
The situation of social capital among workers in the industrial environments 
in Iran

Behzad Damari, (*Corresponding author), Associated Professor, Community Medicine Specialist, Department of Governance 
and Health, Neuroscience Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. bdamari@gmail.com 
Hosein Almadani, PhD of Psychologyy, Researcher, Department of Governance and Health, Neuroscience Research Center, 
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
Hossein Mirzaei, PhD student in Epidemiology, HIV/STI Surveillance Research Center, and WHO Collaborating Center for 
HIV Surveillance, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
Maryam Rahbari Bonab4, MD, PhD Candidate, Community Based Participatory Research Center, Center, Tehran University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran..  

Abstract

                    Iran Occupational Health                           http://ioh.iums.ac.ir 
           

                 Iran Occupational Health. 2020 (4 Apr);17:1.              

  Original Article 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Lighting and color temperature assessment in the office workplaces and 
relationship to visual fatigue 

 
Rostam Golmohammadi, (*Corresponding author), Professor, Department of Occupational Health, School of Health and 
Center for Health Sciences Research, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. golmohamadi@umsha.ac.ir  
Zahra Pirmoradi, MSc, Department of Occupational Hygiene, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, 
Hamadan, Iran 
Majid Motamedzadeh Torghabeh, Professor, Department of Ergonomics, School of Health, Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran 
Javad Fardmal, Professor, Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran 
 
 
Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Today, organizations focus on improving their 
performance and customer satisfaction. Organizations are to be able to fulfill 
its obligations to customers and clients and satisfy them in order to upgrade 
their position and be sustainable. To achieve this goal, organizations must use 
all their strength, power and both human and economic capital.
In addition to human and economic capital, another capital called “social 
capital “ has also been considered. Various definitions of social capital have 
been proposed so far, but recently, social capital is defined as: "a network of 
relationships between people living or working in a particular community that 
enables that community to function effectively."
In addition to solving the problems, social capital is able to facilitate economic, 
political, and cultural conditions toward sustainable growth and development 
in any community by encouraging individuals to "cooperate" and "participate" 
in social interactions.
Since no comprehensive study has been conducted to determine the status of 
social capital in the labor and production community in Iran, the purpose of 
this survey is to obtain an estimate of social capital in the labor and production 
community in the country.
Materials and Methods: This study is a cross-sectional survey that targets all 
workers in industrial workshops in Iran. A two-part questionnaire including 
background information and a standard social capital questionnaire (Nahapit 
and Gushal) consisting of 22 items were used to collect information. Internal 
consistency method was used to evaluate the reliability of the questionnaire and 
Cronbach's alpha coefficient was calculated 85.0. Multi-stage cluster sampling 
method was used for sampling and 13842 questionnaires were completed in 380 
workplaces in 31 provinces of the country. Data were collected and analyzed 
in STATA software version 12 and multivariate linear regression was used to 
investigate the factors affecting social capital. 
Results: The mean age of study participants was 35.4 years. The majority of 
participants were male (85.5%) and 81.8% of the participants were married. 
Based on the results of this study, the national average of social capital in the 
labor and production community was 2.74 (according to the range 1 to 5). The 
average social capital in province was the highest (3.16) and the lowest (2.30) 
in Hormozgan and Ilam provinces, respectively. Multivariate linear regression 
analysis showed that there was no significant difference in terms of social capital 
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score between men and women (p = 0.7). The mean score of social capital 
in people with university education and people with secondary education 
was significantly higher than people with primary and lower education (p = 
0.0001). There was no significant difference in the social capital status of single 
and married people (p = 0.4, but in divorced people the average score of social 
capital was higher (p = 0.01). In terms of working class, the score of social 
capital in skilled workers was higher than ordinary workers (p = 0.02).
Conclusion: The previous studies have shown that the existence of social 
capital in societies has an important role in quality of life and maintaining and 
promoting health and prevention of social harm.This research was the first 
study about the social capital status of workers at the national level in the labor 
and production community of Iran and could be a basis for further studies in 
this subject. Comparing the results of this study in Iran with other countries, 
shows that social capital in the labor and production community in Iran is low. 
Therefore, it is suggested that researchers study the important factors affecting 
social capital in the labor and production community in Iran and provide the 
results to officials and employers to take the necessary measures in order to 
improve the social capital of employees. Based on the results it seems necessary 
to take more action on workplace conditions including relationships between 
levels of
hierarchy (from senior managers to simple workers). Some of the proposed 
interventions based on global experience are as follows: Increasing the 
participation of all members of the organization in decision making and 
planning (in the form of opinion polls, participation as an observer, etc.), 
Holding group meetings to critique performance in the organization and 
Establish the possibility of immediate communication and facilitated meetings 
with managers.
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کرمان، کرمان، ایران.
مریم رهبری بناب: دانشجوی دکتری، مرکز پژوهش های سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده
كلیدواژه ها

سرمایۀ اجتماعی

محیط کاری

ایران

تاریخ دریافت:    1398/07/21                             

تاریخ پذیرش:    1399/06/22

زمینه و هدف: امروز تمام سازمان ها در دنیا به دنبال بهبود عملکرد و افزایش رضایت مشتریان و ارباب رجوع هستند. به  عبارت 
 دیگر، هر سازمانی بخواهد دوام داشته باشد و جایگاه خود را ارتقا بدهد، باید بتواند به تعهدات خود به مشتریان و ارباب رجوع عمل 
و رضایت آن ها را جلب کند. سازمان ها باید در این راه از تمام نیرو و توان و سرمایۀ خود )سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اقتصادی( بهره 
ببرند. در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی، سرمایۀ دیگری به نام سرمایۀ اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون تعاریف 
گوناگونی برای سرمایۀ اجتماعی بیان شده است؛ اما امروزه به این صورت تعریف می شود: »شبکه ای از روابط میان افرادی که در 
جامعه ای ویژه زندگی یا کار می کنند و باعث می شوند این جامعه عملکرد مؤثری داشته باشد«. از آنجایی  که تاکنون مطالعۀ جامعی 
جهت تعیین وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ کار و تولید در کشور انجام نشده، هدف از پیمایش حال حاضر به دست آوردن 

برآوردی از سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ کار و تولید است.

روش بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی مقطعی است که جامعۀ هدِف آن تمام کارگران کارگاه های صنعتی در ایران است. برای 
جمع آوری اطالعات از پرسش نامۀ دوقسمتی شامل اطالعات زمینه ای، پرسش نامۀ استاندارد سرمایۀ اجتماعی )ناهاپیت و گوشال( 
شامل 22 گویه استفاده شده است. برای بررسی پایایی پرسش نامه از روش همسانی درونی استفاده و ضریب آلفای کرونباخ 0/85 
محاسبه شد. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیرِی خوشه اِی چندمرحله ای استفاده شد. 13842 پرسش نامه در 380 محل کاری 
در 31 استان کشور تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار STATA )نسخۀ 12( وارد و تجزیه  و تحلیل شد. برای 

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی از رگرسیون خطِی چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 35/4 سال بود. اکثر شرکت کنندگان مرد بودند )85/5%( و 81/8 درصد از 
شرکت کنندگان متأهل و 51/6 درصد نیز دارای تحصیالت راهنمایی بودند. براساس نتایج این مطالعه، میانگین کشورِی سرمایۀ 
اجتماعی در جامعۀ کار و تولید 2/74 )با توجه به دامنۀ 1 تا 5( به دست آمد. میانگین سرمایۀ اجتماعی در استان هرمزگان بیشترین 
مقدار )3/16( و در استان ایالم کمترین مقدار )2/30( را دارد. آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد تفاوت معنا داری از نظر 
نمرۀ سرمایۀ اجتماعی بین مردان و زنان وجود ندارد )p=0/7(. میانگین نمرۀ سرمایۀ اجتماعی در افراد با تحصیالت دانشگاهی و 
افراد با تحصیالت متوسطه به طور معنا داری باالتر از افراد با تحصیالت ابتدایی و پایین تر است )p=0/0001(. اختالف معنا داری در 
وضعیت سرمایۀ اجتماعی افراد مجرد و متأهل وجود ندارد )p=0/4(؛ ولی در افراد مطلقه میانگین نمرۀ سرمایۀ اجتماعی بیشتر است 

.)p=0/02( از نظر طبقۀ کاری نیز نمرۀ سرمایۀ اجتماعی در کارگران ماهر بیشتر از کارگران ساده است .)p=0/01(

نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر و مقایسۀ آن با کشورهای دیگر به نظر می رسد سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ 
کار و تولید در ایران پایین است؛ لذا پیشنهاد می شود پژوهشگران عوامل مهم و تأثیرگذار بر سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ 
کار و تولید را بررسی کنند و نتایج را در اختیار مسئوالن و کارفرمایان قرار دهند تا با انجام اقدامات الزم باعث ارتقای 
سرمایۀ اجتماعی کارکنان شوند و از این طریق وضعیت سالمت کارکنان و نیز بازده کاری در جامعه را بهبود بخشند.

تعارض منافع: نویسندگان تضاد منافع ندارند.
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مقدمه 
و  عملکرد  بهبود  به دنبال  دنیا  در  سازمان ها  تمام  امروز 
افزایش رضایت مشتریان و ارباب رجوع هستند. به  عبارت 
جایگاه  و  باشد  داشته  دوام  بخواهد  که  سازمانی  هر   دیگر 

و  مشتریان  به  خود  تعهدات  به  باید  دهد،  ارتقا  را  خود 
 (1) نماید.  جلب  را  آن ها  رضایت  و  کند  عمل  ارباب رجوع 
در این راه سازمان ها باید از تمام نیرو و توان و سرمایۀ خود 

(سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اقتصادی) بهره ببرند. (2)

در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی، سرمایۀ دیگری 
به نام سرمایۀ اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. (3) 
تاکنون تعاریف گوناگونی برای سرمایۀ اجتماعی بیان شده 
تعریف  صورت  این  به  اجتماعی  سرمایۀ  امروزه  اما  است؛ 
می شود: «شبکه ای از روابط میان افرادی که در جامعه ای 
جامعه  این  می شوند  باعث  و  می کنند  کار  یا  زندگی  ویژه 

عملکرد مؤثری داشته باشد». (4)
«همکاری»  به  افراد  تشویق  طریق  از  اجتماعی  سرمایۀ 
ضمن  است  قادر  اجتماعی،  تعامالت  در  «مشارکت»  و 
به سوی  حرکت  اجتماع،  آن  در  موجود  معضالت  حل 
را  و...  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  پایدار  توسعۀ  و  رشد 
می توان  را  اجتماعی  سرمایۀ  درواقع  سازد.  امکان پذیر 
ثروت  از  بخشی  انسانی،  و  اقتصادی  سرمایه های  کنار  در 
ملی به حساب آورد. سرمایۀ اجتماعی بستر مناسبی برای 
و  است  (مادی)  فیزیکی  و  انسانی  سرمایۀ  از  بهره برداری 
راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. بدون سرمایۀ 
نمی رسد؛  سرمایه ای  هیچ  به  اجتماعی  هیچ  اجتماعی، 
به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی، 
انسانی  سرمایۀ  بر  تکیه  با  صرفاً  اقتصادی  سرمایۀ  بدون 
هیچ  اما  یابند؛  دست  موفقیت  به  توانسته اند  اجتماعی،  و 
مجموعۀ انسانی بدون سرمایۀ اجتماعی نمی تواند اقدامات 
گفت  می توان  بنابراین  دهد؛  انجام  هدفمندی  و  مفید 
به  دسترسی  که  است  ابزاری  و  سرمایه  اجتماعی  سرمایۀ 
اطالعات و منابع حیاتی را تسهیل می کند و باعث ارتقای 
سرمایۀ  دیگری  تعریف   (5) می شود.  سازمان ها  عملکرد 
روابط  اجتماعی،  نهادهای  تأثیر  حاصل  را  اجتماعی 
انسان ها، هنجارها، بر کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی 
می داند. در این تعریف تأکید می شود که سرمایۀ اجتماعی 
کسب  به منظور  جامعه  افراد  فعالیت  و  مشارکت  امکان 
کاهش  بر  طرفی  از  و  می آورد  فراهم  را  متقابل  منفعت 
و  روانی  اختالالت  کاهش  مرگ ومیر،  کاهش  اضطراب، 
دارد. (6- تأثیر  نیز  جنایت  و  جرم  اعتیاد،  مانند  اجتماعی 

 .(7
در  اجتماعی  سرمایۀ  وجود  که  داده  نشان  تحقیقات 
ارتقای  و  حفظ  و  زندگی  کیفیت  در  مهمی  نقش  جوامع 
آن ها  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  و  افراد  سالمت 
اعتماد  حمایت،  از  غنی  جوامعی  در  که  افرادی  دارد. 
در  را  منابعی  درواقع  می کنند،  زندگی  هنجارها  و  عمومی 
برای   (8) می گذارد.  اثر  آن ها  سالمت  بر  که  دارند  اختیار 
طریق  بدین  مادی  کمک های  عالوه بر  می تواند  فرد  مثال 
برای  که  را  روانی  حمایت  و  تشویق  مناسب،  اطالعات 
این  آورد.   به دست  است،  نیاز  آن ها  به  سالمت  ارتقای 
بدان معناست که سرمایۀ اجتماعی عالوه بر تأثیر مستقیم 
از  و  غیرمستقیم  به صورت  سازمان ها،  موفقیت  و  تولید  بر 
جوامع  رشد  و  موفقیت  در  افراد،   سالمت  در  تأثیر  طریق 

نقش دارد. (7، 10-9)
نشان  شده،  انجام  ایران  جمعیت  دربارة  که  مطالعاتی 
داده اند که امتیاز کلی سرمایۀ اجتماعی در جمعیت عمومی 
استان های  در  و   (140 تا   28 دامنۀ  (در   104/75 تهران 

کشور 98/39 (در دامنۀ 28 تا 140) بوده است. (11) 
گزارش وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جهان1 که سازمان 
سرمایۀ  وضعیت  کرده،  منتشر  2019م  سال  در  ملل 
(اقلیم2،  بُعد  هشت  در  را  مختلف  کشورهای  در  اجتماعی 
احساس  سرمایه گذاری6،  مالیات5،  اندازه گیری4،  اعتماد3، 
کرده  بررسی  مهمان نوازی9)  و  دوستی8  بودن7،  مفید 
اجتماعی  سرمایۀ  وضعیت  بررسی،  این  در   (12) است. 
اندازه گیری،  اعتماد،  اقلیم،  ابعاد  از  هریک  در  ایران  در 
و  دوستی  بودن،  مفید  احساس  سرمایه گذاری،  مالیات، 
 ،5/8  ،4/6  ،5/5 به ترتیب   10 تا   1 دامنۀ  در  مهمان نوازی 
این  در  است.  شده  گزارش   7/8 و   6/5  ،  6/3  ،4/9  ،4/5
پژوهش، شاخص های سرمایۀ اجتماعی به صورت مستقیم 
با کشورها مقایسه نشده؛ اما شاخص های حمایت اجتماعی 
است.  شده  گزارش  جداگانه  به صورت  کشور   193 برای 
نشان  دیگر  کشورهای  با  ایران  وضعیت  ضمنی  مقایسۀ 
اجتماعی  حمایت  ابعاِد  تمامی  نظر  از  ایران  که  می دهد 
وضعیت مناسبی ندارد؛ ولی در بُعد مهمان نوازی و دوستی 

1 . World Social Capital Monitor
2 . Climate
3 . Trust
4 . Measure
5 . Taxes
6 . Invest
7 . Helpfulness
8 . Friendliness
9 . Hospitality 
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متوسط است.
براساس مطالعات انجام شده، عوامل زیادی از قبیل سن، 
اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  و  سکونت  محل  جنسیت، 
(13)؛  است  بوده  مؤثر  آن ها  اجتماعی  سرمایۀ  در  افراد 
در  اجتماعی  سرمایۀ  داده   نشان  مطالعات  که  به گونه ای 
کمتر  پایین  اجتماعِی  و  اقتصادی  وضعیت  با  گروه هایی 
است. (13-14) مطالعات در ایران بیشتر بر روی جمعیت 
کار  محل  در  اجتماعی  سرمایۀ  است.  شده  انجام  عمومی 
توجهی  قابل  جمعیت  که  صنعتی  محیط های  در  به ویژه 
دارند، انجام نشده است؛ فقط مطالعاتی با حجم نمونۀ پایین 
در سطح شهر صورت گرفته است. می توان به تحقیقی در 
شهر بابل اشاره کرد که میانگین سرمایۀ اجتماعی در بین 
اجتماعی  سرمایۀ  امتیاز  و  بررسی  را  کارخانه   5 کارگراِن 
لذا    (15) است.  کرده  برآورد   (40 تا   8 دامنۀ  (در   31 را 
هدف از پیمایش  حاضر به  دست  آوردن برآوردی از سرمایۀ 

اجتماعی در جامعۀ کار و تولید است.

روش بررسی
پژوهش حاضر پیمایشی مقطعی است که جامعۀ هدف 

آن تمام کارگران کارگاه های صنعتی در ایران است.
پرسشنامه دو قسمت داشت: قسمت اول شامل اطالعات 
زمینه ای پرسش شوندگان و قسمت دوم شامل پرسش نامۀ 
این  گوشال). (4)  و  اجتماعی (ناهاپیت  سرمایۀ  استاندارد 
پاسخ دهندگان  از  که  بود  گویه   22 دارای  پرسش نامه 
از  هریک  با  را  خود  موافقت  میزان  تا  بود  شده  خواسته 
کم،  متوسط،  زیاد،  زیاد،  «خیلی   گزینه های  با  گویه ها 
بررسی  برای  کنند.  مشخص  ندارم»  نظری  و  خیلی  کم 
از  نفر   12 برای  حاضر  پرسش نامۀ  محتوایی،  روایی 
متخصصان اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی، روان شناسی، 
کاری  محیط های  با  آشنا  متخصصاِن  و  جامعه شناسی 
برای  گردید.  اعمال  پرسش نامه  در  آن ها  نظرات  و  ارسال 
بررسی پایایی پرسش نامه از روش همسانی درونی استفاده 

و ضریب آلفای کرونباخ 0/85 محاسبه شد.

حجم نمونه و نمونه گیری
در  شاغل  افراد  از   %23 حدود  قبلی،  مطالعات  براساس 
داشته اند.  پایینی  اجتماعی  سرمایۀ  کاری،  محیط های 
و   %5 اول  نوع  خطای   ،%5 خطای  گرفتن  درنظر  با   (15)

نفر   370 نمونه  تعداد   ،%30 ریزش  احتمال  همچنین 
محاسبه گردید. برای سه استان خراسان رضوی، تهران و 

اصفهان به علت تعداد بیشتر کارگران، دوبرابر نمونه درنظر 
گرفته و درمجموع 13600 نمونه مطالعه شد.

خوشه اِی  نمونه گیری  روش  از  نمونه گیری  برای 
چندمرحله ای استفاده شد؛ بدین  صورت که ابتدا از طریق 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان آمار 
به عنوان  ایران  صنعتی  کاری  محیط های  از  لیستی  ایران 
به  توجه  با  کارگاه ها  لیست  شد.  تهیه  نمونه گیری  واحد 
تعداد کارکنان آن ها به پنج دسته (49-10، 99-50، 100-
طبقه بندی  بیشتر  یا  کارگر   (1000 و   999-500  ،499
از  تصادفی  به طور  طبقه بندی شده  نمونه های  سپس  شد. 
609 محل کار در سراسر کشور، متناسب با حجم کارگران 
هر استان انتخاب گردید. کارگاه های با کمتر از 10 کارگر 
از مطالعه خارج شدند. در کارگاه هایی با 10 تا 49 کارگر، 
 20 کارگاه ها،  دیگر  در  شدند.  مطالعه  وارد  کارگران  همۀ 
اعداد  جدول  طریق  از  و  تصادفی  به طور  کارکنان  از  نفر 
انتخاب شدند. اگر کارگران یا کارفرمایان کارگاهی موافق 
همان  از  دیگری  کارگاه  کنند،  شرکت  مطالعه  در  نبودند 
کارگران  مطالعه،  به  ورود  معیار  می شد.  جایگزین  کالس 
در  شرکت  برای  آگاهانه  رضایت  و  باالتر  یا  هجده ساله 
دو  توسط  استان  هر  در  اطالعات  جمع آوری  بود.  مطالعه 

نفر پس از شرکت در یک کارگاه یک روز انجام شد.
پاسخ شرکت کنندگان با هریک از گویه ها با گزینه های 
«خیلی  زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم» مشخص شد و 

سپس به امتیاز دهی به هریک از گویه ها به صورت «خیلی 
زیاد (5)، زیاد (4)، متوسط (3)، کم (2) و خیلی کم (1)» 
پرداخته شد. درنهایت میانگین امتیازات به عنوان نمرة کل 

سرمایۀ اجتماعی درنظر گرفته شد.
رضایت نامۀ  کارفرمایان  و  شرکت کنندگان  تمامی  از 
که  شد  داده  تعهد  و  گرفته  تحویل  مطالعه  در  شرکت 
اختیار  در  شرکت ها  به  مربوط  اطالعات  و  فردی  اطالعات 

دیگران قرار نگیرد و فقط به صورت تجمعی منتشر شود.

تجزیه  و تحلیل داده ها
(نسخۀ   STATA نرم افزار  در  جمع آوری،  از  پس  داده ها 
توزیع  دادن  نشان  برای  شد.  تحلیل  تجزیه  و  و  وارد   (12
نشان  برای  و  معیار  انحراف  و  میانگین  از  کّمی،  داده های 
دادن توزیع متغیرهای کیفی، از فراوانی و درصد استفاده 
افراد،  اجتماعی  سرمایۀ  کلِی  میانگین  ارزیابی  برای  شد. 
برای  گردید.  محاسبه  فرد  هر  برای  گویه ها  تمام  میانگین 
سرمایۀ  میانگین  اجتماعی،  سرمایۀ  کلی  امتیاز  ارزیابی 
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عوامل  بررسی  برای  شد.  محاسبه  افراد  همۀ  اجتماعی 
چند متغیره  خطی  رگرسیون  از  اجتماعی  سرمایۀ  بر  مؤثر 

استفاده شد.

یافته ها
درنهایت 13842 پرسش نامه در 380 محل کاری در 31 
استان کشور تکمیل گردید. میانگین ِسنی شرکت کنندگان 
در مطالعه 35/4 سال بود. اکثر شرکت کنندگان مرد بودند 
(85/5%) و 81/8 درصد از شرکت کنندگان متأهل و 51/6 

درصد نیز دارای تحصیالت راهنمایی بودند (جدول 1).
سرمایۀ  کشورِی  میانگین  پژوهش،  نتایج  براساس 
دامنۀ  به  توجه  (با   2/74 تولید  و  کار  جامعۀ  در  اجتماعی 
سرمایۀ  وضعیت  توزیع   1 شکل  آمد.  به دست   (5 تا   1
میانگین  به  نسبت  را  کشور  استان های  در  اجتماعی 
سرمایۀ  میانگین  آن،  براساس  که  می دهد  نشان  کشوری 
اجتماعی در استان هرمزگان بیشترین مقدار (3/16) و در  
ایالم کمترین مقدار (2/30) را دارد. نتایج از تحلیل آماری 
شده  داده  نشان   1 نمودار  در  که  پرسش نامه  سؤاِل   22
به  مربوط  امتیاز  کمترین  کلی  به طور  آمد.  به دست  است، 
سؤال شمارة 13: «تا چه حد به کار در این محل  عالقه مند 
هستید؟» و پس  از آن سؤال شمارة 12: «شما در این محل 
در  مشترك  خانوادة  یک  عضو  را  خود  حد  چه  تا  کاری 
سازمان می دانید؟» بود. همچنین بیشترین امتیاز مربوط 
به سؤال شمارة 7: «به نظر شما در این محل کاری تا چه 
سؤال  آن  از  پس   و  دارد؟»  وجود  انتقادپذیری  روحیۀ  حد 
حد  چه  تا  کاری  محل  این  در  شما  نظر  «به   :19 شمارة 

ساختار ارتباطی تسهیل کننده وجود دارد؟» بود.
تفاوت  داد  نشان  چند متغیره  خطی  رگرسیون  آنالیز 
معنا داری از نظر نمرة سرمایۀ اجتماعی بین مردان و زنان 
اجتماعی  سرمایۀ  نمرة  میانگین   .(p=0/7) ندارد  وجود 
افراد با تحصیالت دانشگاهی و افراد با تحصیالت متوسطه 
ابتدایی  تحصیالت  با  افراد  از  باالتر  معنا داری  به طور 
در  معنا داری  اختالف   .(p=0/0001) است  پایین تر  و 
وجود  متأهل  و  مجرد  افراد  اجتماعی  سرمایۀ  وضعیت 
ندارد (p=0/4)؛ ولی در افراد مطلقه میانگین نمرة سرمایۀ 
نیز  کاری  طبقۀ  نظر  از   .(p=0/01) است بیشتر  اجتماعی 
نمرة سرمایۀ اجتماعی در کارگران ماهر بیشتر از کارگران 

 .(p=0/02) ساده است

بحث
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی میزان سرمایۀ اجتماعی 
در جامعۀ کار و تولید کشور است. میانگین امتیاز سرمایۀ 
در  مطالعه ای  گردید.  محاسبه   2/74 کشور  در  اجتماعی 
امتیاز  میانگین  که  داد  نشان  فنالند (16)  در   2011 سال 
سرمایۀ اجتماعی کارکنان 3/59 بود که نسبت به پژوهش 
 .1 از:  عبارت  اند  اختالف  این  عوامل  بود.  بیشتر  حاضر 
فرهنگی  و  اقتصادی  تفاوت   ازقبیل  بسیاری  تفاوت های 
در جامعۀ ایران و فنالند وجود دارد که هریک می تواند بر 
تفاوت   .2 باشد.  مؤثر  کشورها  اجتماعی  سرمایۀ  وضعیت 
در جامعۀ مطالعه است که در پژوهش حاضر جامعۀ مورد 
مطالعه کارگران محیط های کاری صنعتی بودند؛ درحالی 
مطالعه  مورد  جامعۀ  همکاران  و  اوکسانن  مطالعۀ  در   که 

سال  در  مطالعه ای   (17) بودند.  بیمارستان ها  کارکنان 
2014 در ژاپن میانگین امتیاز سرمایۀ اجتماعی در 1050 
نفر از کارکنان یک شرکت را 3/65 نشان داد که نسبت به 
مطالعۀ حاضر بیشتر بود. این پژوهش سرمایۀ اجتماعی را 
تا  متوسط (3/5   ،(3/5 مساوی  پایین (کمتر  طبقۀ  سه  به 
4) و باال (بیشتر از 4) طبقه بندی کرد. این درحالی است 
که باالترین مقدار سرمایۀ اجتماعی در ایران مربوط می شد 

به استان هرمزگان که 3/16 بود. 
با  پژوهشی  که  داد  نشان  ایران  در  انجام شده  مطالعات 

 کنندگان در مطالعهشناختی شرکتی جمعیتهایژگیو -1جدول 
 

 فراوانی )درصد( سطوح متغیر نام متغیر
 (5/85) 11835 مرد جنسیت

 (5/14) 2007 زن
 (3/5) 734 ترابتدایی و پایین تحصیالت

 (6/51) 7142 راهنمایی و متوسط
 (1/43) 5966 تحصیالت دانشگاهی

 (9/16) 2338 مجرد تأهلوضعیت 
 (8/81) 11323 متأهل

 (3/1) 181 بیوه یا مطلقه
 (7/59) 8264 کارگر ماهر طبقۀ کاری

 (7/31) 4388 ساده کارگر
 (6/8) 1190 *غیره

 *شامل کارکنان اداری و دفتری
  

جدول 1- ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه
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 رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر حمایت اجتماعی کارگران جامعۀ کار و تولید در ایران آزموننتایج  -2جدول 
 

 β p فراوانی )درصد( سطوح متغیر نام متغیر

 رفرنس رفرنس 73/2 مرد جنسیت
 7/0 08/0 75/2 زن

 رفرنس رفرنس 64/2 ترابتدایی و پایین تحصیالت
 007/0 09/0 73/2 راهنمایی و متوسط

 0001/0 13/0 75/2 تحصیالت دانشگاهی
 رفرنس رفرنس 76/2 مجرد تأهلوضعیت 

 4/0 -01/0 73/2 متأهل
 01/0 17/0 86/2 بیوه یا مطلقه

 رفرنس رفرنس 77/2 کارگر ماهر طبقۀ کاری
 001/0 - 06/0 72/2 ساده کارگر
 02/0 -06/0 72/2 *غیره

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران نسبت به میانگین کشوری  یهااستاناجتماعی در    توزیع سرمایۀ  -1 شکل
  

جدول 2- نتایج آزمون رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر حمایت اجتماعی کارگران جامعۀ کار و تولید در ایران

شکل 1- توزیع سرمایۀ اجتماعی در استان های ایران نسبت به میانگین کشوری

انجام  کشور  سطح  در  تولید  و  کار  جامعۀ  در  مشابه  ابزار 
نشده است؛ اما از مطالعاتی که در سطح شهر و کارخانه ها 

انجام شده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
مطالعه ای توسط قلیچ لی و همکارانش در سال 1385 
در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا انجام شد 

در  اجتماعی  سرمایۀ  مقدار  به  آن  به  مربوط  نتایج  در  که 
تحقیق  نتایج   مطابق  است.  نشده  اشاره ای  کارکنان  بین 
نام برده، سرمایۀ اجتماعی بر سرمایۀ فکری تأثیر معنا داری 
دارد. پژوهشی که در سال 2018م بین کارگران 5 کارخانه 
سرمایۀ  امتیاز  میانگین  که  بوده  این  گویای  بابل  شهر  در 
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 (40 تا   8 دامنه  (در   31 شهر  این  کارگران  در  اجتماعی 
بود. همچنین حدود 34% از کارگران در این شهر سرمایۀ 
بر  که  دیگری  مطالعۀ  کردند.  گزارش  را  پایینی  اجتماعی 
انجام  گرگان  شهر  در  سالمت  بخش  زِن  کارکنان  روی 
در  اجتماعی  سرمایۀ  امتیاز  میانگین  که  کرد  اثبات  شد، 
سرمایۀ  از کارکنان نیز  حدود %21  و  بود   28 حدود  آن ها 

اجتماعی پایینی را گزارش کردند.
به  مربوط  به ترتیب  امتیازها  کمترین  حاضر،  مطالعۀ  در 
«سازمان  محل»،  این  در  کار  به  «عالقه مندی  گویه های 
به عنوان خانوادة مشترك»، «ترجیح بخش محل کار فعلی 
به کار در بخش های دیگر» بوده است که این گویه ها بیشتر 
نمایانگر سرمایۀ اجتماعی ساختاری و یا سرمایۀ اجتماعی 
امتیازات  بیشترین  همچنین  هستند.  کار  محل  به  مربوط 
«ساختار  انتقادپذیری»،  «روحیۀ  گویه های  به  مربوط 
از  خارج  در  صمیمانه  «روابط  تسهیل کننده»،  ارتباطی 

محل کار» و همچنین «روابط دوستانۀ بین کارکنان» بوده 
اجتماعی  سرمایۀ  نشان دهندة  بیشتر  گویه ها  این  است. 
بنابراین  هستند؛  فردی  اجتماعی  سرمایۀ  و  شناختی 
می توان گفت عوامل مربوط به سرمایۀ اجتماعی در سطح 
به  مربوط  اجتماعی  سرمایۀ  ولی  بود؛  مناسب  افراد  خود 
محیط کار و کارفرمایان پایین است. یافته های این مطالعه 
از این نظر با گزارش سازمان ملل در سال 2019م با عنوان 
و  دوستی  داد  نشان  که   World Social Capital Monitor

مهمان نوازی در ایران باالترین امتیاز را داراست، همخوانی 
سطح  در  که   (13) همکاران  و  نجات  بررسی   (12) دارد. 
جمعیت عمومی شهر انجام شد، اذعان دارد که بیشترین 
امتیاز سرمایۀ اجتماعی مربوط به بُعد اعتماد بوده؛ درحالی 
را  امتیازات  کمترین  از  یکی  اعتماد  حاضر  پژوهش  در   که 

به خود اختصاص داده است. این اختالف می تواند ناشی از 
اختالف در سطح عوامل اقتصادی و اجتماعی جمعیت های 

 
 (5تا   1  سؤاالت )در دامنۀ  یکبه تفک یدکار و تول  ۀدر جامع اجتماعی  امتیاز سرمایۀ  یانگینم -1نمودار  

 

۳.۲۲
۳.۰۴
۳.۰۰
۲.۹۱
۲.۸۸
۲.۸۶
۲.۸۵
۲.۸۴
۲.۸۴
۲.۸۲
۲.۷۹
۲.۷۵
۲.۷۴
۲.۷۳
۲.۷۱
۲.۷۱
۲.۶۲
۲.۵۴
۲.۵۱
۲.۴۹
۲.۴۶

۲.۳۵
۲.۳۲

روحیه انتقاد پذیری
ساختار ارتباطی تسهیل کننده

روابط صمیمانه در خارج از محل کار
روابط دوستانه بین کارکنان

ارزش ها و دید سازمانی مشترک
همکاری و همفکری بین بخش های مختلف

بها دادن به کار گروهی
روحیه گذشت و فداکاری

ارزش دادن به صداقت و اعتماد
شناخت و همکاری بر اساس تجربیات

روابط مبتنی بر صداقت
ارجحیت منافع محل کار

کل 
روابط شخصی صمیمانه

فرهنگ کار تیمی
ارتباطات کاری خوب

اعتماد به همکار
همکاری به عنوان الزام

تعهد نسبت به اهداف محل کاری
جدیت در کار و مسئولیت پذیری

ترجیح بخش محل کار فعلی به سایر بخش ها
سازمان به عنوان خانواده مشترک

عالقمندی به کار

نمودار 1- میانگین امتیاز سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ کار و تولید به تفکیک سؤاالت )در دامنۀ 1 تا 5(
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مورد مطالعه باشد. 
شرایط  درمورد  است  الزم  می رسد  به نظر  اساس  این  بر 
کاری  سلسله مراتب  محیط کار ازجمله روابط بین سطوح 
(از مدیران ارشد تا کارگران ساده) اقدامات بیشتری صورت 

بگیرد.
تجربیات  براساس  پیشنهاد شده  مداخالت  از  برخی 

جهانی به قرار زیر است:
	 ادارة سازمان  افراد  همۀ  مشارکت  میزان  افزایش 

(به صورت  برنامه ریزي  و  تصمیم گیري  شامل  امور 
نظرخواهی، مشارکت به عنوان ناظر و...)؛

	برگزاری جلسات نقد گروهی عملکرد در سازمان؛
	 برقراري امکان ارتباط فوري و مالقات تسهیل شده با

مدیران.
در این مطالعه دومین سؤال ازنظر کمترین امتیاز، سؤال 
شمارة: 12 «شما در این محل کاری تا چه حد خود را عضو 
یک خانوادة مشترك در سازمان می دانید؟» است که برای 

این موضوع مداخالت زیر پیشنهاد شده است:
	توجه به رفاه کارکنان و خانواده هایشان؛
	.برگزاری مراسمی مانند جلسات جشن گروهی

محل  در  خشونت  کاهش  باعث  می تواند  فوق  مداخالت 
کار نیز شود.

و  جنس  بین  معنا داری  ارتباط  حاضر  پژوهش  در 
پژوهش  در  درحالی  که  نشده؛  مشاهده  اجتماعی  سرمایۀ 
اجتماعی  سرمایۀ  ژاپن   در   (17) همکارانش  و  کوبایاشی 
نتایج  همچنین  بود.  زن  کارکنان  از  باالتر  مرد  کارکنان 
افراد  اجتماعی  سرمایۀ  که  کرد  تصدیق  حاضر  پژوهش 
به  نسبت  حتی  و  ندارد  معنا داری  تفاوت  مجرد  و  متأهل 
جانلینگ  مطالعۀ  درحالی  که  است؛  پایین تر  مطلقه  افراد 
جائو و همکاران (18) در چین  نشان داد که امتیاز سرمایۀ 
اجتماعی در افراد متأهل باالتر است. برپایۀ نتایج پژوهش 
با  افراد  میان  در  اجتماعی  سرمایۀ  امتیاز  میانگین  حاضر، 
تحصیالت باالتر بیشتر است که با یافته های جانلینگ جائو 

و همکاران سازگاری داشت.
امتیاز  کرد  بیان  می توان  مطالعه،  این  نتایج  براساس 
پایین  ایران  در  کاری  محیط های  در  اجتماعی  سرمایۀ 
سرمایۀ  ارتقای  جهت  مناسب  مداخلۀ  به  نیاز  لذا  است؛ 
نشان  چین  در  مطالعه ای  دارد.  وجود  ایران  در  اجتماعی 
داد یک برنامۀ مداخله ای شش ماهه توانسته است به مقدار 
بهبود  کاری  محیط های  در  را  اجتماعی  سرمایۀ  مناسبی 

ببخشد (19)؛ لذا به نظر می رسد بتوان یک بستۀ خدماتی 
به  مناسب  زمانی  دورة  برای  ابتدایی،  مطالعۀ  با  را  مناسب 
قصِد افزایش سرمایۀ اجتماعی در محیط های کاری درنظر 

گرفت. 
کرد،  اشاره  آن  به  اینجا  در  باید  که  دیگری  مهم  نکتۀ 
است.  جامعه  در  اجتماعی  سرمایۀ  پیامدهای  به  مربوط 
تحقیقات نشان داده که وجود سرمایۀ اجتماعی در جوامع 
سالمت  ارتقای  و  حفظ  زندگی،  کیفیت  در  مهمی  نقش 
افراد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد. (7، 9، 20) 
همچنین تحقیقی که جهت بررسی وضعیت شیوع اعتیاد 
است،  شده  انجام  کشور  سطح  در  تولید  و  کار  جامعۀ  در 
اثبات کرد که حدود 23% از کارکنان محیط های صنعتی 
می کنند  مصرف  اعتیادآور  مادة  نوع  یک  حداقل  ایران  در 
(21)؛ لذا می توان یکی از مداخالت مؤثر در زمینۀ کاهش 

شیوع اعتیاد در جامعۀ کارگری را بهبود سرمایۀ اجتماعی 
بیان کرد.  

کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  مطالعه  این  مزایای  از 
سرمایۀ  وضعیت  ملی  سطح  در  که  مطالعه ای  تاکنون  که 
اجتماعی کارگران را بررسی کرده باشد، یافت نشد. از این 
گسترده  بسیار  سطح  در  پژوهش  اولین  پژوهش  این  نظر، 
می تواند  و  می  شود  محسوب  کشور  تولید  کار  جامعۀ  در 
پایه ای برای انجام مطالعات بعدی در این جامعه و تحلیل و 
تعیین روند سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ کار و تولید باشد. 
مهم ترین محدودیت این مطالعه عدم بررسی عوامل مؤثر بر 
سرمایۀ اجتماعی است؛ لذا پیشنهاد می شود پژوهشگران 

در پژوهش های آینده به این موضوع توجه کنند.

نتیجه گیری
دیگر  با  آن  مقایسۀ  و  حاضر  پژوهش  نتایج  براساس 
جامعۀ  در  اجتماعی  سرمایۀ  می رسد  به نظر  کشورها 
می شود  پیشنهاد  لذا  است؛  پایین  ایران  در  تولید  و  کار 
در  اجتماعی  سرمایۀ  بر  مؤثر  و  مهم  عوامل  پژوهشگران 
اختیار  در  را  نتایج  و  کنند  بررسی  را  تولید  و  کار  جامعۀ 
مسئوالن و کارفرمایان قرار دهند تا از طریق بهبود شرایط 
محیط  در  اجتماعی  نهادهاي  تقویت  و  ایجاد  کار،  محیط 
کار و افزایش مشارکت افراد در امور سازمان، باعث ارتقای 
درجۀ  در  طریق  این  از  شوند.  کارکنان  اجتماعی  سرمایۀ 
اول وضعیت سالمت جسمی و روانی کارکنان ارتقا می یابد 

و در درجۀ دوم بازده کار باال می رود.
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