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چکیده
مقدمــه: خســتگی مرتبــط بــا کار یکــی از عوامــل ایجــاد نگرانــی حتــی در بســیاری از کشــورهای صنعتــی اســت. 
یکــی از مهمتریــن شــرایط تاثیرگــذار بــر وضعیــت جســمی و روحــی کارکنــان، میــزان توانایــی فــرد در بازیابــی 
ــار کاری می تواننــد باعــث ایجــاد  ــد ب از خســتگی و اســترس بعــد از اتمــام کار می باشــد. عوامــل مختلفــی مانن
خســتگی شــوند. هــدف ایــن مطالعــه کاربــرد مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی بــرای بررســی بــار کاری کارگــران معــدن 

ــا متغییرهــای زمینــه ای می باشــد. و رابطــه آن ب
ــزار جمــع آوری  ــد. اب ــرار گرفتن ــورد مطالعــه ق ــک معــدن بصــورت مقطعــی م ــر از کارگــران ی روش کار: 80 نف
ــا یــازده ســؤال  ــد. ایــن مقیــاس ب ــه بازیابــی بودن داده هــا پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک و مقیــاس نیــاز ب
دو جوابــی میــزان بــار کاری کارگــران را مــورد بررســی قــرار داد. میانگیــن، انحــراف معیــار و آزمون هــای آنالیــز 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــا م ــاری داده ه ــز آم ــه منظــور آنالی ــب همبســتگی پیرســون ب ــه و ضری ــک طرف ــس ی واریان

گرفتنــد.
يافته هــا: میانگیــن میــزان نیــاز بــه بازیابــی کارگــران )23/93( 55/22 بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنــده بــار 
ــد. از بیــن متغییــر هــای  ــاال بودن ــار کاری ب ــراد مــورد مطالعــه دارای ب ــاالی آنهاســت. 58/7% اف کاری نســبتاً ب
دموگرافیــک، تنهــا وزن افــراد بــا امتیــاز مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی رابطــه معنــی دار داشــت )P-value برابــر بــا 

.)0/043
ــا توجــه بــه نیــاز بــه بازیابــی نســبتاً زیــاد در کارگــران مــورد مطالعــه، راهکارهایــی جهــت  نتیجــه گیــری: ب
کاهــش میــزان بــار کاری از جملــه اســتفاده از چرخه هــای کار اســتراحت، انجــام دادن کارهــای ســنگین بصــورت 
گروهــی و ایجــاد شــرایط الزم بــرای بازیابــی مناســب و کافــی بعــد از کار می توانــد باعــث افزایــش ســطح ســالمتی 

کارگــران شــود.
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مجله ارگونومی

مقدمه
ــی در  ــاد نگران ــل ایج ــی از عوام ــه یک ــا کار ب ــط ب ــتگی مرتب خس
بســیاری از کشــورهای صنعتــی تبدیــل شــده اســت ]1[. ایــن 
خســتگی ناشــی از تمــاس بــا دشــواری های ذهنــی و جســمی بــوده 
]2[ و عوامــل مختلفــی ماننــد بــار کاری بــاال، کار طوالنــی مــدت و 
ــتگی  ــده خس ــاد کنن ــوده و ایج ــترس زا ب ــر اس ــاعات کاری متغیی س
ــد  ــد هلن ــا مانن ــه اروپ ــوزه اتحادی ــورهای ح ــند ]3[. در کش می باش

و همچنیــن کشــورهای توســعه یافتــه دیگــر ماننــد ایــاالت متحــده، 
ــاالی  ــار کاری ب ــل ب ــه دلی ــران ب ــد کارگ ــادا، 40 درص ــوئد و کان س
روزانــه خســتگی قابــل توجهــی را تجربــه می کننــد کــه گاهــی ایــن 
میــزان بــه 60 درصــد هــم می رســد ]1, 4[. خســتگی ناشــی از کار 
بــر بهــره وری، ایمنــی و رفــاه کارگــران تأثیــر منفــی داشــته و اگــر 
تبدیــل بــه خســتگی مزمــن شــود، باعث ایجــاد اثــرات ناســازگارانه ای 
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ــزه کاری  ــز و انگی ــش تمرک ــد، کاه ــای کاری ناکارام ــون الگوه چ
خواهــد شــد ]1[. هنــگام انجــام کار، افــراد منابــع انــرژی جســمی و 
ذهنــی خــود را مصــرف کــرده ]5[ و بــرای جایگزیــن کــردن ذخایــر 
ــل اســترس زا و  ــی و آســودگی از عوام ــه بازیاب ــاز ب ــی شــده نی خال

ــد ]6[. خســته کننــده را دارن
یکــی از مهمتریــن شــرایط تاثیرگــذار بــر وضعیــت جســمی و روحــی 
کارکنــان، میــزان توانایــی فــرد در بازیابــی از خســتگی و اســترس بعد 
از اتمــام کار می باشــد ]3, 4[. بازیابــی )recovery( بــه عنــوان دوره 
ــه ســطح عــادی عملکــرد  ــرای رســیدن ب زمانــی مــورد نیــاز فــرد ب
ــود  ــف می ش ــترس زا تعری ــل اس ــا عام ــه ب ــان مواجه ــس از پای پ
]3, 7[. بعضــی از بازیابی هــا در محــل کار هنــگام اســتراحت در 
ــان  ــد از پای ــا بع ــب آنه ــی غال ــه ول ــورت گرفت ــام ص ــل کار انج مح
شــیفت کاری شــروع شــده و تــا ابتــدای شــیفت بعــدی ادامــه دارنــد 
ــی در مــدل تــالش- بهبــودی میجمــن  ــه بازیاب ــاز ب ]1[. مفهــوم نی
)Meijman( و همــکاران مطــرح گردیــده اســت. در ایــن مــدل، بــر 
ــل می شــود،  ــر وی تحمی ــه ب ــرد و کاری ک ــالش ف ــزان ت اســاس می
ــل از  ــه شــرایط قب ــودی و بازگشــت ب ــی جهــت بهب ــک دوره زمان ی
ــی کار و  ــاعات انتهای ــاز در س ــن نی ــاز اســت. ای ــورد نی ــام کار م انج

ــد ]8[. ــد از شــروع کار خــود را نشــان می ده ــه بع ــاعات اولی س
هنگامــی کــه فــرد نیــاز بــه اســتراحت و بازیابــی را در خــود حــس 
ــدن،  ــاس تر ش ــی، حس ــار تحمیل ــه ب ــون اضاف ــی چ ــد، حاالت می کن
ــدان  ــرد و فق ــطح عملک ــش س ــاع، کاه ــه دوری از اجتم ــل ب تمای
انــرژی الزم بــرای انجــام کار بــر وی حاکــم می شــود ]8[. عــالوه بــر 
ایــن مــوارد، خســتگی ذهنــی و کاهــش انگیــزه در فــرد بــه وجــود 
ــیدن وی  ــرد و رس ــودی ف ــکین و بهب ــکان تس ــر ام ــد ]6[. اگ می آی
ــر  ــد، کارگ ــام کار نباش ــل از انج ــی قب ــمی و ذهن ــرایط جس ــه ش ب
ــای  ــده از روزه ــته ش ــی انباش ــه بازیاب ــاز ب ــا نی ــود را ب روز کاری خ
قبــل آغــاز می کنــد کــه باعــث تحمیــل اســترس بیشــتر بــه فــرد در 
ــرور  ــه م ــن اســترس های تجمعــی ب انجــام کار خواهــد شــد ]8[. ای
زمــان باعــث احســاس خســتگی بیشــتر، کاهــش بهــره وری، ایمنــی، 
ســطح رفــاه و آســایش شــده و نگرانی هایــی در رابطــه بــا ســالمتی 

ــد ]9[. ــاد می کن ــرد ایج ف
ــاری  ــی )need for recovery scale( معی ــه بازیاب ــاز ب ــاس نی مقی
ــت ]2[.  ــغلی اس ــای ش ــک فاکتوره ــخیص ریس ــرای تش ــب ب مناس
درحقیقــت ایــن مقیــاس بعنــوان تابعــی از ویژگی هــای کاری ماننــد 
نــوع کار، بــار کاری، فشــار کار، کنتــرل فــردی و ســاعات کار واقعــی 
ــم در  ــاس مه ــک مقی ــی ی ــه بازیاب ــاز ب ــاس نی ــد ]6[. مقی می باش
ــی  ــی کارگــر را ارزیاب ــوده و کیفیــت زمــان بازیاب زمینــه خســتگی ب
ــه  می کنــد. ایــن ســنجه روانــی دارای حساســیت مناســب نســبت ب
تغییــرات بــوده و قابلیــت اطمینــان باالیــی دارد ]10[. ایــن مقیــاس 
اثــرات کوتــاه مــدت یــک روز کاری را معرفــی کــرده و بصــورت نیــاز 

بــه رمــق یافتــن و آســایش از تالش هــای کاری می باشــد ]4[. 
ــرو را  ــد از اعمــال نی ــر بع ــاس دشــواری های کارگ ــن مقی بعــالوه، ای
ــراد  ــرای پایــش ســالمت اف ــزار مناســبی ب کمــی ســازی کــرده و اب

.]10[ می باشــد 
مطالعــات انجــام شــده بــا اســتفاده از ایــن شــاخص نشــان می دهنــد 
ــوادث  ــاالی ح ــیوع ب ــا ش ــاس، ب ــن مقی ــر ای ــودن مقادی ــاال ب ــه ب ک
ــتقیم دارد ]2[.  ــه مس ــالمتی رابط ــا س ــط ب ــکالت مرتب کاری و مش
ــث  ــد باع ــان می توان ــی در کارکن ــه بازیاب ــاز ب ــاس نی ــش مقی افزای
افزایــش زودرس فشــار خــون، مشــکالت کاری، خســتگی، غیبــت از 
کار، شــکایات ذهنــی مربــوط بــه ســالمتی و فرســودگی شــغلی شــود 
]4[. اســلویتر و همــکاران نیــز اظهــار داشــتند کــه ایــن مقیــاس بــا 
ــی  ــش بین ــرای پی ــد ب ــته و می توان ــه داش ــواری های کاری رابط دش
شــکایات شــغلی بــه کار رود ]9[. موهــرن و همــکاران در رابطــه بــا 
ــی انجــام داده و رابطــه  ــه اســتراحت مطالعات ــاز ب ــزان نی ســن و می

ــد ]5[. ایــن دو مــورد را مســتقیم و خطــی گــزارش کردن
ــته اســت،  ــواری شــهرت داش ــه دش ــاز ب ــه از دیرب ــادن ک کار در مع
بــار کاری زیــادی را طلبیــده و از جملــه طاقــت فرســا تریــن 
مشــاغل می باشــد ]11[. ایــن نیازهــای کاری بــاال می تواننــد اثــرات 
ــه  ــدف مطالع ــند ]2[. ه ــته باش ــر داش ــالمت کارگ ــر س ــی ب نامطوب
ــار کاری  ــرای بررســی ب ــی ب ــه بازیاب ــاز ب ــاس نی ــرد مقی حاضــر کارب
کارگــران معــدن و بررســی رابطــه آن بــا متغییرهــای زمینــه ای بــود.

روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی بصــورت تمــام شــماری در ســال 1394 روی 
ــار  ــت. معی ــزی صــورت گرف ــتان مرک ــادن اس ــی از مع ــران یک کارگ
ــه مطالعــه داشــتن حداقــل یــک ســال ســابقه کار، نداشــتن  ورود ب
بیماری هــای زمینــه ای و نداشــتن شــغل دوم بــود. بــا در نظــر 
گرفتــن ایــن معیارهــا، 22 نفــر از مطالعــه خــارج شــده و درنهایــت 
ــورد  ــد م ــرد بودن ــی م ــه همگ ــدن ک ــن مع ــنل ای ــر از پرس 80 نف
ــد  ــام می ش ــدن در روز انج ــن مع ــد. کار در ای ــرار گرفتن ــه ق مطالع
ــط  ــد. متوس ــت کار نبودن ــه نوب ــورد مطالع ــراد م ــک از اف ــچ ی و هی
ســاعات کاری معمــول بــرای همــه کارگــران 8 ســاعت در روز بــود.
از دو  بــا اســتفاده   جمــع آوری اطالعــات در مطالعــه حاضــر 
ــات  ــه اطالع ــوط ب ــنامه اول مرب ــت. پرسش ــورت گرف ــنامه ص پرسش
ــود. ایــن پرسشــنامه مــوارد ســن، ســابقه کار،  جمعیــت شــناختی ب
ــالت  ــات و ســطح تحصی ــل، مصــرف دخانی ــت تأه ــد، وزن، وضعی ق
ــرای بررســی  افــراد را مــورد ســوال قــرار داد. پرسشــنامه دوم کــه ب
ــتراحت  ــه اس ــراد ب ــاز اف ــزان نی ــغلی و می ــتگی ش ــار کاری، خس ب
اســتفاده گردیــد، پرسشــنامه "مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی" بــود. ایــن 
ــده  ــکیل ش ــر تش ــه/ خی ــخ بل ــا پاس ــارت ب ــازده عب ــنامه از ی پرسش
ــورد  ــته م ــات گذش ــی آن در مطالع ــی و پایای ــه روای ــدول 1( ک )ج
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تأییــد قــرار گرفتــه اســت ]8[. بعــالوه، وان در اســتار و همــکاران در 
مطالعــه خــود ضریــب الفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس را 0/85 بدســت 
ــرد  ــی در کارب ــی و پایای ــرای بررســی روای ــن حــال، ب ــا ای ــد. ب آوردن
ــدداً  ــاخص ها مج ــن ش ــدن، ای ــران مع ــن کارگ ــنامه بی ــن پرسش ای

ارزیابــی گردیــد.
بــرای بررســی روایــی پرسشــنامه ابتــدا ســؤاالت بــه فارســی 
ــان  ــه زب ــدداً ب ــن مج ــط متخصصی ــپس توس ــده و س ــه ش ترجم
انگلیســی ترجمــه شــد. روایــی صــوری و محتوایــی بــا نظــر 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی م ــان ارگونوم ــن از متخصص ــش ت ش
ــن الزم  ــوم ســؤاالت، مت ــق مفه ــل و تطاب ــا هماهنگــی کام ــاً ب نهایت
ــای  ــن آیتم ه ــی بی ــازگاری درون ــی س ــرای بررس ــد. ب ــه گردی تهی
پرسشــنامه، از فرمــول کــودر ریچاردســون 20 )مناســب بــرای 
ــت  ــزان آن 0/719 بدس ــد و می ــتفاده ش ــه ای( اس ــؤاالت دو گزین س
ــول آیتم هــای  ــل قب ــی قاب ــده ســازگاری درون ــه نشــان دهن ــد ک آم
ــی پرسشــنامه، ســؤاالت آن  پرسشــنامه اســت. جهــت بررســی پایای
 ᵨ بــه فاصلــه ده روز بیــن 15 کارگــر توزیــع گردیــد. نهایتــاً، میــزان
بعــد از آزمــون – بــاز آزمــون در بررســی همبســتگی امتیــازات، بــرای 

ــد. ــت آم ــنامه 0/822 بدس ــن پرسش ای
مقیــاس ســنجش ایــن پرسشــنامه 11 ســوالی بــه ایــن صــورت اســت 
ــق  ــه 9/09 نمــره تعل ــه ازای هــر پاســخ بل ــرای هــر ســؤال، ب کــه ب
می گیــرد. گســتره امتیــازات مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی از 0 تــا 100 
می باشــد. اگــر تعــداد پاســخ های "بلــه" از چهــار عــدد بیشــتر 
ــن اســت  ــده ای ــر(، نشــان دهن ــاز 45/45 و باالت ــی امتی باشــد )یعن
ــه اســتراحت  ــار کاری باالیــی را متحمــل شــده و نیــاز ب کــه فــرد ب
 kiss, the meester de در وی بــاال می باشــد. )بــا توجــه بــه معیــار

.]8[  )Braeckman
ــزار SPSS نســخه 16  ــرم اف ــا اســتفاده از ن آنالیــز آمــاری داده هــا ب
ــرای  ــار ب ــراف معی ــن و انح ــاخص های میانگی ــت. ش ــورت گرف ص
ــرار گرفتنــد.  ــی مــورد اســتفاده ق ــه بازیاب ــاز ب ــازات نی گــزارش امتی
بــا توجــه بــه نرمــال بــودن توزیــع داده هــا بــا بررســی نتایــج آزمــون 
ــرای  ــون ب ــتگی پیرس ــب همبس ــمیرنوف، از ضری ــروف اس کولموگ
ــا ســن و ســابقه کار، و  ــراد ب ــار کاری در اف بررســی رابطــه میــزان ب
آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه بــرای بررســی رابطــه شــاخص 
تــوده بدنــی )BMI( و ســطح تحصیــالت بــا بــار کاری اســتفاده شــد. 
ســطح معنــی داری اختــالف امتیــازات 0/05 در نظــر گرفتــه شــد.
کلیــه مالحظــات اخالقــی در ایــن مطالعــه مــورد توجــه قــرار 
ــل  ــه تکمی ــدام ب ــه اق ــل و آگاهان ــت کام ــا رضای ــان ب ــت. کارکن گرف
ــه  ــا محرمان ــات آنه ــه اطالع ــن کلی ــرده و همچنی ــنامه ها ک پرسش

ــد. ــی مان باق

یافته ها
ــا )8/71(  ــر ب ــه ترتیــب براب میانگیــن ســن و ســابقه کار کارگــران ب
35/57 و )6/36( 6/69 ســال بدســت آمــد کــه نشــان می دهــد 
ــالت  ــطح تحصی ــد. س ــوان بودن ــاً ج ــه تقریب ــورد مطالع ــت م جمعی
ــناختی  ــت ش ــات جمعی ــا پرسشــنامه اطالع ــه ب ــورد مطالع ــراد م اف
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج آن در جــدول 2 آورده شــده 
ــت )%62/5  ــده، اکثری ــل ش ــات حاص ــه اطالع ــه ب ــا توج ــت. ب اس
از افــراد مــورد مطالعــه( دارای ســطح تحصیــالت زیــر دیپلــم 
ــل و  ــه متأه ــورد مطالع ــراد م ــر( اف ــد )60 نف ــند. 75 درص می باش

ــد. ــرد بودن ــران مج ــه کارگ بقی

جدول 1: عبارت های مورد بررسی مقیاس نیاز به بازیابی

سؤاالت

1- بعد از پایان روز کاری، استراحت کردن برایم دشوار است

2- در ساعات انتهایی روز کاری، احساس خستگی و کوفتگی می کنم

3- بعد از پایان روز کاری، احساس خستگی زیادی دارم

4- تنها بعد از صرف وعده غذایی شام، خستگی کمتری حس می کنم

5- در روز تعطیل هنوز احساس خستگی می کنم

6- بعد از کار، وقت آزاد کمی دارم

7- زمانی که از سر کار به خانه برمیگردم، نمی توانم هیچ عالقه ای به اطرافیانم نشان دهم

8- بعد از اتمام کار، به بیشتر از یک ساعت زمان نیاز دارم تا سر حال شوم

9- زمانی که از سر کار به خانه برمیگردم، نیاز دارم برای مدتی به تنهایی در آرامش باشم

10- اغلب بعد از کار، به اندازه ای خسته هستم که نمی توانم در فعالیت های دیگر شرکت کنم

11- احساس خستگی در اواخر ساعات کاری، مانع می شود از این که کارهایم را به خوبی انجام دهم
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ــا در  ــز ب ــه نی ــورد مطالع ــران م ــی )BMI( کارگ ــوده بدن شــاخص ت
ــج آن در  ــه نتای ــد ک ــبه ش ــراد محاس ــد و وزن اف ــتن ق ــار داش اختی
جــدول 3 آمــده اســت. میانگیــن کل BMI بــرای کارگــران )4/01( 

ــد. 25/77 بدســت آم

جدول 2: سطح تحصیالت کارگران مورد مطالع

تعداد )درصد(سطح تحصیالت

50 )62/5(زير ديپلم

16 )20(ديپلم

5 )6/25(فوق ديپلم

9 )11/25(لیسانس و باالتر

جــدول 3: شــاخص تــوده بدنــی کارگــران مــورد مطالعــه )طبــق طبقــه 
بنــدی ســازمان جهانــی بهداشــت(

تعداد )درصد(شاخص توده بدنی

2 )2/5(16-18/5 )الغر(

40 )50(18/5-25 )متناسب(

26 )32/5(25-30 )اضافه وزن(

9 )11/3(30-35 )چاق(

3 )3/7(بیشتر از 35 )خیلی چاق(

در بررســی امتیــازات مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی، مشــخص شــد کــه 
ــا )23/93( 55/22  ــر ب ــران براب ــن کارگ ــاس بی ــن مقی ــن ای میانگی
ــت.  ــران اس ــاال در کارگ ــبتاً ب ــار کاری نس ــر ب ــه بیانگ ــد ک می باش
ــه بیــش از پنــج ســؤال پاســخ  همچنیــن در بررســی افــرادی کــه ب
ــار  ــه معی ــه ب ــا توج ــر ب ــاز 45/45 و باالت ــد )امتی ــت داده بودن مثب
ــه 47  ــد ک ــخص گردی kiss, the meester de Braeckman(. مش
نفــر )58/7%( از کارگــران متحمــل بــار کاری بــاال بــوده و 33 نفــر 
ــر  ــی دقیق ت ــتند. در بررس ــن داش ــار کاری پایی ــراد ب )42/3%( از اف
پاســخ های کارگــران مــورد مطالعــه بــه عبــارات پرسشــنامه، 
ــد از  ــارت "بع ــرای عب ــه ب ــخ بل ــترین پاس ــه بیش ــد ک ــخص ش مش
ــا ســر  ــاج دارم ت ــان احتی ــک ســاعت زم ــه بیشــتر از ی اتمــام کار، ب
حــال شــوم" بــوده )75 درصــد( و کمتریــن پاســخ بلــه بــرای عبــارت 
ــچ  ــم هی ــردم، نمی توان ــه برمیگ ــه خان ــر کار ب ــه از س ــی ک " زمان

ــد(. ــود )67/5 درص ــم" ب ــان ده ــم نش ــه اطرافیان ــه ای ب عالق
بــرای بررســی رابطــه بیــن مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی و متغییرهــای 
ــن  ــد. بی ــتفاده گردی ــی اس ــار تحلیل ــای آم ــک، از آزمون ه دموگرافی
ســن و ســابقه کاری افــراد و درصــد بــار کاری بــا اســتفاده از ضریــب 
ــه ترتیــب  همبســتگی پیرســون رابطــه معنــی داری یافــت نشــد )ب
ــا  ــز ب ــی نی ــوده بدن ــاخص ت ــا 0/72 و 0/84(. ش ــر ب P-value براب

میــزان نیــاز بــه بازیابــی رابطــه معنــی داری نداشــت )P-value برابــر 
بــا 0/87(. همچنیــن بیــن ســطح تحصیــالت کارگــران و میــزان نیــاز 
بــه بازیابــی ایشــان رابطــه معنــی داری یافــت نشــد. میانگیــن امتیــاز 
مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی گــزارش شــده در افــراد دارای تحصیــالت 
زیــر دیپلــم برابــر بــا 53/62%، دیپلــم 61/35%، فــوق دیپلــم 
47/36% و افــراد دارای تحصیــالت لیســانس و باالتــر %57/57 
بــود. از بیــن کلیــه متغییرهــای مــورد بررســی، تنهــا بیــن وزن افــراد 
 P-value( مــورد مطالعــه بــا مقیــاس رابطــه معنــی داری یافــت شــد
برابــر بــا 0/043(، همچنیــن ضریــب همبســتگی پیرســون برابــر بــا 
0/210 بــود کــه نشــان دهنــده رابطــه مثبــت جزئــی ایــن دو متغییــر 

ــد. ــر می باش ــا یکدیگ ب

بحث
هــدف مطالعــه حاضــر، انــدازه گیــری بــار کاری و خســتگی حــاد بــا 
اســتفاده از مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی در کارگــران معــدن بــود. نتایــج 
ایــن مطالعــه نشــان داد میــزان نیــاز بــه بازیابــی در کارگــران مــورد 
ــار کاری  ــران ب ــوده و بیــش از نیمــی از کارگ ــاال ب ــه نســبتاً ب مطالع

باالیــی داشــتند.
ــی را اعــالم  ــه بازیاب ــاز ب ــراد مــورد مطالعــه، درصــدی از نی ــه اف کلی
ــا صفــر  ــر ب کردنــد و بــرای هیــچ یــک از کارگــران ایــن میــزان براب
نبــود. در ایــن مطالعــه میانگیــن امتیــاز مقیــاس نیــاز به بازیابــی برای 
ــه مطالعــات  کارگــران معــدن 55/22% بدســت آمــد کــه نســبت ب
ــود.  قبلــی انجــام شــده روی جمعیت هــای کاری گوناگــون بیشــتر ب
نیکــول و همــکاران ]3[ در بررســی کارگــران نمــره 38/13%، فــان 
ــرن  ــره 33/2%، موه ــدان اداری نم ــه کارمن در اســتار ]4[ در مطالع
ــوون  ــران روزکار 35/97%، ولده ــه کارگ ــکاران ]5[ در مطالع و هم
و همــکار ]8[ در مطالعــه روی کارگــران 27/5% و دی کــرون و 
همــکاران ]10[ در مطالعــه روی پرســتاران و راننــدگان نمــره %26 
ــی و  ــد. موریگوچ ــت آوردن ــی را بدس ــه بازیاب ــاز ب ــاس نی ــرای مقی ب
ــه ایــن نتیجــه  همــکاران در مطالعــه خــود روی کارگــران صنایــع ب
رســیدند کــه محــل کاری کــه شــرایط نامناســب محیطــی نامناســب 
داشــته باشــد، میانگیــن امتیــاز نیــاز بــه بازیابــی بیشــتری دارد ]2[. 
بــا توجــه بــه دشــواری ها و شــرایط محیطــی نامناســبتر نســبت بــه 
ــران  ــه کارگ ــین ک ــات پیش ــی در مطالع ــورد بررس ــای م جمعیت ه
ــد کار فیزیکــی  ــد )مانن ــا آن مواجــه بودن ــه ب ــن مطالع معــدن در ای
ســخت، گرمــای زیــاد، نیــاز بــه اســتفاده بیشــتر از قــوای جســمانی(، 
ــه  ــد توجی ــط کار می توان ــی محی ــن ویژگ ــه ای ــت ک ــوان گف می ت

مناســبی بــرای نیــاز بــه بازیابــی بیشــتر در ایــن مطالعــه باشــد.
در ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد کــه 57/7% از افــراد مــورد 
ــراد  ــد از اف ــن درص ــند. ای ــاال می باش ــار کاری ب ــل ب ــه متحم مطالع
نیــز در مقایســه بــا مطالعــات انجــام شــده روی کارگــران و کارکنــان 
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اداری ]4, 5[ کــه در آنهــا هــر دو 22 درصــد از افــراد دارای بــار کاری 
بــاال بودنــد میزانــی قابــل توجــه را نشــان می دهــد. بــر اســاس مــدل 
تــالش- بازیابــی میجمــن، اثــر اضافــه بــار روی کارگــر، هــم بوســیله 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــخصیتی تح ــای ش ــم ویژگی ه ــای کار و ه ویژگی ه

می گیــرد ]2[.
ــه بازیابــی رابطــه معنــی داری  در ایــن مطالعــه بیــن ســن و نیــاز ب
ــی و  ــق موریگوچ ــا تحقی ــه ب ــن مطالع ــج ای ــد. نتای ــاهده نش مش
همــکاران کــه اظهــار داشــتند کارگــران بــا ســن باالتــر نســبت بــه 
کارگــران جوان تــر تمایــل بیشــتری بــه دادن پاســخ بلــه بــه ســؤاالت 
ایــن پرسشــنامه دارنــد، امــا رابطــه معنــی داری بیــن ســن افــراد و 
ــن  ــا ای ــی دارد. ام ــدارد، همخوان ــود ن ــی وج ــه بازیاب ــاز ب ــزان نی می
ــا مطالعــات دیگــر انجــام شــده کــه رابطــه ســن و میــزان  نتیجــه ب
ــی نداشــت  ــد، همخوان ــی را معنــی دار بدســت آوردن ــه بازیاب ــاز ب نی
ــرای بررســی  ]4, 5[. طبــق مطالعــه موهــرن و همــکار، دو شــرط ب
ــود دارد.  ــتراحت وج ــه اس ــاز ب ــاس نی ــا مقی ــن ب ــه س ــح رابط صحی
ــای  ــی، ویژگی ه ــا ســن می بایســت ســبک زندگ ــه در رابطــه ب اینک
دموگرافیــک، ویژگــی هــاس شــخصیتی نیــز مــورد توجــه قــرار گیرند 
و همچنیــن بهتــر اســت افــراد روزکار بــا نوبــت کاران جداگانــه مــورد 
ــاعات کاری  ــر س ــه کاری متغیی ــرا برنام ــد زی ــرار گیرن ــی ق بررس
ــد  ــل کن ــی را مخت ــه بازیاب ــاز ب ــزان نی ــد رابطــه ســن و می می توانن
ــراد  ــی در اف ــه بازیاب ــاز ب ــه نی ــتند ک ــار داش ــکار اظه ــرن و هم موه
ــامل  ــه ش ــد ک ــش می یاب ــل کاه ــه دلی ــه س ــال، ب ــر از 55 س باالت
اضافــه کاری کمتــر و ســطح توقعــات پایینتــر از آنهــا، کمتــر شــدن 
ــطه  ــه واس ــرایط ب ــا ش ــدن ب ــار آم ــواده و کن ــا خان ــای کار ب تضاده

ــد ]5[. ــه بیشــتر بودن ــارت و تجرب مه
ــه  ــر رابط ــه حاض ــراد در مطالع ــالت اف ــطح تحصی ــا س ــه ب در رابط
معنــی داری بــا میــزان نیــاز بــه بازیابــی بدســت نیامــد. بــه ترتیــب 
افــراد دارای تحصیــالت دیپلــم بیشــترین میــزان نیــاز بــه بازیابــی را 
اعــالم نمودنــد. بعــد از ایــن افــراد، کارگــران دارای تحصیــالت زیــر 
دیپلــم، لیســانس و باالتــر و فــوق دیپلــم در رتبه هــای بعــدی قــرار 
گرفتنــد کــه بــا نتایــج مطالعــه نیکــول و همــکاران کــه بیــن ســطح 
ــد،  ــت آوردن ــی دار بدس ــه معن ــی رابط ــه بازیاب ــاز ب ــالت و نی تحصی
ــراد دارای  ــن محققیــن اظهــار داشــتند کــه اف مطابقــت نداشــت. ای
ســطح تحصیــالت پایینتــر تمایــل بیشــتری بــه گرفتــن نمــره باالتــر 

ــد ]3[. در ایــن مقیــاس دارن
ــی  ــوده بدن ــاخص ت ــی و ش ــه بازیاب ــاز ب ــن نی ــه بی ــن مطالع در ای
ــد. هرچــه شــاخص  ــی داری بدســت نیام ــراد رابطــه معن )BMI( اف
ایــن نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات پیشــین انجــام شــده ]4[ مطابقــت 
نــدارد. امــا بیــن وزن افــراد مــورد مطالعــه و نیــاز بــه بازیابــی رابطــه 

معنــی داری بدســت آمــد کــه نشــان می دهــد افــراد چاق تــر زودتــر 
خســته شــده و نیــاز بــه اســتراحت و بازیابــی بیشــتری دارنــد.

ــه بازیابــی بــرای  مزیــت تحقیــق حاضــر اســتفاده از مقیــاس نیــاز ب
بررســی بــار کاری بــود. بــا توجــه بــه ســطح ســواد پاییــن بســیاری 
ــه/ ــی بل ــه، اســتفاده از پاســخ های دو جواب ــورد مطالع ــران م از کارگ
ــان و صحــت پاســخ  ــه درک بیشــتر کارکن ــا، ب ــرای عبارت ه ــر ب خی
ــن  ــن مقیــاس در ای ــل اســتفاده از ای دهــی آنهــا کمــک کــرد. دالی
مطالعــه معرفــی نســخه فارســی آن پــس از بررســی روایــی و پایایــی، 
حساســیت بــاالی آن نســبت بــه تغییــرات، انــدازه گیــری خســتگی 
حــاد در پایــان روز کاری، کاربــرد آســان آن در جمعیت هــای کاری، 
کوتــاه بــودن آن، توانایــی در اولویــت بنــدی مداخــالت ارگونومیــک 
ــد  ــر بودن ــر کارگ ــی ب ــار تحمیل ــه ب ــی بررســی شــرایط اضاف و توانای
]2, 8[. مقیــاس نیــاز بــه بازیابــی کــه کیفیــت روان ســنجی باالیــی 
ــی دار دارد ]9[.  ــه معن ــی کار رابط ــای روان ــا نیازه ــته ]8[ و ب داش
ــنامه های  ــا پرسش ــی ب ــتگی باالی ــاس همبس ــن مقی ــن ای همچنی
ــی دارا می باشــد ]8[. ــاس خســتگی عاطف فرســودگی شــغلی و مقی

محدودیــت ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه روزکار بــودن 
ــه  ــودن کلی ــرد ب ــابه، م ــاعات کاری مش ــتن س ــراد، داش ــه اف هم
کارگــران و حــذف افــراد دارای بیماری هــای زمینــه ای، اثــرات نوبــت 
کاری، جنســیت، ســاعات کاری و بیمــاری زمینــه ای بــر میــزان نیــاز 

ــه بازیابــی قابــل بررســی نبودنــد. ب
هیچگونه تضاد در منافع در این تحقیق وجود نداشت.

نتیجه گیری
ایــن مطالعــه نشــان داد میــزان نیــاز بــه بازیابــی در کارگــران معــدن 
نســبتاً بــاال بــوده و بیــش از نیمــی از کارگــران بــار کاری باالیــی را 
ــار کاری،  ــزان ب ــد کاهــش می ــی مانن متحمــل می شــدند. راهکارهای
اســتفاده از چرخه هــای کار اســتراحت مناســب و ایجــاد شــرایط الزم 
بــرای بازیابــی مناســب و کافــی بعــد از کار می توانــد باعــث افزایــش 
ــتراحت،  ــه اس ــاز ب ــاس نی ــود. مقی ــران ش ــالمتی کارگ ــطح س س
ــت  ــتگی در جمعی ــخیص زودرس خس ــرای تش ــب ب ــاری مناس معی
ــختی های کار  ــا و س ــه نیازه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب کاری می باش
ــی  ــزار سنجش ــوان اب ــد بعن ــد، می توان ــه دارن ــاس رابط ــن مقی ــا ای ب
ــه فــرد و همچنیــن  پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از آســیب شــغل ب

ــکار رود. ــط کار ب ــک در محی مداخــالت ارگونومی

سپاسگزاری
محققیــن از کلیــه مســئولین و کارگــران معــدن کــه در ایــن مطالعــه 

همــکاری صمیمانــه داشــتند، کمــال تشــکر را دارنــد.
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Abstract
Introduction: Work-related fatigue is a source of concern, even in most industrialized 
countries. One of the most important factors influencing an employee’s physical and 
mental condition is the degree to which employees are able to recover from fatigue and 
stress after work. Factors such as workload can cause fatigue in workers. The aim of this 
study was using the need for recovery scale to assess workload in mine workers and its 
relationship with demographics.
Methods: In this cross-sectional study, 80 workers of a mine were surveyed. The data 
gathering tools used in this study were demographic characteristics questionnaire and the 
need for recovery scale. The scale assesses the workers workload with 11 two-optioned 
phrases. Mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient and ANOVA tests 
were used in order for data analysis.
Results: Mean (SD) score of the need for recovery scale was 55.22 (23.93), indicating 
moderately high workload in the workers. A total of 58.7% of workers experienced 
high levels of workload. Among the demographics, only body weight had a significant 
relationship with the need for recovery score (P value = 0.043).
Conclusions: Due to the relatively high need for recovery in the study population, 
solutions should be employed, such as reducing the workload, use of work-rest schedules, 
performing heavy tasks within teams, and providing conditions for proper and enough 
recovery after work, which can increase health conditions of workers.
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