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چکیده
بیشترین ،جزء هر سازمانترینمهمعنوانبهاجتماعی باعث شده است که این نیرو - هاي اقتصادي امروزه، نقش اساسی نیروي انسانی در فعالیت:زمینه و هدف

توان به میزان تناسب او با وري نیروي انسانی میبر بهرهتأثیرگذارعوامل ترینمهمحرکت به سوي توسعه و تعالی ایفا کند. از وري و ارتقاء بهرهنقش را در 
وري شغلی است.هدف از اجراي این تحقیق، بررسی میزان توانمندي انجام کار در کارمندان بانک و تعیین ارتباط آن با بهرهاش اشاره نمود. هاي شغلینیازمندي

وگرافیک هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوري گردید. اطالعات دمتحلیلی شرکت کردند. داده–کارمند بانک در این تحقیق توصیفی 117: روش بررسی
آوري گردیدند. جهت ارزیابی وضعیت توانمندي شاغلین از و شغلی نظیر سن، سابقه کار، میزان تحصیالت و ... از طریق یک پرسشنامه اطالعات دموگرافیک جمع

و آزمون همبستگی SPSSها با استفاده از نرم افزار کمیت استفاده گردید. داده–وري فردي از پرسشنامه کیفیت ارزیابی بهرهمنظوربهشاخص توانمندي کار و 
پیرسون تحلیل شدند. 

. چنانچه کارمندان علیرغم بیماري و کسالت در نشان داد43/40±9/4کار کارمندان مورد بررسی را میانگین امتیاز شاخص توانمندي هاي تحقیق : یافتههایافته
وري یابد. شاخص توانمندي انجام کار با افت بهرهساعت نسبت به شرایط عادي کاهش می2/4±1/2متوسط طوربهوري ایشان محل کار حاضر شوند، بهره
;-3/0( دار دارد شغلی همبستگی منفی معنی r=011/0p=.(

حفظ توانمندي کارمندان بانک در سطح وري در ارتباط است، اتخاذ تمهیدات الزم جهتمستقیم با افت بهرهطوربه: نظر به اینکه توانمندي شغلی گیرينتیجه
وري ها، از طریق افزایش انگیزه و رضایت کارکنان زمینه اعتالي بهرهتوانند ضمن کاهش هزینهست. این اقدامات میاخوب و جلوگیري از افت آن ضروري

کشور را فراهم آورند. هايبانک

دان بانک، پرسشنامه.وري شغلی، کارمن: توانمندي انجام کار، بهرههاکلیدواژه

مقدمه
وري ابـزاري  در عرصه پرشتاب رقابـت جهـانی، بهـره   

تر؛ خـواه ایـن سـود از    است براي دستیابی به سود بیش
طریق تولید کاال یا ارائه خدمات بیشتر با استفاده از منابع 

جـویی بهینـه در   آید یا از طریق صـرفه به دستموجود 
منابع. اهمیت نیـروي انسـانی در فرآینـد تولیـد و ارائـه      

مشـخص اسـت. امـروزه، نقـش اساسـی      کامالًخدمات 
اجتماعی باعث -هاي اقتصادي نیروي انسانی در فعالیت
؛ ثروت ملی مطرح شـود عنوانبهشده است که این نیرو 

جزء هر سـازمان  ترینمهم، نیروي انسانی دیگرعبارتبه
است که بیشترین نقش را در حرکت به سـوي توسـعه و   

بـر  تأثیرگـذار عوامل ترینمهم. از ]1[کندتعالی ایفا می
به میزان تناسـب او بـا   توانمینیروي انسانی وريبهره

اشاره نمـود. هـر شـغل از نظـر     اششغلیهاي نیازمندي

فیزیکی و ذهنی الزاماتی دارد که چنانچه فراتر از توانایی 
افـت کـارایی و   سـاز زمینهو ظرفیت نیروي انسانی باشد 

کاهش رضایتمندي شغلی خواهد شد. مطالعـات پیشـین   
که عـدم تطـابق بـین توانـایی شـاغل بـا       انددادهنشان 

نیازهاي جسمی و روانی شغل وي سبب بروز پیامدهایی 
-منی و بهداشتی، اخـتالالت اسـکلتی  نظیر مشکالت ای
عروقی، اختالالت رفتاري، -هاي قلبیعضالنی، بیماري

مشکالت گوارشی، خسـتگی، کـاهش کیفیـت زنـدگی،     
هاي غرامت کاهش انگیزه، افزایش غیبت از کار و هزینه

.]2-8[وري خواهد شد کارکنان و کاهش تولید و بهره
اقتصادينظرنقطهازشاغلینتواناییصحیحارزیابی

آن تقویـت کارفرمایان بسیار حائز اهمیـت اسـت و  براي
هـا بـراي جلـوگیري از    راهمـؤثرترین از یکـی عنـوان به

و افـزایش زودرسناتوانی ناشـی از کـار، بازنشسـتگی   
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مطـرح هـا سـازمان وصـنایع درانسانیمنابعوريبهره
.]9-11[باشدمی

هاي مختلفی براي سنجش توانـایی کـار   تاکنون مدل
بـا سـنجش   هـا مـدل شاغلین ارائه شده است. اکثر ایـن  

گیرياندازهنظیر حداکثر انرژي مصرفی بر هاییشاخص
تر توانایی فیزیکی فرد شاغل تمرکز دارند و بنابراین بیش

. امروزه اکثر ]12[براي مشاغل دینامیک مناسب هستند 
مشاغل ترکیبی از الزامات فیزیکـی و ذهنـی را ایجـاب    

بر یکی از این جوانب به معنـی  تأکیدو بنابراین کنندمی
نادیده گرفتن جنبـه دیگـر بـوده و در نتیجـه دورنمـاي      

اخیـراً . دهـد نمیرا نسبت به توانایی شغلی نشان کاملی
ابـزاري معتبـر   عنوانبهWAI(1شاخص توانمندي کار (

هاي عملکردي ترسیم یک نماي کلی از ظرفیتمنظوربه
و توانایی انجام کار و فاکتورهاي مؤثر بر آن معرفی شده 
ــین    ــاربردي کــه توســط محقق ــن شــاخص ک اســت. ای

بـر اسـاس مـدل    و2فنالنداي ي بهداشت حرفهمؤسسه
شده است بر ایـن اصـل   هیته3مفهومی خانه توانایی کار

توانمندي انجام کار برآیندي از کارآمدي استوار است که 
باشـد. فردي و شـغلی او مـی  هايویژگینیروي انسانی، 

شاخص توانمندي انجام کار ضمن در نظر دیگرعبارتبه
اجتماعی و فیزیکی وابسـته  -گرفتن برخی عوامل روانی

هاي ذهنی و فیزیکی و نیز سالمت نیروي به کار، توانائی
انسانی، نشانگر توانایی فرد در نیل به اهداف شغلی است 

]11[.
در توانمندي انجام مؤثرعوامل ترینمهمبا این دیدگاه 

از عوامل محیطی، سـازمانی  اندعبارتانسانی کار نیروي 
وري فـردي و بـه دنبـال آن    و سالمتی که بهبـود بهـره  

تصـور قابلوري سازمانی از طریق اصالح این موارد بهره
ها در نظام اقتصـادي  است. با توجه به نقش حیاتی بانک

اي در خصـوص میـزان   کشور و اینکـه تـاکنون مطالعـه   
ر ایـران انجـام نشـده اسـت     توانمندي کارمندان بانک د

انجام تحقیقی که به واسطه آن بتوان میـزان سـازگاري   
وري را کارمندان بانک با شغل محوله و ارتباط آن با بهره

1 Work Ability Index (WAI)
2 Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
3 The work ability house

بر آن را شناسـایی نمـود، ضـروري    مؤثرتعیین و عوامل 
نماید.می

روش کار
به انجام1394در سال تحلیلی-این مطالعه توصیفی

کارمندان شاغل در یکی شاملمطالعهموردجامعه.رسید
نفر) یکـی از  163از مناطق تحت سرپرستی (تعداد کل: 

باباشد. حجم نمونهدر تهران میمعتبر کشورهايبانک
114،%95سطح اطمینانکوکران درفرمولازاستفاده

با احتساب احتمال ریـزش نمونـه، تعـداد    شد.تعییننفر
در دسـترس در اختیـار   پرسشنامه بـه روش نمونـه   140

پرسشـنامه  117نهایتاًکارمندان مذکور قرار داده شد که 
بدون خدشه و کامل مورد تجزیه و تحلیل آمـاري قـرار   

گرفت.
ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش از سه بخـش  

اصلی تشکیل شده بود:
بر مبناي : پرسشنامه اطالعات دموگرافیکالف) 

متغیرهاي فردي و شغلی کـه مطالعـات پیشـین ارتبـاط     
ــاآن ــزارش   ه ــار گ ــام ک ــایی انج ــا توان ــردهرا ب ــدک ، ان

سـن، قـد، وزن،   دربرگیرندهاي تنظیم شد که پرسشنامه
میزان تحصـیالت، عنـوان شـغلی، اسـتعمال دخانیـات،      

ي کار، تعداد ساعات کار در هفتـه، داشـتن شـغل    سابقه
یت ورزشی منظم بود.دوم و انجام فعال

از شاخص توانمنـدي  : شاخص توانمندي کارب) 
توانـایی انجـام کـار کارمنـدان بانـک      ارزیابیکار جهت 

بنـدي جمـع منتخب استفاده گردید. این شاخص حاصل 
بر توانایی انجام کار مؤثرمختلف بعد 7امتیازات منتج از 

:]13[است 
زندگیتوانمندي فعلی در مقایسه با بهترین زمان - 1
توانمندي فعلی برحسب ماهیت شـغل (فیزیکـی و   - 2

ذهنی)
هـایی کـه توسـط پزشـک تشـخیص داده      بیماري- 3
اندشده
مورد ابتال بر هايبیماريتأثیربرآورد فرد از میزان - 4

روي توانایی انجام کار
ماه گذشته12مرخصی استعالجی طی - 5
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انو همکاری صارممیمر72

سال آینده2بینی توانایی استمرار کار تا پیش- 6
وضعیت روحی- 7

است کـه نمـره   ايگونهبهگذاري پرسشنامه نمرهطیف
اسـاس ایـن بـر بـود. خواهـد متغیر49تا 7نهایی بین

:شودمیبنديطبقهسطح چهارشاخص توانمندي کار در
)27تا7نمره شاخص از(ضعیفکارتوانمندي- 1
)36تا28(نمره شاخص ازمتوسطکارتوانمندي- 2
)43تا37(نمره شاخص ازخوبکارتوانمندي- 3
)49تا44شاخص از(نمرهکار عالیتوانمندي- 4

تـر  پـیش و آمدهدستبهروایی و پایایی این پرسشنامه 
-11[در مطالعات ایرانی مورد استفاده قرار گرفته اسـت  

13[.
ارزیابی منظوربه: 1کیفیت-پرسشنامه کمیت ج) 

وري، در پـژوهش حاضـر از ابـزار کمیـت و     میزان بهـره 
ــت ــال  )QQ(کیفی ــه در س ــر 1999ک ــط بروئ و 2توس

. اعتبـار  ]14[همکارانش ارائه گردیده است استفاده شـد  
تـر گـزارش   صوري و محتوایی و پایایی این ابـزار پـیش  

را بر حسب وريبهره. این ابزار افت ]15، 14[شده است 
زمان از دست رفته کاري در شرایطی که علیرغم کسالت 

محاسـبه  3و بیماري، فرد شاغل در محل کار حضور دارد
نماید.می

اسـت کـه بـر اسـاس     سـؤال این پرسشنامه شامل دو 
سـؤال شـوند.  مینمره دهیامتیازي لیکرت 10مقیاس 
، شـود مـی شـناخته  4"مقیاس کمیـت "عنوانبهاول که 

میزان کمی کار را در مقایسه بـا روزهـاي عـادي مـورد     
عنـوان بـه دوم کـه از آن  سـؤال . دهـد مـی پرسش قرار 

، کیفیت کار انجام شده شودمینیز یاد "مقیاس کیفیت"
. علـت در نظـر گـرفتن    دهـد مـی را مورد سنجش قـرار  

در مقیاس کیفیت در کنار مقیاس کمیـت آن اسـت کـه    
هـا و  اصل مقیاس کمی تفسیر جامعی از تمام هـدررفت 

از صـرفاً تـوان  دهد و نمـی وري ارائه نمیهاي بهرهزیان
وري فرد را ارزشیابی کرد.طریق برآورد کمیت کار، بهره

1 The Quantity and Quality Instrument
2 Brouwer
3 Presenteeism
4 Quantity Scale

هایافته
خالصـه  1برخی از متغیرهاي کمی تحقیق در جدول 

درصد افراد داراي تحصـیالت زیـر دیـپلم،    3/4اند. شده
درصـد داراي  8/6درصد داراي تحصیالت دیپلم، 6/25

2/16درصـد داري مـدرك لیسـانس و    47فوق دیـپلم،  
7/89(کنندهشرکتداراي مدارك باالتر بودند. اکثر افراد 

ي اسـتعمال دخانیـات   درصد) اعـالم کردنـد کـه سـابقه    
درصـد  2/30ندارند. همچنین نتایج نشان داد کـه فقـط   

%) 8/69و بقیه افـراد ( کنندمیمنظم ورزش طوربهافراد 
فعالیت ورزشی منظمی ندارند. میانگین ساعات گونههیچ

ورزشی کارکنانی که ساعاتی را در طول هفته بـه ورزش  
ساعت بود.5±56/3دادند، اختصاص می

مـورد  در جمعیتمیانگین امتیاز شاخص توانمندي کار 
-49(26ي تغییرات با دامنه43/40±9/4بررسی برابر 

توزیع فراوانی سطوح مختلف 1نمودار آمد. به دست) 23
کننـده در  شاخص توانمندي کار را در کارمنـدان شـرکت  

.دهدمیمطالعه نشان 
کننــده در ایــن وري کارمنــدان شـرکت شـاخص بهــره 

بـه  سـاعت  QQ ،1/2±2/4تحقیق بـر اسـاس معیـار    
میـانگین  طـور بهآمد. این نتیجه بدان معناست که دست

که در روزهایی-کننده در این تحقیق کارمندان شرکت
بـا افـت   -علیرغم کسـالت بـر سـر کـار حضـور دارنـد       

ساعت مواجه هستند.2/4وري بهره
وري را در میـان  توزیـع شـاخص افـت بهـره    2نمودار 

دهـد. بـر اسـاس ایـن     کارمندان مورد مطالعه نشان مـی 
گونـه هـیچ از افراد اعالم کردنـد کـه   %2/6نمودار، فقط 

وري در روزهاي بیمـاري نسـبت بـه روزهـاي     افت بهره
کننده در شرکتهاي دموگرافیک و شغلی کارمندان برخی ویژگی-1جدول 
)n= 117(تحقیق 

انحرافمیانگینمتغیر
معیار

حداقل-حداکثر

26-14/3928/655)سال(سن
/کیلوگرم(شاخص توده بدنی

)مربعمتر
16/2674/354/40 -51/18

1-91/155/628(سال)شغلیسابقه
0-2/24/660مرخصی در سال گذشته (روز)
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درصـد  8/93دیگـر عبـارت بـه ؛ )QQ=0عـادي ندارنـد (  
کننده در این تحقیـق در روزهـایی کـه    کارمندان شرکت

علیرغم کسالت بر سر کار حضور دارند افت کارایی دارند.
شـود افـت   یمشاهده مـ 2همچنین چنانچه در نمودار 

کهطوريبهترین میزان است ساعته، شایع3-2وري بهره
% کارمندان 20در شرایط حضور علیرغم کسالت، بیش از 

ورنـد.  ساعت کمتر از روزهاي عـادي بهـره  3الی 2بین 
کاري قریب به نیمـی از  ، کم2همچنین مطابق با نمودار 

%)، در شـرایط  8/49کننده در تحقیـق ( کارمندان شرکت
شود.ساعت برآورد می7الی 4ماري بین بی

نتایج حاصـل از بررسـی همبسـتگی امتیـاز شـاخص      
متغیرهاي تحقیـق  سایر توانمندي کار کارمندان بانک با 

د شـو ارائه شده است. چنانچه مشـاهده مـی  2در جدول 
دار بـین  وجود همبستگی منفی معنـی مؤیدنتایج حاصله 

شاخص توانمندي کـار بـا مرخصـی اسـتعالجی و افـت      
هر چه توانایی انجام کهطوريبهباشد وري افراد میبهره

یابد تعداد روزهاي مرخصی افزایش یافته کار کاهش می
وري کارکنان نیز افت بیشتري دارد.بهرهو 

ي کار در کارمندان بانکمندتوزیع فراوانی شاخص توان-1نمودار 

توزیع شاخص افت بهره وري بر حسب ساعت در میان کارمندان بانک-2نمودار 

1
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گیريو نتیجهبحث
تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان توانایی انجام کار و 

وري کارمندان بانک انجام شد. بررسی ارتباط آن با بهره
دار بین معنی، ضمن تائید وجود ارتباط آمدهدستبهنتایج 

وري کارمنـدانی کـه   این دو متغیر، نشـان داد کـه بهـره   
توانمندي بـاالتري دارنـد نسـبت بـه کارمنـدانی کـه از       

برخوردارنـد، بیشـتر   تـري پـایین هاي توانمنـدي  شاخص
تـوان  ، مجمـوع سـاعاتی کـه مـی    دیگـر عبـارت به؛ است

افت کمیـت و کیفیـت کـار ناشـی از کسـالت و      منزلهبه
بیماري در هنگام حضور در سر کـار در نظـر گرفـت، در    

تـري دارنـد نسـبت بـه     کارمندانی کـه توانمنـدي بـیش   
تــر کمتــر اســت. مطالعــات انــدکی تــوانکارمنــدان کــم

چنین ارتباطی را مورد بررسی و تائید قرار دادهازاینپیش
بر روي مشاغل دینامیـک  باًغالاند. البته مطالعات مشابه 

-16[اند مانند کارهاي ساختمانی یا صنعتی متمرکز شده
گونـه ایـن وري کـارگران  اند کـه بهـره  و نشان داده] 17

که بـا  هاي مشابه در روزهاییمشاغل با استفاده از روش

انـد بـه طـرز    وجود کسالت بر سر کارشـان حاضـر شـده   
شـواهدي نیـز   یابد. در عین حال چشمگیري کاهش می

وري کارمندان دفتـري  دهد بهرهوجود دارد که نشان می
و گیـرد  بیماري) ایشان قرار مـی (سالمت تأثیرنیز تحت 

از آنجا که این .]18[% نیز کاهش یابد 15ممکن است تا 
وري، بار مالی قابل توجهی را به سـازمان وارد  افت بهره

شایسـته و  است تا از طریق اتخاذ تدابیر کند ضروريمی
هـاي بـه   هاي مبتنی بر شناسایی علـل و ریشـه  سیاست

وجود آورنده آن، اقدامات الزم جهـت پیشـگیري و رفـع    
این مشکل صورت پذیرد.

WAIگیـري انـدازه جهتسادهمعتبر وشاخصیک
بـین تعـادل توانـد مـی کـه توانمندي افراد شاغل است

هـا آنشاغل در به ثمر رساندن تواناییمطالبات شغلی و
گـویی کننـدگی   برخی مطالعات اثر پیشرا برآورد نماید.

وري، مرخصـی  این شاخص و ارتباط آن را با افـت بهـره  
انـد کـرده ناشی از کار گزارش ازکارافتادگیاستعالجی و 

ــا تحقیــق راســتاهــم. ]19[ ــهب و همکــاران زادهکوهپای

همبستگی بین متغیرهاي تحقیق در جمعیت مورد نظر-2جدول 
شاخص توده وزنقدسن

بدنی
فعالیت سابقه کار

ورزشی
مرخصی 
استعالجی

افت
وريبهره

شاخص 
توانمندي

-سن
106/0قد

269/0
-

236/0وزن
*012/0

610/0
*000/0

-

شاخص توده 
بدنی

227/0
*016/0

018/0 -
851/0

774/0
*000/0

-

843/0سابقه کار
*000/0

059/0
540/0

167/0
077/0

168/0
076/0

-

- 085/0فعالیت ورزشی
373/0

069/0
473/0

019/0 -
842/0

074/0
442/0

080/0 -
396/0

-

مرخصی 
استعالجی

113/0 -
237/0

104/0 -
284/0

019/0 -
847/0

032/0
742/0

083/0 -
382/0

020/0
831/0

-

افت    
وريبهره

088/0 -
362/0

098/0 -
311/0

013/0 -
890/0

060/0
540/0

037/0 -
696/0

078/0 -
416/0

000/0
998/0

-

شاخص 
توانمندي

078/0
440/0

216/0
*032/0

049/0
627/0

112/0 -
268/0

074/0
457/0

196/0
*046/0

239/0 -
*016/0

252/0 -
*011/0

-

اند.با ستاره مشخص شده>p)05/0(هاي معنی دارهمبستگی
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آن اسـت کـه   مؤیـد )، نتایج تحقیق حاضـر نیـز   1393(
کاهش شاخص توانمندي کار با افزایش تعـداد روزهـاي   

استفاده از مرخصی استعالجی مرتبط است.
شاخص توانمندي کار در یک فرد یـا گـروه شـغلی را    

معیار توانایی او در مقطع زمان در نظـر  عنوانبهتوانمی
گرفت. بدیهی است توانایی افـراد در طـول زمـان دچـار     

شـود و از عوامـل مختلـف فـردي، شـغلی،      تغییراتی می
هـاي ایـن   بر اساس یافتـه پذیرد. میتأثیراجتماعی و ... 

مطالعه، میـانگین توانمنـدي اکثریـت بانکـداران در حـد      
توانایی کهدرحالیار دارد؛ %) قر20%) یا عالی (60خوب (
% از ایشان، متوسط یا ضعیف است. با توجه به 20حدود 

ییهـا برنامـه ، FIOHهاي تعیین شده از سوي چارچوب
وري کارکنـان  که با هدف ارتقاء سالمت یا بهبـود بهـره  

شوند باید قادر باشند عالوه بـر حفـظ توانـایی    تنظیم می
انجام کار کارکنانی کـه در سـطوح خـوب و عـالی قـرار      
دارند، توانایی انجام کار را در افـراد ضـعیف یـا متوسـط     

. لذا شایسته است تمهیدات الزم براي ]13[بهبود بخشند 
بانک اتخاذ گردد تا توانمندي ایشان حفظ و یا کارمندان

توانـایی انجـام   هايزیرشاخصارتقاء یابد. لذا با توجه به 
انتظار داشـت  توانمیبا شاخص کل، هاآنکار و ارتباط 

اجتماعی کارکنـان،  -که بهبود وضعیت فیزیکی و روانی
هـا و تسـهیل مراحـل درمـان     بیماريموقعبهغربالگري 

بهبود توانایی کارمندان بانک و به دنبال درمؤثرينقش 
وري فردي و سازمانی داشته باشد.آن بهره

کـه  رسـد مـی با استناد به نتایج این مطالعه، بـه نظـر   
کارمندان بانـک کمتـر از مرخصـی اسـتعالجی اسـتفاده      

یک سـال تعداد کارمندانی که در دیگرعبارتبه؛ اندکرده
انـد کمتـر از   کردهگذشته از مرخصی استعالجی استفاده

سایرین است و همچنین تعـداد روزهـاي مرخصـی نیـز     
روز در ســال اســت. در مقابــل، نتــایج 9کمتــر از اکثــراً

دهد که وري در نشان میحاصل از تجزیه و تحلیل بهره
وري کارمنـدان در شـرایطی کـه    متوسـط بهـره  طـور به

انـد بـه   علیرغم بیماري و کسالت بر سر کار حضور یافته
که فقـط بخـش   حالی استیابد. این در تقلیل مینصف

%)، مدعی ارائـه خـدمات یکسـان    6اندکی از کارمندان (
تحت شرایط بیمـاري بـا سـالمتی هسـتند. ایـن یافتـه       

نشانگر آن است که غیبت از کار یا مرخصی اسـتعالجی،  
وري نیسـتند و  معیارهاي دقیقی براي نشـان دادن بهـره  

وري تـوان کـارایی و بهـره   مـی نهاآنبا استناد به صرفاً
و همکـاران  بروئـر  کارکنان را مـورد سـنجش قـرار داد.    

غیبـت از  "بر عـدم کفایـت معیـار    تأکید)، ضمن 2002(
هـاي  وري شغلی و برآورد هزینـه در سنجش بهره"1کار

و "2حضـور در کـار  "اقتصادي آن، بـر لـزوم توجـه بـه     
ساعات کاري از دست رفته ناشی از آن اشـاره کردنـد و   

.]14[را معرفی نمودند QQابزار 
یـک از متغیرهـاي   هـیچ تـأثیر مؤیدهاي حاصله یافته

فردي و شغلی مورد مطالعه بر روي توانـایی انجـام کـار    
باشد. با اینکه انتظار می رود با افزایش سن، توانایی نمی

هش یابد اما برخی مطالعات عدم افراد براي انجام کار کا
در این رسدمیاند. به نظر چنین ارتباطی را گزارش کرده

رابطه عوامل دیگري نیز نقش داشته باشـند کـه تحـت    
، اثر سـن بهتـر نمایـان    هاآنبا زمانهمشرایط مواجهه 

، اکثر مطالعاتی که افزایش سـن را  مثالعنوانبهشود. می
نوعـاً انـد،  ی انجـام کـار مـرتبط دانسـته    یبا کاهش توانا

مطالعاتی هستند که بر روي کارکنان مشـاغل سـخت و   
فیزیکی نظیر کارگران صنایع نسـاجی یـا نیروگـاه بـرق     

از نقطه نظـر فیزیولـوژیکی، بـا    .]19-20[اند انجام شده
یابد. این ضعف ها کاهش میافزایش سن، قدرت ماهیچه
ی بلکـه در سیسـتم   عضـالن -نه تنها در سیستم اسکلتی

شود. بالطبع، در شرایطی که تنفسی نیز پدیدار می-قلبی
انجام کار نیازمند اعمـال نیـروي زیـاد، قـدرت بـدنی و      

از همکاران مسن ترجوانسرعت عضالنی باالست افراد 
گیرند. لیکن ایـن ادعـا در مـورد مشـاغل     خود پیشی می

مورد دارندگیريتصمیمذهنی که نیاز به تفکر، تجربه و 
است. چنانچـه در مطالعـه مشـابهی کـه بـر روي      سؤال

ارتبـاط مثبـت و   کارمندان شهرداري برزیل انجـام شـد،   
بین متغیر سـن بـا توانمنـدي کـار مشـاهده      داريمعنی
.]21[گردید
کـه  آن اسـت هاي ایـن تحقیـق مبـین    یافتههذاعلی

وري آنــان ارتبــاط توانمنــدي کارمنــدان بانــک بــا بهــره
1 Absenteeism
2 Presenteeism
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ارد. توان کاري افراد را در وهله اول برگرفته داري دمعنی
، اگرچـه سـالمت   دیگـر عبارتبه؛ از سالمت ایشان است

کـه بتوانـد   آن اسـت جسمی فرد شاغل، پایه اول بـراي  
از عهـده کـارش برآیـد امـا فاکتورهـاي مهـم       خـوبی به

ــی  ــل روان ــر عوام ــري نظی ــی، -دیگ ــاعی، انگیزش اجتم
بر توانمندي قطعاًبرخورداري از احترام و عدالت و ... نیز 

منظـور بـه بنـابراین  ؛ تأثیرگذارنـد انجام کار افراد شـاغل  
آن کاهش بار تبعبهوري در کارمندان بانک و بهبود بهره

آن، تالش در جهت ارتقـاي سـالمت   اقتصادي ناشی از 
.ضروري استکامل جسمی، روانی و اجتماعی ایشان 

در راستاي نیل به هدف فوق االشاره، پیشنهادات زیـر  
گردد:ارائه می

آگاه سازي و تشویق کارمندان نسبت بـه اهمیـت   - 1
قائل شدن به سالمتی خود و اشاعه فرهنـگ و نگـرش   

مثبت نسبت به آن.
خدمات بهداشتی و درمانی.تسهیل شرایط ارائه - 2
هاي بالینی اي شامل غربالگريانجام معاینات دوره- 3

اي.و مشاوره
اشاعه فرهنگ ورزش از طریق تشویق کارمندان و - 4

ــراي    ــات و تســهیالت الزم ب ــردن امکان ــراهم ک ــز ف نی
به خدمات مذکور.دسترسی آنان

اصالح شرایط فیزیکی محیط کار (نور، سروصداي - 5
اري)مزاحم، پوسچرهاي ک

اجتماعی محیط کار از طریق -بهبود شرایط روانی- 6
ایجاد انگیزه، بهبود روابط بین فردي، شناسایی و کنترل 

و تقویت حس ایفاي نقش.زااسترسعوامل 

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از کارمندان بانک ملت که در تکمیل 

هـا همکـاري نمودنـد صـمیمانه سپاسـگزاري      پرسشنامه
کنند.می
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Abstract
Background and aims: Nowadays, the basic role of human resources in the socio-
economic activities has made it the most important element of each society; which takes a
vital place in promoting productivity. One of the most important factors affecting human
productivity is the amount of fit between worker and his/her work. The aim of this study
was to evaluate bankers work ability and relationship with their productivity.
Methods: 117 bankers were volunteered to participate into this study. Data were collected
by means of questionnaire. Demographic and job related information such as age, seniority,
education was asked. The Work Ability Index was used to assess work ability and the
Quantity-Quality questionnaire was applied to measure productivity. Data was analyzed
with SPSS software using Pearson correlation methods.
Results: According to our results, the mean WAI was 40.43±4.9. In the case of
presenteeism, productivity of bankers reduced by 4.2±2.1, as compared to the normal
condition. WAI has a significant relationship with productivity (p=0.011; r=-0.3).
Conclusion: Since there is a positive correlation between reduced productivity and reduced
working ability, appropriate strategies should be taken into account in order to stabilize
acceptable working capacity. In addition to reduce costs, such interventions, through
increasing staff motivation and satisfaction, could facilitate the path to promote
productivity.

Keywords: Work ability, Productivity, Bank staff, Questionnaire.
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