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چکیده
مقدمــه: حفــظ توانایــی کار و تــاش مســتمر بــرای بهبــود کاهــش توانایــی کار کارکنــان یــک نگرانــی عمــده 
ــا  ــرای کارفرمایــان اســت. ایــن مطالعــه باهــدف بررســی تعییــن ســطح شــاخص توانایــی کار و ارتبــاط آن ب ب

ســبک زندگــی در مکانیــک کاران یــک نیــروگاه حرارتــی صــورت گرفــت.
روش کار: جامعــه آمــاری موردمطالعــه شــامل 60 نفــر از مکانیــک کاران بــود کــه به صــورت سرشــماری انتخاب 
شــدند. جهــت اندازه گیــری رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت از پرسشــنامه ســبک زندگــی ارتقادهنــده والکــر 
اســتفاده شــد. توانایــی کار توســط پرسشــنامه شــاخص توانایــی کار مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و نمــره نهایــی 
 SPSS 21 ــزار ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــل داده ه ــد. تحلی ــن ش ــنامه تعیی ــن پرسش ــد ای ــه 7 بع ــخ ب آن از پاس

صــورت گرفــت.
ــن  ــد. همچنی ــبه گردی ــر 5/76 ± 34/80 محاس ــه حاض ــی کار در مطالع ــاخص توانای ــن ش ــا: میانگی یافته ه
توزیــع طبقه بنــدی شــاخص توانایــی کار بدین صــورت بــود کــه 16/66 درصــد در ســطح ضعیــف، 30 درصــد 
در ســطح متوســط، 36/6 درصــد در ســطح خــوب و 16/66 درصــد در ســطح عالــی قــرار داشــتند. بــا افزایــش 
ســن توانایــی کار کاهــش معنــاداری از خــود نشــان داد )P < 0/05(. همچنیــن افــرادی کــه از ســطح تحصیــات 
ــا ســبک  باالتــری برخــوردار بودنــد امتیــاز شــاخص توانایــی کار بهتــری داشــتند. بیــن فاکتورهــای مرتبــط ب
زندگــی و شــاخص توانایــی کار ارتبــاط معنــی داری یافــت شــد )P > 0/05(. همچنیــن بیــن داشــتن ســابقه 

.)P > 0/05( کار باالتــر و شــاخص توانایــی کاری پاییــن ارتبــاط معنــی داری یافــت شــد
ــرار  ــه در ســطح متوســط ق ــورد مطالع ــی کار در مکانیــک کاران م ــری: میانگیــن شــاخص توانای ــه گی نتیج
داشــت. همچنیــن ارتبــاط بیــن شــاخص توانایــی کار بــا الگــوی ســبک زندگــی رابطــه مســتقیم و معنــاداری 

داشــت بطوریکــه هرچقــدر نمــره شــاخص توانایــی کار باالتــر بــود ســبک زندگــی افــراد نیــز بهتــر بــود.
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مقدمه
ــرای  ــادی ب ــر اقتص ــه نظ ــاغلین از نقط ــی ش ــح توانای ــی صحی ارزیاب
ــش  ــای افزای ــی از راه ه ــت آن یک ــت و تقوی ــز اهمی ــان حائ کارفرمای
بهــره وری منابــع انســانی در صنایــع و ســازمان ها می باشــد ]1[. 
ارزیابــی توانایــی شــغلی شــاغلین ســازمان یکــی از راه هــای افزایــش 
بهــره وری و کارایــی کارکنــان می باشــد ]2[. مفهــوم توانایــی کار 
ــب  ــان مناس ــاب کارکن ــتگاه های کاری و انتخ ــی ایس ــاس طراح اس
بــرای مشــاغل مختلــف می باشــد ]3[. بــه عبارتــی اگــر توانمندی هــای 
فیزیکــی و روانــی کارگــران منطبــق بــر نیازهــای شــغلی آنــان 
ــد  ــی و بهداشــتی، کاهــش تولی ــروز مشــکات ایمن ــث ب نباشــد، باع
و افزایــش هزینه هــای مربــوط بــه برکنــاری کارگــران می شــود 

ــغلی  ــی ش ــاغل و نیازهای ــی ش ــن توانای ــه بی ــی ک ]4[. در واحدهای
 MSD ــی ــروز اختــاالت اســکلتی - عضان ــدارد، ب انطبــاق وجــود ن
گوارشــی  مشــکات  و   )Musculoskeletal Disorders( یــا 
شــایع اســت ]5[. مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه بســیاری 
ــغل  ــرد و ش ــی ف ــق توانای ــدم تطاب ــر ع ــغلی در اث ــترس های ش از اس
وی بــروز می نمایــد. برخــی از تحقیقــات اســترس های شــغلی را 
به عنــوان یــک عامــل خطرســاز مهــم در مــورد توانایــی شــغلی افــراد 
ــی  ــی و کیف ــف کم ــای مختل ــون مدل ه ــد ]6[. تاکن ــرح می کن مط
بــرای اندازه گیــری و ســنجش توانایــی کار شــاغلین ارائــه شــده 
اســت. برخــی از آن هــا بــا اســتفاده از پارامترهــای فیزیولوژیکــی ماننــد 
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تغییــرات ضربــان قلــب، ماکزیمــم اکســیژن مصرفــی )max VO2( و 
مبتنــی بــر روش هــای دســتگاهی و به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
 Work( ــام کار ــی انج ــاخص توانای ــود ]7, 8[. ش ــری می ش اندازه گی
Ability Index( جــزء ایــن مــوارد می باشــند. ایــن شــاخص ابــزاری 
ــراد در سیســتم های مراقبــت  ــی کار اف ــرای تعییــن توانای ــردی ب کارب
بهداشــت حرفــه ای می باشــد، کــه توســط محققیــن انســتیتوی 
 Finnish Institute یــا   FIOH( فنانــد  حرفــه ای  بهداشــت 
ــه  ــری خان ــدل نظ ــاس م ــر اس of Occupational Health( و ب
ــد ]9, 10[.  ــه ش ــی کار )The Work Ability House( تهی توانای
ــورت  ــغلی به ص ــر رده ش ــرای ه ــام کار ب ــی انج ــدل توانای ــن م در ای
ــود.  ــن می ش ــر تعیی ــر نف ــامتی ه ــت س ــاس وضعی ــر اس ــزا و ب مج
همچنیــن در ایــن مــدل ســامت یکــی از اجــزای مهــم توانایــی کار 
ــام کار در  ــی انج ــده آن. توانای ــن کنن ــای تعیی ــه از فاکتوره ــت ن اس
ــر  ــه در آن کارگ ــف می شــود: درجــه ای ک ــه تعری ــدل این گون ــن م ای
بــر اســاس ســطح ســامتی خــود از نظــر فیزیکــی و یــا ذهنــی قــادر 
اســت بــا نیازهــای شــغلی ســازگار شــود ]11, 12[. شــاخص توانایــی 
انجــام کار، بــه خاطــر اینکــه در ارتبــاط مســتقیم بــا شــرایط فــردی، 
ــی  ــش بین ــد در پی ــی می باشــد می توان ــی، روحــی و ذهن فیزیولوژیک
ایــن کــه آیــا کار مــورد نظــر بــا فــرد متقاضــی ایــن کار تطابــق دارد، 
بــه کارفرمایــان کمــک قابــل ماحظــه ای بکنــد ]13[. طیــف وســیعی 
از عوامــل ماننــد ویژگی هــای فــردی، رفتــار ســالم و عوامــل مرتبــط 
ــد ]Labriola .]15 ,14 و  ــر دارن ــام کار تأثی ــی انج ــر توانای ــا کار ب ب
ــیگار  ــی، س ــا چاق ــام کار ب ــی انج ــه توانای ــد ک ــان دادن ــکاران نش هم
کشــیدن و ضعــف بهداشــتی در ارتبــاط اســت ]16[. اگــر چــه ارتبــاط 
بیــن عوامــل مربــوط بــه کار، ســامت فــرد، و شــاخص توانایــی انجــام 
ــرای  ــات محــدودی ب ــا اطاع ــی شــناخته شــده اســت، ام کار به خوب
پیــش بینــی میــزان توانایــی انجــام کار در آینــده وجــود دارد ]17[. 
متغیرهــای ســبک زندگــی بشــدت بــا شــاخص توانایــی انجــام کار و 
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــن مطالع ــن در ای ــد ]18[. بنابرای ــاد آن در ارتباط ان ابع
شــاخص توانایــی کار در میــان مکانیــک کاران شــاغل در بخش هــای 
ــزار دقیــق، تعمیــرات الکتریــک و تعمیــرات مکانیــک در  تعمیــرات اب
یــک نیــروگاه حرارتــی و تعییــن ارتبــاط بیــن شــاخص توانایــی کار بــا 

ــا ســبک زندگــی پرداختــه شــد. فاکتورهــای مرتبــط ب

روش کار
ــی در  ــورت مقطع ــی و به ص ــوع توصیفی-تحلیل ــر از ن ــه حاض مطالع
ــامل 60  ــه ش ــورد مطالع ــاری م ــه آم ــد. جامع ــام ش ــال 1395 انج س
نفــر از مکانیــک کاران یــک نیــروگاه حرارتــی می باشــد کــه به صــورت 
سرشــماری انتخاب شــدند. در جمع آوری داده ها از پرسشــنامه شاخص 
توانایــی کار و پرسشــنامه ســبک زندگــی ارتقــا دهنــده ســامت والکــر 
ــن صــورت  ــه ای ــع و تکمیــل پرسشــنامه ب اســتفاده شــد. نحــوه توزی

بــود کــه پــس از ارائــه اطاعــات و آمــوزش الزم در مــورد پرسشــنامه 
Semi-( ــه ای ــه مصاحب ــورت روش نیم ــا به ص ــؤاالت آن داده ه و س

Interview( از افــراد مکانیــک کار شــاغل در ســه بخــش تعمیــرات 
ابــزار دقیــق، تعمیــرات الکتریــک و تعمیــرات مکانیــک دریافــت شــد. 
ــامل  ــی کار ش ــه از توانای ــر چندجانب ــه تصوی ــا ارائ ــنامه ب ــن پرسش ای
وضعیــت ســامت شــاغلین، قابلیت هــای فــردی و فاکتورهــای مرتبــط 
بــا کار توانایــی فــرد را مــورد ســنجش قــرار می دهــد. ایــن پرسشــنامه 
شــامل 10 ســؤال و یــک لیســت از بیماری هــا می باشــد کــه مجموعــاً 
هفــت بعــد متمایــز پرسشــنامه را تشــکیل داده انــد )جــدول 1(. امتیــاز 
نهایــی عــددی بیــن 49-7 خواهــد بــود و به چهــار رده کیفــی مختلف، 
ــی )49- ــوب )44-37( و عال ــط )36-28(، خ ــف )27-7(، متوس ضعی

45( تقســیم می شــود. بــر اســاس امتیــاز نهایــی شــاخص توانایــی کار 
تعییــن خواهــد شــد ]9, 10[. ترجمــه پرسشــنامه شــاخص توانایی کار 
زبــان فارســی و تعییــن روایــی و پایایــی آن در ایــران، توســط عبدلــی 

زاده و همــکاران انجــام شــده اســت ]19[.
ــر دارای  ــامت والک ــده س ــا دهن ــی و ارتق ــبک زندگ ــنامه س پرسش
ــده  ــاء دهن ــای ارتق ــری رفتاره ــدف آن اندازه گی ــوده و ه 54 ســؤال ب
ســامت )تغذیــه، ورزش، مســئولیت پذیــری در مــورد ســامت، 
ــردی، خودشــکوفایی( اســت. در  ــت بیــن ف ــت اســترس، حمای مدیری
ــنامه  ــی پرسش ــکاران )1390( روای ــدی و هم ــدی زی ــش محم پژوه
مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت ]20[. همچنیــن پایائــی پرسشــنامه یا 
قابلیــت اعتمــاد آن بــا اســتفاده از روش اندازه گیــری آلفــای کرونبــاخ 
ــاخ از  ــای کرونب ــاد آلف ــب اعتم ــه ضری ــوالً دامن ــد. معم ــبه ش محاس
صفــر )0( بــه معنــای عــدم پایــداری، تــا مثبــت یــک )1+( بــه معنــای 
پایائــی کامــل قــرار می گیــرد و هــر چــه مقــدار به دســت آمده 
ــر باشــد قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامه  ــه عــدد مثبــت یــک نزدیک ت ب
ــرای پرسشــنامه ســبک زندگــی  ــاخ ب بیشــتر می شــود. آلفــای کرونب

ــه شــده اســت: ــاء دهنــده ســامت والکــر در جــدول 2 ارائ ارتق

یافته ها
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن ســنی افــراد مــورد 
مطالعــه 7/09 ± 36/33 ســال و میانگیــن ســابقه کاری جمعیــت 
ــراد شــرکت کننده  ــود. اف مــورد مطالعــه 6/70± 15/13 ســال ب
ــد و حــدود 77/33 درصــد  ــرد بودن ــه همگــی م ــن مطالع در ای
ــا  ــد. همچنیــن 44/33 آن ه ــه مجــرد بودن ــا متأهــل و بقی آن ه
آن هــا  درصــد   30 و  فوق دیپلــم  تحصیــات  ســطح  داری 
لیســانس بودنــد. اطاعــات مربــوط بــه نتایــج عوامل زمینــه ای و 

ــراد در جــدول 3 آورده شــده اســت. دموگرافیــک اف
در ایــن مطالعــه همــه افــراد شــاغل در ایــن نیــروگاه به صــورت 
سرشــماری انتخــاب شــدند و توزیــع آن هــا در جــدول 4 آورده 

شــده اســت.
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جدول 1: ابعاد مختلف پرسشنامه شاخص توانایی کار و امتیاز هر یک از آیتم ها
امتیازابعاد شاخص توانایی کار

10-0توانایی کار فعلی در ارتباط با بهترین زمان

10-2توانایی کار در ارتباط با نیازهای شغلی

7-1تعداد بیماری های تشخیص داده شده توسط پزشک

6-1اختالل در انجام کار به واسطه بیماری

5-1مرخصی استعالجی

1 و 4 و 7برآورد توانایی کار در 2 سال آینده

4-1قابلیت های فکری و ذهنی

جدول 2: مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سامت والکر
آلفای کرونباخبعد

0/79تغذیه
0/86ورزش

0/81مسئولیت پذیری در مورد سالمت
0/91مدیریت استرس

0/79حمایت بین فردی
0/81خود شکوفایی

جدول 3: نتایج عوامل زمینه ای و دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه
انحراف معیارمیانگینمتغیرهای کمی

36/337/09سن
15/136/70سابقه کار

درصدفراوانیمتغیرهای کیفی
میزان تحصیالت

1626/66دیپلم
2643/33فوق دیپلم

1830لیسانس
جنس

60100مرد
00زن

وضعیت تأهل
1626/66مجرد

4473/33متأهل

جدول 4: توزیع فراوانی گروه های شغلی مورد مطالعه

درصدتعدادگروه شغلی

2033/3تعمیرات ابزار دقیق

2033/3تعمیرات الکتریکی

2033/3تعمیرات مکانیک
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نتایــج نشــان داد کــه بیــن میانگیــن شــاخص توانایــی کار بــا ســابقه 
ــه  ــج مطالع ــود دارد )P > 0/05(. نتای ــی داری وج ــه معن کار رابط
حاضـــر نشــان می دهــد افــرادی کــه از ســطح تحصـــیات بـــاالتری 
ــد و  ــی کاری بیشــتری دارن ــی توانای ــاز نهای برخــوردار هســتند امتی
ــودن ســطح تحصیــات و امتیــاز شــاخص توانایــی کار  بیــن بـــاال ب

.)P > 0/05( ــت شــد ــی داری یاف ــاط معن ارتب
ــاخص  ــی ش ــره نهای ــن نم ــون بی ــتگی پیرس ــون همبس ــج آزم نتای
ــن  ــاط بی ــن ارتب ــی و همچنی ــبک زندگ ــاد س ــا ابع ــی کار ب توانای
ــا همدیگــر در جــدول 5 آورده شــده اســت.  ابعــاد ســبک زندگــی ب

ــا نمــره نهایــی ســبک  نتایــج نشــان داد کــه شــاخص توانایــی کار ب
زندگــی ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری دارد )P > 0/05( میــزان 
همبســتگی بیــن ایــن دو فاکتــور )r = 0/569( بــود. همچنیــن نتایــج 
آزمــون پیرســون نشــان داد کــه بیــن شــاخص توانایــی کار بــا همــه 
 .)P > 0/05( ابعــاد ســبک زندگــی رابطــه معنــی داری وجــود دارد
نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه ابعــاد تغذیــه بــا 
مســئولیت پذیــری، مســئولیت پذیــری بــا خودشــیفتگی و حمایــت 
ــدارد  ــود ن ــی داری وج ــه معن ــیفتگی رابط ــا خودش ــردی ب ــن ف بی

.)P < 0/05(

جدول 5: نمره نهایی شاخص توانایی کار با ابعاد سبک زندگی و ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص های مورد بررسی

نمره نهایی سبک 
حمایت بین خودشیفتگیزندگی

مسئولیت مدیریت استرسفردی
شاخص توانایی تغذیهورزشپذیری

کار

شاخص توانایی کار

1

تغذیه

1P > 0/05

r = 0/368

ورزش

1P > 0/05P > 0/05

r = 0/361r = 0/548

مسئولیت پذیری

1P > 0/05P < 0/05P > 0/05

r = 0/533r = 0/303r = 0/527

مدیریت استرس

1P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05

r = 0/465r = 0/624r = 0/507r = 0/370

حمایت بین فردی

1P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05

r = 0/565r = 0/640r = 0/768r = 0/370r = 0/681

خودشیفتگی

1P < 0/05P > 0/05P < 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05

r = 0/265r = 0/540r = 0/285r = 0/525r = 0/403r = 0/484

نمره نهایی سبک زندگی

1P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05P > 0/05

r = 0/586r = 0/560r = 0/680r = 0/750r = 0/694r = 0/586r = 0/569
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جدول 6: درصد توزیع طبقه بندی امتیاز شاخص توانایی کار در گروه های شغلی مورد مطالعه

جمععالیخوبمتوسطضعیفگروه شغلی

11/620/343/428/7100تعمیرات ابزار دقیق

7/716/4639/636/24100تعمیرات الکتریکی

14/323/735/225/8100تعمیرات مکانیک

جدول 7: مقایسه میانگین نمره شاخص توانایی کار در گروه های سنی مختلف

میانگین و انحرافتعدادگروه های سنی

20-25441/ 50± 2/7

26-311440/78 ± 3/4

32-371836/30 ± 3/09

38-431029/87 ± 3/94

44-491427/83 ± 3/29

میانگیــن امتیــاز شــاخص توانایــی کار در بیــن جمعیــت مــورد 
ــن و  ــن کمتری ــد. همچنی ــت آم ــه 5/76 ± 34/80 بدس مطالع
ــه  ــع طبق ــود. توزی ــه ترتیــب 24 و 42/5 ب ــاز ب بیشــترین امتی
ــود  ــورت ب ــن ص ــی کار بدی ــاخص توانای ــاز کل ش ــدی امتی بن
کــه حــدود 16/66 درصــد افــراد در گــروه ضعیــف، 30 درصــد 
در گــروه متوســط، 36/6 درصــد در گــروه خــوب و در نهایــت 
ــع  ــد. درصــد توزی ــرار گرفتن ــی ق ــروه عال 16/66 درصــد در گ
طبقــه بنــدی امتیــاز شــاخص توانایــی کار در گروههــای شــغلی 

مــورد مطالعــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه نمــودار شــماره 1 میانگیــن نمــره شــاخص توانایــی کار 
در گــروه تعمیــرات الکتریــک بــا نمــره 4/51 ±36/05 باالتــر از همــه 
بــود. بعــد از آن تعمیــرات ابــزار دقیــق بــا نمــره 6/98± 35/15 و در 
ــا نمــره 5/76±32/20 کمتریــن نمــره  نهایــت تعمیــرات مکانیــک ب

شــاخص توانایــی کار را داشــتند.

ــی کار در گروه هــای مختلــف  ــر 1: میانگیــن شــاخص توانای تصوی
مــورد مطالعــه

ــا میانگیــن و  ــه جــدول 7 گــروه ســنی 25-20 ســاله ب ــا توجــه ب ب
انحــراف معیــار 2/7 ± 41/50 دارای باالتریــن نمــره شــاخص توانایــی 
ــا  ــل گــروه ســنی 49-44 ســاله ب ــی کــه در مقاب ــد در حال کار بودن
میانگیــن و انحــراف معیــار 3/29 ± 27/83 کمتریــن نمــره شــاخص 
ــن  ــه میانگی ــد. مقایس ــاص دادن ــان اختص ــه خودش ــی کار را ب توانای
ــه  ــان داد ک ــنی نش ــای س ــی کار در گروه ه ــاخص توانای ــاز ش امتی
ــش  ــی کار کاه ــاخص توانای ــاز ش ــن امتی ــن میانگی ــش س ــا افزای ب

می یابــد.

ــنی  ــای س ــی کار در گروه ه ــاخص توانای ــرات ش ــد تغیی ــر 2: رون تصوی
مختلــف

بحث
میانگیــن امتیــاز شــاخص توانایــی کار در مطالعــه حاضــر 34/80 بــا 
ــن  ــد میانگی ــه نشــان می ده ــد. ک ــار 5/76 بدســت آم ــراف معی انح
ایــن شــاخص در افــراد مــورد مطالعــه در ســطح متوســط می باشــد. 
باتوجــه بــه مطالعــه ای کــه کوجــاال و همــکاران انجــام دادنــد، امتیــاز 
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زیــر 40 شــاخص توانایــی کار بــرای کارگرانــی با ســن بیــن 30 - 40 
ــرای  ســال نامســاعد در نظــر گرفتــه شــد ]21[، چنیــن امتیــازی ب
افــراد شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق )بــا میانگیــن ســنی 36 ســال( 
مطلــوب نمی باشــد. در مطالعــه کــه توســط تومــی و همــکاران 
ــد انجــام شــده اســت  ــزی در کشــور فنان ــت فل ــه در یــک صنع ک
میانگیــن امتیــاز شــاخص توانایــی کار بــا میانگیــن ســنی 42 ســال، 
ــه ایــن کــه میانگیــن  ــا توجــه ب 40/7 گــزارش شــده اســت ]22[. ب
ــه حاضــر می باشــد،  ــر شــده بیشــتر از مطالع ــه ذک ســنی در مطالع
لــذا پاییــن بــودن شــاخص توانایــی کار در مطالعــه حاضــر می توانــد 
ــای موجــود در شــرایط کار، محیــط کار و  ــر تفاوت ه ــه علــت تأثی ب
ســبک زندگــی باشــد. در ایــن مطالعــه توزیــع ســطوح توانایــی کار 
بــه ایــن صــورت بــود کــه کــه حــدود 16/66 درصــد افــراد در گــروه 
ضعیــف، 30 درصــد در گــروه متوســط، 36/6 درصــد در گــروه خــوب 
و در نهایــت 16/66 درصــد در گــروه عالــی قــرار گرفتنــد. در مطالعــه 
حاضــر، 46/66% از افــراد امتیــاز شــاخص توانایــی کارشــان در رده 
ضعیــف و متوســط قــرار گرفــت. در حالــی کــه مطالعاتــی کــه توســط 
موسســه تحقیقاتــی بهداشــت شــغلی در کشــور فنانــد انجــام شــده 
ــف و متوســط(  ــن شــاخص را در همــان رده )ضعی ــدار ای اســت، مق
ــزارش  ــدود 15% گ ــط، ح ــدازه متوس ــا ان ــی ب ــز صنعت ــرای مراک ب
کــرده اســت ]23[. چنیــن تفــاوت و فاصلــه ای آن هــم در رده هــای 
ــت  ــی از وضعی ــت خوب ــی کار عام ــاز توانای ــف و متوســط امتی ضعی
ســامت کار و وضعیــت ایــده آل کارگــران نبــوده و بایســتی بــا انجــام 
مطالعــات بیشــتر و عمیق تــر علــل اصلــی و اساســی چنیــن رونــدی 
تعییــن شــود. در ایــن مطالعــه باالتریــن امتیــاز شــاخص توانایــی کار 
ــه گــروه شــغلی تعمیــرات الکتریــک و بعــد گــروه شــغلی  متعلــق ب
ــی کار  ــاخص توانای ــاز ش ــن امتی ــق و پایین تری ــزار دقی ــرات اب تعمی
مربــوط بــه گــروه شــغلی تعمیــرات مکانیــک می باشــد. علــت پاییــن 
ــک  ــرات مکانی ــغلی تعمی ــروه ش ــی کار در گ ــاخص توانای ــودن ش ب
نســبت بــه گروه هــای شــغلی تعمیــرات الکتریــک و تعمیــرات 
ــه ماهیــت شــغلی گروه هــای شــغلی مــورد  ــد ب ــزار دقیــق می توان اب
مطالعــه و ریســک فاکتورهــای موجــود در هــر یــک از مشــاغل مزبــور 
ــت  ــک از ماهی ــرات مکانی ــط باشــد. به صورتیکــه پرســنل تعمی مرتب
ــرات  ــغلی تعمی ــای ش ــه گروه ه ــبت ب ــری نس ــی باالت ــغلی فیزیک ش
ابــزار دقیــق و تعمیــرات الکتریــک برخــوردار هســتند. در ایــن راســتا 
ــارد و  ــط گوئده ــد روی توس ــت تولی ــک صنع ــه در ی ــه ای ک مطالع
همــکاران انجــام شــد، نشــان داد کــه نیازهــای فیزیکــی در صنعــت 
روی باعــث کاهــش توانایــی کار شــده اســت ]24[. همچنیــن نتیجــه 
چنیــن مطالعــه ای کــه ســل و همــکاران بــر روی توانایــی کار انجــام 
ــن  ــی شــغل از مهم تری ــای فیزیک ــه نیازه ــود ک ــد مشــخص نم دادن
توانایــی کار می باشــند  فاکتورهــای مؤثــر در کاهــش  ریســک 
ــد کــه شــرایط کار فیزیکــی  ]25[. ایســترن و همــکاران نشــان دادن

ــه  ــب از جمل ــی نامناس ــای بدن ــا وضعیت ه ــام کار ب ــوب و انج نامطل
عللــی هســتند کــه بیشــترین تأثیــر را بــر توانایــی کار پاییــن دارنــد 

.]26[
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بیــن شــاخص توانایــی کار بــا 
ابعــاد ســبک زندگــی و همچنیــن ارتبــاط بیــن ابعــاد ســبک زندگــی 
بــا همدیگــر ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد. ایــن یافته هــا بــا نتایــج 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــی دارن ــم خوان ــادی ه ــات زی مطالع
بــه مطالعــه ون دیــن و همــکاران در ســال 2008، مطالعــه عیــوض 
لــو و همــکاران در ســال 2011 و مطالعــه پویاکیــان و همــکاران در 
ســال 2015 اشــاره کــرد ]3, 27, 28[. مطالعــه ســارنیا و همــکاران 
ــای  ــی از راه ه ــالم را یک ــی س ــبک زندگ ــز س ــال2008  نی در س
ارتقــای توانایــی کار کارکنــان قلمــداد کردنــد ]29[. متغیرهایــی کــه 
ــر  ــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤث ــا ویژگیهــای فــردی ب در ارتبــاط ب
ــد شــامل ســن، ســطح  ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــی کار م ــر توانای ب
ــوان یــک عامــل  ــه عن ــود. نقــش ســن ب تحصیــات و ســابقه کار ب
ــت.  ــر اس ــکار ناپذی ــردی ان ــای عملک ــش ظرفیته ــی در کاه طبیع
شــواهد و دالیــل مختلفــی را می تــوان از مطالعــات گذشــته در ایــن 
خصــوص بیــان کــرد ]30, 31[. در مطالعــه مرتبــط دیگــری نشــان 
ــاً  ــران خصوص ــردی کارگ ــای کارک ــه ظرفیته ــت ک ــده اس داده ش
قابلیت هــای فیزیکــی پــس از 30 ســالگی شــروع بــه ضعیــف شــدن 
می نماینــد؛ درصورتیکــه نیازهــای فیزیکــی کار کاهــش داده نشــود 
ایــن قابلیت هــا 15 الــی 20 ســال بعــد )ســنین بیــن 45-50 
ــه  ــه اضاف ــن مطالع ــد. ای ــود می رس ــی خ ــدار بحران ــه مق ــالگی( ب س
ــران  ــی کارگ ــای ذهن ــی از قابلیته ــل، برخ ــه در مقاب ــد ک می نمای
ماننــد انگیــزش بــاال بــرای یادگیــری، تعهــد بیشــتر در کار قوی تــر 
می شــود ]23[. بــا توجــه بــه رونــد نزولــی ایــن شــاخص بــا افزایــش 
ــی کار  ــای فیزیک ــش نیازه ــه کاه ــد ب ــه، بای ــن مطالع ــن در ای س
ــاالی 38 ســال توجــه بیشــتری شــود. خصوصــاً در گــروه ســنی ب

در مطالعــه حاضــر بیــن ســطح تحصیــات باالتــر و شــاخص توانایــی 
کار بهتــر ارتبــاط معنــی داری مشــاهده شــد. در ایــن مطالعــه افرادی 
کــه از ســطح تحصیــات پایین تــری برخــوردار بودنــد، غالبــاً 
ــه  ــدند ک ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــای فیزیک ــا نیازه ــاغلی ب در مش
ــردد.  ــی کار گ ــش در توانای ــه کاه ــر ب ــد منج ــل می توان ــن عوام ای
چندیــن مطالعــه دیگــر کــه در ســایر کشــورها انجــام شــده ارتبــاط 
بیــن شــاخص توانایــی کار بــاال و ســطح تحصیــات باالتــر را اثبــات 
ــان  ــوان بی ــن موضــوع را می ت ــن ای ــرده اســت ]32, 33[. همچنی ک
ــای  ــر از موقعیت ه ــات باالت ــطح تحصی ــا س ــرادی ب ــه اف ــت ک داش
شــغلی، اقتصــادی، اجتماعــی و ســطح ســامت و توانایــی کار بهتــری 
ــای  ــک فاکتوره ــش ریس ــب کاه ــل موج ــن عوام ــد. ای برخوردارن
ــی کار  ــظ توانای ــرای حف ــای الزم ب ــده و موقعیته ــا کار ش ــط ب مرتب
ــابقه  ــه س ــرادی ک ــه اف ــن مطالع ــد ]24[. در ای ــش می دهن را افزای
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ــری برخــوردار  ــی کار پایین ت ــری داشــتند از شــاخص توانای کار باالت
ــا افزایــش ســابقه کار، ســن افــراد نیــز افزایــش می یابــد و  بودنــد. ب
ــا  ــه بیشــتر ب ــردی و مواجه ــای عملک ــاً کاهــش در ظرفیت ه متعاقب
عوامــل مرتبــط بــا شــغل حاصــل خواهــد شــد کــه هــر دو از علــل 
مهــم کاهــش توانایــی کار هســتند ]24[. در ایــن ارتبــاط مطالعــه ای 
ــد  ــخص گردی ــه مش ــت ک ــام یاف ــکاران انج ــومونن و هم ــط س توس
ــری  ــی کاری پایین ت ــد از توانای ــری دارن ــابقه کار باالت ــانیکه س کس
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن مطالع ــای ای ــت ه ــد ]34[. از محدوی برخوردارن
نداشــتن و یــا در دســترس نبــودن پرونــده پزشــکی کارگــران شــاغل، 
مقطعــی بــودن مطالعــه، در دســترس نبــودن افــراد آســیب دیــده و 
اســتنتاج نتایــج از پرسشــنامه اشــاره نمــود. لــذا نیــاز بــه مطالعــات 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــده ض ــری در آین ــتر و عمیق ت بیش

نتیجه گیری
ــی کار  ــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن شــاخص توانای ــج ای نتای
ــرار دارد.  ــط ق ــطح متوس ــه در س ــورد مطالع ــک کاران م در مکانی
ــبک  ــوی س ــا الگ ــی کار ب ــاخص توانای ــن ش ــاط بی ــن ارتب همچنی
ــدر  ــه هرچق ــت بطوریک ــاداری داش ــتقیم و معن ــه مس ــی رابط زندگ
ــز  ــراد نی ــی اف ــود ســبک زندگ ــر ب ــی کار باالت ــره شــاخص توانای نم

ــود. ــر ب بهت

سپاسگزاری
بدیــــن وســیله از کارکنــان و مدیریــــت محتــرم نیروگاه حرارتی 
بــه ویــژه کارشــناس محتــرم بهداشــت و ایمنــی ایــن شــرکت 

جهــــت همکاری هــای مؤثــــر تشــــکر و قدردانــــی می گردد.
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Abstract
Introduction: Maintenance of work ability and continuous effort to improve reduced 
work ability of employees is a major concern for managers. This study aimed to determine 
the level of work ability index and its relationship with life style in mechanics of thermal 
power plant.
Methods: A total of 60 mechanics from selected thermal power plants were included in 
this cross-sectional study. Health promoting behaviors were tested by Walker lifestyle 
promoting questionnaire. Work ability was assessed by work ability index (WAI) and the 
final score was calculated from answers to its seven dimensions. Data was analyzed using 
SPSS 21 software.
Results: The mean value of work ability index in this study was 34.80 ± 5.76. The WAI 
categories were 16.66% in "excellent", 36.6% in "good", 30% in "moderate", and 16.66% in 
"poor" levels. The association between life style factors and WAI was statistically significant 
(P > 0.05). Lower WAI was associated with increased age, more work experience and lower 
education (P > 0.05).
conclusions: The average of work ability index in mechanics was at the average level. In 
addition, there was a significant relationship between work ability indexes and life style.
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