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فرکانس،1شدت1و1مدت1فعالیت1فیزیکی1را1برآورد1می1کند1]6[.
توانایی1کار1مفهومی1پیچیده1است1که1می1تواند1با1استفاده1
از1شاخص1توانایی1انجام1کار1ارزیابی1شود.1در1سال1های1اخیر1
از1 مؤثرترین1روش1هایی1است1که1 از1 کار1یکی1 توانایی1 ارتقای1
ناتوانی1ناشی1از1کار1و1بازنشستگی1زودرس1جلوگیری1می1کند.1
به1خوبی1 را1 کاری1 نیازهای1 قادر1می1سازد1 را1 فرد1 این1شاخص1

انجام1دهد1]1[.
توانایی1 میزان1 بین1 تعامالت1 منعکس1کنندۀ1 کار1 توانایی1
عملکردی1 قابلیت1های1 کاری،1 شرایط1 ذهنی،1 و1 جسمی1
کارکنان،1وضعیت1سالمت1کارکنان1و1همچنین1ارزیابی1فرد1از1
موقعیت1خود1در1سازمان1و1جامعه1است1]8[.1مفهوم1توانایی1
فردی1 ویژگی1های1 بین1 تعادل1 بهداشت1شغلی1 از1دیدگاه1 کار1
بهداشتی،1 و1 ایمنی1 بروز1مشکالت1 1.]9[ است1 کار1 نیازهای1 و1
برکناری1 به1 مربوط1 هزینه1های1 افزایش1 و1 تولید1 کاهش1
شغلی1 نیازهای1 نداشتن1 انطباق1 زیان1بار1 اثرات1 از1 کارگران1
تعریف،1 طبق1 1.]10[ است  روانی1 و1 فیزیکی1 توانمندی1های1 با1
جسارت1 و1 تحمل1 قدرت،1 ذهنی،1 شایستگی1 با1 کار1 توانایی1
مرتبط1است1و1برای1انجام1وظایف1و1دستیابی1به1اهداف1شغلی،1
به1سالمت1فیزیکی،1روانی1و1اجتماعی11نیاز1دارد1]11[.1توانایی1
کار1به1شیوه1های1مختلفی1ارزیابی1می1شود؛1به1طور1مثال1با1طرح1
در1 می1شود.1 نمره1گذاری1 110 تا1 1۵ محدودۀ1 در1 ساده1 سؤالی1
در1 فنالندی1 محققان1 تحقیقات1 نتایج1 میالدی،1 11۹۸0 دهۀ1
توانایی1کار1 توانایی1کار1به1تدوین1پرسش1نامۀ1شاخص1 زمینۀ1
غیبت1 پیش1بینی1 برای1 ابزاری1 شاخص1 این1 1.]12[ شد1 منجر1
1.]13[ است1 کارگران1 بین1 در1 بیماری1 از1 ناشی1 طوالنی1مدت1
در1 استفاده1 برای1 کاربردی1 ابزاری1 کار1 انجام1 توانایی1 شاخص1
ابزاری1کمکی1در1 و1همچنین1 بهداشت1شغلی1 حوزۀ1خدمات1
حفظ1و1توانایی1انجام1کار1است.1در1مطالعات1مؤسسۀ1بهداشت1
قابل1اعتمادی1 به1طور1 ابزار1 این1 شد1 مشخص1 فنالند1 شغلی1
انجام1کار1شاغالن1پیش1بینی1می1کند.1 توانایی1 تغییرات1را1در1
ارزیابی1 شاخص1 به1عنوان1 کار1 انجام1 توانایی1 شاخص1 امتیاز1

سالمت1کارگران1تفسیر1نمی1شود ]14[.
با1توجه1به1اهمیت1شاخص1توانایی1انجام1کار،1در1شناسایی1
و1ارزیابی1اثرات1متقابل1محیط1کار1بر1سالمت1افراد1و1لزوم1باال1
بودن1سطح1فعالیت1فیزیکی،1ابتدا1شاخص1توانایی1انجام1کار1
و1سطح1فعالیت1فیزیکی1و1سپس1ارتباط1بین1آنها1در1مشاغل1
افزایش1 برای1 نهایت1 در1 تا1 شد1 سنجیده1 عملیاتی1 و1 اداری1
اقداماتی1 فیزیکی1 فعالیت1 کار1و1سطح1 انجام1 توانایی1 شاخص1
صورت1گیرد1و1به1این1ترتیب1هدِف1کاهش1بیماری1و1افزایش1

بهره1وری1محقق1شود.

روش کار
نوع1توصیفی1ـ1تحلیلی1است1که1به1صورت1 از1 این1مطالعه1
و1 نفر1)1۷0مرد1 پذیرفت.1120 انجام1 مقطعی1در1سال113۹۵1
1۵0زن(1از1کارکنان1مشاغل1اداری1و1عملیاتی1شامل1کارگران1
فضای1 رستوران1ها،1 در1 شاغل1 خدمات1 و1 باغبانان1 آشپزخانه،1
سبز1و1نیروهای1خدماتی1ادارات،1با1روش1نمونه1گیری1تصادفی1
انتخاب1 بودند،1 همکاری1 به1 مایل1 که1 افرادی1 میان1 از1 ساده1

شدند.

در1این1مطالعه1پیش1از1شروع1تست،1قد1افراد1با1متر1نواری1
دیجیتال1 ترازوی1 با1 آنها1 وزن1 و1 1]15[ استاندارد1 شرایط1 در1
اندازه1گیری1شد1و1شاخص1تودۀ1بدنیBMI(1)1به1دست1آمد.1
در1 شرکت1 به1 مایل1 که1 افرادی1 بین1 پرسش1نامه1ها1 سپس1

پژوهش1بودند،1توزیع1شد.
برای1اندازه1گیری1شاخص1توانایی1انجام1کار1از1نسخۀ1ایرانی1
لیستی1 و1 سؤال1 110 شامل1 که1 شد1 استفاده1 پرسش1نامه1 این1
عددی1 نهایی1 امتیاز1 پرسش1نامه1 این1 در1 است.1 بیماری1ها1 از1
بین1۷1تا14۹1خواهد1بود1که1شامل1چهار1ردۀ1کیفی1مختلف،1
ضعیف1۷1تا12۷1امتیاز،1متوسط12۸1تا1،3۶1خوب13۷1تا1431
و1عالی1441تا14۹1امتیاز1است.1براساس1امتیاز1نهایی1شاخص1
و1 پایایی1 1.]1۶[ شد1 تعیین1 کار1 توانایی1 سطح1 کار،1 توانایی1
را1 انجام1کار1 توانایی1 ایرانی1پرسش1نامۀ1شاخص1 روایی1نسخۀ1

1Abdolalizadehو1همکاران1بررسی1کرده1اند1]16[.

یکی1 1(IPQA) بین1المللی1 فیزیکی1 فعالیت1 پرسش1نامۀ1
سطح1 اندازه1گیری1 برای1 بین1المللی1 دقیق1 بسیار1 ابزارهای1 از1
فعالیت1فیزیکی1است1]6[.1در1این1مطالعه،1برای1اندازه1گیری1
فعالیت1فیزیکی1از1نمونۀ1ایرانی1این1پرسش1نامه1استفاده1شد1
که1شامل12۷1سؤال1و1۵1بخش1است:1بخش1اول:1فعالیت1بدنی1
در1 جابه1جایی1 برای1 بدنی1 فعالیت1 دوم:1 بخش1 کار،1 با1 مرتبط1
مسیرهای1مختلف،1بخش1سوم:1امور1منزل،1تعمیرات1منزل1و1
مراقبت1از1خانواده،1بخش1چهارم:1فعالیت1های1بدنی1مربوط1به1
اوقات1فراغت،1ورزش1و1سرگرمی،1بخش1پنجم:1زمان1صرف1شده1
پرسش1نامۀ1 ایرانی1 نسخۀ1 روایی1 و1 پایایی1 نشسته.1 حالت1 در1
IPQA را1Vasheghani-Farahani1و1همکاران1بررسی1کرده1اند1
]17[.1این1پرسش1نامه1براساس1نمراتMET1،1افراد1را1به1سه1
زیاد1 و1 متوسط1)۶00-3000(1 فعالیت1کم1)۶00≤(،1 با1 گروه1

)3000≥(1طبقه1بندی1می1کند1]18[.
 SPSS نرم1افزار  از1 استفاده1 با1 داده1ها1 حاضر1 مطالعۀ1 در1
نسخۀ1،201ضریب1همبستگی1پیرسون،1تی1مستقل1و1با1سطح1

معناداری1P≥0/0۵1تجزیه1وتحلیل1شد.

یافته ها
میانگین،1 شامل1 شرکت1کنندگان1 دموگرافی1 اطالعات1
جدول1 در1 کار،1 سابقۀ1 و1  BMI وزن،1 قد،1 سن،1 انحراف1معیار1
بخش1 کارکنان1 مطالعه1 این1 در1 است.1 قابل1مشاهده1 11 شمارۀ1
1،3۶/۷ 1،30 به1ترتیب1 خدمات1 و1 باغبان1ها1 آشپزخانه،1 اداری،1
111/۷و121/۷1درصد1جمعیت1مطالعه1شده1را1تشکیل1می1دهند.1
اکثر1افراد1از1نظر1شدت1فعالیت1فیزیکی1در1این1محدوده1قرار1

گرفتند.
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جدول 1. میانگین )انحراف معیار( اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه

زنانمردانمتغیر

)12/۷0(130/۵0)۹/۹2)44/2۶سن1)سال(

1)۸/۷1(1۷/2۵)۸/4۵(1۹/2۵سابقۀ1کار1)سال(

1)۵/4۷(11۶1/12)۷/1(1۷3/۵۹قد1)سانتی1متر(

1)۷/۸4(1۶4)13/2۵(۷۹/۹4وزن1)کیلوگرم(

3/۸۷(124/۶۸)2/۹۸(1(1BMI2۶/4۸)کیلوگرم/مترمربع(

شاخص1 و1 فیزیکی1 فعالیت1 میانگین1 حاضر،1 مطالعۀ1 در1
توانایی1کار1در1زنان1و1مردان1در1جدول1شمارۀ121نشان1داده1
شده1است.1آزمون1تی1مستقل1نشان1داد1کل1فعالیت1فیزیکی1
و1 زنان1 در1 منزل1 امور1 به1 مربوط1 بدنی1 فعالیت1 و1 1)P=0/02(
در1 همچنین،1 1.)P=0/01۶( دارد1 معناداری1 تفاوت1 مردان1
تفاوت1 زنان1و1مردان1 بین1 زمان1صرف1شده1در1حالت1نشسته1

.)P=0/041(1معناداری1وجود1داشت
به1 کار1 انجام1 توانایی1 کمترین1شاخص1 حاضر،1 مطالعۀ1 در1
خدمات1و1بیشترین1فعالیت1بدنی،1به1کارگران1قسمت1باغبانی1
و1کمترین1آن1به1کارکنان1اداری1مربوط1است1که1هر1دو1گروه1
واریانس1 تحلیل1 است،1 گفتنی1 گرفتند.1 قرار1 خوب1 ردۀ1 در1
یک1طرفه1نشان1داد1در1میانگین1شاخص1توانایی1انجام1کار1و1
فعالیت1بدنی1بین1مشاغل1اداری،1آشپزخانه،1باغبانی1و1خدماتی1
در1 نتایج1 شرح1 1.)P≤0/0۵( ندارد1 وجود1 معناداری1 اختالف1

جدول1شمارۀ131قابل1مشاهده1است.
سن،1 همزمان1 اثرات1 دادن1 نشان1 برای1 مطالعه1 این1 در1
و1 کار1 انجام1 توانایی1 بر1شاخص1  BMI و وزن1 قد،1 کار،1 سابقۀ1

شد.1 استفاده1 چندگانه1 خطی1 رگرسیون1 از1 فیزیکی،1 فعالیت1
توانایی1 شاخص1 با1 یادشده1 متغیرهای1 بین1 داد1 نشان1 نتیجه1
انجام1کار1رابطۀ1خطی1وجود1داردP₌0/001(1(1و1از1بین1آنها،1
انجام1 توانایی1 شاخص1 برای1 قوی1تری1 پیش1بینی1کنندۀ1 وزن،1
کار1است.1همچنین1رگرسیون1خطی1چندگانه1نشان1داد1بین1
ندارد1 وجود1 خطی1 رابطۀ1 فیزیکی1 فعالیت1 با1 متغیرها1 این1

.)P₌0/۵2۷(
برای1سنجش1روابط1بین1شاخص1توانایی1انجام1کار1و1فعالیت1
بدنی1با1سن،1سابقۀ1کار،1قد،1وزن1و1BMI1از1آزمون1پیرسون1
انجام1کار1 توانایی1 نتایج1نشان1داد1بین1شاخص1 استفاده1شد.1
با1سن،1سابقۀ1کار،1وزن1و BMI رابطۀ1معناداری1وجود1دارد؛1
ولی1بین1شاخص1توانایی1انجام1کار1با1قد1رابطۀ1معناداری1وجود1
نداشت.1از1سوی1دیگر1فعالیت1بدنی1با1هیچ1یک1از1این1متغیرها1
رابطۀ1معناداری1نداشت.1در1این1مطالعه1رابطۀ1شاخص1توانایی1
دو1 بین1 نتایج،1 طبق1 شد.1 بررسی1 بدنی1 فعالیت1 با1 کار1 انجام1
در1 نتایج1 نداشت.1 وجود1 معناداری1 رابطۀ1 نیز1 یادشده1 متغیر1

جدول1شمارۀ141قابل1مشاهده1است.

جدول 2. میانگین )انحراف معیار( بخش های مختلف پرسش نامۀ فعالیت بدنی و شاخص 
توانایی انجام کار در زنان و مردان

زنانمردانمتغیر

)۷۶۸/۷4(۹34/۶۷)۸۵۸/۹4(۷۸0/۹۵فعالیت1بدنی1مرتبط1با1کار1)مت-1دقیقه/1هفته(

)13۹۸/۶۷(2۵۸0/۷۵)13۵۹/۶۵(1۹۹3/۸۶فعالیت1بدنی1برای1جابه1جایی1در1مسیر1)مت-1دقیقه/1هفته(

)۶11/3۶(۷33)۶2۶/۶2(300/۷۵فعالیت1بدنی1مرتبط1با1امور1منزل1)مت-1دقیقه/1هفته(

)۵14/۹۸(۵14/۷۵)۹۸۷/44(۶4۹فعالیت1بدنی1مرتبط1با1اوقات1فراغت1و1ورزش1)مت-1دقیقه/1هفته(

)1۵0۹/31(24۹۷/۵0)14۷0/۸۸(1۶۵۵/۹۶زمان1صرف1شده1در1حالت1نشسته1)مت-1دقیقه/1هفته(

)14۸4/۸۶(4۷۶3/1۷)22۸۷/12(۷3۶۸/1۶فعالیت1فیزیکی1)مت-1دقیقه/1هفته(

)۵/3۵(41/۸۷)4/۵۸(40/۹۸شاخص1توانایی1انجام1کار
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جدول 3. میانگین و انحراف معیار شاخص توانایی انجام کار و فعالیت بدنی در مشاغل مختلف

P valueفعالیت بدنی )مت- دقیقه/ هفته(P valueشاخص توانایی انجام کارنوع مشاغل

1)۵(41/11اداری

0/3۷1

3۵۶۷/۵۸)222۷/0۶(1

0/۸0۸

مربوط1به1
آشپزخانه

41/۸1)3/43(13۸۵3/3۵)24۵۹/3۸(1

1)1۷۸1/۵2(1420۶/0۹)۵/3(41/2۸باغبانی

1)20۷۹/31(13۹۵4/2۵)۵/۵۸(3۹/۷۶خدماتی

جدول 4.ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص توانایی انجام کار و فعالیت بدنی با سن، سابقۀ کار، قد، 
BMI وزن و

شاخص توانایی انجام BMIوزنقدسابقۀ کارسنمتغیر
کار

شاخص1
توانایی1انجام1

کار

r-0/1۹2-0/1۶40/0۷۵0/2۸20/2۹1-

Pvalue0/03۶0/0340/4140/0020/001-

فعالیت1بدنی
r-0/1240/0۵40/00۵0/02۸0/0410/۹۸0

Pvalue0/1۷۶0/۵۶0/۹۵۶0/۷۶0/۶۵۹0/2۸۹

بحث
در1 کار1 توانایی1 امتیاز1شاخص1 میانگین1 مطالعۀ1حاضر1 در1
مردان1و1زنان1به1ترتیب140/۹۸1و141/۸۷1به1دست1آمد1که1در1
سطح1خوبی1است.1در1پژوهش Koohpayezadeh و1همکاران،1
بوده1 13۹/1۶۹  ±۶/1 کار1 توانایی1 شاخص1 امتیاز1 میانگین1
است1]19[.1در1مطالعۀ 1Eyvazlouو1همکاران1که1در1شرکت1
توانایی1 شاخص1 امتیاز1 میانگین1 گرفت،1 انجام1 خودروسازی1
کار۵/۸۷1±13۷/۶۷1محاسبه1شد.1همچنین1توزیع1طبقه1بندی1
شاخص1توانایی1کار1به1این1صورت1بود1که1۷/41درصد1در1ردۀ1
ضعیف،13۶/1۶درصد1در1ردۀ1متوسط،13۸/۷۵1درصد1در1ردۀ1
خوب1و11۷/۷11درصد1در1ردۀ1عالی1بودند1]20[.1در1پژوهشی1
آلمان1 بیمارستان1 پزشکان1 دربارۀ1 همکاران1 و1  Bernburg که 
انجام1دادند،1میانگین1امتیاز1شاخص1توانایی1کار1111درصد1از1
پزشکان1در1سطح1پایین1بود1و1جراحان1باالترین1سطح1توانایی1
 Čeledová1انجام1کار1را1داشتند1]21[.1در1مطالعۀ1دیگری1که
و1همکاران1)2014(1روی1پرستاران1و1ماماهای1یک1بیمارستان1
و1کارمندان1یک1کارخانه1انجام1دادند،1مشخص1شد1کارمندان1
کاری1 توانایی1 کارخانه1 کارمندان1 به1 نسبت1 درمان1 بخش1
بین1 مطالعه1 این1 در1 است1 گفتنی1 1.]22[ دارند1 ضعیف1تری1
در1 نشد.1 مشاهده1 معناداری1 تفاوت1 مدنظر1 شغلی1 گروه1های1

مطالعۀ1Gharibi1و1همکاران1بیش1از1یک1سوم1کارگران1تحت1
مناسبی1 کار1 انجام1 توانایی1 )134/۷0درصد(،1شاخص1 مطالعه1
نداشتندHabibi .]23[ (WAI <3۷(1 و1همکاران1در1سال120141
به1 13۷/1۸± را13/۸۶1 توانایی1کار1 نمرۀ1کل1شاخص1 میانگین1
دست1آوردند1که1در1حیطۀ1خوب1قرار1گرفت1]24[.1در1مطالعۀ 
Soury و1همکاران1دربارۀ1ارتباط1شاخص1توانایی1انجام1کار1و1
ظرفیت1فیزیکی1انجام1آن1در1کادر1پرستاری،1میانگین1شاخص1
1WAIدر1افراد1مطالعه1شده14/41±13۸/2۵1به1دست1آمد ]25[.1
طبق1یافته1هایSamadi1 و 1Golmohammadiکه1به1بررسی1
استرس1زای1 عوامل1 و1 کار1 انجام1 توانایی1 شاخص1 بین1 ارتباط1
شغلی1در1پرستاران1پرداختند،1به1ترتیب14۵/۶1درصد1و11۷/۵1
درصد1از1پاسخ1دهندگان،1سطح1توانایی1انجام1کار1خود1را1در1
سطح1خوب1و1عالی1گزارش1کردند ]26[.1این1مطالعه1و1دیگر1
انجام1 توانایی1 شاخص1 می1دهد1 نشان1 صورت1گرفته1 مطالعات1
کار1در1مشاغل1و1جوامع1گوناگون1با1توجه1به1ویژگی1های1فردی،1

فعالیت1فیزیکی1و1سبک1زندگی1افراد1متفاوت1است.
توانایی1 شاخص1 بین1 معناداری1 ارتباط1 حاضر،1 مطالعۀ1 در1
اما1 دارد،1 وجود1 1BMI و1 کار1 سابقۀ1 وزن،1 سن،1 با1 کار1 انجام1
به1 معناداری1 رابطۀ1 قد1 با1 کار1 انجام1 توانایی1 شاخص1 بین1
دست1نیامد.1در1مطالعۀ1مروریVan Den Berg1 و1همکاران،1
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کاهش1  WAI وزن،1 افزایش1 با1 بررسی1شده،1 مطالعۀ1 چهار1 در1
یافت1 ارتباطی1 یافت؛1در1حالی1که1در1دو1مطالعۀ1دیگر1هیچ1
نشد.1در1ضمن1در1چهار1مطالعه، 1WAIبا1افزایش1سن1کاهش1
بین  ارتباطی1 هیچ1 دیگر1 مطالعۀ1 دو1 در1 که1 حالی1 در1 یافت؛1
و1 1Grabara ]27[.1طبق1مطالعۀ1 نداشت1 و1سن1وجود1  WAI
همکاران1دربارۀ1معلمان،1شاخص1توانایی1انجام1کار1با1سن1و 
BMI مرتبط1است1]28[.1در1مطالعۀ1Kloimülle1و1همکاران،1
شاخص WAI مستقل1از1سن1است،1به1جز1در1افراد1باالی1۵01
سال1که1با1افزایش1سن1کاهش1شدیدی1درWAI1 آنها1مشاهده1
می1شود1]29[.1طبق1نتایج1مطالعۀ 1Abbasiو1همکاران،1سن1
با1شاخص1توانایی1انجام1کار1ارتباط1معناداری1ندارد ]30[،1که1
نتایج1مطالعۀ1حاضر1را1تأیید1نمی1کند.1از1سوی1دیگر1در1مطالعۀ1
1Koohpayezadehو1همکاران1با1افزایش1سن1کارگران،1میزان1
انجام1کار1به1طور1معناداری1کاهش1یافت.1در1 شاخص1توانایی1
ضمن1ارتباط1معناداری1بین1افزایش1سطح1تودۀ1بدنی1و1شاخص1
و1  Eyvazlou مطالعۀ1 در1 1.]19[ نیامد1 دست1 به1 کار1 توانایی1
همکاران1با1افزایش1سن،1توانایی1انجام1کار1کاهش1معناداری1
از1خود1نشان1داد ]20[.1ضمنا1ًمطالعۀSoury1 نشان1داد1سن،1
تأثیرگذارترین1عامل1بر1شاخص1توانایی1انجام1کار1است]25[.1
نیز1 دانشگاه1 کارمندان1 دربارۀ1 همکاران1 و1  salem مطالعۀ1 در1
جنبه1های1فردی1و1شیوۀ1زندگی1افراد1به1طور1محسوسی1مرتبط1
با1توانایی1انجام1کار1گزارش1شد ]31[.1در1مطالعۀ Eyvazlou و1
همکاران1بین1داشتن1سابقۀ1کاری1باالتر،1ماهیت1فیزیکی1شغل1
و1شاخص1توانایی1کاری1پایین1ارتباط1معنی1داری1وجود1داشت1
]20[.1در1این1مطالعه1نیز1ارتباط1معناداری1بین1سابقۀ1کار1و1

شاخص1توانایی1انجام1کار1به1دست1آمد.
میانگین1کل1فعالیت1فیزیکی1در1مطالعۀ1پیش1رو1در1مردان1
و1زنان1به1ترتیب1۷3۶۸/1۶1و14۷۶3/1۷1مت1بوده1است1که1در1
بهتری1 وضعیت1 جهان1 و1 ایران1 در1 مطالعات1 دیگر1 با1 مقایسه1
دارد1]32،33[.1در1این1مطالعه1با1بررسی1میزان1فعالیت1بدنی1
شرکت1کنندگان1مشخص1شد1بیشترین1تعداد1افراد1حاضر1در1
مطالعه،1از1لحاظ1شدت1فعالیت1فیزیکی1در1محدودۀ1باال1قرار1
دارند.1این1در1حالی1است1که1در1مطالعۀ1Moradi1و1همکاران1
اکثر1شرکت1کنندگان1)زنان۷۸1-4۶ساله(1فعالیت1بدنی1کم1و1
متوسط1داشتند1]34[.1در1بسیاری1از1مطالعات1دیگر1نیز1دربارۀ1
کارمندان،1دانشجویان1و1پرستاران،1میزان1فعالیت1فیزیکی1اکثر1
افراد1در1محدودۀ1کم1گزارش1شده1است1]38-33،35[.1ضمنا1ً
در1مطالعۀ1Mazloomy1و1همکاران1۷3/۶1درصد1از1کارمندان1
فعالیت1فیزیکی1ندارند1Skaal1.]39[1وPengpid1 نیز1گزارش1
دادند1۷۵/۵1درصد1پرسنل1بیمارستان1فعالیت1فیزیکی1ندارند1
]40[.1با1توجه1به1نتایج1مطالعۀ1حاضر،1به1نظر1می1رسد1دلیل1
این1تفاوت1ها1اختالفات1سنی،1جنسی1و1نیازهای1شغلی1باشد.

بدنی،1 فعالیت1 میانگین1 بیشترین1 حاضر،1 مطالعۀ1 در1
به1 آن1 کمترین1 و1 کار1 محل1 در1 زنان1 جابه1جایی1 به1
مطالعۀ  در1 بود.1 مربوط1 منزل1 امور1 در1 مردان1 1فعالیت1های1
1Baghiani Moghaddamو1همکاران،1بیشترین1فعالیت1بدنی1

کارمندان1زن1دانشگاه1به1امور1خانه1داری1مربوط1بود1]41[.
در1مطالعۀ1حاضر1بین1فعالیت1بدنی1با1سن1رابطۀ1معناداری1

وجود1ندارد.1این1در1حالی1است1که1در1برخی1مطالعات1بین1سن1
1]35،42[ می1شود1 دیده1 معناداری1 رابطۀ1 فیزیکی1 فعالیت1 و1
فیزیکی1 فعالیت1 و1 بین1سن1  Turrell و   Burton و1در1مطالعۀ
رابطۀ1منفی1وجود1دارد1]43[.1مطالعات1گذشته1تأیید1کرد1با1
افزایش1سن،1فعالیت1فیزیکی1کاهش1می1یابد1اما1نیازهای1کاری1
فیزیکی1 فعالیت1 نمی1کند.1 تغییر1 کار1 سابقۀ1 و1 با1سن1 معموال1ً
منظم،1می1تواند1کاهش1ظرفیت1فیزیکی1ناشی1از1افزایش1سن1
را1به1تأخیر1بیندازد1و1بر1بهبود1انجام1وظایف1کاری1مؤثر1باشد؛1
هرچند1که1اساسا1ًشرکت1در1فعالیت1های1فیزیکی1و1ورزشی1با1
افزایش1سن1کاهش1می1یابد1]5[.1به1نظر1می1رسد1علت1تفاوت1
این1 بودن1 مسن1 می1تواند1 دیگر1 مطالعات1 با1 حاضر1 مطالعۀ1
1جامعه1نسبت1به1دیگر1مطالعات1باشد.1گفتنی1است1در1مطالعۀ
رابطۀ1 فیزیکی1 فعالیت1 و1 سن1 بین1 همکاران1 و1 1Moeini  
مطالعۀ1حاضر1هم1خوانی1 با1 که1 1]38[ ندارد1 وجود1 معناداری1

دارد.
و1 1BMI ،وزن قد،1 با1 بدنی1 فعالیت1 بین1 مطالعۀ1حاضر1 در1
سابقۀ1کار1رابطۀ1معناداری1وجود1ندارد.1در1مطالعۀ Ghaderi و1
همکاران1و Moradi و1همکاران1نیز1همانند1این1مطالعه،1بین1
ندارد1 وجود1 رابطه1ای1 فیزیکی1 فعالیت1 با1 کار1 سابقۀ1 و1 1BMI
]34،35[،1ولی1برخی1مطالعات1نشان1داده1اند1چاقی1با1کاهش1
سطح1فعالیت1بدنی1مرتبط1است1]3[.1گفتنی1است1در1مطالعۀ1
1Moradiو1همکاران1افراد1کوتاه1قد1فعالیت1بدنی1بیشتری1دارند1

.]34[
فعالیت1 و1 انجام1کار1 توانایی1 بین1شاخص1 این1مطالعه،1 در1
در1 است1 گفتنی1 ندارد.1 وجود1 معناداری1 ارتباط1 فیزیکی1
مطالعۀGrabara1 و1همکاران1که1به1بررسی1این1دو1مؤلفه1در1
دو1 بین1 حاضر،1 مطالعۀ1 برخالف1 پرداخت،1 لهستانی1 معلمان1
همان1طور1 1.]5[ دارد1 وجود1 معناداری1 ارتباط1 یادشده1 عامل1
که1قباًل1گفته1شد،1از1دالیل1اختالف1نتایج1می1توان1به1اختالف1
مشاغل1 نوع1 نیز1 و1 نژاد1 جوامع،1 دموگرافیک1 ویژگی1های1 در1
مطالعه1شده1اشاره1کرد.1گفتنی1است1مطالعه1ای1مشابه1با1این1
پژوهش1تاکنون1در1ایران1صورت1نگرفته1و1در1خارج1از1کشور1
نیز1تنها1یک1مطالعه1به1دست1آمد1که1به1آن1اشاره1شده1است.
از1محدودیت1های1این1طرح1می1توان1گفت1از1آنجا1که1فقط1
یک1مطالعه1آن1هم1خارج1از1کشور1شاخص1توانایی1انجام1کار1
بررسی1 جامعه1 یک1 در1 همزمان1 را1 فیزیکی1 فعالیت1 سطح1 و1
کرده1است،1لذا1برای1بحث1به1همین1یک1مطالعه1بسنده1شد.1
گفتنی1است،1به1دلیل1اینکه1هر1دو1پرسش1نامه1سؤاالت1تقریبا1
به1 یا1 می1کردند1 امتناع1 آنها1 تکمیل1 از1 افراد1 داشتند،1 زیادی1
حذف1 مطالعه1 از1 نتیجه1 در1 نمی1دادند،1 پاسخ1 سؤاالت1 برخی1
شدند1و1تعداد1نمونه1ها1کاهش1یافت.1از1سویی1به1دلیل1پراکنده1
اندکی1 پرسش1نامه1ها1 پرکردن1 کار،1 در1محیط1 باغبان1ها1 بودن1

زمان1بر1بود.

نتیجه گیری
براساس1یافته1های1پژوهش،1جامعۀ1آماری1مطالعه1از1لحاظ1
از1لحاظ1فعالیت1 انجام1کار1در1گروه1خوب1و1 توانایی1 شاخص1
بین1شاخص1 قرار1گرفت.1همچنین1 باالیی1 در1سطح1 فیزیکی1
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وجود1 معناداری1 ارتباط1 فیزیکی1 فعالیت1 و1 کار1 انجام1 توانایی1
نداشت.1از1آنجا1که1با1افزایش1سن،1شاخص1توانایی1انجام1کار1
کاهش1می1یابد،1توصیه1می1شود1برای1ارتقای1شاخص1توانایی1
برنامۀ1 گنجاندن1 قبیل1 از1 اقداماتی1 عالی1 سطح1 به1 کار1 انجام1
و1 ارگونومی1 از1شروع1کار،1آموزش1اصول1 منظم1ورزشی1قبل1
تشویق1افراد1به1تناوب1در1انجام1فعالیت1های1نشسته1و1ایستاده1

انجام1شود.

سپاسگزاری
طرح11۹۵1۸1 شمارۀ1 )با1 اصفهان1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1
این1 از1 1)13۹۵.1.1۸1.IR.MUI.REC مصوب1 اخالق1 کد1 و1
مطالعه1حمایت1مالی1کرده1است.1نویسندگان1به1این11وسیله1از1
همکاری1دانشگاه1علوم1پزشکی1اصفهان1و1کلیۀ1شرکت1کنندگان1

تشکر1و1قدردانی1می1کنند.
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