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  گیري مواجهه در مطالعات اپیدمیولوژي شغلی بر اساس ماتریس مواجهه شغلی ضرورت اندازه
  

  سردبیر محترم
 از آنجا که استفاده از عنوان شغلمردان است.  ویژه در هبه در ایجاد پیامدهاي بهداشتی شدشناخته شغل یک عامل خطر بالقوه

از  مایل به استفادهتاپیدمیولوژي نوین  شودنجر به برآوردهاي نادرست میبراي بررسی رابطه احتمالی شغل و پیامد بهداشتی م
براي ارزیابی  )Job exposure matrix( ماتریس مواجهه شغلی. از این رو، )1(دارداي عناوین شغلی ج مواجهات شغلی به

معرفی شد و از آن پس این روش  1970. اولین ماتریس در اواخر )2( دبهداشتی در محیط کار طراحی گردی هاي بالقوه مواجهه
. ماتریس مواجهه شغلی جدول متقاطعی از عناوین شغلی و )3( ارزیابی مواجهه در اپیدمیولوژي شغلی مورد استفاده قرار گرفت

مواجهاتی است که کارگران در محیط کار با آن مواجهه شوند. هر سلول از ماتریس حاوي اطالعات مواجهه با یک عامل در یک 
ها حداقل داراي دو محور مربوط به مشاغل و محور عوامل خطر هستند و . همه ماتریس)4و  2(دهد شغلی را نشان میعنوان 

. )2(ها اضافه شده است  ها به برخی از آنابعاد دیگري همچون بعد زمان، جنسیت و نوع کارخانه براي افزایش اعتبار ماتریس
د. در ماتریس مبتنی بر جمعیت تمام مشاغل نشو یت و ویژه صنعتی طراحی میها بر اساس دو رویکرد مبتنی بر جمع ماتریس

آور بر انکنند. مواجهه با عوامل زی یک جمعیت و در ماتریس ویژه صنعت، مشاغل موجود در یک یا چند صنعت را ثبت می
(ندارد/ کم/ متوسط/  کمی یر)، نیمه(بله/ خ طور کیفی با در نظر گرفتن شدت، دوره و فراوانی مواجهه به ها اساس ماهیت مواجهه

شود و با توجه به ناهمگونی مواجهه در بین کارگران گیري میگیري عوامل خطر اندازهکمی با توجه به واحد اندازه شدید) و
) P( گرفتن در معرض مواجهه (میانگین مواجهه در کارگران مواجهه داشته) و احتمال قرار )L( صورت متوسط سطح مواجهه به
شود. معرض خطر) در هر سلول از ماتریس مشخص می آور نسبت به کل کارگران دریافته با عوامل زیان کارگران مواجهه(

احتمال × آمده از ماتریس با عنوان شاخص مواجهه تجمعی از مجموع حاصلضرب متوسط سطح مواجهه  دست هشاخص ب
  .)3( آیددست می هدوره مواجهه ب× قرارگرفتن در معرض مواجهه 

Cumulative exposure index (CEI) =  
هاي درمانی و مطالعات هاي فوت، بیمهها، گواهی ثبت و گزارش بیماري پیوند دادههاي نظامماتریس مواجهه شغلی با 

یل نماید. از ها را به مواجهات شغلی تبد تواند اطالعات شغلی آناپیدمیولوژیک که تاریخچه شغلی افراد را دربردارند، می
بینی و براي پیشها بیماري ماتریس مواجهه شغلی عالوه بر اهداف مطالعات اپیدمیولوژیک براي ارزیابی مواجهه و برآورد بار

  شود. مواجهات شغلی آینده در محیط کار استفاده می
تر و منجر به یابی مواجهه آسانهاي سنتی ارزروش استفاده از ماتریس مواجهه شغلی در مطالعات اپیدمیولوژیک نسبت به سایر

هاي اطالعاتی خیلی بزرگ شاید شود و در برخی مواقع در تجزیه و تحلیل روابط علیتی در پایگاهجویی بیشتر در منابع می صرفه
یمار و غیرب ازعدم تمایز افراد بیمار  بندي غیرافتراقیپذیر است. مزیت عمده استفاده از ماتریس کاهش سوءطبقهتنها راه امکان

و فرآیند ساخت  ناتوانی در محاسبه تنوع مواجهه در طبقات شغلی. )5( عدم وجود خطاي ناشی از یادآوري کارگران است
  .)3(باشند هاي ماتریس می از محدودیت پرزحمت کدبندي مشاغل

هاي یاد شده استفاده از ماتریس مواجهه شغلی، مکمل ارزشمندي در مطالعات اپیدمیولوژیک شغلی که با وجود محدودیت
  دهد.کند اما تا حد زیادي آن را کاهش میطور کامل حذف نمی بندي را به شود و گرچه سوء طبقهمحسوب می
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