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 كار  بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمت روان در محیط
 

  1آرام تیرگر، 2رضا صادقیان، 1مریم نیكپور، 1مژگان فیروزبخت
 

  .ایران، بابل، بابل پزشکی علوم دانشگاه، سالمت پژوهشکده، سالمت بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکزـ 0

 دانشجوي مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ايـ 0

 

 +330030032762: تلفن a.tirgar@mubabol.ac.ir: شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول
 

سالمت روان یکی از ابعاد مهم سالمت و در عین حال یکی از عوامل تعیین کننده موفقیـت و پیشـرفت   : مقدمه و اهمیت موضوع
، اجتماعی محل کـار بعنـوان یکـی از عوامـل مـوثر بـر سـالمت روان       سازمانها و صنایع محسوب می گردد. با توجه به نقش سرمایه 

 وضعیت سرمایه اجتماعی و سالمت روان در گروهی از کارگران چند صنعت کوچک مورد بررسی قرار گرفت.
انجـام شـد.    نفر از کارگران پنج کارخانه کوچک صـنعتی شهرسـتان بابـل    072این مطالعه به شکل مقطعی بین : مواد و روش كار

مونه ها به صورت آسان و متناسب با تمایل کارگران وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري داده هـا از پرسشـنامه سـرمایه اجتمـاعی     ن
مجذور کاي و ، و اطالعات جمعیت شناختی استفاده گردید. پردازش داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تی GHQ12، محل کار

   آنالیز رگرسیون انجام پذیرفت.
 درصـد داراي تحصـیالت دیـپلم بودنـد. میـانگین سـنی کـارگران        72درصـد از نمونـه هـا مـرد و      55با توجه به داده ها : یافته ها

( و سرمایه اجتمـاعی محـل کـار بـه ترتیـب      GHQسال بود. میانگین نمره سالمت روان ) 7/3±27/6و سابقه کار آنان  3/5±72/33
درصد از کارگران به ترتیب داراي سرمایه اجتمـاعی بـاال و    0/55و  0/55در این مطالعه تعیین گردید.  76/5±67/03، 53/0±20/3

سرمایه اجتماعی محل کار با سالمت روان کـارگران در  ، سالمت روانی خوب بودند. بر پایه نتایج آزمون آماري رگرسیون تک متغیره
   بهبود می یافت . سالمت روان، و با افزایش سرمایه اجتماعی، (P=0/004ارتباط بوده )

کارگران مورد مطالعه از سالمت روان و سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار بودند. ارتباط مسـتقیم و معنـی داري بـین ایـن دو     : بحث
توجه به سرمایه اجتماعی در برنامه ریزي هاي مـرتبط بـا   ، اثر متقابل سرمایه اجتماعی و سالمت روان متغیر مشاهده شد. نظر به به

 سالمتی کارگران توصیه می گردد .  
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