل
حوزههای مختلا تحقیق و با توجه به انالواع مشالالل،
انواع بیماریهای شغلی ،شاخصهای اجتماعی سممت
و نوع مراقبتهای موردنیاز ایجاد و باله کلیاله ذینفعالان
شناخته شده ( 03نفالر) ارسالال شالد .در ایالن مرحلاله از
ذینفعان خواسته شد تا برای هر موضوع پژوهشی (هالر
ردیا در هر جدول) در هالر حالوزه خواسالته شالده ،بالر
حسب اولویت آن حوزه از صفر تا ( 13امتیاز یک یعنی
کمتالالرین اولویالالت) ،امتیازگالالذاری نماینالالد .معیارهالالای
مشالالالخص شالالالده بالالالرای صالالالاحبنظران در تعریالالالا
اولویتهای پژوهشی شامل ضالرورت انجالام پالژوهش،
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جدول  -1ماتریس بار بیماری ها /سوانح و حوادث شغلی در هر کدام از ده حوزه ی پژوهشی.
ماتریس بار بیماری ها/سوانح و حوادث شغلی  -حوزه های  13گانه پژوهش

تعیین وضعیت کمی و کیفی یک موضوع

علل و ریشه های وضعیت

وضعیت آینده مشکل -روند

تهیه لیست راه حلهای موجود برای یک
موضوع

سوانح و حوادث شغلی

ایجاد راه حل جدید

افت شنوایی

مشالل کشاورزی ،شیمت و پرورش دام و طیور ،کارگر
ساختمان و کارگر در صنایع و معالادن دارای بیشالترین
حوزههای پژوهشی با اولویت باال بودند.
جدول  4میانگین امتیاز اولویتهای پژوهشی در همه
حوزههای پژوهشی در گروههای مختلا شغلی را نشان
میدهد .همانطور کاله در ایالن جالدول دیالده میشالود
مشالل کالارگری در صالنایع و معالادن دارای بالاالترین
اولویت پژوهشی و مشالل فروشالندگی دارای کمتالرین
اولویت پژوهشی بود.

ارزیابی راه حل در سطح پایلوت و بعد از
انجام مداخمت

بیماری های کلیوی/کبدی

)2/5( 5/1
)2/2( 5/0
)2/4( 5/9
)2/2( 5/6
)2/3( 5/4
)2/8( 6/3
)2/3( 6/3
)2/3( 6/8

ترجمان (انتقال) دانش

بیماری های عفونی

)2/3( 6/2

انجام پژوهشهای تصمیم سازی

بیماری های قلبی-عروقی و
دیابت
بیماری های گوارشی

)2/3( 6/8

تدوین استراتژی و برنامه

بیماریهای و سوانح مرتبط با
چشم
بیماریهای پوستی و انواع آلرژی

)2/1( 6/3

ارزیابی تاثیر برنامه

بیماریهای اسکلتی عضمنی و
کمردرد
بیماری های تنفسی

6/4
()2/9
6/4
()2/6
5/9
()2/3
6/6
()2/9
6/1
()2/2
6/3
()2/8
5/9
()2/5
6/3
()2/5
5/8
()2/6
5/8
()2/0
6/5
()2/6
0/1
()2/4

های
اولویتبندددی پژوهشددی ر غددا
اقتصددا ی – اجتمددا ی سددتمت غدداغلین
( :)SDH4جدول  5نشاندهنده اولویتهای پژوهشالی
در شاخصهای اقتصادی  -اجتماعی سالممت شالاللین
( )SDHبر اساس حوزههای مختلالا پژوهشالی اسالت.
اکرر شاخصهای اقتصادی  -اجتماعی سممت شاللین
( )SDHدارای بیشترین حوزههای پژوهشی با اولویالت
بالالاال بودنالالد .جالالدول  6میالالانگین امتیالالاز اولویتهالالای
پژوهشی در همه حوزههای پژوهشالی در شالاخصهای
Social Determinants of Health

دو ماهنامه
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انواع سرطان های وابسته به
شغل
بیماری های روانی و رفتاری

0/2
()3/3
0/5
()2/5
0/6
()3/3
8/1
()2/4
0/3
()3/3
6/5
()3/1
6/8
()3/3
5/9
()3/3
6/3
()3/5
6/5
()3/3
0/6
()2/9
0/3
()3/3

8/3
()2/4
0/6
()2/4
0/3
()2/3
0/0
()2/1
6/8
()2/8
0/3
()2/2
6/6
()2/3
6/2
()2/9
6/2
()2/9
6/0
()2/8
0/5
()2/1
0/3
()2/3

6 /3
()3/5
5 /9
()3/3
5 /9
()3/3
5 /9
()3/5
5 /1
()3/3
5 /4
()2/6
5 /5
()2/8
4 /0
()2/6
4 /9
()2/6
5 /1
()2/8
5 /8
()2/0
6 /1
()3/3

6/2
()2/6
8/3
()4/1
0/4
()2/3
0/1
()2/2
5/8
()2/8
6/4
()2/2
6/9
()1/8
6/2
()2/3
6/6
()2/6
5/8
()2/0
0/3
()2/1
0/3
()2/3

)2/3( 5/9

6/3
()2/9
5/9
()2/6
6/3
()3/3
6/4
()2/8
5/9
()2/6
5/9
()2/9
5/5
()3/3
5/4
()2/8
5/5
()2/8
5/8
()3/2
6/4
()2/9
6/3
()3/3

5/8
()3/3
5/0
()2/1
6/3
()2/3
6/2
()2/6
5/4
()2/6
()5/9
()2/3
5/0
()2/4
5/5
()2/3
4/8
()2/4
5/0
()2/8
5/3
()2/9
6/3
()3/3

0/5
()2/5
6/8
()2/0
0/2
()2/5
0/1
()2/2
6/3
()2/0
6/0
()2/2
6/9
()2/6
5/9
()2/8
5/6
()2/8
6/2
()3/2
6/8
()2/5
5/2
()2/5

6/3
()3/1
6/3
()3/4
6/8
()3/3
6/6
()3/3
6/2
()3/4
6/1
()3/4
5/6
()3/6
6/3
()3/1
5/2
()3/4
6/1
()3/5
6/3
()3/6
3/8
()3/5
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اجتماعی سممت شغلی را نشان میدهد .همانطور که
در این جدول دیده میشود سه شاخص ارائاله عادالناله
خدمات سممت ،امنیت شالغلی و شالیوه زنالدگی سالالم
دارای بالالاالترین اولویالالت پژوهشالالی و مسالالکن دارای
کمترین اولویت پژوهشی بود.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه سعی شد تالا ضالمن حفالال مشالارکت
معنیدار گروههالای ذینفالع ،تمالامی جنبالهها و مسالائل
اولویالتدار سالممت شالاللین کاله در تحلیالل وضالالعیت

موجالالود مشالالخص شالالده بالالود ،در فراینالالد اولویتبنالالدی
موردتوجه قالرار گیرنالد .دسالتاورد ایالن مطالعاله تعیالین
اولویتهای انواع پژوهش به تفکیک بیماریهای دارای
اهمیت در سممت شالغلی ،انالواع مشالالل ،مؤلفالههای
اجتماعی مؤثر بر سممت بوده است.
توجه به نیاز برای اولویتبندی پژوهشهالا در حالوزه
سممت شغل در کشورهای دیگر نیز مورد توجاله قالرار
گرفته است .در کشور مالزی در سالال  2331تحقیقالی
بهمنظور تعیین اولویتهای پژوهشی در سممت شغلی
با همکاری دانشگاه بیرمنگام انجام شالد .بالرای تعیالین

جدول  -3ماتریس دسته بندی مشالل در هر کدام از ده حوزه پژوهشی
ماتریس دسته بندی مشالل -حوزه های 13گانه پژوهش

تعیین وضعیت کمی و
کیفی یک موضوع

علل و ریشه های وضعیت

وضعیت آینده مشکل-
روند

مشالل خدمات

تهیه لیست راه حلهای
موجود برای یک موضوع

رانندگی

ارزیابی راه حل در سطح
پایلوت و بعد از انجام
مداخمت
ایجاد راه حل جدید

مشالل کارگری در حوزه صنایع و معادن

ترجمان (انتقال) دانش

مشالل کارگری در حوزه ساختمان

انجام پژوهشهای تصمیم
سازی

مشالل مدیریتی

تدوین استراتژی و برنامه

مشالل مرتبط با نیروهای مسلح

ارزیابی تاثیر برنامه

مشالل کشاورزی ،شیمت و پرورش دام و طیور

6/9
()2/6
6/6
()3/3
5/9
()3/2
0/8
()2/9
0/8
()3/4
0/1
()3/3
6/8
()2/5

6/1
0/8
()3/3
()1/6
5/3
0/1
()3/3
()1/8
4/4
6/3
()2/0
()2/6
5/9
0/9
()3/0
()2/3
6/6
8/3
()3/3
()2/6
5/2
0/3
()3/4
()2/0
4/9
6/6
دو
ماهنامه)2
(/6
()2/5

0/3
()1/6
5/9
()2/4
6/1
()2/2
6/9
()2/5
0/3
()2/2
6/1
()3/1
5/9
()2/6

/2
6/3
6/6
6/4
6/8
0/3
()3/2
()2/5
()2/2
()3/1
()2/4
()2/4
5/5
6/0
5/1
6/1
6/3
6/1
()3/2
()2/4
()2/9
()3/3
()2/2
()2/5
6/3
6/8
6/1
6/2
6/2
5/9
()2/9
()2/0
()2/3
()3/3
()1/8
()2/4
6/5
6/8
6/9
6/8
6/9
6/9
()3/3
()3/3
()2/6
()3/2
()2/3
()2/5
6/8
0/3
0/1
6/9
0/2
6/9
()3/3
()3/1
()2/6
()3/2
()2/3
()2/5
6/2
6/6
6/4
6/9
6/0
6/5
()3/6
()3/1
()2/6
()3/1
()2/0
()3/3
5/0
6/5
6/3
6/6
6/4
5/5
4931
شماره،4)3/
،)41
اردیبهشت()3/3
فروردین و ()2/9
()2/3
(2
( )2/0دوره(1/9
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جدول  -2مقایسه اولویت پژوهشی در همه حوزه های پژوهشی در بیماری های مختلا شغلی
میانگین اولویت
بیماری
6/6
انواع سرطانهای وابسته به شغل
6/6
بیماریهای روانی و رفتاری
6/8
بیماریهای اسکلتی عضمنی و کمردرد
5/9
بیماریهای تنفسی
6/2
بیماریهای و سوانح مرتبط با چشم
6/1
بیماریهای پوستی و انواع آلرژی
5/8
بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت
5/8
بیماریهای گوارشی
5/6
بیماریهای عفونی
6/3
بیماریهای کلیوی/کبدی
6/6
افت شنوایی
6/8
سوانح و حوادث شغلی

علی اصغر فرشاد و همکاران

128

ادامه جدول 3
مشالل مرتبط با ارائه دهندگان خدمات بهداشتیدرمانی

فروشندگی
خانه داری -هتلداری

6/5
()2/0
6/1
()2/9
5/8
()3/3
6/2
()3/1

جدول  -4مقایسه اولویت پژوهشی در همه حوزههای پژوهشی در گروههای مختلا شغلی
میانگین اولویت
مشالل
6/0
مشالل کشاورزی ،شیمت و پرورش دام و طیور
6/3
مشالل مرتبط با نیروهای مسلح
6/3
مشالل مدیریتی
6/9
مشالل کارگری در حوزه ساختمان
0/1
مشالل کارگری در حوزه صنایع و معادن
6/5
رانندگی
6/1
مشالل خدماتی
6/3
مشالل مرتبط با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی-درمانی
5/8
مشالل کارمندی /مشالل فروشندگی
5/6
فروشندگی
5/8
خانه داری -هتلداری

اولویتهالالای پژوهشالالی در حالالوزه سالالممت شالالغلی ،از
تکنیک دلفی و با استفاده از نظرخواهی از ذینفعالانی از
دانشگاهها ،صنایع ،وزارتخانهها و سالازمانهای مالرتبط
(در مجموع  08نفر) استفاده شد .نتایج ایالن تحقیالق 5
حوزه کلی دارای اولویت پژوهشی در سممت شغلی در
کشور مالزی را نشان داد .سپس در هرکدام از حوزهها،
اولویتهای پژوهشی مورد بررسالی قالرار گرفالت و باله

ترتیب اولویتهای پژوهشی در هالر حالوزه تعیالین شالد
[.]11
مطالعهای با عنوان وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه-
ای و اولویتهای پژوهشی در کشور تایلنالد نشالان داد
که اولویتهای پژوهشی این کشالور شالامل چالارچوب
تحقیقات موردنیاز در حوزه بهبود بهداشالت حرفالهای و
مدیریت ایمنالی در تمالام سالطو  ،راهانالدازی و توسالعه

جدول  -5ماتریس شاخص اقتصادی -اجتماعی سممت شاللین در هر کدام از ده حوزه پژوهشی
ماتریس  -SDHحوزه های  13گانه پژوهش

تعیین وضعیت
کمی و کیفی
یک موضوع

علل و ریشه های
وضعیت

تغذیه و امنیت لذایی

)2/9( 0/3

)2/3( 0/9

)2/9( 6/1

)2/6( 6/5

)2/3( 6/9

)2/3( 0/3

)3/1( 6/3

)2/4( 6/4

)2/0( 0/3

)3/6( 6/3

دو ماهنامه

تهیه لیست راه
حلهای موجود
برای یک
موضوع
وضعیت آینده
مشکل -روند

امنیت شغلی

)2/6( 0/9

)1/6( 8/3

)3/5( 6/3

)2/5( 6/9

)2/0( 0/3

)1/8( 0/5

)3/2( 5/9

)2/2( 6/9

)2/9( 0/3

)3/4( 6/4

ایجاد راه حل
جدید

ارائه عادالنه خدمات سممت

)3/3( 0/4

)1/0( 0/8

)3/1( 5/9

)2/9( 0/1

)2/0( 0/6

)1/8( 0/3

)3/3( 6/4

)2/3( 6/4

)2/0( 0/2

)3/3( 6/6
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ارزیابی راه حل
در سطح پایلوت
و بعد از انجام
مداخمت

انجام پژوهشهای
تصمیم سازی
(هزینه فایده،
اثربخشی و )...
ترجمان (انتقال)
دانش

تدوین استراتژی
و برنامه

ارزیابی تاثیر
برنامه

سممت معنوی و روانی

)2/5( 0/6

)2/4( 0/9

)3/2( 5/9

)3/2( 6/4

)3/1( 6/8

)1/5( 0/3

)3/1( 5/6

)2/6( 5/9

)2/0( 0/3

)3/6( 6/3
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مشالل کارمندی /مشالل فروشندگی

0/3
()2/4
6/8
()2/3
6/4
()2/4
6/3
()2/0

4/5
()3/2
4/3
()2/9
4/5
()2/8
4/1
()2/9

6/1
()2/2
5/0
()3/3
5/4
()2/9
6/3
()2/3

5/6
()2/3
6/1
()2/4
5/3
()2/0
5/4
()2/2

6/4
()1/8
6/4
()2/1
5/6
()2/1
5/6
()1/8

5/8
()3/3
6/3
()3/3
5/6
()3/3
5/8
()3/1

6/3
()2/5
5/4
()2/1
5/6
()2/5
5/9
()2/3

6/5
()2/6
5/6
()2/6
6/4
()3/1
6/6
()2/9

5/8
()3/1
5/0
()2/9
5/8
()3/2
5/8
()3/2
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)2/6( 0/3
)2/3( 0/4
)2/6( 6/5
)2/5( 0/3
)3/3( 6/8
)2/6( 6/9
)2/9( 0/3

)3/5( 4/6
)3/4( 6/4
)3/5( 5/0
)3/6( 5/9
)3/4( 5/9
)3/0( 5/6
)3/8( 5/8

ادامه جدول 5

جدول -6مقایسه الویت های پژوهشی در همه حوزه های پژوهشی درشاخص های اجتماعی سممت شغلی
میانگین اولویت
شاخص های اجتماعی سممت شغلی
6/0
سممت معنوی و روانی
0/3
ارائه عادالنه خدمات سممت
0/3
امنیت شغلی
6/8
تغذیه و امنیت لذایی
0/3
شیوه زندگی سالم
6/8
آموزش ،آگاهی و تحصیمت
6/2
مسکن
6/0
محیط های کاری سالم
6/4
حمایت اجتماعی
6/2
حاشیه نشینی و مناطق محروم دور افتاده
6/4
توزیع عادالنه درآمد و امنیت اقتصادی

دستورالعملهای استاندارد برای سممت و ارزیابیهالای
زیستمحیطی و اجالرای اقالدامات کنترلالی مناسالب در
محل کالار تمرکالز دارد [ .]12یالک مطالعاله در کشالور
امریکالالا در سالالال  2332پالالژوهش در بهبالالود سالالممت
کارگران در محیطهای بسالته را اولویالت پژوهشهالای
سممت کار در آمریکا مشخص نمود [.]13
نتایج این مطالعه نشان داد که تعیین وضعیت کمی و
کیفی یک موضوع و تعیین علل و ریشالههای وضالعیت
برای تقریباً کلیهی بیماریهای شغلی در اولویت بسیار
باال قرار دارد .ایالن یافتاله بالا یافتالههای مجیالد پالور و
همکاران نیز مطابقت دارد که پیشالنهاد میکنالد بالرای
بهبود کیفیت پروژههای ارزیابی ،توجه به جمالعآوری و
ثبت دقیق اطمعات در زمینالههای مختلالا تحقیقالات
سیستمهای بهداشتی میتواند مفید باشد [ .]14بالدیهی
است که وقتی اطمعات دقیقی در مورد وضعیت کمالی
و کیفی یک موضوع و تعیین علل و ریشههای وضعیت
انجام نشده است ،تحقیقات مداخلهای و یا برنامالهریزی
و سیاستگذاری و ارزیالابی بالرای آنهالا فاقالد اولویالت
دو ماهنامه

پژوهشی است ،هرچند در سایر کشورها که ایالن ابعالاد
سممت شالغلی بیشالتر مشالخص گشالته ،اولویتهالای
پژوهشی در سطو برنامهریزی و سیاسالتگذاری قالرار
دارد .بهعنوانمرال مطالعهای با عنوان وضعیت ایمنی و
بهداشت حرفالهای و اولویتهالای پژوهشالی در کشالور
تایلند نشان داد که اولویتهای پژوهشالی ایالن کشالور
شالامل چالالارچوب تحقیقالالات موردنیالالاز در حالالوزه بهبالالود
بهداشت حرفهای و مالدیریت ایمنالی در تمالام سالطو ،
راهاندازی و توسالعه دسالتورالعملهای اسالتاندارد بالرای
سممت و ارزیابیهای زیستمحیطی و اجرای اقدامات
کنترلی مناسب در محل کار تمرکز دارد [.]12
نتایج این مطالعه نشان داد که در حوزههای ده گاناله
پژوهش -بار بیماریها ،بیماریهای اسکلتی عضالمنی
در اکرر حوزههای پژوهشی دارای اولویالت بالاال بودنالد؛
بعالالد از آن انالالواع سالالرطانهای وابسالالته بالاله شالالغل،
بیماریهای روانی-رفتاری ،بیماریهای تنفسی و افالت
شنوایی در تعالداد زیالادی از حوزههالای تحقیالق دارای
اولویت باالی پژوهشی بودند .بیماریها و سوانح چشم
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حمایت اجتماعی
حاشیه نشینی و مناطق محروم دور افتاده
توزیع عادالنه درآمد و امنیت اقتصادی
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فقط در حوزه تعیین وضعیت کمی و کیفی یک موضوع
و بیماریهای پوسالتی و آلالرژی در علالل و ریشالههای
وضعیت دارای اولویت باال بود.
این نتایج منطبق با آماری است کاله نشالان میدهالد
بیماریهای اسکلتی عضمنی و کمردرد ،افت شنوایی و
بیماریهای پوستی شالایعترین بیماریهالای شالغلی در
ایالالران هسالالتند [ .]16 ،15مطالعالالهای در کشالالور هلنالالد
بهمنظور تعیین اولویتهای پژوهشی در حوزه سالممت
شغلی که به روش دلفی انجام شده بود ،نشان داد کاله
موضوعات در اختمالت اسکلتی عضالمنی ،از اولویالت
بالالاالتری نسالالبت بالاله موضالالوعات در حالالوزه ایمنالالی
بیولوژیکی ،شیمیایی و خطرات فیزیکالی قالرار داشالتند
[ .]10نتایج تحقیق برای تعالین اولویتهالای پژوهشالی
سممت شغلی در کشور مالزی نشان داد که مسمومیت،
کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا ،آسالم شالغلی دارای
اولویت باالی پژوهشی بودند [.]11
اولویتبندی حوزههای دهگانه پژوهشی با توجاله باله
دستهبندی مشالل نشان داد کاله مشالالل کالارگری در
حوزهی صنایع و معادن دارای بیشترین حوزه پژوهشی
با اولویت باال بودنالد و بعالد از آن مشالالل کشالاورزی،
شالیمت و پالالرورش دام و طیالالور ،مشالالالل کالالارگری در
حوزهی ساختمان و راننالدگی در تعالدادی از حوزههالای
پژوهشی دارای اولویت باال بودنالد .مشالالل مالرتبط بالا
نیروهالالای مسالاللح و مشالالالل مالالرتبط بالالا ارائهدهنالالدگان
خالالدمات بهداشالالتی-درمالالانی فقالالط در حالالوزه علالالل و
ریشههای وضعیت دارای اولویت باال بودند.
بخش زیادی از نیروی کالار در مشالالل کشالاورزی،
شیمت و پرورش دام و طیالور و مشالالل کالارگری در
حالالوزه سالالاختمان در بخشهالالای لیالالر سالالازمانیافته
شاللاند که هنوز بهدرستی بار بیماریها و مخالاطرات
شغلی برای آنها مشخص نیست .هرچند در کشورهای
توسعه یافته که نیازهای پژوهشی و مداخمت در حوزه
این مشالل بهطور وسیعی انجام شده و اللب نیازهالای
سممت آنان از طریق قوانین و مقررات مربوطه و تنفیذ
این قوانین مجری گشته است ،اکنون مشالالل اداری و
درون فضاهای بسته اولویالت یافتاله اسالت ،مالرمً یالک

مطالعه در کشالور امریکالا در سالال  2332پالژوهش در
بهبود سممت کارگران در محیطهای بسته را اولویالت
پژوهشهای سممت کالار در آمریکالا مشالخص نمالود
[ ،]13هرچند در این مطالعه این مشالل از پالایینترین
اولویت تحقیقی در ایران برخوردار بودند.
توجه صاحبنظران به اهمیت پژوهش در حوزههالای
مرتبط با مشالل کارگری در حوزهی صالنایع و معالادن
مطابق با آماری است که نشان میدهد در اسالتانهای
مرکزی ایران به دلیل تمرکالز صالنایع سالنگین در ایالن
استانها بیشترین میزان سوانح شغلی وجود دارد [.]18
همچنین مطالعات پراکندهای نشاندهنده میزان بالاالی
سوانح شغلی در کارگران ساختمانی ،کالارگران سالاده و
کارگران صنعتی میباشد که نزدیک به  03درصد کالل
سوانح شغلی را شامل میشود [.]19
همانطور که از این نتایج برمیآید پژوهش در حوزه
مشالل لیر سازمانیافته که تحت پوشش هیچ بیمهای
نیستند موردتوجه صاحبنظران نیالز واقالع شالده اسالت.
یک گالزارش کاله آسالیبهای شالغلی در تهالران مالورد
بررسی قرار داده بود نشان داد کاله بالیش از  63درصالد
آسیب دیدگان شغلی تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند
[ ،]19لذا توجه به این بخش از اولویت باالیی برخوردار
است.
اولویتبندی حوزههای دهگانه پژوهشی با توجاله باله
دستهبندی شاخصهای اقتصادی – اجتماعی سالممت
شاللین نشان داد که در مجموع تحقیقات در این حوزه
دارای باالترین اولویتهای پژوهشی بود .ارائه عادالناله
خدمات سممت ،شالیوه زنالدگی سالالم دارای بیشالترین
حوزه پژوهشی با اولویت باال بودند و بعد از آن سممت
معنوی و روانی ،توزیع عادالنه درآمد و امنیت اقتصادی،
آموزش ،آگاهی و تحصیمت ،تغذیه و امینت لالذایی و
امنیت شغلی در تعالداد زیالادی از حوزههالای پژوهشالی
دارای اولویت باال بودند .شاخص مالرتبط بالا مسالکن و
حمایتهای اجتماعی در دو حوزه تعیین وضعیت کمالی
و کیفی یک موضالوع و علالل و ریشالههای وضالعیت و
شاخص مالرتبط بالا حاشیهنشالینی و منالاطق محالروم و
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دورافتاده فقط در حوزه علل و ریشههای وضعیت دارای
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سازمان بهداشت جهانی نیز توجاله باله شالاخصهای
اجتماعی تعیینکننده سممت را جزو دستور کار تمالامی
.]21[  قرار داده است2315 کشورها در سالهای آتی
در مطالعه حاضر به دلیل وسعت موضوعات سالممت
، در اعمم اولویتهای پژوهشی بهجای عناوین،شاللین
 بدین ترتیب ذینفعالان.حوزههای پژوهشی بیان گردید
مشارکتکننده در فراینالد تحقیالق توانسالتند در حیطاله
گسالالتردهتری در مالالورد موضالالوعات پژوهشالالی سالالممت
 همچنین اولویتهای تعیالین.شاللین به تفکر بپردازند
شالده در حوزههالالای مختلالالا ایالن امکالالان را بالاله سالالایر
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 داوران و،تممینکننده منابع پژوهشی سممت شالاللین
.تصویبکنندگان طر ها نیز واقع گردد
تقدیر و تشکر
از همه شرکتکنندگان در مطالعاله نهایالت تشالکر و
 هزینه اجرای این طر توسالط مرکالز.قدردانی میشود
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Abstract
Background and aims: Prioritizing research fields prevents waste of budgets and increase
efficacy of research. Paying attention to health of employees and workers is necessary for
promoting health and sustainable development in the country. Therefore, this study was
conducted to determine the research priorities in the field of occupational health in Iran.
Methods: The present study was explorative and qualitative research. In order to determine
the research priorities in the field of occupational health the COHRED model was used.
Data collection was done by review of the literature, obtaining the views of experts (by
interview and Delphi technique) and collecting statistics from relevant officials. Priority
setting was done in two stages and based on Delphi technique. In this research out of 70
identified research centers, 22 participated in the study. Descriptive statistics including
mean (SD) and frequency (percentage) was used to analysis the data.
Results: Results of this study showed that musculoskeletal disorders and injuries had the
highest research priority in Iran. The occupation of workers in mine and industries had the
highest research priority. Also three indicators of equity in service provision, work security
and healthy life style had the highest research priority among the social determinants of
health for workers.
Conclusion: The research was an attempt to identify research priorities in different areas of
occupational health research which can be used as a tool for decision makers in distribution
of resources.
Keywords: Research priority, Occupational health, Musculoskeletal disorder.
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