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Background and Objectives: Assessing the workability of employees is very 
important, and firefighting is one of the critical jobs. Therefore, the aim of this study 
was to evaluate the work ability index (WAI), and identify some effective factors 
among firefighters. 

Methods: This cross-sectional study was carried out with participation of 101 
firefighters in Zahedan, Iran in 2018. Subjects were included in the study by census 
method. Data were collected using a two-part questionnaire (demographic 
information and WAI items), and data analysis was performed using SPSS 24. 

Results: The mean of age and work experience of the subjects were 34.18 ±6.70 
and 8.47±6.79 years, respectively. Only 18 individuals (17.8%) were single, and 
most of them exercised at least once a week. The mean score of WAI was 44.33±3.56 
and most of the subjects were in the excellent range. With increasing age and work 
experience, WAI decreased, and there was also a significant relationship between 
marital status and weekly exercise with WAI.  

Conclusion: In general, the condition of the firefighters was favorable in terms 
of workability. However, due to the relationship between personal characteristics and 
WAI, it is necessary to adjust the duties of older people with more work experience. 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
 Assessing the workability of employees is very 
important, and firefighting is one of the critical 
jobs. Therefore, the aim of this study was to eval-
uate the work ability index (WAI), and identify 
some effective factors among firefighters. 

Methods 
 This cross-sectional study was carried out with 
participation of 101 firefighters in Zahedan, Iran 
in 2018. Subjects were included in the study by 
census method. Data were collected using a two-
part questionnaire (demographic information and 
WAI items), and data analysis was performed 
using SPSS 24 (SPSS Inc., Chicago, IL., USA). 

Results 
 The mean of age and work experience of the 
subjects were 34.18 ±6.70 and 8.47 ±6.79 years, 
respectively. Only 18 individuals (17.8%) were 
single, and most of them exercised at least once a 
week. The mean score of WAI was 44.33 ±3.56 
and most of the subjects were in the excellent 
range. With increasing age and work experience, 
WAI decreased, and there was also a significant 
relationship between marital status and weekly 
exercise with WAI. 

Discussion 
The aim of this study was to study the work ability 
index and the factors affecting it in firefighters. In 
general, the results of this study showed that the 
average score of the work ability index among 
firefighters was 44.33 and this index was between 
33 and 49. The value of work ability index in 
firefighters of Saremi et al.'s study was 38.85, which 
was lower than the value obtained in our study [27]. 
Given that the mean age and work experience of 
firefighters in the two studies were similar, the 
difference in the value obtained can be attributed to 
the difference in other conditions. It is obvious that 
Zahedan firefighters have significant differences in 
lifestyle and working conditions compared to 
Tehran firefighters. Also, according to the results of 
a study published by Hatami and Afshari [25], the 

average work ability index was 34.65, which was 
lower than the value in our study. Given that the 
selected firefighters in the Hatami and Afshari 
studies were operating in one of the petrochemical 
industries, they may have been influenced by some 
influential variables such as job stress or different 
weather conditions from the population studied in 
our study. In addition, as noted in the study by 
Saremi et al., mental workload can also affect work 
ability [27]. The results of a study conducted by Kiss 
et al. on older firefighters (mean age 51.5 years) 
[26] showed that the average work ability index was 
40.6, which shows that older firefighters are less 
able to work compared to our study. 

Based on the working ability index classes, it was 
found that most of the firefighters in the present 
study had excellent ability to do the job, and in 
general, the average was higher than most studies 
conducted on other occupational groups (other than 
firefighters). For example, Habibi et al. reported the 
Nursing Ability Index obtained in their study to be 
around 38, which was lower than in our study [32]. 
In addition, the results of the study by Akbari et al. 
showed that the index of ability to work in the 
employees of a cement factory was about 41, which 
was also less than the value in our study [18]. One 
of the main reasons for the good working condition 
of most of the firefighters studied can be related to 
interviews and early employment tests. Due to the 
high sensitivity of the firefighting job, it is necessary 
for people with maximum ability to be selected for 
this job in order to achieve the maximum compa-
tibility between humans and work [24]. 

According to the results of this study, there was an 
inverse linear relationship between age and ability 
to work in fire stations. In other words, older people 
were less able to work, and this result is consistent 
with previous studies in this field [25-27, 32]; while 
the findings of Akbari et al. were inconsistent with 
our study. They concluded that there is a positive 
correlation between age and work ability index [18]. 
The study of Kavousian et al. Also showed that with 
age increasing, the ability to work of individuals 
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decreased, which is consistent with the results of our 
study [19]. Also, in the study of Bugajska et al., a 
negative correlation was observed between age and 
study subjects (both men and women) [33]. It is 
noteworthy that the relationship between age and 
the ability to work index in a 4-year study was simi-
larly reported that increasing age is associated with 
a decrease in the ability to work [34]. 

The results of the present study also showed that 
there is a significant negative correlation between 
work ability index and work experience. In this 
regard, the research of Akbari et al. showed that the 
correlation between work experience and the ability 
to work in the employees of the cement plant was 
positive, which is not consistent with our results 
[18]. However, the results of Habibi et al.'s study on 
employees showed that people with high work 
experience had a lower ability to work, which was 
in line with the results of our study [32]. 

Another finding of this study was about comparing 
the ability to work in single and married people. 
Based on this, it was found that single people are 
more capable of doing work. A study by Saremi et 
al. also showed that marriage has a negative effect 
on the ability to work [27]. A study by Habibi et al. 
found that single people were more able to do work 
than married people [32] and that this could be due 
to stressors. Previous studies have shown that job 
stress levels in married women are higher than 
single, and on the other hand, it has been found that 

there is a negative correlation between stress and the 
ability to work [21]. 

The present study showed that regular exercise 
during the week is associated with increased ability 
to do work. Kavousian et al. concluded that the 
greatest ability to do work was related to a group of 
people who exercised on a daily basis [19]. There-
fore, it is appropriate for managers of industries and 
organizations to design regular exercise programs 
and encourage employees to exercise in order to 
achieve higher levels of productivity of their 
employees. 

Conclusion 
 In general, the condition of the firefighters was 
favorable in terms of workability. However, due to 
the relationship between personal characteristics 
and WAI, it is necessary to adjust the duties of 
older people with more work experience. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 ها ي در آتشنشان فرد   ي ها  ی ژگ ی و   با   آن   ارتباط و    (WAI)مطالعۀ شاخص توانایی کار  
 

 5، سیاوش شهنوازي4هانیه یوسفی  ، 3، محمدحسین محمودي*2هاشمی حبیب آبادي  ، راحله1رامین رحمانی
 

کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  اي،  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه  .  .۱
 همدان، ایران 

 اي، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران استادیار مهندسی بهداشت حرفه  .۲
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران اي، دانشکدة  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه  .۳
 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران  .٤
 اي، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران کارشناس مهندسی بهداشت حرفه  .۵

 

 خالصه  عات مقالهاطال

 14/10/1399 :افتیدر
 16/02/1400 :رشیپذ

 28/02/1400: نیآنال  انتشار 
 

ارزیابی توانایی جسمانی کارکنان براي انجام کار، حایز اهمیت بوده و آتشنشانی یکی    :هدفینه و  زم
شناسایی برخی از  هاي حیاتی است؛ لذا مطالعۀ حاضر با هدف ارزیابی شاخص توانایی کار و  از شغل

 . ها صورت گرفتعوامل مؤثر بر آن در آتشنشان
 

انجام    1397هاي سطح شهر زاهدان در سال  نفر از آتشنشان   101این مطالعۀ مقطعی با حضور    : کار روش 
به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. جمع  به شد. افراد  نامۀ دو قسمتی  کمک یک پرسش آوري اطالعات 

استفاده از   ها نیز با تحلیل داده و ) انجام شده و تجزیه WAIشناختی و شاخص توانایی کار (اطالعات جمعیت 
 . انجام شد   SPSSنرم افزار    24نسخۀ  

 

سال   8/ 47±6/ 79و    34/ 18±6/ 70ترتیب،  هاي مورد مطالعه به کار آتشنشان میانگین سن و سابقه   ها:یافته 
تر افراد حداقل یک بار در هفته ورزش ها مجرد بوده و بیش درصد) از آتشنشان   17/ 8نفر (  18بود. تنها  

ها در محدودة عالی قرار تر آن بوده و بیش   33/44±3/ 56در این مطالعه    WAI  کردند. میانگین نمرةمی 
کاهش یافته؛ همچنین ارتباط معناداري بین وضعیت تأهل و   WAIکاري،  داشتند. با افزایش سن و سابقه 

 . وجود داشت   WAIورزش هفتگی با 
 

توانایی انجام کار مطلوب بود. با هاي مورد بررسی، از لحاظ  طور کلی وضعیت آتشنشان به   :نتیجه گیري
هاي فردي و این شاخص وجود داشت، الزم است وظایف افراد این حال با توجه به ارتباطی که بین ویژگی 

 . تر تعدیل شود کاري بیش تر و با سابقه مسن 
 

 ، آتشنشانWAIشاخص توانایی کار،  :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 هاشمی حبیب آبادي  راحله
بهداشت حرفه  مهندسی  مرکز استادیار  اي، 

تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشکدة بهداشت، 
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

 یک:الکترون پست
habybabady_568@yahoo.com  

 

 

این مقاله، کد زیر را با   برای دانلود

 موبایل خود اسکن کنید.  
 

 
کپی    مجله ارگونومی؛ دسترسی آزاد؛    ©رایت  کپی 

با   استفاده غیرتجاري  برداري، توزیع و نشر براي 
 ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 مقدمه 

افراد،  اغلب مواقع، شرایط محیط کار و ماهیت شغلی  در 
هاي اخیر،  گذارد. در سال ها می اثرات نامطلوبی بر سالمتی آن 

آور شغلی شده تري به شناسایی اثرات عوامل زیان توجه بیش 
است   این زمینه صورت گرفته  در  زیادي  تحقیقات  . ) 2,  1(و 

استرس  این  از  محیط برخی  در  س زاها  شغلی،  المت  هاي 
جسمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده و منجر به پیدایش درد  

  ) 7- 3( هایی در سیستم اسکلتی عضالنی افراد شده  و ناراحتی 
از عوامل، سالمت روان کارکنان را مورد هدف   و برخی دیگر 

 . ) 10- 8( دهند  قرار می 

اي که بایستی به آن توجه کنیم، نقش کلیدي انسان  نکته
محیط  کادر  علیهاي  و  در ري  انسانی  نیروي  تأثیر  الخصوص 

سازمانبهره مدیران  است.  سازمانی  این وري  متوجه  اخیراً  ها 
شده افزایش  مسئله  و  خود  سازمان  منافع  حفظ  براي  که  اند 

هاي او توجه وري، بایستی به سالمتی نیروي کاري و قابلیتبهره
نقطه از  کارکنان  جسمانی  توانایی  صحیح  ارزیابی  ظر نکنند. 

است   اهمیت  حایز  تطابق  )11(اقتصادي،  عدم  این،  بر  عالوه   .
تواند استرس مضاعفی به  هاي فرد با نیازهاي شغلی، میتوانایی

او وارد کرده و منجر به پیدایش سایر عوارض مرتبط با سالمتی  

mailto:habybabady_568@yahoo.com
http://orcid.org/0000-0001-5882-3825
http://orcid.org/0000-0002-5591-3662
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دلیل  هاي ناشی از کار بهشود. همچنین، همواره بخشی از غیبت 
چنانچه با شغلشان متناسب نباشند،  نارضایتی شغلی بوده و افراد  

.  )12(تر از همکاران خود، مستعد ترك شغل خواهند بود  بیش
هاي افراد وجود  ها و تواناییهاي مختلفی براي ارزیابی قابلیتراه

روش)13(دارد   از  یکی  این  .  در  ساده  و  معتبر  بسیار  هاي 
توجه   بااست.    )WAI1(خصوص، استفاده از شاخص توانایی کار  

ا   به  ازین  عدم  است،  يکاغذ  قلم  کیتکن  کیWAIکه    نیبه 
  به  یابیدست  یسادگ  و  بودن  نهیهزکم  شرفته،یپ   زاتیتجه

 یی توانا  نییتع  يروش برا  نیاستفاده از ا  يایاز جمله مزا  ها،پاسخ
  ن یا  ن،یا  بر  عالوه .  )14(  شودیم  محسوب  نیانجام کار در شاغل

 نشان   بهتر  را  کارشان  یسخت  از  افراد  درك  ،ي کاغذ  قلم  روش
نظر   هاآن  دگاهی د  و  داده از  شغلشان  با  تطابق  به  نسبت  را 

روان  یکیزیف  يهاي توانمند سادگ  یشناختو  گزارش   یبه 
  طیشرا  با  شاخص  نیا  میمستق  ارتباط  به  توجه  با کند.  می

  که  رسدمی  نظر  به  افراد،  یذهن   و  یروح  ،يفرد  کیولوژیزیف
راستا  ها سازمان  و  عیصنا  رانیمد   به  بتواند   افتنی  يدر 

   .)15(کند    یانیکمک شا  موردنظر  مشاغل  يبرا  افراد  نیترمناسب
کار   ییمطالعات منتشرشده حوزة شاخص توانا یاجمال مرور

  ی عیوس  فیطرا بر    کیتکن  نیا   پژوهشگراننشان داد که    رانیدر ا
در    ، )16(  يادار  کارکنان  لیقب  از  مشاغل  از شاغل  کارگران 

 مانیس  ع یکارگران شاغل در صنا  ، )17(  بارو تره  وهیم  يهاغرفه
  و   )20(  عیصنا   گرید  و  يخودروساز  عیصنا   نیشاغل  ،)19,  18(

  یبررس  مورد  )22(  یی ماما  يها نیتکنس  و   ) 21,  14(پرستاران  
-2(رغم اینکه بر اساس نتایج مطالعات پیشین  علی  .اندداده  قرار

محیط)23,  10,  8,  7,  5 اغلب  که  مشخص شده  کاري  ،  هاي 
زا است؛ برخی از مشاغل نیازمند توجه دربردارندة عوامل استرس

پر  بیش و  مهم  مشاغل  این  از  یکی  آتشنشانی،  هستند؛  تري 
. وظایف یک آتشنشان بسیار وسیع بوده )25,  24(استرس است  

فعالیت شامل  نجات  و  و  امداد  حریق،  اطفاي  به  مربوط  هاي 
ها در شرایط اضطراري و . عمدة وظایف آتشنشان)13(باشد  می

می انجام  باالیی  حساسیت  و  سرعت  عموماً  با  افراد  این  شود. 
نوعان خود بوده و به واسطۀ شغلی که دارند،  مسئول نجات هم

بر آسیبعالو نیز  هاي جسمانی، در معرض آسیب ه  روانی  هاي 
این  . با توجه به ریسک)24(هستند   پذیري و حساسیت باالي 

شغل، پیچیدگی وظایف، کار در شرایط نامعین، مواجهۀ مستقیم  
زیان عوامل  از  مختلفی  انواع  شیفتبا  شغلی،  کاري آور  هاي 

 
1 Work Ability Index 

شیفت،    سنگین و ضرورت آمادگی کامل کارکنان در تمام طول
زیان و  است این شغل در دسته مشاغل سخت  قرار گرفته  آور 

  گرفته   صورت  يهاپژوهش  بر  ي مروراست که    یدر حال  نیا.  )25(
  مطالعات  تاکنون  که  داد  نشان  کار   ییتوانا  شاخص  خصوص  در
انجام کار    یی در داخل کشور منتشر شده که توانا  يمحدود  اریبس

نشان آتش  ت  ها در  از  استفاده  با  کرده    یبررس  WAI  کیکنرا 
 دارد،  وجود  که یاندک  جینتا  که  گفت  توانیو م  )27-25(باشند  

 .ستین  کننده  قانع
ها،  حریق به طبقات ساختمان حمل تجهیزات سنگین اطفاي 

میلباس کار،  باالي  سرعت  و  حجیم  کار  به هاي  منجر  تواند 
؛ از این  )28(ها گردد  مصرف مقادیر زیادي از انرژي در آتشنشان 

ها براي انجام کار، ضروري به نظر  رو، ارزیابی توانایی آتشنشان
ز مطالعات حاکی از وجود  رسد. عالوه بر این، نتایج برخی امی
بستگی بین خستگی، اختالالت اسکلتی عضالنی با شاخص  هم

؛ لذا، با توجه به اهمیت موضوع و )27, 14(باشد توانایی کار می
از   داخل کشور، هدف  در  مرتبط  مطالعات  نتایج  بودن  محدود 
شناسایی   و  کار  توانایی  شاخص  مطالعه  پژوهش،  این  طراحی 

بر آن در آتشنشانان بود. امید است نتایج  برخی از عوامل مؤثر  
مطالعۀ حاضر بتواند بستر مناسبی براي تحقیقات آینده فراهم  

 .کند
 

 کار روش 

انجام گرفت. جامعۀ   1397این پژوهش مقطعی در تابستان 
بوده و به این منظور   اتیعمل  بخش   يهاآتشنشانپژوهش شامل  

هاي آتشنشانی سطح شهر زاهدان مورد افراد شاغل در ایستگاه
از   به محدود بودن حجم جامعه،  با توجه  مطالعه قرار گرفتند. 

به استفاده گردید.  افرادي که    طوري روش سرشماري  که همۀ 
سابقه سال  یک  حداقل  شدند.  داراي  مطالعه  وارد  بودند  کاري 

که شرکت است  و    بدیهی  بوده  اختیاري  کامال  مطالعه  این  در 
این افراد می بر  از حضور در مطالعه خودداري کنند.  توانستند 
از آتشنشان  101اساس،    مذکور  ي هاستگاهیا  در  فعال  يهانفر 

  شرکت  مطالعه  نیاکه در    رفتندیورود را داشتند، پذ  ار یکه مع
 .  کنند

  یمتقس  دو   نامه  پرسش  ک ی  شامل  اطالعات  يگردآور  ابزار
 کیدموگراف  يهایژگی(و  يانهیزم  سؤاالت  اول  قسمت  در  که  بود
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مربوط   ؤاالتس ة رندیدربرگ دوم  قسمت و  داشته وجود) ی شغل و
 بود.   WAIبه 

  در  افراد  کار   ییتوانا  سنجش  يبراکه    WAI  ۀپرسشنام
 قات یتحق  يتویانست  از  برگرفته  شده،  ی طراح  ی شغل  يهاطیمح

شغل م  یبهداشت  زبان    Arastooتوسط    که  باشدیفنالند  به 
روا  یفارس و  شده  پا   ییبرگردانده  قرار   ییایو  آزمون  مورد  آن 

است   ا  عالوه .  )29(گرفته  ن  Mazloumi  ن، یبر  همکاران   زیو 
بررس  یفارس  ۀنسخ را  نتا  یآن  و  گزارش   یمطلوب   جیکرده  را 

 ) 31(است    اسیمق  7  يمذکور دارا  ۀنامپرسش.  )30(  اندنموده
کدام، هر  توانا  کی  که  از  برا  ییبعد  را   يفرد  کار  دادن  انجام 

 . ) 1(جدول  سنجدیم
 

 

 آن يها نهیگز يگذار نمره وهیکار و ش ییشاخص توانا هفتگانه يها اسیمق. 1 جدول

 ها (نمره) نهیگز اسیمق

 ی زندگ  زمان نیبهتر با سهیمقا در یفعل کار ییتوانا
 :یکش  خط  صورت به   يگذار نمره 

 ) 0ناتوان در انجام کار ( کامال 
 ) 10توانا در انجام کار ( کامال 

 یروان و یجسمان يازهاین با ارتباط در کار ییتوانا
 یشغل

 ) 10( خوب  یلیخ
 ) 8(  خوب نسبتا

 ) 6( متوسط
 ) 4(  فی ضع نسبتا

 ) 2( ف یضع یلیخ

 ) پزشک صی تشخ(به  یفعل يها يماریب

 ) 1(  شتریب   ای  و يماریب  پنج
 ) 2(  يماریب  چهار 
 ) 3( يماریب   سه
 ) 4( ي ماریب  دو

 ) 5(  يماریب   کی
 ) 7(  يماریب  چگونه یه بدون 

 ها يماریب واسطه به افتهی کاهش کار ییتوانا

 ) 6(  بیآس بدون 
 ) 5( مشکالت  و  میعال یبعض  بروز

  انجام  روش رییتغ ا یاوقات ناتوان در انجام کار و مجبور به کاهش سرعت   یگاه
 ) 4(  کار

  انجام روش  رییتغ ای اوقات ناتوان در انجام کار و مجبور به کاهش سرعت  اغلب
 ) 3(  کار

 ) 2(  وقت پاره ي کارها انجام  يبرا صرفا ییتوانا  داشتن
 ) 1(  کار  انجام ي برا  ییتوانا  چگونهیه نداشتن

 يها بتیغ انگریب ، ی استعالج يها یمرخص تعداد
 ماه گذشته  12 یها ط يماریب از یناش

 ) 1(  شتریب  ا ی  روز 100
 ) 2(  روز 99 تا 25 نیب 
 ) 3(  روز 24 تا 10 نیب 

 ) 4(  روز  9 تا 1
 ) 5(  یاستعالج ی مرخص ای  بتیغ بدون 

 نده یآ سال دو یط کار ییتوانا برآورد ای ینیبشیپ
 ) 1(  دانم ی م دیبع

 ) 4( نامطمئن
 ) 7مطمئن ( بایتقر

  انجام از بردن لذت لیقب از یذهن و يفکر يها تیقابل
  ین یبو خوش  یو زندگ تیفعال هیروح روزانه،  فیوظا

 ندهینسبت به آ

 ) 4( شهیهم
 ) 3( اوقات  اغلب

 ) 2(  اوقات یگاه
 ) 1(  وقت چیه
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است که از    ي از ی امت   کار،   یی توانا   شاخص توجه داشت که    د ی با 
هفت  ابعاد  پرسش   گانه مجموع  می این  حاصل  این  نامه  با  شود. 
را به خود اختصاص    49تا    7اي بین  تواند نمره اوصاف، هر فرد می 

تر  دهد. بدیهی است هر چه این نمره باالتر باشد، بیانگر توانایی بیش 
بندي زیر  است. در یک نگاه کلی، طبقه فرد در انجام دادن کار خود  
 : ) 31(صورت کیفی ارائه شده است  براي شاخص توانایی کار به 

 : توانایی انجام کار ضعیف   27تا    7نمرة  
 : توانایی انجام کار متوسط 36تا    28نمرة  
 : توانایی انجام کار خوب 43تا    37نمرة  
 : توانایی انجام کار عالی 49تا    44نمرة  

بهره  با  اطالعات،  گردآوري  از  تکنیک پس  از  آمار  گیري  هاي 
(آزمون  استنباطی  آمار  و  و    ANOVAمستقل،    Tهاي  توصیفی 

و با فاصلۀ    0/ 05ضرایب همبستگی پیرسون) در سطح معناداري  
تجزیه   95اطمینان   داده و درصد،  افزار تحلیل  نرم  در    SPSS 24ها 

 )SPSS Inc., Chicago, Ill., USA رفت. ) صورت گ 
 

 ها یافته 

سابقه و  سن  آتشنشانمیانگین  موردکار  در  هاي  مطالعه 
تر افراد در  سال بود. بیش  47/8±79/6و    18/34±70/6حدود  

کار سال قرار داشتند. در خصوص سابقه   40تا    30گروه سنی  
  5تر از  کاري کمتر افراد داراي سابقهنیز مشخص شد که بیش

یا سابقه از  بیشکاري  سال و  این،    10تر  بر  بودند. عالوه  سال 
هاي این  مشخص شد که میانگین شاخص تودة بدنی آتشنشان

تر افراد بین  بود. این مقدار در بیش  3/24±60/19مطالعه برابر با  
بر اساس طبقه   9/24تا    5/18 بندي سازمان بهداشت  بوده که 

شود. همچنین نتایج نشان  جهانی، محدودة طبیعی محسوب می
ها مجرد بوده و  درصد) از آتشنشان  8/17نفر (  18اد که تنها  د

به که  متغیرهایی  از  دیگر  یکی  بودند.  متأهل  صورت مابقی 
اي مورد بررسی قرار گرفت، وضعیت ورزش کردن در بین  زمینه 

تر افراد حداقل یک  افراد بود. بر این اساس مشخص شد که بیش
 . )2کردند (جدول بار در هفته ورزش می

 
 
 
 
 
 
 

 . توصیف متغیرهاي جمعیت شناختی در آتشنشان ها2جدول

  متغیر
 میانگین) ±سن (انحراف معیار

سال (فراوانی   30کمتر از 
 (درصد)) 

سال (فراوانی  40تا  30بین 
 (درصد)) 

سال (فراوانی   40بیشتر از 
 (درصد)) 

70/18±6/34 
29 )7/28 ( 
45 )6/44 ( 
27 )7/26 ( 

سابقه کار (انحراف  
 میانگین)±معیار
سال (فراوانی   5کمتر از 

 (درصد)) 
سال (فراوانی   10تا  5بین 

 (درصد)) 
سال (فراوانی  10بیشتر از 

 (درصد)) 

79/47±6/8 
45 )6/44 ( 
9 )9/8 ( 
47 )5/46 ( 

شاخص توده بدنی (انحراف  
 میانگین)±معیار

 (فراوانی (درصد))  5/18کمتر از 
 (فراوانی (درصد))  9/24تا  5/18

 راوانی (درصد)) (ف 9/29تا  25
 یا بیشتر (فراوانی (درصد))  30

60/19±3/24 
5 )5 ( 
54 )5/53 ( 
33 )7/32 ( 
9 )9/8 ( 

 وضعیت تاهل 
 مجرد (فراوانی (درصد)) 
 متاهل (فراوانی (درصد)) 

 
18 )8/17 ( 
83 )2/82 ( 

 ورزش کردن 
 هرگز (فراوانی (درصد)) 

یک بار در هفته (فراوانی 
 (درصد)) 
(فراوانی  چند بار در هفته 
 (درصد)) 

 هر روز (فراوانی (درصد)) 

 
3 )3 ( 
11 )9/10 ( 
48 )5/47 ( 
39 )6/38 ( 

 

 
گانه  هفت  ي هااسیدر مق  ها آتشنشان   ةنمر  تیوضع  فیتوص
همچن .  است  شده   خالصه  3  جدول  درWAI کل    ةنمر  نیو 

ا  WAI  ةنمر  نیانگیم  گردد، یم  مالحضه  که  گونههمان   نیدر 
م   33/44±56/3مطالعه   و    ی فعل  یی توانا  ة نمر  نیانگیبوده 
  که  بوده)  نمره  10(از    26/8±29/1انجام کار    يبرا  هاآتشنشان 

انجام    يبرا  یکامل  نسبتاً  ییمعتقد بودند توانا  هاآن  دهدیم  نشان
کسب شده توسط افراد   ةنمر  نیانگیم  نیکارشان دارند. همچن

ن  ییتوانا  اسیدر مق با  ارتباط  روان  یجسمان  يازهایکار در    ی و 
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آن   نسبتاً  ییتوانا  انگریب  زین  یشغل   عیتوز.  باشدمی  هاخوب 
تشخ  هاآن  يهايماری ب  تعداد  اساس  بر  افراد  یفراوان  ص یبه 

  در   کنندهشرکت  يهادرصد آتشنشان   1/86پزشک نشان داد که  
  ک ی  هاآن   درصد  3  نداشته،  يماریب  گونه  چیه  مطالعه  نیا
ب  9/8  ،يماریب دو  آن  2و    يماریدرصد  ب  ها درصد    يماریسه 

در    هاآتشنشان  در  یبررس  مورد  يهايماریب  یفراوانداشتند.  
همان  2نمودار   است.  بآمده  در  است  مشخص  که   ن یگونه 

بررس  يهايماریب بوده و    زیناچ  هايماریب  اغلب  وعیش  ،یمورد 
از کار و اختالالت   یناش  يهاب یآس  به  مربوط  وعیش  نیترشیب

 .  بوددرصد)  8(هر دو  ی عضالن یاسکلت
آتشنشان   فراوانی  اساس  توزیع  بر  که   WAIها  داد  نشان 
آتشنشان بیش (تر  همچنین    69ها  و  عالی  توانایی   28درصد) 

ها توانایی خوبی براي انجام کار داشتند. این اطالعات  درصد آن
 .  نشان داده شده است 1در شکل 

 

 
 

 کار در آتشنشان ها ییکل شاخص توانا نمرهها و  اسیمق نمره فی. توص3جدول

 نیانگیم±اریمع انحراف اسیمق

 1/8±29/26 ی زندگ  زمان نیبهتر با سهیمقا در یفعل کار ییتوانا

 1/8±21/42 یشغل یروان و یجسمان يازهاین با ارتباط در کار ییتوانا

 1/6±04/59 پزشک  صیتشخ به یفعل يها يماریب

 0/5±61/81 ها يماریب واسطه به افتهی کاهش کار ییتوانا

 0/4±50/87 ی استعالج يها یمرخص

 0/6±94/67 نده یآ سال دو یط کار ییتوانا برآورد ای ینیبشیپ

 0/3±48/70 یو ذهن يفکر يها تیقابل

 3/44±56/33 کار  ییتوانا شاخص
 

 
 

 
 ها بر اساس وضعیت شاخص توانایی کار . توزیع فراوانی آتشنشان1شکل 

متوسط
3%

خوب
28%

عالی
69%
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 ها آتشنشان در پزشک صیتشخبه یفعل يهايماریب یفراوان عیتوز. 2 شکل

 

ها از  منظور مقایسۀ توانایی کار در بین مجردها و متأهلبه
آزمون،   Tآزمون   این  نتایج  اساس  بر  شد.  استفاده  مستقل 

آتشنشان  بین  کار  توانایی  نمرة شاخص  و  میانگین  مجرد  هاي 
)، به این صورت که  p=01/0متأهل داراي تفاوت معناداري بوده (

د متأهل در شاخص تري نسبت به افراافراد مجرد میانگین بیش
). عالوه بر این، با  90/43در مقابل    28/46توانایی کار داشتند (

میانگین نمرة شاخص توانایی کار    ANOVAاستفاده از آزمون  
ها مقایسه شد. مشخص  بر اساس ورزش کردن در بین آتشنشان 

آتشنشان  که  بهشد  که  ورزش  هایی  روز  هر  مرتب  صورت 
ایی کار را به خود اختصاص داده  ترین مقدار توانکردند بیشمی

اي یک بار و این مقدار در افرادي که چندبار در هفته یا هفته 
ترین  تر بود. همچنین نتایج نشان داد که کمکردند کمورزش می

از آتشنشان ها بود که در طول هفته،  مقدار مربوط به گروهی 
کردند. اگرچه میانگین نمرة شاخص توانایی کار در  ورزش نمی

گروه این  (بین  بود  متفاوت  آزمون  p=019/0ها  اساس  بر   ،(
این  Scheffeتعقیبی   میانگین  مقدار  در  معناداري  تفاوت   ،

گروه در  بهشاخص  مذکور  دوبههاي  نشد  صورت  مشاهده  دو 
)05/0P>.( 

کار  بستگی بین نمرات شاخص توانایی کار با سن، سابقههم
بستگی پیرسون بررسی شد (جدول با کاربرد ضرایب هم  BMIو  
گونه که مشهود است، بین شاخص توانایی کار و هر  ). همان2

بستگی منفی و معناداري وجود  کار، همدو مؤلفۀ سن و سابقه
ترتیب   (به    ،r=-239/0و    r  ،011/0=P=-252/0داشت 

016/0=P(تر  کار افراد بیش. به این معنا که هر چه سن و سابقه
آنمی توانایی  میشود،  کاهش  کار  انجام  براي  در  ها  این  یابد. 

  BMIبستگی منفی بین شاخص توانایی کار و  حالی است که هم
 . )r ،227/0=P=-121/0از لحاظ آماري معنادار نبود (

 

 هادر آتشنشان BMIکار و بستگی بین شاخص توانایی کار با سن، سابقه . هم4 جدول

 BMI کار سابقه  سن 

 شاخص توانایی کار 
r 252/0-* 239/0-* 121/0 - 

P-value 011/0 016/0 227/0 

 101 101 101 تعداد 

 باشد. معنادار می 05/0بستگی در سطح *. هم
 

 بحث 

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ شاخص توانایی کار و عوامل مؤثر  
طور کلی نتایج این مطالعه نشان  ها صورت گرفت. به بر آن در آتشنشان 

آتشنشان  بین  در  کار  توانایی  نمرة شاخص  میانگین  که  برابر  داد  ها 
ت. مقدار شاخص  قرار داش   49تا    33بوده و این شاخص بین    44/ 33
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  38/ 85و همکاران برابر   Saremiهاي مطالعۀ توانایی کار در آتشنشان 
. با توجه به  )27(تر بود  آمده در مطالعۀ ما کم دست بوده که از مقدار به 

ها در دو مطالعه، مشابه بود،  کار آتشنشان اینکه میانگین سن و سابقه 
ربوط به تفاوت در  آمده را م دست توان تفاوت موجود در مقدار به می 

هاي زاهدان نسبت به  سایر شرایط دانست. بدیهی است که آتشنشان 
توجهی در سبک زندگی و  هاي قابل هاي تهران، داراي تفاوت آتشنشان 

  Hatamiباشند. همچنین بر اساس نتایج پژوهشی که  شرایط کاري می 
  34/ 65، میانگین شاخص توانایی کار  )25(  و افشاري منتشر کردند 

تر بود. با توجه به این که  نظر در مطالعۀ ما کم ه که از مقدار مورد بود 
هاي انتخابی در مطالعۀ حاتمی و افشاري، در یکی از صنایع  آتشنشان 

تأثیر برخی از  اند، ممکن است تحت پتروشیمی مشغول به فعالیت بوده 
با   یا شرایط جوي متفاوت  تأثیرگذار مثل استرس شغلی  متغیرهاي 

بررسی در مطالعۀ ما بوده باشند. عالوه بر این، همچنان  جمعیت مورد 
تواند  و همکاران ذکر شده، بار کار ذهنی نیز می   Saremiکه در مطالعه  

و    Kissاي که  . نتایج مطالعه )27(تأثیر قرار دهد  توانایی کار را تحت 
سال)    51/ 5هاي مسن (با میانگین سنی  همکاران بر روي آتشنشان 

بوده    40/ 6نشان داد که میانگین شاخص توانایی کار    )26(انجام دادند  
هاي مسن، توانایی  دهد آتشنشان که در مقایسه با مطالعۀ ما نشان می 

 تري دارند. کاري کم 
توانایی کار، مشخص شد که بیش  تر  بر اساس طبقات شاخص 

و  آتشنشان  داشته  کار  انجام  براي  عالی  توانایی  حاضر،  مطالعۀ  هاي 
نظر از اغلب مطالعاتی که روي سایر  صورت کلی نیز میانگین مورد به 

عنوان  تر بود. به ها) انجام شده، بیش هاي شغلی (غیر از آتشنشان گروه 
و همکاران در مطالعۀ خود گزارش کردند که شاخص     Habibiمثال 

تر  بوده که نسبت به مطالعۀ ما کم   38در پرستاران در حدود    توانایی کار 
نیز نشان داد    همکاران   و   Akbari  عالوه بر این نتایج مطالعۀ   .)32(بود  

  41که شاخص توانایی کار در کارکنان یک کارخانه سیمان در حدود  
.  )18(تر بود بوده که این یافته نیز از مقدار موردنظر در مطالعۀ ما کم 

دالیل اساسی براي مطلوب بودن وضعیت توانایی کار در اغلب  یکی از  
هاي  تواند مربوط به مصاحبه و آزمون هاي موردمطالعه، می آتشنشان 

بدو استخدام باشد. با توجه به حساسیت باالي شغل آتشنشانی الزم  
ترین  است افرادي با حداکثر توانایی براي این شغل انتخاب شده تا بیش 

 . )24(و کار صورت پذیرد  تطابق بین انسان  
توانایی کار در   نتایج این مطالعه، بین سن و شاخص  بر اساس 

ها رابطه خطی معکوسی وجود داشت. به بیانی دیگر، افرادي  آتشنشان 
تري براي انجام کار داشته و این  تري داشتند، توانایی کم که سن بیش 

م شده است  نتیجۀ همسو با مطالعاتی است که قبالً در این زمینه انجا 
و همکاران با    Akbariهاي پژوهش  که یافته . درحالی )32,  25-27(

این نتیجه رسیدند که بین سن و  مطالعۀ ما متناقض بود. آن  ها به 
هم  کار  توانایی  دارد  شاخص  وجود  مثبتی  مطالعۀ  )18(بستگی   .

Kavousian    و همکاران نیز نشان داد که با افزایش سن، نمرة توانایی
.  ) 19(یافت که با نتایج مطالعۀ ما مطابقت دارد  کاهش می   کار افراد 

مطالعۀ   در  کار  توانایی  شاخص  و  سن  بین  و    Bugajskaهمچنین 
بستگی منفی هم در مردان و هم در زنان مشاهده  همکاران نیز، یک هم 

. شایان ذکر  )33(شد که تأیید دیگري براي این نتیجه، مطالعۀ ماست  
ساله نیز    4است، رابطۀ بین سن و شاخص توانایی کار در یک مطالعۀ  

به همین ترتیب گزارش شده که افزایش سن با کاهش توانایی کار  
 . )34(همراه است  

بستگی منفی و  نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که هم 
کاري وجود دارد. در این  معناداري بین شاخص توانایی کار و سابقه 

بستگی بین  و همکاران نشان داد که هم   Akbariزمینه نیز پژوهش  
کار و شاخص توانایی کار در کارکنان کارخانه سیمان، مثبت بوده  سابقه 

. این در حالی است که نتایج مطالعه  )18(همخوانی ندارد  که با نتایج ما  
Habibi   کاري  و همکاران بر روي کارکنان نشان داد که افراد با سابقه

تري داشتند که در راستاي نتایج مطالعۀ ما  باال، شاخص توانایی کار کم 
 . )32(بود  

هاي این مطالعه، حول مقایسۀ توانایی کار در  یکی دیگر از یافته 
د مجرد و متأهل بود. بر این اساس مشخص شد که مجردها توانایی  افرا 

و همکاران نیز نشان داد     Saremiتري در انجام کار دارند. مطالعۀ  بیش 
همچنین بر اساس    .)27(که ازدواج داراي اثر منفی بر توانایی کار است  

به    همکاران   و   Habibi  مطالعۀ  نسبت  نیز مشخص شد که مجردها 
توان متاهل  انجام کار داشتند  ها  براي  این    )32(ایی بیشتري  و علت 

طوري که مطالعات  زا باشد. به تواند مربوط به عوامل استرس مسئله می 
ها بیشتر از  اند که سطوح استرس شغلی در متأهل پیشین نشان داده 

مجردها ست و از طرفی مشخص شده که بین استرس و توانایی کار،  
 . )21(بستگی منفی وجود دارد  هم 

پژوهش حاضر نشان داد که ورزش منظم در طول هفته، با افزایش  
و همکاران نیز به این     Kavousianتوانایی انجام کار در ارتباط است.  

ترین توانایی انجام کار مربوط به گروهی از افراد  نتیجه رسیدند که بیش 
. بنابراین شایسته است  )19(کردند صورت روزانه ورزش می بود که به 

سازمان مدی  و  صنایع  از  ران  باالتري  سطوح  به  دستیابی  جهت  ها، 
هاي ورزشی منظمی را طراحی کرده و  وري کارکنان خود، برنامه بهره 

 کارکنان را به ورزش کردن تشویق کنند. 
رو  هایی نیز روبه باید توجه داشت که مطالعۀ حاضر با محدودیت 

ده و همچنین  ترین آن، طراحی مقطعی مطالعه بو بوده است که اصلی 
هاي فردي و در نظر نگرفتن فاکتورهاي سازمانی  محدود بودن ویژگی 
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توجه به  دیگر از قبیل رضایت شغلی یا استرس شغلی و همچنین عدم 
جمله   از  سیگار  مصرف  قبیل  از  فردي  فاکتورهاي  از  برخی 

این مطالعه محسوب می محدودیت  به  هاي  با توجه  شوند. همچنین 
موردمطا  تأثیر  اینکه جمعیت  بررسی  به  قادر  بودند،  مرد  لعه همگی 

توصیه   نویسندگان  بنابراین  نبودیم.  کار  انجام  توانایی  بر  جنسیت 
تري طراحی و اجرا گردد تا سایر عوامل  کنند که مطالعات جامع می 

هاي مؤثري در جهت  مؤثر بر توانایی انجام کار شناسایی شده و گام 
بهب  راستاي  در  کار  محیط  شرایط  افزایش  ارتقاي  و  افراد  توانایی  ود 

 .وري برداشته شود بهره 
 

 گیري نتیجه 

به  که  شد  مشخص  پژوهش  این  نتایج  اساس  کلی  بر  طور 
آتشنشان  کار  وضعیت  انجام  توانایی  لحاظ  از  موردبررسی  هاي 

مطلوب بوده و از مقدار موردنظر مربوط به اکثر مشاغل باالتر بود. با  
کار با شاخص  ارتباطی که بین سن و سابقه این حال با توجه به  

که   شود  توجه  نکته  این  به  است  الزم  مشاهده شد،  کار  توانایی 
طلبد که از  کاري باال، می کاهش توانایی در افراد مسن و با سابقه 

تر این شغل استفاده شده و همچنین  این افراد در وظایف نسبتًا ساده 
ر ارتقاي سطح توانایی  با توجه به تأثیر مثبتی که ورزش کردن ب 

تشویق   جهت  در  تدابیري  است  الزم  دارد،  کار  انجام  براي  افراد 
 . تر کارکنان به ورزش منظم در طول هفته اندیشیده شود بیش 
 

 تقدیر و تشکر 

جناب  از  مقاله  این  فضلی،  آقاينویسندگان  بابک  مهندس 
هیئت محترم  حرفهعضو  بهداشت  گروه  دانشکدة  علمی  اي 

راهنماییبهداشت   بابت  و  زاهدان  تشکر  ارزشمندشان  هاي 
می پرسنل قدردانی  همکاري  حسن  از  همچنین  نمایند. 

علی زاهدان،  شهر  آتشنشانی  الخصوص زحمتکش 
و  آقايجناب تقدیر  عملیات،  محترم  معاون  شاقوزهی،  حمید 

 . آیدعمل میتشکر به
 

 نویسندگان   سهم 

  تدوین  و  طراحی  را  مطالعه  آبادي،حبیب  شمیهاراحله  
  کمک   شهنوازي  سیاوش  و  محمودي  حسینمحمد.  است  نموده

 نیه ها و  رحمانی رامین. اندداشته  اطالعات آوريجمع  در مؤثري
 همچنین   و  داده  انجام  را  اطالعات  تحلیلوتجزیه   یوسفی

  همۀ  ضمن،   در.  اند نموده  تهیه  را  مقاله   اولیۀ  نویس پیش
 مسئولیت   و   نموده  مطالعه  را  مقاله  نهایی   نسخۀ  نویسندگان

 . اندپذیرفته  را پژوهش
 

 تعارض منافع 

 .ندارد
 

 منابع مالی 

 .  ندارد
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