بررسی تاثیرشاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت
پگاه گلستان
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چکیده
مقدمه :بر اساس مطالعات اخیر میزان چاقی ،اضافه وزن و کم تحرکی در بین افراد جامعه بویژه شاغلین در حال افزایش است
که می تواند بر بهرهوری و توانایی انجام کار کارکنان صنایع تاثیرگذار باشد ،این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شاخص توده
بدنی و ورزش بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه گلستان صورت گرفت.
روش ها :این مطالعه توصیفی –تحلیلی از نوع مقطعی بود و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی  906نفر از
شاغلین شرکت پگاه گلستان در سال  9311انجام شد .اطالعات دموگرافیک و شغلی با استفاده از پرسشنامه استاندارد شاخص
توانایی کار جمعآوری شد .همچنین شاخص توده بدنی افراد نیز بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ()WHO
اندازهگیری و دستهبدنی شد و سپس اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  29و آزمونهای تی تست،
آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین شاخص توده بدن ( )BMIدر این مطالعه  25/1± 3/9بدست آمد که در دسته سوم ( )25-21/1قرار میگیرد
و بیانگر وجود اضافه وزن در بین کارکنان این شرکت میباشد .میانگین شاخص توانایی کار در افراد مورد مطالعه
 11/12±5/53میباشد که مطابق با طبقهبندی نمره شاخص توانایی کار(  53/3 ، 35/3 ، 90/1 )WAIدرصد از افراد مورد مطالعه

نویسنده مسئول:

به ترتیب دارای توانایی کار متوسط ،خوب و عالی بودند .بین فعالیت ورزشی با شاخص  WAIارتباط معنا داری وجود

دکتر عارف فقیه
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء

داشت( .)p <0/009همچنین بین شاخص  BMIو شاخص توانایی کار رابطه معناداری مشاهده نگردید(.)p =0/395

هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی

نتیجهگیری :در این مطالعه میانگین شاخص توانایی کار همچون مطالعات دیگر در یک سطح قابل قبول قرار داشت (WAI

سالمت،

،پژوهشکده

سالمت

هرمزگان  ،بندرعباس ،ایران.
تلفن+19 63 33333335 :

>  .)33با توجه به میانگین سنی کارکنان ) (32/39 ±6/3که نشاندهنده جوان بودن افراد تحت مطالعه میباشد و وجود اضافه-

Aref_Faghih@Yahoo.com

وزن و کم تحرکی میتواند در آینده منجر به بروز بیماریهای مختلف و کاهش توانایی کاری و بازنشستگی پیش از موعد گردد.

پست الکترونیکی:

کلیدواژهها :شاخص توانایی کار ،شاخص توده بدنی ،فعالیت ورزشی

مقدمه:

 536میلیون نفر به چاقی دچار شوند .بر طبق برآوردهای اخیر

در طی چند دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی ،تغییر در عادات

بیش از  50درصد جمعیت بزرگسال ایران اضافه وزن داشته یا

غذایی و الگوی زندگی مردم ،اضافه وزن و چاقی در بین مردم

از چاقی رنج میبرند( .)3چاقی یا اضافه وزن کارکنان در محیط

جهان ،هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در

های کاری منجر به کاهش بهرهوری ،افزایش غیبتهای کاری و

حال توسعه در حال افزایش است( )2 ,9پیشبینی میشود که تا

بروز آسیبهای شغلی واختالالت اسکلتی و عضالنی در آنها

سال  2020میالدی  9/3میلیارد نفر از مردم دنیا به اضافه وزن و

میشود( .)1اضافه وزن و چاقی در بین کارکنان می تواند تحت
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دریافت مقاله95/2/11 :

پذیرش مقاله95/4/2 :
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(فیزیکی،ذهنی وفیزیکی –ذهنی) و غیره باشد( .)3 ,5مطالعه کیم و

کار بیانکننده میزان و کیفیت تعامل بین کار و کارگر میباشاد و

همکاران در سال  2093بر روی پرستاران زن کره ای یک رابطه

نباید به عنوان شاخص سالمتی تفسیر گاردد( .)93 ,95شااخص

معنادار مثبتی بین افزایش وزن و چاقی پرستاران با طول مدت

توانایی کار تحت تااثیر فاکتورهاا و عوامال متعاددی اسات ایان

نوبت کاری نشان داد()6همچنین نتایج یک مطالعه مروری در

عوامل می تواند فاردی  ،شاغلی ویاا مرباوط باه سابک زنادگی

رابطه با ارتباط اضافه وزن و چاقی بانوبت کاری بیانگر شیوع

کارکنان باشد( .)91-96مطالعه ایلمارینن و همکاران در طاول 99

بیشتر اضافه وزن و چاقی در بین افراد نوبت کار نسبت به افراد

سال بر روی  999نفر از شاغین مارد و زن باا کارهاای مشاابه

روز کار می باشد که می تواند بدلیل اختالل در مدت زمان خواب

نشان داد سن و نوع فعالیت کاری(فیزیکی ،ذهنی) رابطه معناداری

و تغذیه افراد نوبت کار باشد( .)9این درحالی است که افرادی که

با شاخص تواناایی کاار دارد ،چنانچاه باا افازایش سان در هار

نوبت کار هستند توانایی کاری پایین تری نیز دارندو افزایش سن

دوجنس نمره شاخص توانایی کار باه میازان معنااداری کااهش

در آنها می تواند ریسک کاهش توانایی کار را درآنها باالتر

یافت و همچنین توانایی انجام کار فیزیکی نیز کاهش معناداری را

ببرد(.)9

نشان داد( .)20تاثیر فعالیات بادنی و ورزش در اوقاات فراقات و

توانایی کار به عنوان توانایی یک فرد برای انجام شغل با توجه به

همچنین شاخص توده بدنی شاغلین بر شاخص توانایی کار نیز

شرایط ذهنی و فیزیکی و نیازهای شغل تعریف میشود(.)1

در بعضاای از مطالعااات مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات

ارزیابی صحیح تواناایی کاار کارکناان از نظار اقتصاادی بارای

مانندمطالعه ای که توسط غریبی و همکاران در سال  2093انجام

مدیران مهم بوده و بهبود آن یکی از راههای افازایش بهارهوری

شدو نتایج آن نشان داد شاخص  BMIباال و کام تحرکای مای

منابع در صنایع و سازمانهاا مایباشاد( .)90در ساالهای اخیار

تواند اثرات منفی بر نمره شاخص توانایی کار داشته باشد (.)99

افزایش توانایی کار به عناوان راهای بارای جلاوگیری از کااهش

با توجه به آنکه سالمت جسمانی شااغلین در تواناایی کاار آنهاا

توانایی ناشی از افزایش سان و بازنشساتگی زودرس شاناخته

موثر می باشد و چاقی و اضافه وزن و کام تحرکای باه عناوان

شااده اساات( .)99شاااخص توانااایی کااار( )WAIبااهصااورت

ریسک فاکتورهای شناخته شده در بروز بیمااری در افاراد مای

پرسشاانامهای بااهطااور گسااتردهای در بهداشاات حرفااهای و در

تواند منجر به افزایش ریسک ناتوانی کاری و بازنشستگی زودتر

تحقیقاتی که هدف آنها بررسی نیازهای کار و منابع و وضاعیت

از موعد کارکنان شود( ،)29همچنین باا در نظار گارفتن فروانای

بهداشتی کارگران است ،استفاده میگردد .این پرسشنامه شاامل

افرادی که با توجه به نیاز به تولید شبانه روزی محصول توسط

هفت قسمت بوده و با ارائه تصویری چند جانبه شاامل ساالمت

کارخانه ها مجبور به کار درشیفت های عصر و شب می باشند،

کارکنان ،تعداد بیماریها ،اختالالت کار ،غیبت از کار ،قابلیات هاای

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر شاخص توده بادنی و فعالیتهاای

فردی و فاکتورهای مرتبط با کار توانایی فرد را ماورد بررسای

ورزشی بر شاخص توانایی کار در میان کارکنان شارکت لبنای

قاارار ماایدهااد( WAI .)92یک شاخص مهم و ساده جهت

پگاه گلستان انجام شد.

اندازهگیری توانایی انجام کار در کارگران است که به طور عینی

روش ها :

میتواند تعادل بین نیاز کار و توانایی انجام کار در کارگران را

این مطالعه توصیفی -تحلیلای از ناوع مقطعای باوده و بار روی

اندازهگیری نماید .کاربرد این شاخص میتواند در گروههااااااای

کارگران شرکت پگاه گلستان در ساال  9311انجاام شاد .حجام

کاری برای بررسی اثربخشی مداخالت بهداشت حرفهای و نیز

نمونه بر اساس فرمول کوکران با درصد خطای  %5و با در نظر

معرض خطر

گرفتن حجم و واریانس جامعه آماری 906 ،نفر تعیین شد .نمونه

به صورت فردی برای شناسایی کارگران

در

استفاده شود( .)91 ,93در مطالعات انجام شده در مورد شاخص

ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند.

توانایی کار ،مشخص گردیده که این ابزار بطور اطمینان بخشای

ابزار مورد استفاده بارای جماعآوری اطالعاات در ایان مطالعاه

تغییرات در توانایی کار در گروههای شغلی مختلف را پیشبینای

نسخه فارسی پرسشنامه شاخص توانایی کار میباشد .روایی و

2
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تاثیر فاکتورهای شغلی مختلفی مانند نوبت کاری،ماهیت کاری

میکند .همچنین بایستی توجه داشت که امتیاز شااخص تواناایی

حاجی امید کلته و همکاران

بررسی تاثیرشاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان

اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه توسط مظلومی و همکااران

ها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  29انجام گرفت .بمنظاور

سنجیده شده و بر اساس مطالعه آنها مقادیر آلفای کرونباخ برای

بررسای رواباط باین شااخص  ،BMIنوبات کاااری  ،ورزش و

توانایی کار ،بیماریهای تشخیص داده شده فعلی توسط پزشک و

فعالیت بدنی و شاخص توانایی کار کارکنان از آزمونهای آماری

قابلیتهای فکاری و ذهنای باه ترتیاب برابار باا  0/529 ،0/666و

تی تست ،آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده گردید.

 0/921بوده و از روایی باالیی برخوردار میباشاد( .)22قسامت

نتایج:

اول پرسشنامه  WAIشامل اطالعاات دموگرافیاک مثال جانس،

تمامی افراد مورد بررسی در این مطالعه از میان مردان شاغل در

سن ،میزان تحصیالت ،وظیفه شاغلی و مسائولیت ،ناام واحاد و

کارخانه پگاه گلستان انتخاب شدهاند .سن افراد تحات مطالعاه در

ماهیت کار (ذهنی یا فیزیکی) میباشاد .قسامت دوم پرسشانامه

این بررسی با دامناه  29-55ساال و میاانگین آنهاا 32/39±6/3

اختصاص به هفت مورد شاامل مقایساه تواناایی کاار فعلای باا

سال بود .از بین کارکنان  95نفر مجارد ( )%91و  12نفار متاهال

بهترین حالت در طول زندگی فرد ( ،)0-90توانایی کار در ارتباط

( )%93بودند .میزان تحصیالت  50/5درصد از افراد تحت مطالعه

با نیازهای شغلی ( ،)2-90تعاداد بیماریهاای کناونی کاه توساط

دیپلم  19 /3،درصد تحصیالت دانشگاهی وتنها  0/1درصد زیار

پزشک تشخیص داده شده است ( ،)9-3بیماریها در طاول ساال

دیپلم بودند 55/9 .درصاد از شااغلین روز کاار و  11/1درصاد

گذشته ( ،)9-5تشخیص فرد از تواناایی کاار در طاول دو ساال

نوبت کار بودند  .همچنین میانگین شااخص تاوده بادنی ()BMI

آینده ( 1 ،9یا  )6و منابع ذهنی با توجه به زمان کار و استراحت و

شرکت کنندگان در این مطالعه  25/1± 3/9بدست آماد.اطالعاات

هااار دو ( )9-1دارد( .)21 ,23بهتااارین امتیااااز ممکااان در ایااان

دقیق دموگرافیک افراد مورد بررسای در جادول  9آورده شاده

پرسشنامه  11و بادترین آن  6مایباشاد و در نهایات براسااس

است.

امتیاز نهایی در  1طبقه ضعیف ( ،)6-26متوسط ( ،)29-33خوب

بر اساس یافتهها ،میاانگین شااخص تواناایی کاار 11/12±5/53

( )36-11و عالی(بیشتر از  )11گروهبندی میشود( .)25اطالعات

بوده که  90/1درصد افراد در رده متوسط 35/3 ،درصد در رده

دموگرافیک مثل سن ،تاهل ،شغل ،میزان سابقه کاری و همچناین

خوب و  53/5درصد در طبقه عالی قرار داشتند ،درصد افاراد در

اطالعاتی چون انجام فعالیت بدنی و ورزش در اوقاات فراقات و

هر رده در نمودار  9نشان داده شده است .افراد با ماهیت شاغلی

ش ایفت هااای کاااری افااراد تحاات مطالعااه بااا اسااتفاده از همااین

فیزیکی– ذهنی امتیاز شاخص توانایی کاار بااالتری ()12/9±5/2

پرسشنامه استخراج شد.

نسبت به افرادی که ماهیت شغلی شاان ذهنای( )10/3±5/1و یاا

همچنین برای تعیین چاقی و اضافه وزن افراد از شااخص تاوده

فیزیکی( )31/9±6/3بود ،داشتند .مقایسه میانگین شاخص توانایی

بدنی( )BMIاستفاده شد  .شاخص تاوده بادنی بصاورت وزن

کار در سه گروه فعالیتی :فیزیکی ،ذهنی و فیزیکی – ذهنی رابطه

افراد با لباس سبک برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور ارتفاع قاد

معناداری را نشان داد(.)p=0/03

افراد بدون کفش برحسب متار تعریاف مایشاود و بار اسااس

بررسی تفاوت نمره کلی شاخص توانایی کار و شااخص BMI

دستور العمل سازمان جهانی بهداشت ( )WHOافراد بر اسااس

با استفاده از ازمون تی دربین افراد روزکار و نوبت کار  ،در هر

شااااخص  BMIباااه چهاااار دساااته :کااام وزن( ، )>99/5وزن

دو مورد رابطاه معناا داری نشاان ناداد( .)p>0/05ارتبااط باین

بندی می شوند(.)23

استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفات.

برای محاسبه شاخص توده بدنی ،وزن همه افراد توسط ترازوی

بر اساس یافتههای این مطالعه بین سن و شاخص تواناایی کاار

دیجیتال  KEEP FITمدل  JS6541و قد انها نیز با متار ناواری

رابطااه خطاای معناااداری وجااود دارد (.)P= 0/096، r=0/23

اندازهگیری شد .برای اطمینان از پاسخ صحیح بدون جهتگیاری

همچنین ارتباط همبستگی بین سن و شاخص توده بدنی( )BMI

کااارگران بااه پرسشاانامه  ،WAIدوره هااای آموزشاای الزم در

نیز بیانگر رابطه خطی معنادار و مثبت باود باه ایان معناا کاه باا

مورد پژوهش برای تمامی کارگران ارائه شد .آنالیز آماری داده-

مجله طب پیشگیری ،سال سوم ،شماره دوم ،تابستان 9315

افزایش سن میزان شاخص توده بدنی شاغلین نیز افزایش نشان

3

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-07-01

نرمال( ،)99/5-21/1اضافه وزن( )25-21/1و چاق( ) ≤30تقسیم

میانگین سن و نمره کلی شاخص توانایی کار در ایان مطالعاه باا

بررسی تاثیرشاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان

می داد ( .)P= 0/099، r=0/21ارتبااط همبساتگی باین شااخص
توانایی کار و شاخص  BMIباا سان در جادول  3اورده شاده
است.
بر اساس نتایج مطالعه مشخص شد کاه  12/9درصاد افاراد در
طول هفته فعالیت ورزشی نداشته و  56/1درصد در طول هفتاه
مدت زماانی را باه انجاام ورزش و فعالیات بادنی مای پردازناد.
بررسی تفاوت میانگین نمره کلی شاخص توانایی کار در بین دو
گروه افرادی که در اوقات فراقت ورزش نمی کردند با گروهی که
فعالیت بدنی و ورزش داشتند باا اساتفاده از ازماون تای تسات
بیانگر یک اختالف معناداری بود (.)P< 0/009
باتوجه به اینکه هیچ کادام از افاراد تحات مطالعاه در گاروه اول
شاخص  BMIیا کم وزن( )BMI>99/5قرار نگرفتند .میانگین و
انحراف معیار شاخص توانایی کاار در ساه گاروه  BMIبادین
صورت بود  :طبیعی( ،)15/3 ±5/1اضاافه وزن(  )13/1 ±3/09و

حاجی امید کلته و همکاران

جدول  :1مشخصه های شغلی و فردی افراد مورد مطالعه
آیتم

تعداد

درصد

سطح تحصیالت
زیر دیپلم

1

0/9

دیپلم

45

40/4

فوق دیپلم

19

11/8

لیسانس و باالتر

33

30/8

نوع فعالیت
فیزیکی

22

20/4

ذهنی

6

4/1

فیزیکی و ذهنی

19

13/8

وضعیت تاهل
مجرد

14

15

متاهل

92

86

فعالیت ورزشی
خیر

54

41/9

بلی

62

52/1

نوبت کاری
خیر

49

44/1

بلی

58

55/9

افراد چاق( . ) 12/3 ± 3/9مقایسه میانگین شاخص تواناایی کاار
در سه گروه شاخص توده بدنی ( )BMIباا اساتفاده از ازماون
آناااالیز واریاااانس یاااک طرفاااه رابطاااه معنااااداری را نشاااان
نااداد( .)P=0/395در جاادول  2مشخصااات توصاایفی هریااک از
متغیرهای اندازهگیری شده و رابطه آن با شاخص تواناایی کاار
بیان شده است.
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جدول  :2رابطه برخی از متغیرها با شاخص توانایی کار
تعداد

آیتم

درصد

p

WAI

فعالیت ورزشی
بلی

62

41/9

53/6 ± 6/2

خیر

54

52/1

39/4 ± 5/9

* P<0/001

شاخص توده
بدنی()kg/m2
18/4 -25/9

51

55

54/1 ± 4/8

24 -29/9

56

53

53/5 ±6/01

بیشتر از 30

15

13

52/6 ± 6/1

**P = 0/384

نوبت کاری
بلی

49

44/1

52/1 ± 6/2

خیر

58

55/9

51/1 ±4/5

*P = 0/138

نوع فعالیت
فیزیکی

22

20/4

39/1 ± 1/3

ذهنی

6

4/1

50/6 ±4/9

فیزیکی و ذهنی

19

13/8

52/8 ± 4/2

*ازمون تی مستقل

**P = 0/03

**ازمون واریانس یک طرفه
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نمودار  .1نحوه توزیع افراد شرکت کننده در مطالعه در سه گروه شاخص توانایی کار (متوسط  ،خوب و عالی )

حاجی امید کلته و همکاران
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جدول  .3ارتباط بین میانگین نمره شاخص توانایی کار و شاخص توده بدنی با سن با استفاده ازمون همبستگی پیرسون
سن (سال)
شاخص توانایی کار()WAI

r
0/245

P
0/011

شاخص توده بدنی()BMI

0/22

0/02

بحث و نتیجهگیری:
نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،میانگین شاخص توانایی کار
کارگران مورد بررسی در این کارخانه با  11/12±5/53در سطح
قابل قبول میباشد .مطالعات مختلف مقدار شاخص توانایی کار
را در مشاغل گوناگون اندازهگیری کردهاند و مقدار شاخص
توانایی کار در اغلب آنها قابلقبول بوده است .به عنوان مثال
مقدار شاخص توانایی کار در کارگران ساختمانی هلند  ،10/1در
افسران پلیس فنالند  31و در آتش نشانان بلژیکی  10/3گزارش
شده است( .)26بر اساس این مطالعه با افزایش سن مقدار نمره
 WAIدر افراد مورد پژوهش افزایش پیدا میکند .در بعضی از
مطالعات بیان شده که سن با شاخص توانایی کار رابطه معکوس
دارد .اما در مطالعه بر روی گروهی از کارگران صنایع الکتریکی
نشان داده شده است میانگین این شاخص با سن در افراد زیر
 35سال رابطه مستقیم دارد(.)29

شاخص توده بدنی ( )BMIکارکنان افزایش پیدا میکند .مطالعاه
تونسلی و همکااران نیاز نتاایج مشاابهای نشاان داد چنانچاه در
مطالعه آنها نیز افرادی که چاق ( )BMI < 30بودند ،از بااالترین
میانگین سنی ( )19/9±9/0برخوردار بودند( .)23همچنین تعدادی

6

مطلب است که افازایش سان از جاوانی باه میانساالی منجار باه
افزایش احتمال چاقی و به عبارتی افزایش شاخص توده بدنی در
افراد میشود( .)30 ,21در این مطالعه میانگین شااخص تواناایی
کار در افرادی که بار کاری خود را سنگین توصیف کرده بودناد
کمتر از میانگین مقدار در افاراد باا باار کااری متوساط و یاا تاا
حدودی سنگین میباشد .نتایج این بخش از مطالعه با یافتاههاای
آالوینیا و همکارانش روی کارگران سااختمانی کاه افازایش باار
کاری فیزیکی باعث کاهش شاخص توانایی کار میگردد همجهت
میباشد(.)39
بر اساس نتایج این مطالعه میانگین امتیاز شاخص توانایی کار در
افرادی که شغل آنها ماهیت فیزیکای – ذهنای داشات نسابت باه
افرادی که فعالیتشان صرفا ذهنی یا فیزیکی بود بیشتر باود .ایان
نتایج با نتایج مطالعه مظلومی وهمکاران همسو نبود بادلیل اینکاه
در مطالعه آنها که بر روی کارکنان یک مجتع پتروشایمی انجاام
شده بود ،بیشترین میاانگین شااخص تواناایی کاار مرباوط باه
کارکنان اداری بود که صرفا فعالیت ذهنی داشاتند و افارادی کاه
فعالیت های فیزیکی –ذهنی و فیزیکی داشتند به ترتیاب میاانگین
های شاخص توانایی کاری کمتری را نشان میدادند( .)32نتاایج
مجله طب پیشگیری ،سال سوم ،شماره دوم ،تابستان 9315
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همچنین در مطالعه حاضر مشاهده شد که با افزایش سن میازان

از مطالعات انجام شده توسط محققان کشورمان نیاز مویاد ایان

حاجی امید کلته و همکاران
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بررسیهای پژوهش حاضر نشان داد افرادی که در طاول هفتاه

دیگر داشتند ،اما رابطاه معنااداری باین شااخص تاوده بادنی و

برنامهای برای انجام حرکات هاای ورزشای داشاتند نسابت باه

شاخص توانایی کار بین سه گروه مشاهده نشد .این یافته هاا باا

افرادی که حرکات ورزشی انجاام نمایدانناد شااخص تواناایی

نتایج مطالعه صافری و همکااران کاه در ساال  2093بار روی

کاری بیشتری داشتند ،و هرچاه تعاداد دفعاات ورزش افاراد در

کارگران یک شرکت نساجی انجام شد هم خوانی داشت( )33اماا

طول هفته بیشتر میشد میزان شاخص توانایی کااری آنهاا نیاز

با مطالعات انجام شاده توساط یکساری دیگاراز محققاان مانناد

باالتر میرفت .این نتایج با نتایج مطالعات قبلی همسو بود چنانچه

پوجانن و همکاران که تحقیق انها بین شااخص تواناایی کاار و

مطالعه کتاونن بار روی دو گاروه از کارکناانی کاه یاک گاروه

چاقی رابطه معنا داری را نشان داده بود ،هم خوانی نداشات(.)36

فعالیتهای ورزش انجام میدادند وگروه دیگار انجاام نمایدانناد،

همچنین مطالعه الیتینن و همکاران بر روی کارکنان جوان نشان

نشان داد افرادی که ورزش مای کردناد شااخص تواناایی کاار

داد که میزان نمره شاخص توانایی کار هم در افراد چاق و هم در

باالتری نسبت به گروه دیگر داشتند( .)33پویاکیان و همکاران نیز

افراد الغر کمتر از افراد با وزن نرمال بود و به عبارتی یک رابطه

در مطالعه خود به تاثیر ورزش در شاخص توانایی کاار اشااره

 -Uشکل بین شاخص توانایی کارضعیف و شاخص توده بدنی

کرده و کم تحرکی را از عوامل شاخص توانایی کاار پاایین مای

وجود داشت(.)39

دانند ( .)31عالوه براین بررسی های ما نشان می دهد کارکناانی

نویسندگان این مقاله در هنگام انجام پاژوهش باا محادودیتهایی

که هر روز ورزش می کنند ،شاخص توده بدنی کمتری نسبت به

روبرو بودند .جلب اعتماد شرکت کنندگان برای ارائاه پاساخهای

سایر همکاران خود دارند.

صحیح از مهمترین چالشهای این پژوهش بود .با برگزاری دوره

نتایج این پژوهش اختالف معناداری بین میانگین شااخص تاوده

هااای آموزشاای کوتاااه ماادت و تعاماال مناسااب بااا ماادیریت و

بدنی و میزان شاخص توانایی کااری در باین افاراد روز کاار و

سرپرستان تا حدود زیادی اعتماد کارکنان به ایان مطالعاه جلاب

نوبت کار نشان نداد .این نتایج با نتایج مطالعه انجام شده توساط

شد.

سوکیان و همکاران همخوانی نداشت  ،چنانچه مطالعه آنها نشان

نتیجهگیری

عامل اضافه وزن وافزایش دور کمر در آنها میباشد(.)35

مورد بررسی با توجه به مطالعات گذشته در حد قابل قبولی قرار

در مطالعه حاضر اگرچه میانگین نمره شاخص تواناایی کاار باا

داشت،که این امر را میتوان با جوان بودن کارکنان مرتبط

افزایش نمره شاخص  BMIکاهش یافت و گروه سوم یاا افاراد

دانست ،چنانچه میانگین سنی ،کارکنان 32/39 ±6/3سال بود.

چاق میانگین شاخص توانایی کار کمتری نسبت باه گاروه هاای

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و شاخص توانایی کار
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داد که بی تحرکی کارکنان نوبت کار نسبت به روزکار مهمتارین

در این مطالعه میزان نمره شاخص توانایی کار در افراد
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رابطه معناداری را نشان نداد  .میانگین مقدار شاخص توده بدنی
( )BMIافراد تحت مطالعه بیانگر وجود اضافه وزن در بین
کارکنان این شرکت بود .این در حالی بود که بیش از نیمی از آنها
هیچ فعالیت ورزشی در اوقات فراقت نداشتند .این مسائل میتواند
عوارض سوئی را بدنبال داشته باشد ،همچنین در آینده با باال
رفتن سن شاغلین امکان باال رفتن وزن در آنها و بروز بیماری
های مرتبط با آن وجود دارد .الزم است که هماهنگی های الزم با
مدیریت شرکت برای ایجاد فضا و زمان کافی برای ورزش
کارکنان انجام گیرد و عالوه براین با توجه به نتایج مطالعات
گذشته ،ارایه برنامه های آموزشی مناسب به کارکنان با
موضوعات تاثیر ورزش ،تغذیه و همچنین اهمیت دادن به کیفیت
خواب در پیشگیری از بروز اضافه وزن و چاقی و همچنین
ارتقاء شاخص توانایی کاری ( )WAIمی تواند بسیار موثر واقع
گردد(.)10 ,31

سپاسگزاری:
نویسندگان این مقاله از کمک ها و زحمات بیوفقه تمامی
مدیران ،کارکنان و کارگران شرکت پگاه گلستان که بستر الزم
برای اجرای این طرح در آن مرکز را فراهم نمودهاند کمال
تشکر و سپاسگزاری را دارند.
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ABSTRACT
Introduction: According to recent studies, the rate of overweight, obesity and low physical
activity are rising among individuals, especially among workers that can affect the
productivity and ability of working. The aim of this study was to determine the effect of body
mass index (BMI) and exercise activity on the work ability index (WAI) of the employees of
Pegah Golestan Company.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study based on simple randomized
sampling method and performed on 107 employees of Pegah Company in 2015.
Demographic and job related information were collected using standard work ability index
questionnaire. The body mass index was measured and classified based on the guidelines of
World Health Organization (WHO). Collected data were analyzed using SPSS version 21
software using T-Test, ANOVA and Pearson correlation tests.
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Results: Mean of the work ability index in this study was 25.9 ±3.8 wich indicates
overweight among the staff of the company. Also, the mean work ability index in the study
subjects was 44.92 ±5.56. According to WAI score, 10.9, 35.6, and 53.3 percent of subjects,
have the ability of average, good and excellent for working, respectively. There was a
significant correlation between exercise activity and mean WAI index (P < 0.001). However,
the relationship between BMI index and work ability index was not significant (p = 0.385).
Conclusion: The mean WAI was at an acceptable level (WAI >36). Considering the average
age of employees (32.38 ± 7.3) which ndicates that they are young, their overweight and
sedentary lifestyle can lead to various diseases, reduced working ability, and early retirement
in the future.
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