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 چکیده

های آمادگی نسخة فارسی شاخص توانایی انجام کار و ارتباط آن با شاخص و رواسازی پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی

گیری مرد( که به روش نمونه 618زن و  250نفر ) 868ای به حجم جسمانی در میان کارکنان شهر کرمانشاه در نمونه

 روایی .سمانی بودهای جنامه و تستپرسش ،پژوهشمورداستفاده در . ابزار گردیداجرا  ،شدندای انتخاب مرحلهچند

. تأیید شد پایایی از طریق آلفای کرونباخ ها به وسیله خبرگان، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی بررسی ونامهپرسش

های اصلی با تحلیل مؤلفه .صورت گرفتزمان بستگی و رگرسیون همها با استفاده از ضریب همتحلیل داده ،درنهایت

بیماری مرتبط  ـ واریانس( و سالمتدرصد  86/41دو عامل ادراک سالمتی مرتبط با توانایی انجام کار ) ،چرخش واریماکس

 دهندۀنشان نیزگرا نتایج روایی هم .نمایدمیواریانس( را در ساختار شاخص آشکار  درصد 47/19با توانایی انجام کار )

 (72/0-81/0) ایطبقهبستگی درونهمذکر است که شایان .باشدمیبستگی باالیی بین سؤاالت عوامل توانایی انجام کار هم

 46/40میانگین امتیاز شاخص توانایی انجام کار در میان کارکنان با غیبت کمتر ) براین،عالوه. قرار دارددر حد باالیی 

در حد ( 74/0) شاخص توانایی کارآلفای کرونباخ و  بوده (04/32کارکنان با غیبت باالتر ) باالتر از میانگین امتیاز ،امتیاز(

 ،عاملیو مدل دو نموده وجود دو عامل را تأیید ،دوم ةهای برازش تحلیل عاملی مرتبشاخص همچنین، .باشدمیقبولی قابل

 ،های آمادگی جسمانیتست نیز حاکی از آن است که. تحلیل رگرسیون ردعاملی دابرازش بهتری نسبت به مدل تک

 ،نسخة فارسی توانایی انجام کار توان گفت کهدرمجموع، می. باشندمیهای توانایی انجام کار در میان کارکنان بینپیش

 .داردقبولی در میان کارکنان سنجی قابلروان هایویژگی
 

 کار گرا، روایی افتراقی، تحلیل عاملی، توانایی انجامروایی محتوا، روایی همکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه
های سیاست زیرا، اعمال ؛شوندهای دولتی محسوب میترین سرمایه در سازمانانسانی مهم منابع

های عصر حاضر با نگاهی راهبردی سازمان ،روایناز؛ گیردریزان از طریق منابع انسانی صورت میبرنامه

وری و بیش از پیش به بهبود بهره در نظر داشته یعنوان دارایی ارزشمندها را بهبه منابع انسانی، آن

 در کشور( 1980) توانایی انجام کار به دهۀ ۀزمینمطالعات در ها توجه دارند.آن یهاتوانایی یو ارتقا

ای سسۀ بهداشت حرفهؤوسیلۀ مسالمت و توانایی انجام کار به ۀیافتگردد که مدل ارتقافنالند باز می

(. این مدل برای 211، 2009، 2)برگ، الدرز، دی زوارت و بوردوف گردیدمطرح  1(FIOH) فنالند

وی اشاره دارد. منابع  یشاغل و تقاضاهای شغل دتعریف توانایی انجام کار به تعامل بین منابع فر

که  ها استها و نگرشها، ارزشهای عملکردی، تحصیالت، شایستگیسالمتی، توانایی :شخصی شامل

تواند محیط کار، تقاضاهای شغلی، سبک رهبری و مدیریت می :شامل در کنار منابع سازمانی

 (.363، 2006، 3کنندۀ توانایی انجام کار باشد )آلمرینینتعیین
متعدد بوده و ارزیابی جامعی را  (شماراگر نگوییم بی) کنندۀ توانایی انجام کارعوامل تعیین رو،ازاین

؟ این نمودگیری توان توانایی انجام کار را اندازهکه آیا می باشدمیل مطرح این سؤا ،بنابراین ؛طلبدمی

شناختی کارکنان  ـ صورت بررسی ادراکیهای آزمایشگاهی و هم بهصورت بررسیگیری هم بهاندازه

 را ی بر این تفکرحلی مبتنراه پژوهشگران ،زمینهاینپذیر است. درامکان های خوداز وضعیت توانایی

خالصه  را در توانایی انجام کارهای متعدد تواند سهم فاکتورمیکه تنها یک فرد شاغل  نداهودنمارائه 

سؤاالت کوتاهی که توانایی انجام کار یک فرد شاغل  ۀمجموع ،های مختلفپس از ارزیابی هاآن .کند

 توانایی انجام کارخص عنوان شائه نمودند. این ابزار بهارا ،کردرا با یک امتیاز نهایی مشخص می
4(WAI)  اخص که امتیازات شطوریهب ؛اعتبار خوبی را نشان داددر مطالعات مختلف  وگشت ارائه

در میر کارکنان مسن وناتوانی در کار و مرگ ۀکنندبینیپیش ،ساله 11 توانایی انجام کار در یک دورۀ

پژوهش آلمرنین و تومی  ،ارتباطدر این (. 66، 1997، 5تومی، آلمرنین و سیت ساموفنالند بود )

خطر کمتری برای از  ،بودند دهنموباالیی را در این شاخص کسب  افرادی که امتیاز( نشان داد 2004)

از بازنشستگی  پسو کیفیت باالیی در زندگی خود حتی  برخوردار بوده بازنشستگی پیش از موعد

توانایی  های اصلیکنندهاساس نظری تعیین ،زمینهایندربعدی مطالعات و نتایج مداخالت داشتند. 

 ؛فراهم آوردشاخص توانایی انجام کار  ۀبرای توسع را اساسی یاهزمینو  انجام کار را محکم نمود

                                                           
1. Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) 

2. Berg, Elders, deZwart & Burdorf 

3. Ilmarinen 

4. Work Ability Index (WAI) 

5. Tuomi & Seitsamo 
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های فرهنگی آمده و در موقعیتالمللی دریک ابزار بین صورتاین شاخص به ،که امروزهایگونهبه

 (.2، 2009آلمرینین، شود )کارکنان استفاده می متفاوت جهت ارزیابی توانایی انجام کار

که توانایی انجام کار  دهدمینشان  ارگرفته با استفاده از شاخص توانایی انجام کصورت مطالعاتنتایج 

فعالیت جسمانی در اوقات فراغت(،  داشتن انندعوامل مختلفی از جمله سن، سبک زندگی )م ۀوسیلهب

؛ 49، 1997، 1مرنین، تومی و کلوکرزلآ)گیرد ثیر قرار میتأتحت شغلییت جسمانی و تقاضاهای ظرف

 نمودندگزارش  (2001) 3رانتا پوهجنین وزمینه، دراین (.351، 2007، 2بودن و بوردف نیا، دویونعلوی

در محیط کار در میان زنان کارگری که به کار نظافت و پرستاری  ورزشی اتتمرین ۀماه نه ۀکه یک دور

از کاهش سریع توانایی انجام کار در طول پنج سال بعد پیشگیری خواهد  ،اشتغال داشتندزل ادر من

نتایج ضعیف در  که چی نشان داددر میان زنان نظافت (2001) پوهجنین ۀسالپنج ۀمطالع کرد.

 .باشدمی کنندۀ خطر افزایش ناتوانی در کاربینیپیش ،کردن وزنهنشست، تعادل و بلندوهای درازتست

بودن قدرت عضالنی و حداکثر ، پایین4نتایج ضعیف برای آزمون انعطاف و تست چمباتمه براین،عالوه

در براین، عالوهدهندۀ افزایش ریسک برای کاهش در توانایی انجام کار بود. اکسیژن مصرفی نشان

مدلی را ارائه  (2002) 5و همکاران اسجوگرین ،گرفتانجام  کارکنان دفتری پژوهشی که درمورد

اسکلتی،  ـ های عضالنیبودن آسیبپایین :نیازهای جسمانی در کار شاملنمودند که در آن پیش

و  کالیت بودند.عوامل مهمی در حفظ توانایی انجام کار  ،پذیری تنه و ظرفیت هوازی خوبانعطاف

ر و حداکثر اکسیژن مصرفی معناداری را بین توانایی انجام کاو بستگی مثبت هم نیز (2004) 6همکاران

ساله در میان زنان  12در یک مطالعۀ  (2005) و همکاران  7سوهاپدر این ارتباط،  .گزارش نمودند

با کاهش توانایی انجام کار قوی  یارتباط ،وزناضافه داشتن نشان دادند که دارای مشاغل جسمانی

حداکثر بودن ظرفیت باالترکه  دریافتند پژوهشیدر  (2005) 8و همکاران باگاجسکا ،همچنین .دارد

با توانایی انجام کار در زنان با تقاضاهای ذهنی باال در  بستگی مثبت و معناداری، هماکسیژن مصرفی

( 2011) 9اسمیتموراسی و  ،راستاایندر .دارد در مردان با تقاضاهای جسمانی باال در کارنیز شغل و 

                                                           
1. Klockars 

2. Duivenbooden & Burdorf 

3. Pohjonen & Ranta 

4. Squatting 

5. Sjögren 

6. Kaleta 

7. Hopsu 

8. Bugajska 

9. Morassaei & Smith 
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باالتر را  و توانایی انجام کار بیشتر فعالیت جسمانی میانارتباط وجود  (0201) 1و همکاران ارال و

داشتن بین توانایی انجام کار با  را یمثبت ارتباط نیز (2015محمدی و همکاران ) .نددگزارش نمو

و  ریصف ،مقابلدر .مشاهده نمودنددر مشاغل کارگری مناسب بدنی  ۀو شاخص تود فعالیت جسمانی

عامل مهمی در کاهش توانایی انجام کار  ،سن نشان دادند کهدر پژوهش خود ( 2013) همکاران

بدن موجب کاهش توانایی انجام  ۀرفتن سن بیش از افزایش در شاخص تودباالکه ایگونهبه باشد؛می

بودن مشکالت سالمتی، باال که اندتأیید نموده این امر را نیز نتایج مطالعات دیگر .گرددکار می

کار را انجام خطر ناتوانی در  ،وزناضافهداشتن بودن سطح آمادگی جسمانی و ظرفیت هوازی و پایین

با  هابرخی از پژوهشنتایج  ،در این ارتباط(. 270، 2005، 2چ و پیترپفرود، سیبت، دهد )افزایش می

 ارتباط معناداری بین استقامت قلبی ،مطالعات از که در تعدادیطوریهب ؛باشدسو نمیهمها این یافته

بروکس و  ؛906، 2000 ،3)اسمولندر، بلیر و کول گزارش نشده است تنفسی و توانایی انجام کار ـ

؛ 257، 2007 و همکاران، لوهیواراکالینین، پیکونین،  5، هونکاتیتو،سنسورن؛ 558، 2005، 4فراستین

  (.786، 2008همکاران،  ، اسمولندر و6کومایک، مانیکو، ویک سن و سورن

نیز هایی این شاخص به بررسی ویژگی پژوهشگرانتوجه  ،های اخیرشدن مطالعات در سالبا فراگیر

 نامهپرسش 7بررسی پایایی زمینۀبیشتر در ،سنجیروان هایی ویژگیارزیاب ،. البتهه استشدمعطوف 

 و همکاران 9بورگز، روتنبرگ، التور، سواریس ،فیشر (،2006) 8مارتینز و التور ،مثالعنوانبه ؛بوده است

(، 73/0) ترتیببه)( تجانس درونی )آلفای کرونباخ( شاخص را 2009و همکاران ) مارتینز ( و2006)

پایایی  (2005) 10و همکاران دی زوارت ،همچنین. انددانستهقبولی در حد قابل ((72/0) و( 90/0)

نیز گرا در بررسی روایی هم .اندنمودهگزارش ( 66/0معادل ) آزمون مجدد ـ روش آزمونبه  شاخص را

مارتینز و ) مشاهده گردیدبستگی معناداری هم ،یت زندگیی انجام کار و ابعاد کیفبین شاخص توانای

 (.1، 2009همکاران، 

                                                           
1. Airila 

2. Freude, Seibt, Pech & Peter 

3  . Smolander, Blair & Kohl 

4. Brox & Froystein 

5. Sorensen, Honkalehto, Kallinen, Pekkonen, Louhevaara 

6  . Mika, Mannikko, Veikko 

7. Reliability 

8. Martinez & Latorre 

9. Fischer, Borges, Rotenberg, Latorre, Soares 

10. De Zwart  
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که نتایج  گرفته استمورد بررسی قرار  شاخصساختار عاملی  برخی از مطالعاتدر این،  بر عالوه 

 ؛باشدحدودی متناقض میشاخص توانایی انجام کار تا ۀدهندهای تشکیلمورد مؤلفهها دریافته

بودن یعاملسهدهندۀ نشان (2009)همکاران مارتینز و  پژوهشعاملی در تحلیل  که نتایجطوریهب

و تکرار بیماری و محدودیت مرتبط با وضعیت  درونی، ادراک توانایی انجام کار منابع یعنی ؛نامهپرسش

 :عاملی شامل دو یساختار (2010) 1و همکاران سمارتو نیز یمطالعۀ دیگر در. باشدمیسالمتی 

در  شده انجام پژوهشدر  .ندادراک ذهنی توانایی انجام کار و ادراک وضعیت سالمتی را گزارش نمود

دکیووز و ر) گردیدنامه شناسایی اروپا نیز دو عامل در ساختار پرسش ۀپرستاران در اتحادی ارتباط با

 (.304، 2005، 2لزوایدر 

پیشگیری  زمینۀدر یانجام اقداماتدر مشاغل مختلف، دلیل ضرورت ارزیابی توانایی انجام کار به ،روایناز

بررسی های پیشین، در بررسی شاخصمورد ساختار عاملی نتایج متفاوت در و در کار ناتوانیاز 

دیگر،  سوی از .سازدرا ضروری می شاخص توانایی انجام کار فارسی ۀنسخ سنجیهای روانویژگی

با توانایی  بین عوامل آمادگی جسمانیارتباط  رموردها دیافته که دهدمیها نشان پژوهشدیگر  پیشینۀ

 ،تعداد اندکی از مطالعات ،شده است. همچنینمطالعات کمتر تکرار یا و بوده  قضحدی متناتا ،کار انجام

 هاپژوهشو بیشتر  بررسی کردهباال های توانایی انجام کار در مشاغل با تقاضاهای ذهنی کنندهتعیین

 ۀتوسع از پژوهش حاضر،هدف  ،بنابراین ؛مشاغل جسمی انجام گرفته است دارایافراد  ارتباط با در

تعیین ارتباط  و شاخص توانایی انجام کار فارسی نسخۀسنجی روانهای ه تعیین ویژگیادبیات مربوط ب

 .بود ادارات شهر کرمانشاه کارکنان کار در با توانایی انجامجسمانی آمادگی های شاخص

 

  پژوهش شناسیروش
( 1390) های شهر کرمانشاه در سالکارکنان زن و مرد ادارات و سازمان را حاضر آماری پژوهش ۀجامع

حداقل حجم نمونه برای  ،های مفقودصورت وجود دادهدر پژوهشگران کهجاییآن. ازدادندتشکیل 

وجود دادهای با فرض  ،(78-50، 2009، 3هرینگتوندانند )نفر ضروری می 300را ها گونه پژوهشاین

حجم نمونه  ،برازش بهتر مدل جهت ،شده استها بازگردانده ننامهتعدادی از پرسش کهاین و مفقود

دوم )تحلیل عامل تأییدی و  ۀنفر و برای مطالع 500 معادل اول )تحلیل عامل اکتشافی( ۀبرای مطالع

ای مرحلهگیری چندروش نمونهبهکه  در نظر گرفته شدنفر  400معادل های جسمانی( گیریاندازه

 و گردید استانداری کرمانشاه اخذرات از الیست اد ،ابتداکه در صورتبدین. گردیدندای انتخاب خوشه

                                                           
1. Martus 

2. Radkiewicz & Widerszal 

3. Harrington 
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بودند، این محدوده به پنج بخش اصلی  شده مرکزی شهر واقع ۀکه تقریباً اکثر ادارات در محدودجاآناز

و از هر اداره  دو اداره ،از هر بخش اصلی ،ید. سپسشمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم گرد

انجام جهت  اول پژوهشدر ذکر است که شایان .شتگنظر انتخاب مورد ۀنمون تعداد ،نسبت جمعیتبه

نفر  396 ،دوم پژوهش در و در اختیار افراد نمونه قرار گرفت نامهپرسش 478 ،تحلیل عامل اکتشافی

که در تحلیل مورد استفاده دند )ها را تکمیل نمونامهپرسش ،های جسمانیعالوه بر شرکت در تست

 .(قرار گرفت

باشد ال میسؤ هفتدارای  کهتوانایی انجام کار  ۀنامپرسشاطالعات از آوری جمع منظوربراین، بهعالوه

علت بیماری، ابعاد جسمی و روانی افراد در ارتباط با کار، احساس بیماری، محدودیت در کار بهو 

 بینی توانایی انجام کار در آینده و منابع روانی مانند لذت از کار روزانه رامرخصی استعالجی، پیش

 ابتدا ،نامهپرسش ۀجهت ترجم .(68، 1997تومی و همکاران، ) گردید، استفاده نمایدگیری میاندازه

 توسط شدهترجمه مقیاس ،سپس نمودند و ترجمه فارسی به زبان شاخص را ،مجرب اساتید از نفر دو

 موجود هایچالش ،مشترک ۀجلس یک شد و در برگردانده نگلیسیا مجدداً به زبان ،دو نفر از اساتید

نامه به روایی محتوایی این پرسش ،تغییرات اعمال و بازبینی بررسی، همرحل چند از و پسگردید  رفع

 .کمک چند نفر از اعضای هیأت علمی تأیید گردید

قد، وزن و  گیریاندازه :های جسمانی شاملگیریاندازهبدنی،  ارزیابی ترکیب منظوربراین، بهعالوه

 مترمیلی یکو متر نواری با دقت  (آلمان 1ساخت شرکت بیورر)با استفاده از وزنۀ مسطح محیط بدن 

بارفیکس  ها ونشستن و رساندن دست یپذیرآزمون انعطافنشست، ودراز هایتست .گرفتانجام 

ساخت شرکت ) هشدبارفیکس اصالح ۀمیل ،پذیریانعطاف ۀترتیب با استفاده از جعببهشده اصالح

 بابرای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی  2کویینپلهو تست  (پرورشوآموزشی وزارت آموزشصنایع 

ها و زدن آزمودنیمتر، مترونوم برای تنظیم سرعت پلهسانتی 5/41یک نیمکت به ارتفاع  استفاده از

 گیریبرای اندازه (ساخت شرکت بیورر آلمان (PM-100مدل ))نمایشگر ضربان قلب دیجیتالی مچی 

، قد، وزن، محیط بدنهای گیریندازها عبارت بود از:ها ترتیب اجرای آزمون .اجرا گردید ضربان قلب

 و تست بارفیکس پذیرینشست، انعطاف و درازهای آزمون)تست پله(،  تنفسی ی ـاستقامت قلب

های ابتدا مجوزها ی آزموناجرا منظوربراین، بهعالوه (.98-62 ،2009، 3کاتیلو)تامپسون، گوردن و پس

ضمن  ،هاآزمودنی با حضور در محل کار پژوهشگران سپس، .گردیدها اخذ آوری دادهجمع جهتالزم 

. یک روز تکمیل نمایند ۀها را در فاصلنامهپرسشدرخواست نمودند  هاآناز  پژوهشف اهداتوضیح 

                                                           
1. Beurer 

2. Queen Step Test 

3. Thompson, Gordon & Pescatello 
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نامه اخذ رضایتکنندگان در پژوهش شرکتاز بود و ها بدون ذکر نام نامهپرسش است که توجه شایان

 ،منظور انجام بازآزماییبه ،نفری از کارکنان 40گروه در یک زیر تنهاذکر است که  به الزم. گردید

 .ردیدتکمیل گها با اسم مستعار نامهپرسش

های آماری مختلفی شامل روشاز  های نمونههای آماری گروهتعیین مشخصه جهت، همچنین

با استفاده از آلفای کرونباخ انجام  نیز استفاده شد. بررسی پایاییهای متداول در آمار توصیفی روش

گرا و افتراقی روایی محتوایی، هم :بررسی روایی شاخص توانایی انجام کار شامل این، بر عالوه. گرفت

این فرضیه وجود دارد . صورت گرفت 1من ویتنیروایی افتراقی با استفاده از آزمون یو که )واگرا( بود

کارکنان دارای مرخصی استعالجی باال و کارکنان مسن نسبت به افراد دارای غیبت شغلی کمتر و  که

کنند. طبق ارزش پیشنهادی در شاخص توانایی انجام کار کسب می را امتیازات کمتری ،ترنجوا

اساس پاسخ به سؤال بر، ، نقطۀ برش برای مرخصی استعالجی باال و پایین(2009مارتینز و همکاران )

و همکاران  2های پیشنهادی کاجوالاساس ارزشبرش سن نیز بر ۀنقطخواهد بود. نامه پرسش پنج

از  برای شناسایی و آزمون ساختار عاملیذکر است که  به الزم. در نظر گرفته خواهد شد( 2005)

جهت بررسی ارتباط آمادگی  و گردیداستفاده  3افزار لیزرلنرم ۀبر پایتشافی و تأییدی تحلیل عاملی اک

 مورداستفاده قرار گرفت. 4زمانهم ۀبستگی و رگرسیون چندگانضریب هم، جسمانی با توانایی انجام کار

 

 نتایج 
ضعیف، ها از نمونه درصد چهار که توانایی انجام کار در دادنشان  نمونه 478اول با  پژوهشدر ها یافته

 ،شمارۀ یکجدول . باشدمیدر حد عالی  درصد 32 درخوب و درصد  46در متوسط،  درصد 18در 

بین  یباال یهابستگیهمدر این ارتباط،  .دهدبستگی بین سؤاالت توانایی انجام کار را نشان میهم

 یکدیگرط بوده و در تحلیل عاملی با تبمر یکدیگربه  هاکند که احتماالً آیتمها مشخص میآیتم

 (،014/0با ) صفر و برابربستگی عددی غیردترمینان ماتریس هم ،بندی خواهند شد. همچنینگروه

حل تحلیل توان راهنمی ،اگر دترمینان صفر باشدکه . باید توجه نمود باشدمی( P=  001/0) بیش از

( 755/0) ( برابر باKMO)5اولکین مایر رکایز مقدار شاخصذکر است که یانشا دست آورد.هب را عاملی

بینی هایی که توسط هر عامل پیشبودن یا نبودن آیتمکافی ،. این شاخصباشدمی( 70/0) تر ازبزرگ و

معنادار ( P=  001/0)در سطح نیز  45/446 آزمون کرویت بارتلت ۀدهد. نتیجد را نشان مینشومی

                                                           
1. Mann-Whitney U Test 

2. Kujala 

3. Lesrel 

4. Simultaneous Regression 

5. Kaiser-Meyer-Olkin 
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 منطقی پایۀ بتوانند دارند تا ییبستگی باالکافی هم ۀاست که متغیرها به اندازمعنا بدین این امر .بود

که اجرای تحلیل  توان نتیجه گرفتهر دو مالک می ۀبر پای ،بنابراین ؛برای تحلیل عاملی فراهم آورند

 .باشدمیتوجیه  مطالعه قابل مورد ۀعاملی در نمون
 (یک ة)مطالع انجام کاربستگی سؤاالت توانایی ماتریس هم ـ1جدول 

 هفت شش پنج چهار سه دو یک االتؤس

مقایسه با بهترین حاضر درحالتوانایی انجام کار در ـ1

 شرایط زندگی
00/1 - - - - - - 

 - - - - - 00/1 59/0 توانایی انجام کار نسبت به تقاضاهای شغلی ـ2

 - - - - 00/1 26/0 22/0 پزشک ۀوسیلشده بهدادهتعداد بیماری تشخیص ـ3

 - - - 00/1 57/0 20/0 14/0 علت بیماریتخمین اختالل در کار به ـ4

 - - 00/1 46/0 58/0 33/0 17/0 (ماه 12)سال گذشته مرخصی استعالجی در طول یک ـ5

 - 00/1 31/0 17/0 22/0 39/0 31/0 بینی خود از توانایی انجام کار در دو سال آیندهپیش ـ6

 00/1 34/0 25/0 10/0 23/0 37/0 31/0 منابع روانی ـ7

 

 هایتحلیل مؤلفه ،توانایی انجام کار ۀنامهفت آیتم پرسش بناییساختار زیرمنظور بررسی به ،مهادر اد

 عاملی رادو الگوی ،آمدهدستهنتایج ب و (شمارۀ دو)جدول  گرفت انجام واریماکس با روش اساسی

 تبیین را کل واریانس از درصد 3/61 مجموع، دراین دو عامل  است کهذکر  . شایانداد قرار تأیید مورد

واریانس مشترک  درصد از 86/41که  بود یک، دو، شش و هفتچهار سؤال شامل . عامل اول نمودند

معنادار برخودار  بار از عامل این تسؤاال تمامیباید توجه نمود که . کردمیاز چرخش تبیین  پسرا 

ادراک سالمتی مرتبط با " توانمی را اول که عامل ندقرار داشت( 81/0تا  62/0) ۀدر دامن وبودند 

از  درصد 47/19بود که سه ، چهار و پنج  شامل سؤاالت نیز نامید. عامل دوم 1"توانایی انجام کار

نمود. تمامی سؤاالت این عامل نیز از بار معنایی برخوردار از چرخش تبیین می پسواریانس مشترک را 

بیماری مرتبط با توانایی  ـ سالمت" توان اصطالحمی و ندقرار داشت( 84/0تا  77/0) ۀدر دامن وبودند 

 نامهپرسش این موارد کهبا توجه به این ذکر این نکته ضرورت دارد که .کار بردرا برای آن به 2"انجام کار

 سؤال هفت تمامی دربرگیرندۀ نامهپرسش این فارسی نسخۀ برخوردار بودند، معناداری عاملی بارهای از

منظور به( 30/0) های کمتر ازیافته با حذف باردهیعوامل چرخش که . باید توجه نمودبود آن اولیۀ

 بهبود شفافیت انجام گرفت.
 

 

                                                           
1. Health Related Work Ability 

2. Ill- Health Related Work Ability 
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 (یک ةمطالع) یافتهچرخشعاملی برای عوامل بارهای  ـ2 جدول

 ها )شمارۀ ردیف(آیتم

 باردهی عامل
اشتراک

 گرایی
عامل 

 یک

عامل 

 دو

 62/0 03/0 78/0 (1مقایسه با بهترین شرایط زندگی )حاضر درحالدرتوانایی انجام کار 

 68/0 16/0 81/0 (2) توانایی انجام کار نسبت به تقاضاهای شغلی

 75/0 23/0 62/0 (6دو سال آینده )بینی خود از توانایی انجام کار در پیش

 69/0 12/0 64/0 (7منابع روانی )

 65/0 84/0 19/0 (3پزشک ) ۀوسیلشده بهدادهتعداد بیماری تشخیص

 44/0 83/0 03/0 (4علت بیماری )تخمین اختالل در کار به

 44/0 77/0 26/0 (5) (ماه 12)سال گذشته بیماری در طول یک دلیلغیبت شغلی به

  36/1 9/2 ارزش ویژه

  4/19 8/41 واریانس برای هر عامل درصد

 

74/0α) قبولیآلفای قابل ،امتیاز کلی شاخص توانایی انجام کار در بررسی پایایی شاخص، داشت  (=

ی پایایی مناسب( 72/0) . آلفا برای عامل دومباشدمی کند مقیاس پایایی درونی معقولکه مشخص می

 .برخوردار بودقبول حداقل میزان قابلاز ( α=69/0) عامل اولاما برای  ؛داشت

بستگی بین سؤاالت شاخص توانایی انجام کار گرا با استفاده از بررسی همروایی هماین،  بر عالوه

گرا در روایی هم ،روازاین و دنرهای باالیی دابستگیهم ،نشان داد که سؤاالت (شمارۀ یک)جدول 

ای نیز برای عامل اول، دوم و امتیاز طبقهبستگی دروننتایج آزمون ضریب هم د.گردیشاخص تأیید 

افتراقی با استفاده  رواییهمچنین، (. ICC= 72/0-81/0) قبول بودکلی شاخص توانایی انجام کار قابل

های ها که در غیبتاز نمونه یگروهمن ویتنی جهت بررسی تفاوت توانایی انجام کار در زیریواز آزمون 

 شمارۀ سهجدول  ها دریافته .گرفتانجام  ،و سن متفاوت بودند روز( نه) شغلی ناشی از بیماری

 طور معناداری امتیاز کمتریهب ،ترکارکنان مسننیز  و اندداشته ییکارکنانی که مرخصی استعالجی باال

که شاخص توانایی انجام  حاکی از آن استاین نتایج . اندنمودهکسب در شاخص توانایی انجام کار  را

ایجاد  تفاوتخوبی در بین کارکنانی که در غیبت شغلی مرتبط با بیماری و سن متفاوت هستند، کار به

 کند.می
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 (یک ة)مطالع روایی افتراقی ةزمینویتنی در منیونتایج آزمون  ـ3 جدول

 توانایی انجام کارامتیاز کلی  دوعامل  یک عامل  متغیرها

 سن
(200n= )36-25 

(278n=) 36< 

* (99/3 )89/28 

(75/4 )26/24 

** (2/2)21/16 

(82/2 )23/15 

* (03/5)09/41 

(48/6)5/39 

مرخصی استعالجی )تعداد 

 سال گذشته(روز در یک

(433n=) 9- 

(45n= ) 10< 

* (38/4)67/24 

(36/5 )52-22 

** (23/2 )98/15 

(47/1)52/9 

** (6/5)64/40 

(81/5)04/32 

P< >P؛ * 05/0 01/0 ** 

 

از روش  توانایی انجام کار ۀنامپرسش از شدهجهت تأیید عوامل و فاکتورهای استخراجاین،  بر عالوه

توانایی  که دادنشان  دوم ۀدر مطالعها یافتهافزار لیزرل استفاده شد. نرم ۀتأییدی بر پای یتحلیل عامل

 درصد 39در خوب و  درصد 44در  ،متوسط درصد 16 در ،ها ضعیفاز نمونه درصد یک درانجام کار 

 شمارۀ چهارکه در جدول های حاصل از اجرای این روش مشخصه حد عالی گزارش شده است. در

 پایۀ شاخص برازشهای برازندگی مدل بر برآورد ضرایب مسیر و شاخص :شامل نشان داده شده است

شاخص نیکویی ، 2مقدار میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش ،بخش بر درجۀ آزادی 1دوخی ۀآمار

 .باشدمی 5انتظارشاخص اعتبار متقابل مورد ، و4هشدشاخص برازش نرم، 3برازش مدل

 خیرعاملی برازش دارد یا شده با مدل یکمنظور بررسی این مطلب که آیا عوامل استخراجبهدر ادامه، 

 باشندهای نخست عامل ۀمجموعتواند زیربرخی از سؤاالت می ،مطالعاتی ۀاساس پیشینبر کهنیز اینو 

قرار گیرند، دو مدل تحلیل عاملی و تحلیل عاملی باالتر  ۀعامل مرتب عنوانبه خود ۀنوببه ها نیزو آن

 به مربوط مقادیر به توجه با که دهدنشان می شمارۀ چهارجدول . نتایج گردیددوم اجرا  ۀمرتب

 برازندگی از عاملیتک با مدل مقایسهدر عاملی()دو دوم ۀمدل تحلیل عاملی مرتب ،برازش هایشاخص

 نتایج براین،. عالوهباشدتحلیل عامل اکتشافی می حاصل از واملکنندۀ عتأییدو  بوده بهتری برخوردار

 ؛استشاخص توانایی انجام کار  فارسی عاملی نسخۀتک مدل مناسب برازش حاکی از پژوهش

قبول عاملی نیز مناسب و قابلالگوی تک که دهدنشان می های برازندگیکه نتایج شاخصطوریبه

عنوان یک مقیاس کلی از برازش جهت استفاده به توانایی انجام کارفارسی  نسخۀ ،بنابراین باشد؛می

 نشان داده شده است. شمارۀ یک و دو در شکلبارهای عاملی تحلیل مناسبی برخوردار است. 

                                                           
1. χ 2 

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Goodness of Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Expected Cross Validation Index 
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 توانایی انجام کار مقیاس عاملی دو و عاملیتک الگوی برای تأییدی عاملی تحلیل نتایج ـ4جدول 

 (دو ة)مطالع

 عاملی )مرتبة دوم(دو عاملیتک قبولمقدار قابل مدل

 32/33 3/38  خی دو

 19 20  درجه آزادی

 75/1 91/1 <5 درجه آزادی خی دو بخش بر

 96/0 95/0 >90/0 شاخص نیکویی برازش

 97/0 96/0 >90/0 نیکویی برازش تعدیل شده

 94/0 93/0 >90/0 شاخص برازش نرم شده

 062/0 068/0 <08/0 ریشه خطای میانگین مجذورات

 34/0 36/0  انتظارشاخص اعتبار متقابل مورد

 

 

 
 عاملی شاخص توانایی انجام کاردوم الگوی دومرتبة  یتحلیل عامل ـ1شکل 

WAI  ؛توانایی انجام کارشاخصH.R.WI   ادراک سالمتی مرتبط با توانایی انجام کار؛I.H.WA  سالمت و بیماری

 .نامهپرسش هفتتا  یکال ؤس WAIQ1-WAIQ7شاخص توانایی انجام کار؛  WAI؛ مرتبط با توانایی کار
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 (دو ة)مطالع عاملی شاخص توانایی انجام کارالگوی تکتحلیل عاملی  ـ2 شکل

 نامهپرسش هفتتا  ال یکؤس WAIQ1-WAIQ7شاخص توانایی انجام کار؛  WAIتوجه شود: 

 

تنفسی  ـ بدنی، استقامت عضالنی و استقامت قلبی ترکیب ،خطی منظور تعیین ترکیببه ،در ادامه

 ،از انجام رگرسیون پیش .داستفاده شزمان هم ۀرگرسیون چندگاناز بینی توانایی انجام کار جهت پیش

حدی دربستگی تا مشخص شود که آیا این هم گردیدبین بررسی های پیشبستگی بین متغیرابتدا هم

بستگی همنتایج آزمون  ؟خیروجود آورد یا به را بینهای پیشخطی بین متغیراست که مشکالت هم

نگرانی  رو،ازاین( R=35/0) باشدمیحداکثر  ،بینی پیشبین متغیرهابستگی همکه پیرسون نشان داد 

نتایج رگرسیون  بود. یکخطی متغیرها وجود نداشت و مقادیر سطوح تحمل نزدیک مورد همدر

بینی توانایی معناداری در پیش شکلهترکیب متغیرها ب بیانگر آن است که (شمارۀ پنججدول زمان )هم

دهد که حداکثر اکسیژن مینشان  نیز جدول این شده درهای بتای ارائه. وزنرندنقش دا انجام کار

بینی در این پیش بدن ۀبینی توانایی انجام کار داشته و شاخص تودنقش بیشتری را در پیش ،مصرفی

کند می این عدد مشخص است و( 32/0معادل ) ریب تعیینمقدار ضذکر است که شایان. ردنقش دا

 شده است. از واریانس در توانایی انجام کار توسط مدل شرح داده( 32/0) که

 
 



 183                                                                      ....توانایی شاخص فارسی نسخة پایایی و روایی بررسی
 

 ( =396N) انجام کار ییتوانابینی پیش زمان برایهم ةتحلیل رگرسیون چندگان ةخالص ـ5 جدول

 β ضریب استاندارد B SEBضریب استاندارد نشده  متغیر

 - 3/3 0/28 ثابت

 -05/0 4/3 -3/4 دور کمر به باسن

 -9/0* 05/0 -12/0 بدن ۀشاخص تود

 44/0** 06/0 21/0 اکسیژن مصرفی حداکثر

 047/0 02/0 02/0 نشستودراز

 03/0 03/0 03/0 بارفیکس

32/0 =2R؛ (62/56= 001/0 , P= (5/390)F) 05/0*          ؛P<  ،**001/0P< 

 

 گیریبحث و نتیجه
. در این نمایدمیدر ایران را گزارش  شاخص توانایی انجام کارسنجی های روانویژگی پژوهش حاضر

د تا معرف مشاغل مختلف نهای مختلف شغلی انتخاب شوها از گروهنمونه بود که آنسعی بر  پژوهش

شناختی جمعیتهای توزیع طبقات مربوط به ویژگی ،بررسی مورد ۀد. در نموننهای دولتی باشدر بخش

های تعداد نمونه ،حال این با ؛گرفتاستخدامی تناسب خوبی را در بر می ۀدر ارتباط با سن و سابق

ها وارد عامل جنسیت در تحلیل پژوهش،که در این  طور محسوسی کمتر از مردان بودکارکنان زن به

 نخست روایی سازه از ،مورد ساختار عاملیشده درهای انجام. با توجه به نتایج متفاوت بررسیگردیدن

اکتشافی با استفاده از چرخش واریماکس مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان  یطریق تحلیل عامل

های مربوط به سالمت که شاخص توانایی انجام کار از دو عامل تشکیل شده است. عامل اول با آیتم داد

 ـ های مربوط به سالمتمرتبط با توانایی انجام کار و منابع روانی و عامل دوم با آیتم ۀشد ادراک

کنندۀ تأییدها یماری در ارتباط با توانایی انجام کار اشباع شده بود. در تحلیل عامل تأییدی نیز یافتهب

برازش بهتری نسبت به مدل  ،عاملیمدل دو کهطوری؛ بههای حاصل از تحلیل عامل اکتشافی بودعامل

یک بررسی تطبیقی از  ( در2010مارتوس و همکاران )، پژوهشسو با نتایج این  . همداشتعاملی تک

ادراک ذهنی توانایی انجام کار و ادراک وضعیت سالمتی  شاخص توانایی انجام کار شاملبودن عاملی دو

کشور  10هزار نفری از پرستاران در  38000 ۀنمون یک در پژوهش ایجنت ،همچنین .دنمودنحمایت 

 باشدمیعاملی  دارای ساختار دواین شاخص  ،کشور( هشتاغلب موارد ) که در داده استاروپایی نشان 

بررسی ساختار عاملی شاخص در  (2009اما مارتینز و همکاران )؛ (304، 2005، و همکاران ردکیووز)

 ،شدههای انجامدر اغلب پژوهش ،حالاینبا .نداهنمودعاملی معرفی  صورت سهآن را به ،توانایی انجام کار

نتایج . باید توجه نمود که است شدهاستفاده  کلیعنوان یک مقیاس به شاخص توانایی انجام کاراز 
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فارسی شاخص  نسخۀ عاملییک ساختار برای را قبولیقابل برازش ،در این پژوهشتحلیل عامل تأییدی 

 .نمایدمیپیشنهاد توانایی انجام کار 

 نمایانهای عملکردی ظرفیت ۀوسیلهبکه  یکار بر سالمتانجام ارچوب تئوریک توانایی هکه چ جا آن از

میزان عملیاتی توانایی انجام کار به ۀکننداعنوان معنو شاخص توانایی انجام کار به قرار دارد ،شده است

شاخص  یگراهممنظور ارزیابی روایی به ،کندهای استعالجی اشاره میصیسالمت کارکنان و مرخ

حاکی نتایج که و با توجه به  شدعنوان مرجع استفاده به کیفیت زندگی ۀنامپرسش کار ازانجام  توانایی

 ۀنامپرسش هایمقیاسزیر تمامهای آن با مقیاسشاخص توانایی کار و زیراز وجود ارتباط معنادار بین 

گرا همدارای روایی  ،شاخص توانایی انجام کار فارسی ۀنسخکه توان اظهار نمود می ،بود کیفیت زندگی

 از این شاخص نیز برزیلی ۀسنجی نسخهای رواندر بررسی ویژگی ،هابا این یافته سوهم باشد.می

داری را گزارش اچنین ارتباط معن وجود نیز نآو نتایج  شده استاستفاده  کیفیت زندگی ۀنامپرسش

بین معنادار  ۀرابط برخی از مطالعات وجوددر  ،همچنین. (1، 2009 ،مارتینز و همکاران) کندمی

سن ؛ سورن851، 2006)مارتینز و التور،  گزارش شده است توانایی انجام کار و کیفیت زندگیشاخص 

 (.786، 2008و همکاران، 

 ،نتیجههای مکرر و دربیماری ،های ضعف در توانایی انجام کارکه یکی از عوارض و نشانهدلیل اینبه

منظور تعیین روایی افتراقی شاخص توانایی انجام در این پژوهش به، باشدمیهای استعالجی رخصیم

مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد کارکنانی  مرخصی استعالجی باال و پایینکار، دو گروه دارای 

ستعالجی بیشتری استفاده مرخصی ا از ند نسبت به کارکنانی کهاهکه مرخصی استعالجی کمتری داشت

اند که این کردهکسب شده شاخص توانایی انجام کار و دو عامل استخراج در را ، امتیاز باالتریاندهنمود

؛ کاجوال و همکاران، 558، 2005)بروکس و فراستین،  یی داردسوهمپیشین  هایپژوهش ایجبا نت امر

2006 ،75.) 

های تقلیل ظرفیتی جسمانی و هاکه عموماً سالمندی با کاهش تواناییبا توجه به این ،همچنین

شاخص دوم برای بررسی روایی افتراقی عنوان بهسن (، 361، 2006)آلمرنین، عملکردی همراه است 

یعنی مجموع ) عامل دوم در ترنتایج نشان داد که کارکنان مسندر این ارتباط، در نظر گرفته شد. 

 ،و شاخص کلی توانایی کار (سنجدبیماری را در ارتباط با توانایی انجام کار می ـ هایی که سالمتآیتم

یعنی مرخصی ) . با توجه به این دو مقایسهرندتر داداری )امتیاز کمتری( با کارکنان جواناتفاوت معن

کار انجام فارسی شاخص توانایی  ۀنسخ که توان اظهار داشتمی (کارکناناستعالجی و الگوی سن در 

  .باشدمیرای روایی افتراقی و تفکیکی دا

کار از پایایی  انجام شاخص توانایی که مورد پایایی درونی نشان داددر پژوهشنتایج این براین، عالوه

، لزدکیووز و وایدر ر) باشدمیهمخوان  های دیگربا نتایج پژوهش این امر و مناسبی برخوردار است
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مارتینز و همکاران،  ؛851، 2006؛ مارتینز و التور، 1165، 2006؛ فیشر و همکاران، 304، 2005

2009 ،1 .) 

ها نشان یافته راستا،دراین تعیین توانایی انجام کار کارکنان بود. ،حاضر پژوهش یکی دیگر از اهداف

و در حد بوده یاز( امت 49تا  24 ۀ)دامن( 4/40معادل ) میانگین امتیاز شاخص توانایی انجام کار که داد

های ذهنی باال مانند مشاغلی با تقاضا ارتباط با آمده دردستهکه با نتایج ب استخوب گزارش شده 

درصد( توانایی  85مطالعه )حدود های موردکارکنان دفتری که اکثریت نمونه مورددر هانتایج بررسی

. این (851، 2006مارتینز و التور، ) ردهمخوانی دا ،انجام کار خود را خوب و عالی گزارش کرده بودند

سن سورن مثال،عنواناست؛ بهر از میانگین توانایی انجام کار در مشاغل سخت جسمی نتایج کمی بهت

معادل  ختمانیمیانگین امتیاز شاخص توانایی انجام کار را در میان کارگران سا (2008همکاران ) و

دلیل ویژگی شغلی کارکنان دفتری که چنین شکل مساعدی شاید به .اندامتیاز گزارش کرده( 5/38)

بیش از افرادی که دارای  ،اشندبمیمشاغل ذهنی  دارای کارکنانی که زیرا، ؛باشد ،عموماً ذهنی است

تفسیر مشابهی  به داشتن توانایی انجام کار بهتر و باالتر تمایل دارند. فعالیت جسمانی در کار هستند،

کاهش در  ،در ذات مشاغل با تقاضاهای جسمی باال احتماالً له داریم این است کهأکه برای این مس

 باالتر است. دیدگی و فرسودگیو مشکالت آسیببوده بیشتر  ،ی انجام کارتوانای

تنفسی از  ـ استقامت قلبی که بیانگر آن بودهای آمادگی جسمانی مورد تستدر پژوهشیافتۀ دیگر 

 با توانایی انجام کار دارد وارتباط مثبت و معناداری  ،طریق برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی

ارتباط مطالعات مختلف  ،های این پژوهشفتههمسو با یاباشد. توانایی انجام کار می ۀکنندبینیپیش

)پوهجنین،  اندنمودهگزارش باالتر و توانایی انجام کار بهتر تنفسی  ـ استقامت قلبی بین را یمثبت

برخی در  چندهر(. 156، 2005گاجسکا و همکاران، ؛ با57، 2004 همکاران،؛ کالیت و 723، 2001

تنفسی ـ  ارتباط معناداری بین استقامت قلبی ارد،سویی ندهم هابا این یافتهها نتایج آنکه مطالعات  از

سن و همکاران، ؛ سورن558، 2005)بروکس و فراستین، ه است گزارش نشد و توانایی انجام کار

افراد  هایتفاوت بین ویژگی ناشی ازحدی تفاوت بین نتایج مطالعات ممکن است تا (.786، 2008

( نشان دادند که 2005جسکا و همکاران )گابا مثال،عنوان؛ بهه مانند جنسیت و شغل باشدمطالعمورد

در مردان با حداکثر اکسیژن مصرفی با توانایی انجام کار در زنان دارای تقاضاهای ذهنی باال در کار و 

در زنان دارای مشاغل جسمی و در بستگی این همبستگی دارد؛ اما هم تقاضاهای جسمی باال در کار

مطالعه نیز ممکن است در این عدم های گروه موردویژگی. شودنمی مشاهده ذهنی فعالیتا مردان ب

 پژوهش هایبا یافتهکه ) (2009) و همکاران اسمولندر پژوهشدر  راستا،دراین .ثر باشدخوانی مؤهم

 ؛در اغلب کارکنان در ابتدای پژوهش عالی گزارش شده بودتوانایی انجام کار  ارد(خوانی ندحاضر هم

افزایش فعالیت جسمانی و آمادگی قلبی و  ۀنتیجتغییراتی در شاخص توانایی انجام کار در ،نتیجهدر
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آمادگی جسمانی منجر  یارتقا وجود دارد که لاین احتما ،البته مشاهده نگردید.طی دو سال  عروقی

ل گروه کنتر ،چند برای چنین قضاوتیهر؛ سال مطالعه شده باشد دو طیبه حفظ توانایی انجام کار 

یز شده نهای انجامتفاوت نوع آزمونممکن است براین، عالوهفعال در مطالعه وجود نداشت. غیر

کارگران ساختمانی  ارتباط بادر  (2007سن )در پژوهش سورنکه طوریهب ؛گذار باشدثیرزمینه تأایندر

بین ادراک توانایی انجام کار با برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی )ارزیابی با تست دو کیلومتر  ،و صنعتی

گیری مستقیم حداکثر اکسیژن در همان جامعه با اندازه مشاهده گردید؛ اماروی( ارتباط معناداری پیاده

ای این باشد شاید دلیل چنین نتیجه. گزارش نشدچنین ارتباطی  ،کارسنج ۀطریق دوچرخمصرفی از 

سواری صادق مورد دوچرخهله درأاما این مس ؛الزم در زندگی روزمرۀ افراد است یفعالیت ،رویکه پیاده

و حضور در آمد، باال و پایین رفتن از پله وروی، رفتمشاغل مختلف به پیاده براین،عالوه. باشدمین

 های فیزیکی با شرایط دشوار نیاز دارند.مکان

 هایدیگر آمادگی جسمانی مانند تست هاینتایج آزمون مشاهده شد که حاضر پژوهشدر براین، عالوه

پژوهش نتایج  ،راستااین. دررندبا توانایی انجام کار داارتباط معناداری  ،نشست و بارفیکسودراز

های مختلف تست از میان که نشان داد (ردخوانی داهم حاضر پژوهشکه با ) (2001پوهجنین )

کنندۀ خطر بینیکردن وزنه، پیشنشست، تعادل و بلندونتایج ضعیف در تست دراز ،آمادگی جسمانی

اما در پژوهش اسمولندر و همکاران  د؛نباشمیناتوانی در کار در میان زنان بیشتری برای افزایش 

. ندیی انجام کار داشتبا تواناارتباط ضعیفی  ،نشست و قدرت دستو(، نتایج تست دراز2009)

بودن شده در ارتباط با پاییناز جمله عوامل خطر شناسایی (2005و همکاران ) فرودزمینه، دراین

بودن سطح آمادگی عضالنی مشکالت سالمتی و پایینبودن توانایی انجام کار در میان معلمان زن را باال

رسد سطح معینی از آمادگی عضالنی برای داشتن توانایی انجام کار نظر میبه ،بنابراین ؛نداذکر کرده

 باشد.در میان افراد شاغل ضروری می

 ،بدن و نسبت دور کمر به باسن ۀبدنی با محاسبۀ شاخص تود ترکیببراساس نتایج مشخص شد که 

 ، این امرهمچنین .ردمقیاس آن دادو خردههر با توانایی انجام کار و  یمنفی و معنادار ۀرابط

که  (2015) محمدی و همکاران پژوهشکنندۀ توانایی انجام کار بود که این یافته با نتایج نیبیپیش

یی سوهم ،اندنمودهبستگی باالیی را گزارش هم کار، وزن و کاهش در توانایی انجامبین داشتن اضافه

عامل مهمی در کاهش توانایی انجام کار را افزایش وزن ( 2005همکاران )و سو هاپ ،راستااین. دردارد

 اند کهگزارش نمودهنیز ( 2005) 1و همکاران نینالیت .اندخروج از زندگی شغلی برشمرده ،نتیجهو در

ش توانایی انجام کار معرض کاهبیش از افراد دارای وزن نرمال در ،هم افراد بسیار الغر و هم افراد چاق

                                                           
1. Laitinen  
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کم وزن را دستبودن اضافهدر ارتباط با کاهش در توانایی انجام کار نباید معنادار ،بنابراین ؛قرار دارند

عنوان یک عامل به بدنی های منظم ترکیبگیریاندازه بایستمی کارکنان جوان ارتباط با و در گرفت

 در نظر داشت.را از کاهش در توانایی انجام کار  کنندهگیریپیش

دارای روایی و  شاخص توانایی انجام کارایرانی  ۀنشان داد که نسخ پژوهشهای این یافته ،کلیطورهب

فارسی  دو عاملی نسخۀمقیاس عاملی و هم قیاس تکهم م معناکه؛ بدینباشدمی یقبول قابل پایایی

 ؛کاربرد آسان آن است ،شاخص توانایی انجام کارمزایای جمله از آن دارای برازش مناسبی است. 

هدف  با توجه بهنامه پرسش این ،بنابراین ؛شودتکمیل می دقیقه 15تا 10در مدتکه طوریبه

 شودپیشنهاد می اساس،اینبر رود. کارهتواند برای ارزیابی انفرادی یا گروهی کارکنان بمی پژوهشگران

 ۀوسیلبه ،نهایتمختلف مورد بررسی و مقایسه قرار داده و در یهادر بخش را نیروی کار ،هاسازمان که

یک از کارکنان نیازمند کدامکه  مشخص نمایند ،عنوان یک ابزار غربالگریبه شاخص توانایی انجام کار

شاخص  ذکر است کهشایان باشند.میتوانایی انجام کار  ییا ارتقاو گیری، حفظ جهت پیش مراقبت

 .باشدای های مداخلهثیر برنامهأابزاری برای ارزیابی ت تواندمی توانایی کار

های قوی توانایی انجام کار بینپیش ،های مختلف آمادگی جسمانیتستاساس نتایج،  بر این بر عالوه

 هاآن که ادراک کارکنان از توانایی انجام کار توسط خودجاییآنو از در میان کارکنان دفتری بودند

طور منظم به توانندها میها و شرکتسازمان ؛ لذا،انجام کار در آینده دارد قوی با توانایی یارتباط

مورد تغذیه، کاهش وزن و در را های منظمیو آموزش نموده گیریاندازهکارکنان را  توانایی انجام کار

تواند افزایش آمادگی بدنی می ،لحاظ نظری به. دهندارائه  هابه آنآمادگی جسمانی  یارتقااهمیت 

و شاید بتوان نتیجه گرفت که  ظرفیت و توان فرد را برای مقابله با مطالبات زندگی روزمره باال ببرد

هبود توانایی چند مسیر کلی بهر ؛باشدمینیاز سطح معینی از آمادگی جسمانی در اغلب مشاغل مورد

زمینه مانند انگیزش،  این ثیرگذار دروجود متغیرهای بسیار زیاد تأ دلیلانجام کار ممکن است به

 نگرش، مهارت افراد، تقاضاها و منابع شغلی پیچیده باشد.

کارکنان در مشاغل مختلف انتخاب  بر آن بود کهمقدماتی سعی  ۀعنوان یک مطالعبه پژوهشدر این 

مشاغل ارتباط با جی در نسمطالعات روان ،های تکمیلیشود در بررسیپیشنهاد می ،حالاینبا .شوند

 پژوهشدر این  ،براینعالوه. گیردی شغل انجام هابودن تقاضامختلف و با توجه به جسمانی یا ذهنی

را پذیری نتایج تعمیم ،این موضوع که دادندمطالعه را کارکنان مرد تشکیل های موردنمونه بیشتر

توصیه مورد زنان های بیشتر درانجام بررسی ؛ بنابراین،کندکار زنان با احتیاط همراه می ۀمورد جامعدر

 .شودمی
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 تشکر و قدردانی
شورای  17/4/1393مورخ  261 ۀشمار ۀجلس در که است پژوهشی طرح حاصل پژوهش حاضر

ن و المسئو از وسیلهبدین. است رسیده تأیید نهایی به بدنی و علوم ورزشیه تربیتپژوهشگاپژوهشی 

 .گرددمی قدردانی و تشکر رساندند، یاری وهشپژ این انجام در راما ه که محترم پژوهشگا کارکنان
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of the Persian version of work 

ability index (WAI) and its relationship with the physical fitness indicators of employees in 

Kermanshah in a sample of 868 (250 females, 618 males) people recruited through multi-stage 

sampling method. The research instrument consisted of questionnaire and physical fitness tests. 

Validity of the questionnaire was statistically analyzed by experts, exploratory and 

confirmatory factor analysis, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Finally, 

the data were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous regression 

model. The principal component analysis with varimax rotation identified two factors, i.e., 

subjective health-related work ability )41.86% of the variance) and ill-health related work 

ability (19.47% of the variance) in the index construct. Results of convergent validity showed 

high correlation among questions of ability to work. Intraclass coefficient correlation was also 

high (0.72–0.81). Mean WAI index score was higher among employees with low absenteeism 

(40.46 points) than among those with high absenteeism (32.04 points). Reliability of the index 

was acceptable (Cronbach’s alpha = 0.74). Goodness-of-fit indices of second-order factor 

analysis confirmed the tow extracted factors and two-factor model had a superior fit compared 

to the one-dimensional model. Finally, multiple linear regression showed physical fitness tests 

were predicting factors for the work ability among employees. In conclusion, Persian version 

of the work ability index showed satisfactory psychometric properties among employees.  

 

Keywords: Content Validity, Convergent Validity, Divergent Validity, Factor Analysis, 
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