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   چکیده

کناد  هاای زیاادی را باه جوامام تحمیال مایغیبت از کار ناشی از بیماری یک مشکل بزرگ اقتصادی اجتماعی است و هزینه زمینه و هدف:

غیبت از کاار طاوینی  غیبت از کار دارای شرایط پیچیده بوده و علل متعددی دارد. زیادی قرار گرفته است. موردتوجههای اخیر طی سال روازاین
کند. عاووه بار ایان، معاتعاات قبلای مدت، کارفرما را مجبور به واگذار کردن وظایف کارگر غایب به سایر کارگران یا جایگزین کردن کارگر می

کند. توانایی باقی ماندن در کار و اداره کردن نیازهاای کار با افزایش مدت زمان غیبت از کار کاهش پیدا میدهد که احتمال بازگشت به نشان می
یاز کاری به عنوان توانایی انجام کار معرح شده است که در واقم تعادتی بین منابم کارگری و نیازهای کاری است. در معاتعات مختلف کاهش امت

WAI (Work ability index) همراهی با افزایش بروز غیبت از کار و افزایش مدت غیبت گزارش شده است. هدف این معاتعه تعیاین  در
 غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار است. تأثیر

توتید قععات خودرو انجام شد. از کارگران درخواست شاد کاه  یکارخانهکارگر یک  608این معاتعه به صورت مقععی بر روی  :یبررس روش

کند، تکمیل کنند و اطوعات مربوط باه گیری میاندازه WAI (workability index)که توانایی انجام کار را با استفاده از  نامهپرسشیک 
در کاارگران دارای غیبات کوتااه مادت، بلناد  WAIشد. امتیاز  آوریجممهای غیبت از کار و اطوعات دموگرافیک افراد نیز تعداد روزها و دوره

 مدت و مجموع این دو، با کارگران بدون غیبت مقایسه شد.

مرباوط باه غیبات از کاار نشاان داد کاه  هایدادهبود. آناتیز  WAI ،73/4 ±91/44تمام افراد مورد معاتعه مرد بودند. میانگین امتیاز  ها:یافته

درصاد  9/76( و روز 7 کمتار ازدرصد مربوط به غیبت کوتاه مدت ) 1/89درصد از افراد، غیبت از کار ناشی از بیماری داشتند و از این تعداد  7/55
و در گروه باا غیبات  44/9±416/0تاه مدت روز و بیشتر( بود. میانگین مدت زمان غیبت از کار در گروه با غیبت کو 7مربوط به غیبت بلند مدت )

در افراد سایگاری کمتار از  WAIمیانگین امتیاز کلی  بود. WAI ،73/4 ±91/44و انحراف معیار امتیاز  میانگین بود. 53/6±44/94بلند مدت 
کمتاری داشاتند  WIA(. افراد دارای شااخص تاوده بادنی باایتر، امتیااز p<009/0 ،4/44±4/4در مقابل  0/49±6/4افراد غیر سیگاری بود )

(BMI  45در مقابل  5/44±7/4: 45کمتر از≤ BMI:7/4±1/49 ،041/0=p امتیاز .)WAI  در جمعیت مورد معاتعه بار اسااس سان، ساابقه
در کارگران دارای غیبت کوتاه مدت،  WAIنداشت. میانگین )انحراف معیار( امتیاز  داریمعنیکار، تحصیوت، شیفت کاری و گروه کاری تفاوت 

در  WAIباود.  01/47( 17/7در کاارگران بادون غیبات ) و 45/49(58/4، )84/40(70/5، )13/49(13/7بلند مدت و مجموع این دو به ترتیب )
کاارگران باا  در بین افراد دارای غیبت، و در [(OR 38/4-87/9=CI15%=31/4و ) p<009/0] کارگران دارای غیبت کمتر از گروه بدون غیبت

. پس از تعدیل اثر سایر متغیرها، همراهی بین [(OR 78/5-34/9=CI15%=08/7و ) p<009/0] کوتاه مدت بود غیبت بلندمدت کمتر از غیبت
WAI داری وجود داشت )باه بلند مدت، همچنان به صورت معنیدر دو گروه با و بدون غیبت و همچنین بر اساس غیبت کوتاه و  و غیبت از کار
 (.p<009/0 ،091/0ترتیب 
تاوان از تواند با غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت همراهی داشته باشد و میمی WAIدهد که های این معاتعه نشان مییافته گیری:نتیجه

 .معرض غیبت از کار استفاده کردآن به عنوان ابزاری ساده و مفید جهت شناسایی کارگران در 
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 مقدمه
( sickness absenceغیبت از کار  اریاا از میرار    

 هر هزینا یک مشکل مز گ اقتصرد  اجتررعا است و 
طاا   وازاین ؛(1-4  کندمازیرد   ا م  جوامع تحریل 

 زیرد  قرا  گرفت  است. مو دتوج اخیر  هر سرل

غیباات از کاار  دا ا  یااراید  یویااد  مااود  و ع اال 
اسار  مارععارتا کا  تارکنو  ( و مر 6،5متعدد  دا د  

ااجرم ید  است عوامل فرد  و یغ ا مخت فا د  ماروز 
 (.7-11  آ  اقش دا اد

غیبت از کر  طوالاا مدت، کر فرمر  ا مجبو  م  واگذا  
کرد  وظریف کر گر غریب م  سریر کر گرا  یر جاریززین 

(. عالو  مر این، مارععرت قب اا 13  کندماکرد  کر گر 
  احتررل مرزگشات ما  کار  مار افازایش ک دهدمااشر  

(. 16 ،14  کنادمامدت زمر  غیبت از کر  کرهش  یدا 
مر هرین اسار  ینرساریا کار گرا  د  معارر خاار 
غیبت از کر  م  ویژ  غیبت از کر  طوالاا مادت اهریات 

 دا د. ا ویژ 
تواااریا ماارقا مراااد  د  کار  و ادا   کاارد  ایرزهاار  

جرم کر  مارح یاد  اسات کا  کر   م  عنوا  توااریا اا
د  واقع تعردعا ماین منارمع کار گر  و ایرزهار  کار   

 (.15-12  است
WAI  Work ability index)  امزا  ا زیارند  اسات

ک  مرا  ا زیرما توااریا ااجرم کر  د  یاک کار گر ماو د 
و ماارا  اهااداو  ژوهشااا و  گیااردمااسااتفرد  قاارا  

مرعینا د  زمین  سالمت یغ ا ایز اساتفرد   هر ا زیرما
تر توااریا ااجرم کر   ا د  حین معرینرت ساالمت  یودما

هرونااین ماا   WAI (.11-13یااغ ا ا زیاارما کنااد  
ینرسریا کر گرا  د  معرر خار غیبت از کر  طاوالاا 

 (.13 ،14  کندمامدت و خروج زود   از کر  کرک 

د  هرراهاا  WAIد  مارععرت مخت ف کرهش امتیارز 
و افزایش مدت غیبات ( 16  مر افزایش مروز غیبت از کر 

و هرکر ا   ع و  ایر(. 12ید  است   ( گزا ش17 ،15 
د  مااین کاار گرا  ساارخترر  د  ه نااد  ا مارععاا د  

د یرفتند کا  کار گرااا مار تواااریا ااجارم کار  خاو  و 
متوسد  یسک مرالتر  مارا  غیبات از کار  اسابت ما  

دایاتند و هروناین  کر  عارعاتوااریا ااجرم  کر گرااا مر
امازا   توااادما WAI د  این مارعع  مشاخ  یاد کا 

غیبات از کار  ما  ویاژ  مارا   مینا یشمنرسبا جهت 
 (.12طوالاا مدت مرید   هر دو  

مر توج  م  اهریت ینرسریا کر گرا  د  معرر خاار 
مر مر سا هرراهاا غیبات   مارعع غیبت از کر ، هدو 

از کر  کوتر  و م ند مادت اریاا از میرار   مار یارخ  
کا  د  واو ت یارفتن ا تبارطا  توااریا ااجرم کر  اسات

مین کرهش یرخ  توااریا ااجرم کر  مر افزایش  دا معنا
از این یرخ  م  عنوا  یاک امازا   توا ماغیبت از کر  

ساریع  ا زیرند د  زمین  سالمت یغ ا جهت ینرسریا
 هاار ارتواااکاار گرا  د  معاارر خااار غیباات از کاار ، 

 مرتبد مر آ  و خروج زود   از کر  استفرد  کرد.
 

 روش بررسی
طراحاا ایان مارععا  ما  : طراحا و جرعیت مارععا 

وو ت مقاعا مود. اطالعرت مرماو  ما  کار گرا  یاک 
کر خرا  توعید قاعرت خود و د  تهرا ، ایرا ، از اسافند 

یاد. مارا   آو  جراع 1321مهران مار   تر 1322مر  
ارواا  از  وش سریارر   اساتفرد  یااد  و  آو  جراع
مین تررم کار گرااا کا  دا ا  حاداقل یاک  ارم  رسش

سرل سرمق  کر  مود  و داوط ب یرکت د  مارعع  مودااد 
افر(. مرخا از اطالعرت مرمو  م  یاغل  265توزیع ید  

محل ااجرم کر  و وضعیت یایفت  یرمل تر یخ استخدام،
کر   از واحد کر گزینا م  دست آمد. از مین کار گرااا 

افار  262توزیاع یاد  ماود،  هارآ ماین  ارم  رسشک  
ما  ع ات اینکا   افر 4 رسخ داداد.  ارم  رسشکر گر م  
ز  ایز  کر گر 42و  دو   غیبت از کر  دایتند 3میش از 

خاار ج یااداد و از مارععاا   هاارآ ماا  ع اات تعااداد کاا  
 کر گر مو د آارعیز قرا  گرفت. 225 د اهریت اطالعرت

ایاان مارععاا  توسااد کریتاا  اخااالع دااشاازر  ع ااوم  
 قرا  گرفت  است. تأیید زیکا ایرا  مو د 

مرمو  م  غیبت از کر  اریاا از  هر داد  :غیبت از کر 
کر خرااا   HSEمیراار   از سیساات  کاارم یوتر  واحااد 

 هار دو  عداد  وزهار و تعاداد استخراج ید ک  یرمل ت
غیبت از کر  مود. غیبت از کر  م  دو گرو  غیبات کوتار  

( و غیبات م ناد مادت  میشاتر یار  وز 3مدت  کرتر از 
 ید. مند تقسی  وز(  3مسرو  

یاک : Work ability indexاطالعارت دموگرافیاک و 
مارا   یادماک  توسد کر گرا   رسخ داد   ارم  رسش
اطالعاارت د  مااو د متغیرهاار  دموگرافیااک  آو  جراع

، ساا  تحصایالت، وضاعیت تأهالیرمل سن، وضعیت 
سیزر  کشید   سیزر   /غیر سیزر  ( و یرخ  تاود  

99/99/61تاریخ پذیرش:               45/5/66تاریخ دریافت:   
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 مداا مو د استفرد  قرا  گرفت.
افراد مو د مارعع  مر اسار  سان ما  دو گارو  سانا 

سارل و از ارار  36سرل و میشتر یر مسرو   36کرتر از 
و مارالتر  16ایز م  دو گرو  کرتار از  یرخ  تود  مداا

تقسای  یاداد. هروناین متغیار ساا   16یر مسارو  
گرو  زیر دی   ، دی    و مرال  دی     3تحصیالت یرمل 

 است.
 کر گرا  از ارر اوع یغل م  دو گارو  ک اا یقا  آماا

 Blue collarو یقاا  ساافید )  White collar  تقساای )
ک  منرو  از کر گرا  گرو  یقا  سافید،  رسانل  اادید 

ادا   و منرو  از کر گرا  یق  آماا کار گرا  یارغل د  
 .مریدماغیر ادا  (   اونعتواحدهر  

توااااریا کاار  د  کاار گرا  ماار اسااتفرد  از  رسشاانرم  
 یاد کا ااداز  گیار   Work Ability Indexاسترادا د 
 توااریا عینا تخرین". آیت  اول مریدماآیت   7یرمل 

 تواااریا مهتارین مار د  مقریس  حرضر حرل د  کر  ااجرم

 ،12تار  2یرمل طیف امتیرز  "زادگا طول د  کر  ااجرم
 مار ا تبر  د  کر  ااجرم توااریا عینا تخرین "دوم  ت یآ

دا ا  طیاف  "ذهناا و فیزیکاا از اعا  یاغ ا ایرزهر 
 تشاخی  هر میرر   تعداد"، آیت  سوم 12 تر 1امتیرز 

 اخاتالل "، آیت  چهر م7 تر 1مر طیف امتیرز  "ید  داد 

، آیات  5 تار 1مار طیاف امتیارز  "هرمیرر   اثر مر کر  د 
 سارل یاک د  اساتعالجا مرخصاا از استفرد  " نج  

 میناا یش"یش   ت یآ ،6 تر 1مر طیف امتیرز  "گذیت 

 "آیناد  سرل 1د   کر گر یخ  توسد کر  ااجرم توااریا
 زادگا ینرختا وا  معد "و آیت  هفت  7و  1،4 رزیامتمر 

 هار فعرعیت  وزااا ، محوعا  وظاریف از مرد  عذت اریر

مار طیاف  "آیناد  ماو د د  میناخاوش و فراغات اوقرت
 .مریدما 7تر  4امتیرز 

، مارالترین امتیارز مرماو  ما  مهتارین هرآیت د  تررم 
 WAIا امتیرز ک ا یراید از ارر توااریا ااجرم کر  است.

 آیادماآیت  م  دسات  7ک  از مجروع امتیرزات د  این 
و امتیااارز مااارالتر  مریااادما 42تااار  7یااارمل طیاااف 

 توااریا میشتر کر گر مرا  ااجرم کر  است.  دهند اشر 
 4م   WAI امتیرز ک ا مر اسر کر گرا   عالو  مر این

 7گرو  ضعیف  امتیرز  یرمل: یوادما مند تقسی گرو  
خاو   گارو  (،35تار  12 متوسد  امتیارز گرو  (،17تر 

 (.14( 42 تر 44امتیرز  گرو  عرعا  ( و43 تر 37 امتیرز 
توساد  ارم  رساش وایا و  ریریا اسخ  ایراااا ایان 

 (.31است  ید   تأییدسریر مارععرت 
د  ایاان مارععاا  غیباات از کاار  متغیاار  :آااارعیز آماار  
و  WAIمسااتقل یاارمل  متغیرهاار وامساات  مااود  و 

مشخصرت یغ ا و دموگرافیک موداد. از آزمو  کار  دو 
مرا  مقریس  متغیرهر  کیفا و از آارعیز  گرسیو  مرا  

و غیبت از کار  اریاا از میرار   و  WAIتعیین ا تبر  
هرونااین ا تباار  متغیرهاار  دموگرافیااک و یااغ ا ماار 

WAI .هرتساتد  ترارم  و غیبات از کار  اساتفرد  یاد 
د  ارار  %26مر فرو   اطرینار   26/2 دا  معناسا  

 15 اساخ  SPSSو آارعیز آمر   مر استفرد  از  گرفت  ید
 ااجرم ید.

 
 هایافته
 هارآ ماین  ارم  رسشکر خرا  ک   کر گر 265 نیماز 

 رساخ دادااد و  ارم  رساشافر م   262توزیع ید  مود،
د وااد مااود. معااد از اعراارل  21/22 دها رسااخمیاازا  

افر کر گر مارد  225 معیر هر  خروج د اهریت اطالعرت
 مو د آارعیز قرا  گرفت.

سنا افاراد  تررم افراد مو د مارعع  مرد موداد و طیف
 سااارل مااار میااارازین و ااحاااراو معیااار  53تااار  11از 
افراد ییفت کر  موداد و  د ود 7/76. مود 24/5±24/36
 .گرفتندماو  کر   یق  آما قرا  د ود د  گر 4/75

مرمو  ما   هر داد  آارعیز: غیبت از کر  هر داد آارعیز 
د ود از افراد، غیبت از  3/66غیبت از کر  اشر  داد ک  

د واد  2/51کر  اریا از میرر   دایتند و از این تعداد 
 1/32( و  وز 3 کرتار ازمرمو  م  غیبت کوتار  مادت  

 وز و میشاتر( ماود  3م ند مدت  د ود مرمو  م  غیبت 
 (.1 جدول 

میرازین مدت زمر  غیبت از کار  د  گارو  مار غیبات 
و د  گرو  مر غیبت م ند مدت  44/1±422/2کوتر  مدت 

 مود. 41/14±67/2

د  مقریس  دو گرو  مر و مدو  غیبت از ارر متغیرهر  
، گارو  مادو  غیبات tدموگرافیک مر استفرد  از آزماو  

میشاتر  از گارو  دا ا  غیبات دایاتند  میرازین سنا
د  مقرماال دا ا  غیباات  56/36±31/7 ماادو  غیباات: 

42/5±66/34، 216/2=p.) 
میرازین یرخ  تود  ماداا د  گارو  مادو  غیبات  

میشااتر از گاارو  دا ا  غیباات مااود  ماادو  غیباات: 
 ،36/16±51/1د  مقرماال دا ا  غیباات  72/1±22/16
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224/2=p.) 
کر  دو مشخ  ید کا  یایفت مر استفرد  از آزمو  

کر ا  و گرو  کار   یقا  آماا غیبات از کار  میشاتر  
و [ p=221/2و  OR=56/1] دایااااتند  ماااا  ترتیااااب

[16/1=OR  221/2و>p] ییفت کر ا ، غیبات  د  مین
کوتر  مدت اسبت م  غیبت م ند مدت ما  واو ت قرمال 

 د  افاراد(. p=211/2و  OR=24/1میشاتر ماود   توجها
ساایزر   غیباات م ندماادت ماایش از کوتاار  ماادت مااود 

د  افراد غیرسیزر   غیبت کوتر  مدت میشتر  ک د حرعا
 (.p=221/2و  OR=11/1مود  

د  مقریس  دو گرو  دا ا  غیبت کوتر  و م ند مادت از 
اراار ساان، یاارخ  تااود  مااداا و ساارمق  کاار  تفااروت 

 وجود ادایت. دا  معنا
امتیارز و ااحراو معیر   میرازین: WAI هر داد آارعیز 

WAI ،37/4 ±12/41 .مود 
د  افراد سایزر   کرتار از  WAIمیرازین امتیرز ک ا 

مقرمااال  د  2/41±2/4افاااراد غیااار سااایزر   ماااود  
1/4±4/41، 221/2>p افراد دا ا  یرخ  تود  ماداا .)

: 16کرتار از  BMI کرتر  دایتند  WIAمرالتر، امتیرز 
، BMI: 3/4±2/41 ≥16د  مقرمااااااااااال  3/4±6/41

242/2=p.) 
د  جرعیت مو د مارعع  مر اسار  سان،  WAIامتیرز 

سرمق  کر ، تحصیالت، ییفت کر   و گرو  کر   تفاروت 
 (.1جدول ادایت   دا  معنا

: آارعیز ا تبر  یرخ  توااریا ااجرم کر  مر غیبت از کر 
مر سا ا تبر  میر  غیبت از کر  اریا از میرار   جهت 

اساتفرد  یاد و  tو یرخ  توااریا ااجرم کار  از آزماو  
د  گارو  دا ا  غیبات،  WAIاتریج اشر  داد ک  امتیرز 

گارو  مار و د   (p<221/2  باتیغکرتر از گرو  مادو  
از گرو  مر غیبت کوتار   کرتر غیبت از کر  طوالاا مدت،

 .(p=226/2  مدت است
یرخ  توااریا ااجرم کار   هر زیرمجروع د  مقریس  

، هرآیت مین دو گرو  مدو  غیبت و دا ا  غیبت د  تررم 
امتیرز د  گرو  دا ا  غیبت کرتر از گرو  مادو  غیبات 

اول، چهار م،  انج  و  مود ک  این اختالو د  مو د آیت 
 <221/2، 222/2، 213/2 م  ترتیب  ید دا معناهفت  
 .(p=233/2و 

د  گرو   WAI، امتیرز هرآیت تررم  تقریبرًهرونین د  
دا ا  غیبت م ند مدت کرتار از گارو  مار غیبات کوتار  
مدت مود و ایان اخاتالو د  ماو د آیات  اول، چهار م و 

 نفر( 608) مشخصات جمعیت مورد معاتعه -1جدول 

انحراف معیار/ تعداد)درصد(±میانگین  فاکتورهای فردی 

04/75  ±  64/8  سن  
57/3 ± 60/4  سابقه کار  
80/45 ± 30/4  شاخص توده بدنی  

 وضعیت سیگار کشیدن سیگاری (40)989

  غیرسیگاری (60)845

 تحصیوت زیردیپلم (43)496
476( 7/54   دیپلم (
950( 8/96   بایی دیپلم (
890( 3/35  شیفت کاری دارد (

918( 7/44   ندارد (
898( 4/38  نوع کار یقه آبی (
910( 8/47   یقه سفید (

 توانایی انجام کار و غیبت از کار
91/44 ± 73/4   41-3) )Work ability index 

746( 3/40  طبقه بندی WAI عاتی (

711( 5/41   خوب (
35( 7/1   متوسط (
4( 5/0   ضعیف (

780( 3/44  سال گذشتهیک غیبت از کارناشی از بیماری در طول  ندارد (
438( 4/74 روز7کمتر از  (   
930( 9/49 روز  7 ( ≤  
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 ،246/2ما  ترتیاب   مود دا معنا نج  م  عحرظ آمر   
 .(3جدول   (p<221/2و  227/2

ا تبر  یرخ  توااریا ااجرم کر   تردقیقجهت مر سا 
و غیبت از کر  از  وش آارعیز آمر    گرسایو  اساتفرد  
ید و مشرهد  ید ک   س از تعدیل اثر متغیرهر  سان، 

سایزر ، یایفت  مصارو یرخ  تود  ماداا، سرمق  کر ،
کر   و گرو  کر  ، مرز ه  مین یارخ  تواااریا ااجارم 

ماار و ماادو  غیباات و دو گاارو   کاار  د کاار  و غیباات از 
هرونین مر اسر  غیبات کوتار  و م ناد مادت، ا تبار  

= و 212/2آماار   وجااود دا د  ماا  ترتیااب  دا معنااا
221/2>p هرونین مین گرو  کر   مر وجود یار عادم .)

وجود غیبت و مین مصرو سیزر  د  دو گرو  مار غیبات 
وجاود دایات.  ما   دا معناامدت ا تبار   و م ندکوتر  
ک  منابق مار  (6(  جدول p=212/2و  <221/2ترتیب 
و  تسات t  قب ا مرا  مقریس  میرازین هر آزمو اتریج 

 (.4 جدول  مود کر  دو(

د  این مارعع  افاراد تحات مر ساا از ارار یارخ  
دا ا  یارخ  تواااریا "توااریا ااجرم کر  ما  دو گارو  

ضاعیف و  WAIیارمل افاراد دا ا    "ااجرم کر   اریین 
 "ا ا  یاارخ  توااااریا ااجاارم کاار  ماارال د" متوسااد( و

 و عرعا( تقسی  یداد و خو  WAI یرمل افراد دا ا  
اتریج آاارعیز آمار   کار  دو اشار  داد کا  یارخ  
توااریا ااجرم کر  د  گروها ک  غیبات از کار  ادایاتند 

از گرو  دا ا  غیبت از کار  میشاتر  دا  معنا وو تم 
از کر  د  گارو  دا ا  مود و م  عبر ت دیزر میزا  غیبت 

یرخ  توااریا ااجرم کر   ریین م  وو ت قرمال تاوجها 
-OR 75/4=72/1و   p<221/2] میشااااااتر ماااااااود

53/1=CI26%).] 
هرونین د  مین افاراد  کا  غیبات از کار  دایاتند 

مر غیبت م ند مدت، از  یرخ  توااریا ااجرم کر  د  گرو 
و  p<221/2] گرو  دا ا  غیبت کوتر  مدت کرتار ماود

 25/3=OR 35/6-74/1=CI26%)]. 

 (WAI) خصوصیات جمعیت مورد معاتعه بر اساس شاخص توانایی انجام کار -2جدول 

 (9-8آیتم چهارم ) (9-3آیتم سوم ) (4-90آیتم دوم ) (0-90آیتم اول ) 

 

 سن
 

 p (sdمیانگین ) p (sd) میانگین p (sd) میانگین p (sd) میانگین

        

8/6 سال75> ( 7/9 )  

714/0  

3/3 ( 1/9 )  

915/0  

9/8 ( 4/9 ) 053/0  5/5 ( 6/0 )  

773/0 8/6 سال75≤  ( 7/9 ) 5/3 ( 0/4 ) 1/5 ( 3/9 ) 5/5 ( 6/0 ) 

         سابقه کار

3/6 سال6> ( 4/9 )  

301/0  

8/3 ( 1/9 ) 547/0  9/8 ( 5/9 ) 495/0  5/5 ( 6/0 )  

381/0 3/6 سال6≤  ( 4/9 ) 8/3 ( 1/9 ) 0/8 ( 8/9 ) 5/5 ( 3/0 ) 

BMI         

<45 8/6 ( 7/9 )  

463/0  

4/6 ( 8/9 ) 000/0  0/8 ( 8/9 ) 304/0  4/5 ( 6/0 )  

073/0  ≥45 3/6 ( 7/9 ) 7/3 ( 0/4 ) 9/8 ( 8/9 ) 5/5 ( 3/0 ) 

         تحصیوت

1/6 زیردیپلم ( 7/9 )  

 

077/0  

8/3 ( 0/4 )  

 

634/0  

9/8 ( 5/9 )  

 

054/0  

5/5 ( 6/0 )  

 

089/0  
8/6 دیپلم ( 7/9 ) 8/3 ( 1/9 ) 1/5 ( 8/9 ) 4/5 ( 6/0 ) 

5/6 بایی دیپلم ( 0/9 ) 3/3 ( 6/9 ) 7/8 ( 4/9 ) 8/5 ( 8/0 ) 

         وضعیت سیگار کشیدن

5/6 سیگاری ( 5/9 )  

080/0  

4/3 ( 6/9 )  
486/0  
 

6/5 ( 6/9 )  
070/0  
 

7/5 ( 1/0 ) 004/0  
 
 

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

         شیفت کاری

3/6 دارد ( 7/9 )  

073/0  

5/3 ( 1/9 )  

954/0  

0/8 ( 5/9 )  

801/0  

5/5 ( 6/0 )  

711/0 5/6 ندارد  ( 7/9 ) 6/3 ( 1/9 ) 9/8 ( 5/9 ) 4/5 ( 1/0 ) 

         نوع کار

3/6 یقه آبی ( 7/9 )  

043/0  

8/3 ( 1/9 )  

844/0  

0/8 ( 8/9 )  

944/0  

5/5 ( 6/0 )  

488/0 5/6 یقه سفید  ( 4/9 ) 5/3 ( 1/9 ) 4/8 ( 4/9 ) 5/5 ( 1/0 ) 
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 گیریو نتیجه بحث
کار    هار محیدد   WAIامتیارز  مارعع  و تعیاین

و ینرسریا کر گرا  د  معارر   یز مرارم مرا  اهداو 
مرتبد مر کار ، غیبات از کار  و خاروج  هر ارتواااخار 

 زود   از کر ، ا زیرند است.
و غیبت از  WAI د  این مارعع ، مر ا تبر  مین امتیرز 
د  ایان ا تبار   ا  فرکتو هر  فرد  و یغ ا و اقشکر  

 د  کر گرا  ونریع اتومبیل مو د ا زیرما قرا  دادی .
د واد  7/42ماود  و  WAI ،12/41میرازین امتیارز  

 3/2د واد د  گارو  خاو ،  6/42 افراد د  گرو  عرعا،
واد د  گارو  ضاعیف  د  6/2 د ود د  گرو  متوسد و

 .قرا  گرفتند
و  WAIامتیارز  مار ماین  مارععا د  جرعیت ماو د 
یرفت ید ک  مر اتریج ساریر  دا معناغیبت از کر  ا تبر  
( و 32اوتنبومر و هرکار ا     مارعع مارععرت از جر   

دا د. امتیرز  خواااه  (33  و هرکر ا   وویک  مارعع 

د  افراد دا ا  غیبت، کرتار از گارو  مادو   WAIک ا 
غیبت و د  افراد مر غیبات م ناد مادت کرتار از غیبات 

 کوتر  مدت مود.
د یرفتناد کا  د   ا مارععا کوجرال و هرکر ا  ایز د  

یاک امازا  کار مرد  مارا   WAIمین کار گرا  جاوا ، 
(. 17غیباات از کاار  طااوالاا ماادت اساات   مینااا یش

مشاخ  یاد  یوتن و هرکار ا   مارعع هرونین د  
کر گرا  د  معرر خار غیبت از کر   تواادما WAIک  

 (.34طوالاا مدت  ا ینرسریا کند  
و غیبات  WAI هر زیرمجروع د  مر سا ا تبر  مین 

 عیناا تخراین  آیت  اول از کر  مشخ  ید ک  امتیرز

 مهتارین مار مقریسا  د  حرضر حرل د  کر  ااجرم توااریا

 اختالل و آیت  چهر م  زادگا( طول د  کر  ااجرم توااریا

ما   ( د  افراد دا ا  غیبت از کار ،هرمیرر   اثر مر کر  د 
افاراد دا ا   سا ید  مقرکرتر است و  دا  معناوو ت 

مار غیبات م ناد مادت از  غیبت ایز، این امتیرز د  گارو 

 ادامه -2جدول 

(9-5) آیتم پنجم   

 
(3و4و9) آیتم ششم (4-9) آیتم هفتم   WAI(40-41) کلی 

 

 سن
 

 p (sd) میانگین p (sd) میانگین p (sd) میانگین p (sdمیانگین )

        

4/4 سال75> ( 8/0 ) 389/0  4/8 ( 4/9 )  

145/0  

7/7 ( 8/0 )  

144/0  

4/44 ( 7/4 ) 011/0  

4/4 سال75≤ ( 8/0 ) 4/8 ( 4/9 ) 7/7 ( 3/0 ) 1/49 ( 4/4 ) 

         سابقه کار

7/4 سال6> ( 8/0 ) 088/0  7/8 ( 5/9 ) 043/0  7/7 ( 3/0 )  

709/0  

9/44 ( 5/4 ) 517/0  

4/4 سال6≤ ( 5/0 ) 5/8 ( 4/9 ) 7/7 ( 8/0 ) 4/44 ( 9/4 ) 

BMI         

<45 4/4 ( 5/0 ) 150/0  4/8 ( 7/9 ) 381/0  4/7 ( 3/0 )  

071/0  
5/44 ( 7/4 ) 041/0  

≥45 4/4 ( 8/0 ) 4/8 ( 4/9 ) 4/7 ( 8/0 ) 1/49 ( 7/4 ) 

         تحصیوت

4/4  زیردیپلم ( 8/0 )  

 

075/0  

7/8 ( 5/9 )  

 

474/0  

4/7 ( 8/0 )  

 

040/0  

5/44 ( 4/4 ) 014/0  

7/4 دیپلم ( 8/0 ) 4/8 ( 4/9 ) 7/7 ( 3/0 ) 6/49 ( 8/4 ) 

5/4 بایی دیپلم ( 5/0 ) 5/8 ( 7/9 ) 7/7 ( 8/0 ) 8/44 ( 3/7 ) 

وضعیت سیگار 
 کشیدن

        

4/4 سیگاری ( 6/0 ) 094/0  

 

7/8 ( 4/9 ) 719/0  4/7 ( 3/0 )  

004/0  

0/49 ( 6/4 ) 000/0  

4/4 غیرسیگاری ( 5/0 ) 4/8 ( 4/9 ) 4/7 ( 8/0 ) 4/44 ( 4/4 ) 

         شیفت کاری

4/4 دارد ( 5/0 )  

603/0  

4/8 ( 4/9 ) 663/0  7/7 ( 3/0 )  

073/0  

4/44 ( 4/4 ) 309/0  

4/4 ندارد ( 6/0 ) 4/8 ( 4/9 ) 4/7 ( 8/0 ) 0/44 ( 3/4 ) 

         نوع کار

7/4 یقه آبی ( 5/0 )  

453/0  

7/8 ( 4/9 )  

483/0  

7/7 ( 8/0 )  

041/0  

4/44 ( 4/4 ) 368/0   

4/4 یقه سفید ( 3/0 ) 5/8 ( 7/9 ) 4/7 ( 8/0 ) 9/44 ( 8/4 ) 
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گرو  دا ا  غیبت کوتر  مدت کرتار ماود. مار توجا  ما  
، مرالترین امتیرز مرمو  ما  WAI  هرآیت د  تررم  اینک 

مهترین یراید از ارر تواااریا ااجارم کار  اسات، اتاریج 
اتاریج ک اا مار د   ااترر  و ه  سو مرحرول ید ، مو د 

ا تبار    زمینا این مارعع  است. دو مارعع  ایز ک  د  
غیبت از کر  ااجارم یاد   مر WAIاین دو زیرمجروع  از 
آعساتروم   مارعع دا د: د   خواااه مر اتریج مارعع  مر 

 ااجرم توااریا عینا تخرین"و هرکر ا  مشخ  ید ک  

 کر  ااجرم توااریا مهترین مر س یرد  مق حرضر حرل د  کر 

غیبات از کار   ا  توااادمام  تنهاریا  "زادگا  طول د 
 WAIکند و یک  وش جریززین خو  مارا   گویا یش

جهت ا زیرما وضعیت توااریا کر  و  یشرفت آ  د  مین 
(. د  12اساات   افااراد ماار غیباات از کاار  طااوالاا ماادت

این اتیجا  دسات اوتنبومر و هرکر ا  م   دوم  مارعع 

میرر   مار غیبات از کار   اثر مر کر  د  یرفتند ک  اختالل
 (.32هرراها دا د  

د  افاراد دا ا   (یانرختا وا امتیرز آیت  هفت   معد 
دو   مقریسا کرتر ماود. د   دا  معناغیبت م  وو ت 

گرو  دا ا  غیبت، امتیرز افراد مر غیبت م ند مدت اسبت 
م  غیبت کوتر  مدت کرتر مود امر تفروت م  عحرظ آمر   

 ابود. دا معنا
اوتنبومر و هرکر ا  مارح یاد  کا  دو   مارعع د  

تئو   مرا  غیبات از کار  اریاا از ع ال ساریکوعو یک 
 و تواااریا، فتر   و تئو    اازیزیاوجود دا د: تئو   

کر گر مرا  تارمق مر ایرزهر  کر   م  سالمتا کار گر و 
هرونااین مناارمع سااریکوعو یک مسااتزا دا د. د  ایاان 
 مارعع  د  مر سا ع ل سریکوعو یک غیبت از کار ، ماین
منرمع سریکوعو یک و غیبت از کر  مکر  هرراهاا وجاود 

 های شاخص توانایی انجام کار بر اساس غیبت از کار ناشی از بیماریآیتم امتیاز -3جدول 

 4غیبت بلند مدت 

 نفر(930)

 9غیبت کوتاه مدت

 نفر(438)
 دارای غیبت  

 نفر(448)
 بدون غیبت

 نفر(780)
  

p میانگین (sd) میانگین (sd)  p میانگین (sd) میانگین (sd) امتیاز  

045/0  44/6 ( 83/9 ) 34/6 ( 44/9 )  097/0  84/6 ( 44/9 ) 65/6 ( 96/9  آیتم اول 90-0 (
471/0  46/3 ( 64/9 ) 39/3 ( 11/9 )  860/0  84/3 ( 17/9 ) 86/3 ( 07/4  آیتم دوم 90-4 (
834/0  09/8 ( 84/9 ) 06/8 ( 53/9 )  469/0  08/8 ( 51/9 ) 94/8 ( 89/9  آیتم سوم 3-9 (

003/0  79/5 ( 90/9 ) 53/5 ( 37/0 )  001/0  43/5 ( 10/0 ) 84/5 ( 34/0  آیتم چهارم 8-9 (

000/0  38/7 ( 84/0 ) 05/4 ( 44/0 )  000/0  14/7 ( 45/0 ) 11/4 ( 99/0  آیتم پنجم 5-9 (

773/0  75/8 ( 43/9 ) 46/8 ( 75/9 )  360/0  47/8 ( 71/9 ) 40/8 ( 48/9  آیتم ششم 3و4و9 (

706/0  43/7 ( 34/0 ) 74/7 ( 83/0 )  077/0  79/7 ( 30/0 ) 44/7 ( 81/0  آیتم هفتم 4-9 (
005/0  84/40 ( 70/5 ) 13/49 ( 13/7 )  000/0  45/49 ( 58/4 ) 01/47 ( 17/7 ) 41-

40 

 کلی

WAI 
 روز 7غیبت کمتر از  -9

 روز 7غیبت بیشتر و مساوی  -4

 

 ناشی از بیماریآناتیز رگرسیون شاخص توانایی انجام کار و غیبت از کار  -4 جدول

)دارد/ندارد( غیبت از کار غیبت از کار کوتاه/بلند مدت   

B Coefficient p OR(95%CI)  B 

Coefficient 

p OR(95%CI)  

057/0  091/0  054/9 ( 001/9 - 904/9 )  018/0  000/0  909/9 ( 084/9 - 944/9 شاخص توانایی  (
 (WAI) انجام کار

094/0  438/0  168/0 ( 150/0 - 044/9 )  044/0  034/0  044/9 ( 116/0 - 050/9  سن (
- 073/0  959/0  076/9 ( 168/0 - 014/9 )  - 091/0  413/0  169/0 ( 143/0 - 093/9  سابقه کار (
- 077/0  406/0  074/9 ( 158/0 - 996/9 )  054/0  085/0  057/9 ( 113/0 - 997/9 یشاخص توده بدن (  

556/0  041/0  346/9 ( 051/9 - 664/4 )  078/0  650/0  073/9 ( 394/0 - 508/9 سیگار وضعیت  (
 کشیدن

- 415/0  038/0  801/0 ( 757/0 - 057/9 )  445/0  965/0  443/9 ( 610/0 - 674/9  شیفت کاری (

- 961/0  574/0  646/0 ( 453/0 - 416/9 )  - 309/0  000/0  418/0  ( 745/0 - 394/0  نوع کار (
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 و همکاران نژاد ینیحس نیمه

مار ایاز   مارععا مر توجا  ما  اینکا  د   (.32ادایت  
منارمع ساریکوعو یک  رراها مین غیبات م ناد مادت وه

 احترارالًاتیجا  گرفات کا   گوا این توا مایرفت اشد 
د  ایجارد ایان  اازیزیادالیل دیزر  م  جز فرکتو هر  

  روس  اقش دا اد.
کرتار از  WAIد  افراد سیزر   میرازین امتیرز ک اا 

 افراد غیر سیزر   مود ک  مشرم  مر اتریج مارععرت قب اا
( اساات. د  34تااوما و هرکاار ا     مارععاا از جر اا  
قرمل توج  آمر   ماین  کرعتر و هرکر ا  ا تبر   مارعع 

ضعیف د  مین زار  مشرهد  ید  WAI سیزر  کشید  و
 کشایدادماو د  مین مردااا ک  د  حرل حرضر سایزر  

  ریین، دو مرامر میشتر مود، امر از ارر آمار   WAIخار 
 (.35  قرمل توج  ابود

افراد مر یرخ  تود  مداا مرالتر، میرازین امتیرز ک اا 
WAI  کرتر  دایتند ک  این یرفت  ایز منابق مر اتاریج

مارععاارت قب ااا مااود. ماا  عنااوا  مباارل و  د  ماارگ و 
د یرفتند ک  چرقا مر مرو  سیستررتیک  هرکر ا  د  یک

WAI تااوما و   مارععاا (. 37هرراهااا دا د   فیضااع
هرراها افزایش وز   ا مر توااریا ااجرم کر   هرکر ا  ایز

 (.34 ریین اشر  داد  
میرازین سنا د  افاراد دا ا  غیبات، کرتار از افاراد 
مدو  غیبت مود. مین دو گرو  دا ا  غیبت کوتر  و م ناد 

وجود ادایات.   آمر  دا امعنمدت از ارر سن اختالو 
ت اوتنباومر و هرکار ا ، افاراد دا ا  غیبا  مارعع د  

افراد دا ا  غیبت طاوالاا  ک د حرعامود   ترجوا مکر  
دیزار سان  ا مارعع د   (.32مدت سن مرالتر دایتند  

مر  یسک کرتر غیبت از کر  هرراهاا دایات و ما  ازا  
یک د ود کرهش د   یساک  هر یک سرل افزایش سن،
( کا  ها  ساو مار اتاریج 32غیبت از کر  وجود دایات  

 مر مود.  مارعع 

کر   یق  آما و د  ماین یایفت  د  گرو غیبت از کر  
 تاوا ماکر ا  میشتر مود. د  توضای  ع ات ایان یرفتا  

گفت ک  گرو  کار   یقا  سافید د  ترار  مار عوامال 
سالمتا موجاود د  مخاش توعیاد اباود  و   سر آسیب

. ییفت کار   ایاز مار یوادماکرتر دچر  غیبت از کر  
مرعث افازایش خاار ایجارد   وز یبرا اختالل د   یت  

. مرکو  و هرکر ا  ایز د  یودما هرمیرر  مسیر   از 
یواهد قو  مرا  هرراها مببت مرو  سیستررتیک یک 

مین کر  ثرمت د  یایفت عصار و غیبات از کار  د  ماین 
ساالمت  یادا کرداااد  هار مراقبتکار گرا  ز  مخاش 

 32.) 
مادت، د  مقریس  دو گرو  دا ا  غیبت کوتر  و م ناد  

. د  ماود شاتریمییفت کار ا   د  مینغیبت کوتر  مدت 
د.ا یکو و هرکر ا  ایز  یسک کرتار غیبات از   مارعع 

کر  متوسد و طوالاا مدت د  مین ییفت کر ا  د  هار 
 خاواااه ( ک  مر اتریج مارعع  مر 1دو جنس یرفت ید  

گفات افاراد مار  تاوا مادا د. د  توضی  ع ت این یرفت  
  مزمن ک  مرعث غیبت از کر  طاوالاا مادت رهمیرر  
مشرغل دا ا  ییفت کر    ا  مر احتررل کرتر  یودما

 .یوادماااتخر  یر د  آ  م  کر  گرفت  
مر افراد سیزر   اسبت م    مارعع د  جرعیت مو د 

 افراد غیر سیزر  ، غیبت م ند مدت میشاتر  دایاتند.

کوهاو ت   مارععا کوئیست و هرکار ا  ایاز د  یاک 
د یرفتنااد کاا  مااراقبین سااالمت ز  د  مااین  ازرنااد یآ

 36سیزر  کشید  خار غیبت از کار  طاوالاا مادت  ا 
 دهادماد ود اسبت م  افاراد غیار سایزر   افازایش 

 یل ایاز مشاخ  یاد کا  مصارو  مارعع (. د  42 
د   وز  یسک غیبت از کار  طاوالاا  زر یس 12میش از 
(. مارععرت دیزر 32  دهدماد ود افزایش  32 ا  مدت

( و 41کریستنساان و هرکاار ا     مارععاا از جر اا  
( ایاز هرراهاا ماین 41المریاوال و هرکار ا     مارعع 

 .مصرو سیزر  و غیبت از کر   ا اشر  داداد
اقاار  قااوت مارععاا  ماار ایاان اساات کاا   تاارینمه از 
مرمو  م  غیبت از کار  از یاک سیسات  ثبات  هر داد 

و ست آمد، منرمراین قرمال اعترارد ماود  کرم یوتر  م  د
 مقاعااامر مر توج  م  طراحاا ؛ یردآو   ادایت  خار

 ازرناد یآد  مو د هرراهاا   ریگج یاتمارعع ، امکر  
  هرتیمحادودوجاود ادایات. از  WAIغیبت از کر  و 

 هار داد فقاد از آاارعیز  ماود کا  نیمارعع  ادیزر این 
مرمو  م  کر گرا  مرد اساتفرد  یاد و کار گرا  ز  ما  

 از مارعع  خر ج یداد. هرآ ع ت ک  مود  تعداد 
مر توج  م  مرهیت مقاعا ماود  مارععا  مار تووای   
 ازرناد یآ واو تم د  آیند  مارععرت تکری اا  یودما

 د  این زمین  ااجرم  ذیرد.
 تواادما WAIک   دهداماین مارعع  اشر    هررفت ی

 واو تم کوتر  مدت و ه   وو تم مر غیبت از کر ، ه  
کارهش  کا  احوما م ند مدت، هرراها دایات  مریاد 

و طول مدت غیبت  هردو  مر افزایش تعداد  WAIامتیرز 
 .دهدمااز کر  هرراها اشر  

 



 
 

 

  
 

 و همکاران نژاد ینیحس نیمه
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