
چکیده
مقدمه: امروزه قرارگیری افراد در مشاغلی که با توانایی ها و محدودیت های آنها سازگار باشد، از اولویت های مهم بهداشت حرفه 
ای و مدیران شرکت ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین شاخص توانایی کار و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن، در کارگران 

شاغل در غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران در سال 1393 اجراء گردید.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود. افراد مورد مطالعه 268 نفر از کارگران غرفه های میوه و تره بار سازمان 
میادین مناطق 22 گانه شهر تهران بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند. جهت پیش بینی توانایی انجام کار، پرسشنامه 
مشخصات فردی، شغلی و پرسشنامه شاخص توانایی کار استفاده شد. بر اساس نمرات کسب شده افراد در چهار گروه جهت پیش بینی 
توانایی کار طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون های آماری کای دو، ضریب همبستگی و تی تست توسط نرم 

افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.
یافته ها: میانگین شاخص توانایی کار 6/44±36/46 بدست آمد. نتایج ضرایب همبستگی ارتباط معنی دار اما معکوسی را بین سن 
)P>0/001( و سابقه کار )P>0/03( با شاخص توانایی کار نشان داد. همچنین اختالف میانگین شاخص توانایی کار در گروه های 
شش گانه شغلی، از لحاظ آماری معنادار نبود )P=0/06(. بین سطح تحصیالت و توانایی انجام کار نیز ارتباط معناداری وجود نداشت 
.)P=0/03( از طرفی میانگین شاخص توانایی انجام کار در افراد مجرد به طور معنی داری از افراد متاهل بیشتر بود .)P=0/12(
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، شاخص توانایی کار در کارگران غرفه های میوه و تره بار متوسط بود. لذا پیشنهاد می شود برنامه های 

آموزشی، پوشش بیمه، حقوق و مزایا بر اساس قانون کار و اصالح ایستگاه های کاری در اولویت اقدامات برنامه ریزان قرار گیرد. 
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مقدمه
یکی از مشکالت دهه های اخیر دنیای صنعت خروج زودرس 
کارگران از محیط کار، علیرغم بهبود وضعیت سالمت شغلی 
و امید به زندگی می باشد ]1[. ارزیابی توانایی شغلی شاغلین 
سازمان یکی از راه های افزایش بهره وری و کارایی کارکنان 
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کاری  های  در محیط  کارکنان  کار  انجام  توانایی  باشد.  می 
فاکتوری ترکیبی از نیازهای جسمی، روحی، اجتماعی، روانی 
و ... می باشد. اهمیت تناسب کار با متصدی آن شعل بر کسی 
پوشیده نیست ]2[. دسترسی به این هدف به وسیله تعین 
ظرفیت فیزیکی کار و فراهم کردن محیط یکی از مشکالت 
از  کارگران  زودرس  خروج  صنعت  دنیای  اخیر  های  دهه 
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تغییرات در توانایی انجام کار را در گروه های شغلی مختلف 
پیش بینی می کند. در این مدل توانایی انجام کار برای هر 
رده شغلی به صورت مجزا و بر اساس وضعیت سالمتی هر 
از  این مدل سالمت یکی  نفر تعیین می شود. همچنین در 
اجزای مهم توانایی انجام کار است نه از فاکتور های تعیین 
کننده آن. توانایی انجام کار در این مدل این گونه تعریف می 
شود: درجه ای که در آن کارگر بر اساس سطح سالمتی خود 
از نظر فیزیکی  و یا ذهنی قادر است با نیازهای شغلی سازگار 
بار سازمان  شود ]12, 13[. کارگران غرفه های میوه و تره 
میادین شهر تهران با جمعیتی بالغ بر 15000 نفر به علت 
بودن  مهاجر  کار،  ساعات  بودن  طوالنی  سنگین،  بسیار  کار 
از سوی سازمان های  از خانواده، عدم حمایت  بودن  دور  و 
بیمه ای و نامناسب بودن خواب و محل استراحت از آسیب 
پذیر ترین اقشار جامعه می باشند. متاسفانه تاکنون مطالعاتی 
است.  نگرفته  صورت  افراد  این  کاری  وضعیت  با  ارتباط  در 
براورد  توانایی شغلی مختلفی  اما در مشاغل و صنایع دیگر 
 Marszalek شده است که از آن جمله می توان به مطالعه
میانگین شاخص  که  کرد  اشاره  در سال 2005  و همکاران 
توانایی کار را در رانندگان اتوبوس و کارگران صنایع داغ به 
ترتیب 36/8 و 45/1 بیان کردند ]14[. از آنجایی که شرایط 
شغلی کارگران غرفه های میوه و تره با بسیار ویژه می باشد 
و دارای حجم جامعه آماری بسیار باالیی می باشند و لزوم 
بررسی پارمترهای شغلی این افراد، جهت افزایش بهره وری 
و کارایی مورد نیاز می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف 
غرفه  در  شاغل  کارگران  کار  انجام  توانایی  شاخص  بررسی 
های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران در سال 1393 

صورت گرفت.

روش کار
افراد  بود.  مقطعی  نوع  از  و  توصیفی_تحلیلی  حاضر  مطالعه 
مورد مطالعه با احتساب 10 درصد ریزش نمونه، 268 نفر از 
کارگران مرد غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر 
تهران بودند. شیوه دسترسی به نمونه ها به گونه ای بود که از 
بین 195 بازار میوه و تره بار 18 بازار میوه و تره بار در مناطق 
22 گانه شهرداری شهر تهران، به صورت تصادفی ساده جهت 
ورود به مطالعه انتخاب شدند. کارگران در شش عنوان شغلی 
بار،  شامل پشتکار، کارگر روی پالت، ترازو دار، کارگر حمل 
سبزی و کاهو فروش و نظافت چی طبقه بندی شدند و به 
تناسب تعداد افراد در هر گروه شغلی افراد مورد مطالعه در 

محیط کار، علیرغم بهبود وضعیت سالمت شغلی و امید به 
زندگی می باشد ]1[. ارزیابی توانایی شغلی شاغلین سازمان 
یکی از راه های افزایش بهره وری و کارایی کارکنان می باشد. 
فاکتوری  کاری  های  محیط  در  کارکنان  کار  انجام  توانایی 
ترکیبی از نیازهای جسمی، روحی، اجتماعی، روانی و ... می 
باشد. اهمیت تناسب کار با متصدی متناسب با خصوصیات و 
ظرفیت های جسمی و روانی انسان امکان پذیر می باشد. لذا 
شناخت ظرفیت های جسمی و روانی انسان یکی از مباحث 
مهم و اصلی علم ارگونومی است. شاخص توانایي انجام کار 
)Work Ability Index( یا WAI به عنوان درجهاي که 
در آن کارگر بر اساس سطح سالمتي خود از نظر فیزیکي یا 
ذهني قادر است با نیازهاي شغلي خود سازگار شود، قلمداد 
می شود ]3[. اگر انتخاب پرسنل بر اساس نیازهای فیزیکی 
مشکالت  کاهش  شاهد  باشد،  تقاضا  مورد  مشاغل  روانی  و 
شغل  با  مرتبط  و  شغلی  های  بیماری  و  بهداشتی  ایمنی، 
خواهیم بود ]4[. شاخص توانایی انجام کار، به خاطر این که 
و  روحی  فیزیولوژیکی،  فردی،  با شرایط  مستقیم  ارتباط  در 
ذهنی می باشد، می تواند در پیش بینی این که آیا کار مورد 
نظر با فرد متقاضی این کار تطابق دارد، به کار فرمایان کمک 
قابل مالحظه ای بکند ]5[. مدل های مختلفی برای سنجش 
توانایی انجام کار افراد وجود دارد. از جمله این ها می توان به 
روش های مستقیم و غیر مستقیم، مانند تست دوچرخه، نوار 
نقاله، تست پله سیکونوافی، آزمون راکپورت، روش رگرسیون 
بدست  برای  باال  از روش های  اشاره کرد. در هر کدام   ... و 
آوردن توانایی فرد نیازمند قرار دادن فرد در موقعیتی کامال 
مشابه با کار یا وادار کردن به مقداری مشخص از فعالیت بدنی 
کرد و سپس به اندازه گیری ضربان قلب و یا میزان اکسیژن 
مصرفی پرداخت ]6-8[. دقت و صحت پروتکل های باال در 
مطالعات مختلف تایید شده است، اما همواره بحث و نگرانی 
در ارتباط با مشکل در اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی، 
وقت گیر بودن این تست ها، مواجهه افراد با فشار کاری باال 
سال  در   .]10  ,9[ دارد  وجود  تست  این  بودن  خطرناک  و 
های اخیر پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است و 
روش های جدیدی برای سنجش توانایی انجام کار پدید آمده 
است، یکی از ابزارهای معتبر برای اندازه گیری توانایی انجام 
شاخص  عنوان  تحت  که  فنالندی  محققان  پرسشنامه  کار 
با   .]12  ,11[ باشد  می  است،  شده  ارایه  کار  انجام  توانایی 
انجام  مختلف  های  کشور  بهداشتی  موسسات  که  مطالعاتی 
داده اند مشخص شده است که این ابزار به طور قابل اعتمادی 

مصطفی پویاکیان و همکاران

35 PSJ.umsha.ac.ir

شاخص توانایی انجام کار کارگران میوه و تره بار...

psj.umsha.ac.ir


دوره 13، شماره 4، تابستان 1394مجله علمی پژوهان

36PSJ.umsha.ac.ir

هرگروه شغلی انتخاب شدند. شانس انتخاب افراد، مشاغل و 
مناطق قرار گیری بازار های میوه و تره بار برای انتخاب یکسان 
بود. با توجه به این که توزیع بازارهای میوه و تره بار در مناطق 
22 گانه ناهمگون )هم از لحاظ تعداد بازار در هر منطقه و هم 
از لحاظ تعداد کارگر شاغل در هر بازار( بود، با توجه به این که 
تعداد بازار در مناطق 22 گانه از قبل معلوم بود، بازار های مورد 
مطالعه در هر منطقه بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب 
شدند. ابتدا هدف از انجام پژوهش و راهنمایی های در خصوص 
سواالت پرسشنامه، برای افراد مورد مطالعه بیان شد و رضایت 
شرکت کنندگان جهت ورود به مطالعه اخذ گردید. ابزار مورد 
استفاده جهت پیش بینی توانایی انجام کاری افراد پرسشنامه 
شاخص توانایی انجام کار بود. اعتبار و روایی این پرسشنامه در 
ایران در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است ]15, 
از  پرسشنامه  این  فارسی  نسخه  کرونباخ  آلفای  16[. ضریب 
0/77 تا 0/90 گزارش شده است ]17[. پرسشنامه مشخصات 
فردی و شغلی که شامل اطالعاتی از جمله سن، وضعیت تاهل، 
کاری،  شب  داشتن  کار،  سابقه  میزان  کار،  محل  شغل،  نوع 
توانایی  پرسشنامه شاخص  به  و...  بیماری های خاص  سابقه 
انجام کار پیوست شد و به علت پایین بودن سطح تحصیالت 
افراد  های  جواب  اساس  بر  و  محقق  توسط  پرسشنامه  افراد 
مورد مطالعه تکمیل گردید. این پرسشنامه شامل هفت بعد 
است که ابعاد هفت گانه WAI به همراه دامنه امتیازات هر 
بعد به ترتیب: 1( توانایي انجام کار در حال حاضر در مقایسه با 
بهترین توانایي انجام کار در طول زندگي )10-1(. 2( تخمین 
از  اعم  شغلي  نیازهاي  با  ارتباط  در  کار  انجام  توانایي  عیني 
فیزیکي و ذهني )5-1(. 3( تعداد بیماري هاي تشخیص داده 
شده )10-2(. 4( اختالل در کار بر اثر بیماري ها )1-6(. 5( 
استفاده از مرخصي استعالجي در یک سال گذشته )1-5(. 6( 
پیش بیني فرد از توانایي انجام کار در 2 سال آینده )1-7(. 7( 

بعد روانشناختي زندگي )4-0( بود.
توانایی  میزان  با  ارتباط  در  گیری  تصمیم  و  قضاوت  مبنای 
که  بدین صورت  بود.  بندی  در چهار سطح طبقه  کار  انجام 
نمره 7-27 به عنوان توانایی شغلی ضعیف و 28-36 و 37-
و  متوسط، خوب  توانایی  عنوان  به  ترتیب  به  و 49-44   43
و همکاران   Pohjonen در مطالعه  توصیف می شود.  عالی 
نیز مبنای تقسیم بندی میزان توانایی کار طبق جدول 2 بیان 
از  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  نهایت جهت  بود ]18[. در  شده 
نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آزمون های آماری 
از جمله کای دو، ضرایب همبستگی و تی تست استفاده شد. 

سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افراد مورد مطالعه در دامنه 
معیار 29/26±7/5  انحرف  و  میانگین  با  سال  سنی 49-17 
سال بود و میانگین سابقه کار افراد 1/06±2/9 سال بوده است. 
اهمال  علت  به  پرسشنامه  توزیع شده 7  پرسشنامه  از 275 
به  ورود  شرایط  نداشتن  و  مرتبط  غیر  های  جواب  و  کاری 
انجام شد.  با 268 پرسشنامه  ها  داده  آنالیز  و  مطالعه حذف 
51 درصد افراد مجرد و بقیه متاهل بودند. 49 درصد افراد در 
گروه سنی 30-20 سال قرار داشتند. سایر اطالعات فراوانی 
کارگران بر حسب متغیر های جمعیت شناختی در جدول 1 
آورده شده است. 29/9 درصد افراد دارای کار با ماهیت فیزیکی 
میانگین  بود.  توام  ذهنی_فیزیکی  شغلشان  ماهیت  بقیه  و 
شاخص توانایی انجام کار در افراد مورد مطالعه 36/46±6/44 
بود. همچنین کمترین و بیشترین امتیاز توانایی انجام کار 18 
افراد مورد مطالعه  آمد. همچنین 59 درصد  به دست  و 45 
دارای شاخص توانایی کار خوب و 0/4، 0/16 و 0/21 افراد به 
ترتیب دارای شاخص توانایی کار عالی، متوسط و ضعیف بودند. 
در  گروه شغلی  در شش  کار  انجام  توانایی  میانگین شاخص 
نمودار 1 آورده شده است. نتایج آزمون کای دو نشان داد که 
اختالف میانگین شاخص توانایی انجام کار در گروه های اسمی 
 ،)P=0/06( شش گانه شغلی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد
همچنین بین سطح تحصیالت و توانایی انجام کار نیز ارتباط 
ماهیت  که  افرادی  ولی   .)P=0/12( نداشت  وجود  معناداری 
کارشان ذهنی_فیزیکی بود )ترازو دار و سبزی و کاهو فروش( 
دارای امتیاز شاخص توانایی انجام کار باالتری نسبت به افرادی 
که صرفا کار فیزیکی )پشتکار،کارگرحمل بار، نظافت چی( انجام 
می دادند، بودند. نتایج آزمون تی تست نشان داد که میانگین 
شاخص توانایی انجام کار در افراد مجرد به طور معنی داری 
از افراد متاهل بیشتر می باشد )P=0/05(. ضریب همبستگی 
نشان داد که بین سن و شاخص توانایی کار رابطه معنادار اما 
توانایی  افزایش سن  با  که  معنی  بدین  دارد،  وجود  معکوس 
کار کاهش می یابد )P>0/001 ،r=0/88(. همچنین ضریب 
همبستگی ارتباط معنی دار اما معکوسی را بین سابقه کار و 
شاخص توانایی انجام کار نشان داد )P>0/03 ،r=0/66(. در 
بین گروه های سنی بیشترین شاخص توانایی کار مربوط به 
گروه 30-20 سال با میانگین 4/32±42/9 بود. 8 درصد افراد 
30-20 ساله در طبقه ضعیف شاخص توانایی کار قرار گرفتند 
افراد در  باال 40/1 درصد  به  افراد 40 سال  در حالی که در 
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طبقه ضعیف قرار گرفتند.
بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین شاخص توانایی انجام 
کار در افراد مورد مطالعه در سطح متوسط می باشد. همچنین 
اما معکوسی را بین سن  ارتباط معنی دار  نتایج این مطالعه 
کار  توانایی  شاخص  با   )P>0/03( کار  سابقه  و   )P>0/001(
نشان داد. این یافته ها با مطالعه Fassi و همکاران در سال 
توانایی کار جامعه کارگری  با شاخص  ارتباط  2013 که در 
اختالف  همچنین   .]19[ دارد  مطابقت  بود  گرفته  صورت 
میانگین شاخص توانایی کار در گروه های شش گانه شغلی، 
زیادی  مطالعات   .)P=0/06( نبود  معنادار  آماری  لحاظ  از 
میانگین اختالف شاخص توانایی کار را در گروه های شغلی 
به  آن جمله می توان  از  که  کردند،  بیان  دار  معنی  مختلف 
مطالعه حبیبی و همکاران در سال 2012 ]17[ و Han و 
تطابق  عدم  با  ارتباط  در  کرد.  اشاره   ]20[ همکاران 2014 
شباهت  به  می توان  دیگران  مطالعات  با  تحقیق  این  نتایج 
بسیار زیاد وظایف و مشاغل مورد بررسی، همگنی بسیار زیاد 
افراد مورد مطالعه )از نظر سنی، جنسیتی، سطح تحصیالت 
افراد در مشاغل مربوطه اشاره  و قومیتی( و جابجایی شدن 
کرد. در این مطالعه بین سطح تحصیالت و توانایی انجام کار 
را  فوق  نتایج   .)P=0/12( نیامد  دست  به  معناداری  ارتباط 
می توان در راستای یکسان بودن سطح تحصیالت افراد مورد 
مطالعه تفسیر کرد، به گونه ای که فقط 12 درصد افراد دارای 
دارای  افراد  مابقی  و  بودند  دیپلم  باالی  و  دیپلم  تحصیالت 
سواد کمتر از دیپلم بودند. میانگین شاخص توانایی انجام کار 
در افراد مجرد به طور معنی داری از افراد متاهل بیشتر بود 
این  در  را  نقیضی  نتایج ضد و  مختلف  مطالعات   .)P=0/03(
ارتباط بیان کرده اند، که این نتایج احتماال به خاطر تفاوت در 
جامعه مورد مطالعه و متفاوت بودن تعریف تاهل در جوامع 
مختلف می باشد. میانگین شاخص توانایی انجام کار افراد در 
جزء  عدد  این  که  آمد  دست  به   36/46±6/44 مطالعه  این 

توانایی کار متوسط طبقه بندی می شود. با توجه به این که 
میانگین سنی افراد بسیار پایین می باشد، این امتیاز بسیار 
 Tuomi با مطالعه  این بررسی  نتایج  پایین تلقی می شود. 
و همکاران سال 2004 که در ارتباط با شیوه های سازمانی 
و رفاه کارگران یک صنعت فلزی انجام شده بود، همخوانی 
ندارد ]21[. پایین بودن شاخص توانایی کار در این افراد می 
تواند به علت سختی بیش از حد کار، زمان بسیار زیاد کار، 
کردن  خالی  جهت  شب  طول  در  متوالی  های  شدن  بیدار 
بارهای ارسالی از میدان مرکزی، نداشتن بیمه، مهاجر بودن 
به  زود  جابجایی  مشتریان،  با  شدن  درگیر  افراد،  این  اغلب 
زود این افراد و عدم ارتباط عاطفی با مشتریان و دور بودن از 
خانواده می باشد. الزم است حمایت های الزم از این افراد در 
جهت ارتقاء توانایی کار این افراد صورت گیرد. لذا پیشنهاد 
و  سالم  کار  با  ارتباط  در  آموزشی  های  برنامه  که  می شود 
ارتقاء سبک زندگی، تحت پوشش بیمه قرار دادن این افراد، 
تعیین حقوق و مزایا بر اساس قانون کار، حضور کارشناسان 
اولویت  در  کاری  های  ایستگاه  اصالح  و  ای  حرفه  بهداشت 

اقدامات اصالحی برنامه ریزان قرار گیرد.
در این مطالعه ارتباطی بین شاخص توانایی کار و میزان سابقه 
کار به دست نیامد، این نتایج با مطالعه عیوض لو و همکاران 
در سال 1391 که بررسی شاخص توانایی کار و عوامل موثر 
بر آن پرداخته بودند هم خوانی ندارد ]15[. این عدم تطابق 
ممکن است به دلیل کم بودن سابقه کار )2/9 سال( کارگران 
شاغل در سازمان میادین میوه و تره بار، به دلیل سختی کار، 
باشد. در  بیمه ای  نبود حمایت های  و  از شغل  عدم رضایت 
مطالعه حاضر سن به عنوان یک عامل بسیار تاثیر گذار در 
شاخص توانایی کار دیده شده است )P>0/001(. به گونه ای 
-30 سنی  گروه  افراد  در  کار  توانایی  شاخص  بیشترین  که 
20 دیده می شود. این نتایج با مطالعه Saarni و همکاران 
و همکاران در سال   Pohjonen و مطالعه  در سال 2008 
2001 انجام شده است. همخوانی دارد ]18, 23[. با توجه به 

جدول 2. طبقه بندی شاخص توانایی کار بر اساس گروه های سنی افراد مورد مطالعه بر حسب درصد
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کارکرد فیزیولوژیکی افراد در سنین مختلف این ارتباط کامال 
منطقی به نظر می رسد. نتایج به دست آمده از فاکتورهای 
فعالیت  چاقی،  بین  که  داد  نشان  زندگی  سبک  به  مربوط 
های بدنی و استعمال دخانیات با کاهش شاخص توانایی کار 
ارتباط مستقیمی وجود دارد. این یافته ها با مطالعات زیادی 
Van Den همخوانی دارد که از آن جمله می توان به مطالعه
  Sarni مطالعه   .]7[ کرد  اشاره  در سال 2008  و همکاران 
و سبک  بدنی  های  فعالیت  نیز   2008 سال  در  همکاران  و 
زندگی سالم را یکی از راه های ارتقای توانایی کار کارکنان 
قلمداد کردند ]23[. بنابراین آموزش های موثر در ارتباط با 
ارتقای سبک زندگی کارگران به عنوان یکی از راه های ارتقای 
توانایی  از آن جایی که  توانایی کار توصیه می شود.  شاخص 
تاثیرات سوئی بر سالمت و  افراد می تواند  این  پایین  شغلی 
بهره وری این افراد داشته باشد، در نظر گرفتن معاینات دوره 
از  روانی  و  رفاهی  اقتصادی،  اجتماعی،  های  حمایت  و  ای 
این افراد بایسته است. از محدویت های این مطالعه می توان 
یا در دسترس نبودن پرونده پزشکی کارگران  به نداشتن و 
شاغل، مقطعی بودن مطالعه، در دسترس نبودن افراد آسیب 
به  نیاز  لذا  نمود.  اشاره  پرسشنامه  از  نتایج  استنتاج  و  دیده 
مطالعات بیشتر، عمیق تر و عینی تر در آینده ضروری به نظر 
می رسد. همچنین الزم است محققان در کنار استفاده از این 
پرسشنامه، از روش های فیزیکی و استاندارد تعیین شاخص 

توانایی کار به صورت همزمان، جهت تعیین همبستگی این 
روش ها و صحت و دقت این ابزار، استفاده کنند.

نتیجه گیری
از  قانونی  حمایت  لزوم  مطالعه  این  از  آمده  دست  به  نتایج 
این کارگران با توجه به سختی کار بیش از حد این مشاغل، 
کار شبانه روزی، ساعات کار طوالنی، نداشتن ابتدایی ترین 
امکانات رفاهی و تسهیالتی را توصیه می کند. همچنین جهت 
ارتقای توانایی های شغلی و حاکم شدن قوانین و دستورالعمل 
های وزارت بهداشت و اداره کار از حضور کارشناسان بهداشت 

حرفه ای در این اماکن استفاده شود. 

تشکر و قدردانی
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  مالی  پشتیبانی  با  مطالعه  این 
بهشتی، دانشکده بهداشت در قالب طرح پایان نامه دانشجویی 
انجام یافته است، نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند 
از مساعدت های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکر و 

قدرداني نمایند.
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Abstract

Introduction: Now a days being involved in the jobs that are consistent with the capabilities and limita-
tions, is one of the most important priorities of occupational health and company executives. The aim of 
this study was to determine the work ability index and factors affecting it in the fruit and vegetable stands 
workers in the fields of Tehran in 2014.
Methods: The present study was a cross-sectional descriptive-analytical study. The studied group was 
268 workers, chosen by simple random selection, in the fruit and vegetable stands of 22 different zones 
of Tehran’s fields. In order to predict the work ability, demographic and career information questionnaire 
and work ability index questionnaire was used. Based on obtained scores, individuals were classified 
into four groups for the prediction of work ability. Statistical methods such as chi-square, correlation 
coefficient and T-test were utilized to data analyze, by using SPSS version 18.
Results: Mean of work ability index was 36.46±6.44. All Correlation coefficients showed a significant 
inverse relationship between age (P<0.001) and job experience (P<0.03) with work ability index. Also 
difference of mean work ability in six job groups was not statistically significant (P=0.06). No significant 
relationship was seen between level of education and work ability (P=0.12). On the other hand, mean of 
work ability index for singles was significantly higher, compared with married ones (P=0.03).
Conclusion: According to the results, the ability index of workers in fruit and vegetable stands was in-
termediate. Therefore, it is suggested that training programs, insurance coverage and pensions to be more 
considered based on labor law and modifying workstations, in the priorities of employers.
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