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ABSTRACT
Introduction and purpose: The ability to work is one of the important 
factors in predicting the working conditions, well-being, and health status of 
employees. The Work Ability Index (WAI) is one of the most reliable tools 
used widely to assess the work ability in employees. This study aimed to 
review the WAI score among Iranian employees.
Methods: In this study, Persian and English articles published within 2005-
2020 were extracted by searching Magiran, SID, SCOPUS, Web of Science, 
Google Scholar, and PubMed databases. The WAI and its relationship with 
individual and demographic factors, including age, work experience, gender, 
and education level, were examined.
Results: A total of 42 articles that reported the mean and standard deviation of 
the WAI were selected. The review of the articles showed that a total of 11,231 
subjects were investigated and the mean WAI was 38.35±5.88. Moreover, 
among job and demographic factors, WAI showed the most significant 
relationship with age and work experience.
Conclusion: Based on the WAI classification, the score of employees was at 
a good level. However, in some occupations, it was observed that the work 
ability was at a moderate level, highlighting the adoption of control measures 
to improve the working environment.
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مقاله مروری  

ارزیابی شاخص توانایی کار میان شاغالن ایرانی: یک مرور نظام مند

مقدمه و هدف: توانایی کار یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی شرایط کاری، رفاه و وضعیت سالمتی 
کارکنان به شمار می رود. شاخص توانایی کار از معتبرترین ابزارهای ارزیابی توانایی کار در کارکنان است 
بین شاغالن  توانایی کار در  با هدف مرور نمره شاخص  این مطالعه  استفاده می شود.  به طور گسترده  که 

ایرانی انجام شد.
طریق  از  تا 2020  سال های 2005  در  انگلیسی چاپ شده  و  فارسی  مقاالت  مطالعه  این  در  کار:  روش 
جست وجو در پایگاه های اطالعاتیMagiran، SID، SCOPUS، Web of Science، Google Scholar و 
PubMed استخراج شدند. سپس شاخص توانایی کار و ارتباط آن با عوامل فردی و دموگرافیک شامل 

سن، سابقه کار، جنسیت و سطح تحصیالت بررسی شد. 
انحراف  و  میانگین  به صورت  را  کار  توانایی  که شاخص  شدند  انتخاب  مقاله   42 مجموع  در  یافته ها: 
معیار گزارش کرده بودند. بررسی مقاالت نشان داد کل افراد مطالعه شده 11 هزار و 231 بودند و میانگین 
شاخص توانایی کار 5/88 ± 38/35 محاسبه شد. همچنین در بین عوامل شغلی و دموگرافیک، بیشترین 

رابطه معناداری بین سن و سابقه کاری و شاخص توانایی کار گزارش شد.
بود.  در سطح خوب  شاغالن  بین  در  کار  توانایی  نمره  کار،  توانایی  طبقه بندی  اساس  بر  نتیجه گیري: 
هرچند در برخی از مشاغل نمره توانایی کار در سطح متوسط بود که اقدامات کنترلی برای بهبود شرایط 

محیط کار ضروری است.

کلمات کلیدی: ایمنی شغلی، بهداشت کارگران، توانایی کار، شاخص توانایی کار
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مقدمه

بازنشستگی پیش از موعد نیاز قابل توجهی به حفظ و بهبود توانایی امروزه به دلیل افزایش سن و باال رفتن احتمال ازکارافتادگی و 
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کار در بین شاغالن وجود دارد. راه حل پیشنهادی برای کنترل این 
نسبت، طوالنی کردن دوره اشتغال است، اما بدون در نظر گرفتن 
توانایی کاری افراد سال خورده و کسانی که در معرض بازنشستگی 
پیش از موعد هستند، نمی توان آن را اجرا کرد. برای این منظور، 
الزم است عوامل مؤثر بر توانایی کار به طور کامل شناسایی و از 
یکدیگر متمایز شوند  ]1،2[. توانایی کار یک ساختار چندعاملی 
است که نشان دهنده شرایط پیچیده عوامل شغلی و فردی مؤثر بر 
قدرت انجام وظیفه است و ظرفیت های ذهنی و فیزیکی فرد را نشان 

می دهد  ]3،4[.
ارزیابی  و  اندازه گیری  متعددی  روش های  با  کار  توانایی 
می شود. در این پژوهش ارزیابی اولیه توانایی کار با این سوال ارائه 
شد: »تا چه حد شرایط خود را در حال حاضر و آینده نزدیک خوب 
می دانید و با توجه به نیازهای کاری و سالمتی ذهنی قادر به انجام 
کار خود هستید؟« ]5[. این سؤال توانایی کاری را با استفاده از یک 
مقیاس 5 یا 10 گزینه ای ارزیابی می کند ]6[. عالوه براین، توانایی 
روزهای  کل  یا  مزمن  بیماری  نداشتن  صورت  به  می توان  را  کار 

ازدست رفته بر اثر بیماری در 12 ماه گذشته بررسی کرد  ]7،8[. 
 )Work Ability Index: WAI( کار  توانایی  شاخص 
این  است.  کارکنان  کار  توانایی  ارزیابی  ابزار  پرکاربردترین 
شاخص ابزاری کاربردی در ارزیابی ظرفیت های انسانی برای انجام 
کار و ابزاری کمکی در حفظ توانایی کار شناخته  شده است ]9[. 
شاخص توانایی کار در مؤسسه بهداشت حرفه ای فنالند بر اساس 
مطالعه کوهورت توسعه یافت که شرایط توانایی کارگران را بین 
این  نظری  پایه   .]10[ بود  کرده  بررسی   1992 تا   1981 سال های 
پرسش نامه بر اساس مدل استرین-استرس است. بر اساس این مدل 
استرین به دلیل نیازهای ذهنی و فیزیکی شغلی به وجود می آید که 

سبب کاهش توانایی کار افراد می شود  ]11،12[.
بین المللی  معیار  یک  به  عنوان  کار  توانایی  شاخص  امروزه 
بهبود آن و تعیین  برای ارزیابی توانایی کار و شناخت روش های 
شاخص  این  کمک  با  می شود.  شناخته  عملکردی  ظرفیت های 

تشخیص  را  کارکنان  کار  توانایی  کاهش  مسبب  عوامل  می توان 
داد و اقدامات و برنامه های پیشگیرانه مناسبی را در سطح سازمانی 
و فردی انجام داد )13(. مطالعات گسترده ای تأیید کرده اند شاخص 
توانایی کار تغییرات را در سطح توانایی انجام کار بین گروه های 

شغلی به صورت قابل اعتمادی پیش بینی می کند  ]14-16[. 
و  روایی  همکاران  و  عبدالعلی زاده  و  همکاران  و  مظلومی 
پایایی نسخه فارسی این پرسش نامه را بررسی و اعتبار آن را تأیید 
ارزیابی  به منظور  متعددی  مطالعات  ایران  در   .]17،18[ کرده اند  
سایر  با  آن  ارتباط  و  ایرانی  کارگران  و  کارکنان  کار  توانایی 
فاکتورهای شغلی انجام شده است. در کنار کاربرد گسترده این 
ابزار، تاکنون هیچ مطالعه مروری ای نتایج شاخص توانایی کار را 
هدف  با  حاضر  مطالعه  است.  نکرده  بررسی  ایرانی  کارکنان  در 
با  را  کار  توانایی  که  شد  انجام  پژوهش هایی  سیستماتیک  مرور 
و  کارگران  بین  در  کار  توانایی  شاخص  پرسش نامه  از  استفاده 

کارکنان ایران ارزیابی کرده بودند.

روشکار

پرسشنامهشاخصتواناییکار
نسخه استاندارد پرسش نامه شاخص توانایی کار 7 بعد دارد که 
شده  گزارش   1 جدول  در  بعد  هر  امتیاز  گستره  و  ابعاد  محتوای 
است. نمره نهایی در گستره 7 تا 49 قرار دارد و با جمع کردن امتیاز 
هر بعد به دست می آید. بر اساس این نمره میزان توانایی کار فرد در 
چهار طبقه توانایی کار ضعیف )27-7(، متوسط )36-28(، خوب 

)43-37( و عالی )49-43( قرار می گیرد ]4[.

استراتژیجستجو
مقاالت  و   SID و   Magiran پایگاه های  در  فارسی  مقاالت 
 Google  ،Web of Science  ،SCOPUS پایگاه های  انگلیسی در 
مقاالت  فهرست  شدند.  جست وجو   SID و   PubMed  ،Scholar
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در  تا  در مجالت جست وجو شد  دستی  به صورت  استخراج شده 
صورت وجود مقاالت مشابه، بررسی شوند. کلمات کلیدی برای 
جست وجوی فارسی شامل »توانایی کار«، »شاخص توانایی کار«، 
انجام  »ظرفیت  و  کار«  انجام  »توانایی  کار«،  توانایی  »پرسش نامه 
نیز  انگلیسی  منابع  جست وجوی  برای  کلیدی  کلمات  بود.  کار« 
Work abil-« ،»Work ability index« ،»work ability »شامل 

 »Farsi« و »Persian« ،»Iranian« ،»Iran« ،»ity ques tionnaire

بود. از کلمات کلیدی به صورت تکی و ترکیبی استفاده شد.

معیارهایورودوخروج
مقاالت   )1 بود:  موارد  این  شامل  مقاالت  انتخاب  معیارهای 
به زبان فارسی و انگلیسی باشند؛ 2( تمام نمونه های مطالعه شده از 
)هفت  ابزار کامل  از   )3 باشند؛  انتخاب شده  ایرانی  جامعه کاری 
 )4 باشد؛  شده  استفاده  کار  توانایی  شاخص  ارزیابی  برای  بعدی( 
میانگین و انحراف معیار نمره شاخص توانایی کار برای نمونه های 
مطالعه شده گزارش شده باشد؛ 5( بازه زمانی چاپ مقاالت فارسی 
از اول فروردین 1385 تا 29 اسفند 1399 و برای مقاالت انگلیسی 
برای  باشد؛ 6(  تا آخر دسامبر 2020 میالدی  اول ژانویه 2005  از 
مقاالتی که به صورت انگلیسی و فارسی چاپ شده اند، تنها نسخه 
انگلیسی آن ها گزارش می شود؛ 7( دسترسی به نسخه کامل مقاله 

وجود داشته باشد.

استخراجمقاالتبراساسمعیارهایانتخاب
جست وجوی  با  به دست آمده  مقاالت  تمام  اول  مرحله  در 
سیستماتیک فهرست بندی و مقاالت مشابه از فهرست کنار گذاشته 
شد. در مرحله دوم، دو محقق به صورت مستقل عنوان، چکیده و 
بررسی کردند و مقاالت غیرمرتبط حذف شدند.  را  متن مقاالت 
در صورت وجود هرگونه اختالف نظر، محقق سوم تصمیم گیری 

نهایی را انجام داد.

استخراجدادهها
انجام  سال  اول،  نویسنده  نام  شامل  استخراج شده  داده های 
شرکت کنندگان  تعداد  شغلی،  گروه  مطالعه،  انجام  محل  مطالعه، 
میانگین  نمره  شدن(،  گزارش  صورت  در  مرد  و  زن  تفکیک  )به 
در  مرد  و  زن  تفکیک  )به  کار  توانایی  شاخص  معیار  انحراف  و 
شاخص  اینکه  به  توجه  با  همچنین  بود.  شدن(  گزارش  صورت 
توانایی کار ممکن است با متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط داشته 
باشد، در مطالعه حاضر متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن، جنس، 
سابقه کاری و تحصیالت بر اساس شاخص توانایی کار استخراج 

شد. شکل 1 فرایند مرور مطالعات را نشان می دهد.

یافتهها

 42 مجموع  در  مطالعه،  خروج  و  ورود  معیارهای  به  توجه  با 
در  است.  شده  داده  نشان   1 جدول  در  که  شدند  انتخاب  مطالعه 
مقاله   22 و  فارسی  درصد(   48( مقاله   20 منتشرشده،  مقاالت  بین 
مکانی  فراوانی  بودند.  شده  منتشر  انگلیسی  زبان  به  درصد(   82(
مطالعه های انجام شده شامل 2 مطالعه در شمال، 3 مطالعه در جنوب، 
19 مطالعه در مرکز، 2 مطالعه در شرق، 3 مطالعه در غرب، 2 مطالعه 
در شهرهای مختلف کشور بود. در 18 مطالعه محل انجام مطالعه 
گزارش نشده بود. روش مطالعه در همه مقاالت از نوع توصیفی-

پرسش نامه  از  استفاده  با  مقاالت  تمام  که  بود  مقطعی  و  تحلیلی 

جدول 1: دامنه امتیازی ابعاد پرسش نامه شاخص توانایی کار )10(

دامنه امتیازاتابعاد شاخص توانایی کار

10-11. توانایی کار فعلی

10-22. توانایي کار در ارتباط با ماهیت کار )فیزیکی و ذهنی(

7-31. تعداد بیماری هاي تشخیص داده شده توسط پزشك

6-41. اختالل در انجام کار به واسطه بیماري

5-51. مرخصی استعالجی در یك سال گذشته

61،4،7. پیش بینی فردی از توانایی انجام کار برای دو سال آینده

4-71. توانایی ها و قابلیت های فکری و ذهنی
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استاندارد و تأییدشده شاخص توانایی کار انجام شده بود. 
مطالعه  نمونه  مقاله جنسیت  در 34  داد  نشان  مطالعات  بررسی 
مشخص شده بود که شامل 10 هزار و 289 نفر مرد و 2 هزار و 660 
± 38/85 و برای  نفر زن بود. نمره توانایی کار برای مردان 5/95 
زنان 5/83 ± 39/02 گزارش شده بود. در 8 مقاله ای که جنسیت 
شرکت کنندگان  کل  تعداد  بود،  نشده  مشخص  شرکت کنندگان 
بود.   38/19  ±  5/86 کار  توانایی  نمره  و  شده  گزارش  نفر   1455
تعداد شرکت کنندگان به طور میانگین برای هر مطالعه 343 نفر بود. 
با   38/35 مطالعات  تمام  برای  کار  توانایی  شاخص  میانگین  نمره 

انحراف معیار 5/88 به دست آمد. 
جدول 3 ارتباط بین نمره شاخص توانایی کار را با متغیرهای 

جمعیت شناختی نشان می دهد. نتایج نشان داد از بین مطالعاتی که 
 22 مطالعه(،   29( کرده اند  بررسی  را  سن  و  کار  توانایی  ارتباط 
مطالعه )76 درصد( ارتباط معنادار و غیرمستقیم را گزارش کرده اند. 
بررسی و 14  را  فرضیه  این  مطالعه  با سابقه کاری، 23  ارتباط  در 
مطالعه )61 درصد( ارتباط معنادار و غیرمستقیم را گزارش کرده 
بودند. یافته ها نشان داد 11 مطالعه از 31 مطالعه ارتباط توانایی کار 
را با جنسیت ارزیابی کرده بودند که 4 مطالعه مقدار این شاخص 
تحصیالت  ارتباط  آوردند.  به دست  زنان  از  بیشتر  مردان  برای  را 
شرکت کنندگان با شاخص توانایی کار آن ها نشان داد از بین 21 
 52( مطالعه   11 بودند،  کرده  بررسی  را  ارتباط  این  که  مطالعه ای 

درصد( رابطه مستقیم و معناداری را گزارش کردند. 

شکل 1: روند جست وجو و انتخاب مطالعات اولیه
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جدول 2: فهرست و مشخصات مقاالت استخراج شده

سال نام نویسندگان
چاپ

محل 
انجام 
مطالعه

شغل یا صنعت زبان
مطالعه شده

تعداد 
شرکت کنندگان 

 †
نمره شاخص توانایی کار ‡

زنمرد
کلزنمرد

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

انحراف میانگینمعیار
معیار

41/697/58--41/697/58-128کارگر سیمانفارسیزابل1397اکبری و همکاران )24( 1

کارکنان فارسی1391عیوض لو و همکاران )9(2
37/675/87----2638خودروسازی

38/375/80----175کارکنان سیمان فارسی1394حاجی زاده و همکاران )25(3

کارگران شرکت فارسیگرگان1395کلته و همکاران )26(4
44/925/56--10744/925/56لبنی

35/896/86----56180کارکنان بیمارستانفارسیاهواز1392ارسطو و همکاران )27(5

کارگران صنعت فارسی1394محمدزاده و همکاران )28(6
34/134/10-----300فوالد 

41/104/70----120کارگران آشپزخانه فارسیاصفهان 1397اردودری و همکاران )29(7

کارگران میوه و فارسیتهران 1394پویاکیان و همکاران )30(8
36/466/44--36/466/44-268تره بار 

34/6910/59--34/6910/59-213کشاورزان فارسیآشتیان 1395رستم آبادی و همکاران )31(9

34/805/7634/805/76-60کارکنان نیروگاه فارسی1395ساعدپناه و همکاران )32(10

36/65/136/65/1--60کارکنان ماما فارسیمشهد 1395صفایی و همکاران )33(11

37/183/86----171کارکنان پاالیشگاه فارسیاصفهان 1392صفری و همکاران )34(12

کارکنان پرستاری فارسی1392صمدی و همکاران )35(13
45/246/23----3667پلیس

40/434/9----163کارمندان بانكفارسیتهران 1395صارمی و همکاران )36(14

40/25/9----340کارکنان بیمارستان فارسیتهران 1397سلیمانی و همکاران )37(15

کارکنان شرکت فارسیاهواز 1394زارع و همکاران )38( 16
39/415/52----23090نفت 

39/126/1----385کارکنان نیروگاهفارسیتهران1393کوهپایه زاده و همکاران )39(17

تولید قطعات فارسیتهران1398حسینی نژاد و همکاران )40(18
42/194/37--806042/194/37خودرو

-22/2----129111بیمارستانفارسیکرج1398عباس زاده و همکاران )41(19

--3416638/415/8637/375/42پرستارانفارسیساری1398میرمحمدی و همکاران )42(20

تولیدکننده انگلیسیتهران2014لبافی نژاد و همکاران )43(21
42/814/68--728042/814/68لوازم یدکی خودرو
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 ادامه جدول 2.
28946136/284/4937/324/4336/94/46پرستارانانگلیسیتهران2017عباسی و همکاران )44(22

39/15/7--420039/15/7صنعت پتروشیمیانگلیسی2012مظلومی و همکاران )45(23

38/254/4--228038/254/4پرستاران مردانگلیسیاصفهان2012حبیبی و همکاران )46(24

35/025/57--032835/025/57کارگران زن انگلیسی2016توکلی فرد و همکاران )47(25

کارکنان شرکت انگلیسی2018خوانین و همکاران )48(26
29/1710/33----60پیمانکاری

----375040/865/4آتش نشانانگلیسیتهران2016فیروزه و همکاران )49(27

37/183/86----1710کارکنان پاالیشگاهانگلیسیاصفهان2014حبیبی و همکاران )50(28

2631737/06/442/14/737/36/4کارکنان تولیدیانگلیسییاسوج2017مکرمی و همکاران )51(29

15636142/374/4039/435/3140/35/2کارکنان بیمارستانانگلیسیتهران2016مهرداد و همکاران )52(30

2016غریبی و همکاران )53(31
سبزوار، 
برجند و 
اصفهان

صنایع تولیدی و انگلیسی
30714237/96/638/25/538/046/3دفاتراداری

42/405/47--641042/405/47صنایع تولیدیانگلیسیتهران2014عطارچی و همکاران )54(32

39/805----42172پرستارانگلیسیتهران2017رستم آبادی و همکاران )55(33

انگلیسی2019مظلومی و همکاران )56(34
کارگران 

خودروسازی و 
پتروشیمی

6450----38/15/5

42/076/04--676042/076/04صنایع تولیدیانگلیسیتهران2015محمدی و همکاران )57(35

36/924/46----460290پرستارانانگلیسیتهران2016عباسی و همکاران )58(36

سراسر 2017مکرمی و همکاران )59(37
138919040/16/239/15/534/79/4صنایع مختلفانگلیسیایران

15017386/542/14/738/46/4لوازم آرایشیانگلیسییاسوج2020مکرمی و همکاران )60(38

38/017/46--38/017/46-376خودروسازیانگلیسیتهران2020شریفیان و همکاران )61(39

جنوب 2019حاتمی و افشاری )62(40
-34/65--34/65-130پتروشیمیانگلیسیایران

42/735/43--42/735/43-213صنعت ساخت وسازانگلیسی2020معتمدزاده و همکاران )63(41

40/014/05----41پرستارانانگلیسی2020خسروی دانش و همکاران )64(42

نشان  از گروه ها  برخی  تعداد کل شرکت کنندگان گزارش شد. عدد صفر در جلوی  فقط  بنابراین،  بیان نشده است؛  تفیکیك  به  زنان  و  تعداد مردان  تمام مقاالت  † در 

می دهد شرکت کنندگان فقط از یك جنس هستند.
‡ نمره توانایی کار به صورت مشابه برای گروهای زن و مرد گزارش نشده است؛ بنابراین، تنها یك نمره توانایی کار برای تمام شرکت کنندگان محاسبه شد که برابر با 

5/88 ± 38/35 است.
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جدول 3: ارتباط شاخص توانایی کار با متغیرهای دموگرافیک و شغلی

تحصیالت جنس سابقه کاری سن منبع ردیف

+ × + - اکبری و همکاران )24( 1

+ × - - عیوض لو و همکاران )9(  2

* × × * حاجی زاده و همکاران )25( 3

- × × + کلته و همکاران )26( 4

× × × × ارسطو و همکاران )27( 5

× × × × محمدزاده و همکاران )28( 6

* * * * اردودری و همکاران )29( 7

* × - - پویاکیان و همکاران )30( 8

× × × - رستم آبادی و همکاران )31( 9

+ × + - ساعدپناه و همکاران )32( 10

× × × × صفایی و همکاران )33( 11

- × * * صفری و همکاران )34( 12

× × × - صمدی و همکاران )35( 13

× × + - صارمی و همکاران )36( 14

* + - - سلیمانی و همکاران )37( 15

× × × × زارع و همکاران )38( 16

× × × - کوهپایه زاده و همکاران )39( 17

* × - - لبافی نژاد و همکاران )43( 18

× × - - عباسی و همکاران )44( 19

+ × - - مظلومی و همکاران )45( 20

× × × - حبیبی و همکاران )46( 21

+ × - - توکلی فرد و همکاران )47( 22

+ × + - خوانین و همکاران )48( 23

* × - - فیروزه و همکاران )49( 24

+ × * * حبیبی و همکاران )50( 25

+ + * + مکرمی و همکاران )51( 26

+ + - - مهرداد و همکاران )52( 27

* * - - غریبی و همکاران )53( 28

× × - - عطارچی و همکاران )54( 29
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نتیجهگیری بحثو

مطالعه حاضر نتایج نمره شاخص توانایی کار را در 42 مطالعه 
انجام شده در بین شاغالن ایرانی تجزیه وتحلیل کرده است. امروزه 
شاخص توانایی کار به عنوان ابزاری معتبر در بررسی توانایی کار 
شاغالن استفاده می شود. همچنین این پرسش نامه ابزاری معتبر برای 
ارزیابی و پیش بینی وضعیت سالمتی کارکنان در صنایع است که 
در بیشتر گروه های شغلی در کشورهای مختلف استفاده می شود. 
کشورهای  در  به ویژه  ابزار  این  از  استفاده  در  که  مهمی  رویکرد 
توسعه یافته مانند کشورهای اسکاندیناوی اتخاذ شده، کاربرد ابزار 
مثال،  برای  است؛  وسیع  مقیاس  در  و  بزرگ  شغلی  نمونه های  در 
میانگین نمره برای کارکنان بخش سالمت در سه کشور اروپایی با 

نمونه مطالعاتی 1653 نفر، 6/17 ± 40/08 گزارش شده است  ]19[. 
Roelen و همکاران در یک مطالعه دوساله، توانایی کار را در 

11 هزار و 536 کارگر صنعت ساخت وساز پیگیری و مقدار شاخص 
 .]20[ نمونه 4/9±40/1 گزارش کردند  برای گروه  را  کار  توانایی 
مکرمی و همکاران از بین 150 کارگر لوازم آرایشی مقدار شاخص 
توانایی کار را 4/6±38/4 گزارش کردند. بررسی مطالعات مختلف 
 ± افراد 5/88  در کل  توانایی کار  نمره شاخص  میانگین  داد  نشان 
38/35 است که بر اساس طبقه بندی، در گروه خوب قرار می گیرد. 
در بررسی نمره شاخص توانایی کار عوامل متفاوتی دخیل هستند. 
مطالعه مروری Berg و همکاران نشان داد عوامل فردی )سن، جنس 

 ادامه جدول 3 .

* * - - رستم آبادی و همکاران )55( 30

+ × - - مظلومی و همکاران )56( 31

× × × × محمدی و همکاران )57( 32

× × - - عباسی و همکاران )58( 33

+ + + + مکرمی و همکاران )59( 34

- × - - حسینی نژاد و همکاران )40( 35

× _ + - عباس زاده و همکاران )41( 36

* × × * میرمحمدی و همکاران )42( 37

× × + - مکرمی و همکاران )60( 38

* * - - شریفیان و همکاران )61( 39

* * * * حاتمی و افشاری )62( 40

× × * * معتمدزاده و همکاران )63( 41

× × × - خسروی دانش و همکاران )64( 42

- بین شاخص توانایی کار و متغیر رابطه عکس و معنادار وجود دارد.
+ بین شاخص توانایی کار و متغیر رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

≠ بین شاخص توانایی کار و متغیر ارتباط معناداری وجود ندارد.
× بین شاخص توانایی کار و متغیر رابطه ای گزارش نشده است.
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و وضعیت جسمانی( و عوامل مرتبط با کار )نیازهای کاری، شرایط 
بر نمره  تأثیر معناداری  ارگونومیک محیط کار و شرایط محیطی( 
شاخص توانایی کار داشته اند. البته این روابط در تمام مطالعات قطعی 
و ثابت نبوده است؛ برای مثال، Berg گزارش کرد که اثر سن ممکن 
است رابطه مستقیم، غیرمستقیم و بدون رابطه معنادار با نمره شاخص 

توانایی کار داشته باشد ]14[. 
می دهد.  نشان  را  دامنه گسترده ای  مقاالت  در  نمرات  بررسی 
برای  را  کار  توانایی  شاخص  نمره  که  مطالعاتی  برای  نمره  دامنه 
عالی  تا  متوسط  طبقات  در  کرده اند،  گزارش  زنان  جنسی  گروه 
است.  شده  گزارش  عالی  یا  خوب  مردان  جنسی  گروه  برای  و 
همچنین کمترین نمره برای زنان شاغل در گروه های شغلی مردان 
و در شرکت های پیمانکاری به دست آمده است. مطالعات عوامل 
ذهنی و فیزیکی را به عنوان تعیین کننده سطح توانایی کار کارکنان 
در نظر گرفته اند. هرچند پرسش نامه توانایی کار نیازهای جسمانی 
و روانی کارکنان را ارزیابی می کند، با این حال تعیین سطح هریک 
در مشاغل مختلف مشکل است. با توجه به جامعه آماری که این 
مشاغل  در  که  کرد  بیان  می توان  می شود،  انجام  آن  در  مطالعات 
صنعتی که نیازهای فیزیکی در انجام کار ارجحیت دارد، این بخش 

در تعیین نمره توانایی کار سهم بیشتری دارد ]58[. 
سطح  که  مشاغلی  در  دادند  نشان  همکاران  و   Ilmarinen

نمره  دارد،  بیشتری  نسبت  فیزیکی-ذهنی  یا  فیزیکی  نیازهای 
می کند  پیدا  نزولی  روند  معناداری  حد  تا  کار  توانایی  شاخص 
]21[. گروه های شغلی در 10 مطالعه مربوط به شاغالن بیمارستان 
یا پرستاران بود که میانگین 3 مطالعه در طبقه خوب و 7 مطالعه 
در طبقه عالی قرار داشت. به طورکلی در کارهای دفتری نیازهای 
از  گروه  این  در  کار  توانایی  و سطح  ذهنی  نوع  از  بیشتر  کاری 
شاغالن بیشتر است. مطالعاتی که در این گروه انجام شده است، 
این موضوع را تأیید می کنند؛ برای مثال ارزیابی توانایی کار در 

 39 از  بیشتر  را  کار  توانایی  شاخص  نمره  کروات  پرستاران  بین 
مقدار  این  تایوانی  پرستاران  در  همچنین   .]22[ است  داده  نشان 

38/4 گزارش شده است  ]23[.
شاخص  پرسش نامه  از  استفاده  با  کار  توانایی  ارزیابی  نتیجه 
توانایی کار در بین شاغالن ایرانی نشان داد سطح نمره بین 34/4 
 ± برای کل شرکت کنندگان 5/88  میانگین  نمره  تا 45/24 است. 
38/35 به دست آمد که نشان می دهد سطح توانایی کار در گروه 
خوب قرار دارد. با این حال باید توجه داشت در مشاغلی که کار 
تا حد  است  ممکن  کار  نمره  دارند، سطح  فیزیکی  و  ذهنی  زیاد 
در  دموگرافیک  و  عوامل شغلی  ارتباط  بررسی  باشد.  نیز  ضعیف 
بین مقاالت بررسی شده نشان داد سن و سابقه کاری بیشترین رابطه 

معنادار را با شاخص توانایی کار دارند. 
نتایج این مطالعه مروری به محققانی کمک می کند که قصد 
متغیرهای  تا  کنند  بررسی  مطالعه جدید  در  را  این شاخص  دارند 
برای  کیفی  و  کّمی  نظر  از  نتایج  بهتر  ارزیابی  برای  را  متناسب 

طراحی مطالعه استاندارد به کار بگیرند.

قدردانی

نویسندگان مقاله حاضر از تمام محققانی که در حوزه توانایی 
به  نداشتن  دسترسی  صورت  در  و  کردند  منتشر  را  مقاالتی  کار 
اطالعات، محتوای مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دادند، تشکر و 

قدردانی می کنند.

تعارضدرمنافع

یافته های  مبنای  بر  را  منافعی  تعارض  هیچ گونه  نویسندگان 
پژوهش گزارش نمی کنند.
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