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و ارتباطات  ستمیدر س یا نهیزم یها چالش ییشناسا
 صنعت نفت یکارکنان اقمار یها خانواده

 

   محمد باباپور
و سالمت  یدانشگاه علوم توانبخش ،یاجتماع یرشته مددکار یدکتر

 .رانیتهران، ا یاجتماع
  

 

  غنچه راهب
و سالمت  یدانشگاه علوم توانبخش ،یاجتماع یگروه مددکار اریدانش

 .رانیتهران، ا ،یاجتماع
 

  یعبد انوشیک
و سالمت  یدانشگاه علوم توانبخش ،یتوانبخش تیریگروه مد اریاستاد

 .رانیتهران، ا ،یاجتماع

 چکیده
 تواند یمتناوب آنان از خانواده است، م یها یدور رندهیکه دربرگ یخاص کارکنان اقمار یزندگ وهیش

هدف از انجام پژوهش حاضر  نیقرار دهد؛ بنابرا ریتحت تأث یتوجه طور قابل بهآنان را  یخانوادگ یزندگ
از نوع  یفیک پژوهش نیبود. روش ا یکارکنان اقمار یخانوادگ یدر زندگ یا نهیزم یها چالش ییشناسا

کننده  مشارکت 92هدفمند و داوطلبانه  یریگ نمونه قیمتمرکز است که از طر یمحتوا و بحث گروه لیتحل
 مهیانتخاب و با استفاده از مصاحبه ن رانیهمسران، کارشناسان خانواده و مد ،یشامل کارکنان اقمار

 لیوتحل هیتجز مورد کلمه به کلمه صورتبه ها شد. سپس داده یآور جمع یها تا اشباع نظر داده افتهیساختار
 "خانواده یکارکردها فیتضع"، "خانواده تیریتعارضات مد"یزاعطبقه انت قرارگرفته و حاصل آن سه

 لیطبقه تشک ریز 01طبقات درمجموع از  نیبود که ا "یو اجتماع یشاوندیتعامالت خو ینابسامان"و
در ارائه خدمات مشاوره،  تواند یم یکارکنان اقمار یگخانواد یها شناخت چالش نیاند؛ بنابرا شده

 یزندگ تیفیارتقاء ک نیو مواجهه با مسائل و همچن یاز بروز مشکالت خانوادگ یریشگیپ یراهکارها
 باشد. دیخانواده آنان مف

   .صنعت نفت ،یها، خانواده، کارکنان اقمار چالش :ها واژهکلید
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  همقدم
خانواده از الگوی رفتار اجتماعی افراد است.  ترین مهمنهاد جامعه و  رینت اصلیخانواده 

و متصل است. اعضاء خانواده بر  پیوسته به همدیدگاه رویکردهای سیستمی، واحدی 

نوعی وابستگی درونی بین اعضاء  درواقعو رفتاری متقابل دارند.  گذارند می یکدیگر اثر

یک فرد منجر به ایجاد تغییر در  ارکردهایدر کخانواده وجود دارد که هر تغییری 

در این زمینه نظریه  (.0،9100مک کارتی و ادواردسشود ) میکارکردهای افراد دیگر 

از اجزای مرتبط است که با محیط رابطه برقرار  ای مجموعهخانواده  کند میسیستمی بیان 

عادل حیاتی حفظ ت درصددکرده و مانند سیستمی ارگانیک در مقابل فشارهای خارجی 

خود است. در این حالت پدیدایی نشانه یعنی تعارضات و اختالفات در روابط زوجی و 

خانوادگی در حکم عالمتی دال بر عدم تعادل یا بدکاری خانواده است )دهدست و 

سیستم در نظر  عنوان بهخانواده به لحاظ کارکردی  9(. طبق مدل مک مستر0922قبادی،

، ها نقششامل حل مشکل، ارتباط،  9م کارکردهای خانوادهو ابعاد مه شود میگرفته 

(. 0920زهراکار و جعفری، است )عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار  دهی پاسخ

یکی از  عنوان بهارتباطات خانوادگی نیز شامل روابط میان زوجین و والدین با فرزندان 

کارآمد ارتباطی در روابط است. الگوهای نا شده تعریفسالمت روان خانواده  های شاخص

زوجین باعث کاهش شدید سطح رضایت زناشویی و افزایش سطح باالیی از دلزدگی 

نارسایی در  های نشانه (.4،9191بین، لیدرمن، هیگینبوتام و گالهیربود )زناشویی خواهد 

روابط خانوادگی، شامل فقدان نگرانی اعضا به یکدیگر، فقدان احساس لذت از روابط 

ی، وجود اختالف و مشاجره در روابط، احساس غریبگی در خانواده، درک نشدن خانوادگ

 (.0922متقابل و نظایر آن است )کریمی، فرحبخش، سلیمی و معتمدی، 
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گاهی نیازها و الزامات محیط کار و خانواده با یکدیگر همخوان نیستند و عالوه بر آن 

. دهند مین این دوحیطه را از دست میا مؤثرکارکنان نیز توانمندی برقرار کردن ارتباط 

و گاهی مشکالت خانواده در انجام مطلوب  کند میگاهی مسائل کار در خانواده تداخل 

(. کار اقماری 0921دخت کلنی و عریضی، نماید ) میوظایف شغلی اختالل ایجاد 

 استراحت است. این روز 04کار دور از خانواده و  روز 04درصنعت نفت عمدتاً بر مبنای 

متناوب شاغل از منزل است  ای دوهفتهشیوه اشتغال به کار که توأم با غیبت و حضور 

ایجاد نماید که سایر  ها خانوادهروانی، عاطفی و ارتباطی برای افراد و  یها چالش تواند می

 تنها نهرا تجربه نکنند. سبک زندگی خاص کارکنان اقماری  ها آنکارکنان ممکن است 

مکرر،  های جدائیهای آنان را که درگیر با  ههمسران و خانوادزندگی خودشخص بلکه 

همسران  مثال عنوان به، دهد میقرار  تأثیرمتناوب هستند تحت  های غیبتو ها بازپیوستن

با توجه به بروز اختالل در  تنهایی بهکارکنان اقماری ممکن است در مدیریت امور خانواده 

، هارت کرشهافر میته، روبلکسی،شوند ) هایی چالشمشترک خانوادگی دچار  های فعالیت

بنابراین الگوی کار اقماری نیازهای مهمی را برای سازگاری فردی، روانی ؛ (0،9102و ماچه

که نتایج تحقیق لستر و  طوری هب کند میآنان تحمیل  های خانوادهو اجتماعی کارکنان و 

برنامه کار اقماری والدین و ( نیز نشان داد رابطه معناداری بین وضعیت 9101همکاران )

عالئم افسردگی و مشکالت عاطفی و رفتاری نوجوانان وجود داشته و این موارد تحت 

)لستر، واتسن، واترز و  باشد می ها آنوضعیت حضور والدین در خانه و ارتباطات  تأثیر

(. تداخل نقش شغلی و خانوادگی برای زنان و مردان تقاضاهای نقش 9101، 9کروس

ناسازگار باشند ممکن  ها نقشی را به دنبال خواهد داشت؛ زمانی که انتظارات میان مضاعف

است مشکالت کارى یا خانوادگى بروز کند. کارکنان اقماری معموالً مشکالتی را در 

دوره کاری و دوره استراحت خود را مطرح  های مسئولیتو  ها نقشسازگاری بین 

-روانشرایط کاری موجب افزایش فاصله  کنند می. همسران و کارکنان اظهار کنند می
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 طور به ها نگرانیو ارتباطی بین یکدیگر شده است. احساس انزوا و تنهایی به همراه  شناختی

 (.9102، 0گاردنر، آلفری و وندالنتدهند ) میقرار  تأثیرمتداول ارتباطات زوجین را تحت 

فاقات مهم زندگی فرزندان خانوادگی و ات های مراسمکارکنان اقماری معموالً برای 

مشارکتی وابسته به دسترسی  گیری تصمیم، مدیریت مسائل خانواده و باشند میدور از منزل 

(. در زمان عدم حضور 9112، 9مداوم و ارتباطات خصوصی والدین است )تایلور و سیموند

 کارکنان اقماری در منزل، همسر مسئولیت بیشتری برای مدیریت خانه و کودکان، حفظ

. عالوه گیرد میمستقل را بر عهده  گیری تصمیمگسترده و دوستان و  های خانوادهروابط با 

در این  کنند میخانواده برای همسرانی که خارج از منزل هم کار  های مسئولیتبر این، 

استقالل بیشتر همسران دارای پیامدهای منفی مانند  ها گزارش. طبق شود میشرایط تشدید 

تنظیم عملکرد ( بنابراین 9،9101والن و اشمیتاعتمادی بوده است ) بیاقتداریاتعارض 

داشته و  ای ویژهخانواده کارکنان اقماری با توجه به شرایط خاص آنان وضعیت 

مداوم تجربه  طور بهکارکنان اقماری مفاهیم تغییر، انتقال، تنظیم و سازگاری را  های خانواده

و انتقاالت مکرر برای خانواده است  ها محدودیته . ماهیت کار اقماری دربرگیرندکنند می

، 4جونز، چونکو، رونگراجان و رابرتکند ) میکه آن را متفاوت از کار غیر اقماری 

9112.) 

از خانواده، تنهایی و  مدت طوالنیجدایی  ای مطالعه( در 9105) 5سلیشکویچ و پینزیچ

. کنند میرکنان اقماری را معرفی زا در بین کا عوامل استرس ترین مهمانزوای اجتماعی را 

منفی بر  تأثیرتحقیقی در آمریکا حاکی از این بود که کار اقماری ممکن است  های یافته

(. نتایج مطالعه 9109، 1رضایتمندی زوجین از روابطشان داشته باشد )لندسمن و سوارد

ل کار از پیامدهای دوری مح شناختی جامعه( تحت عنوان بررسی 0929وحیدا و همکاران )
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خانه بر فرد و خانواده نشان داد که دوری محل کار از محل زندگی موجب کاهش میزان 

تحقیق سید حسینی و  های یافته. شود میرضایت زناشویی، روابط خانوادگی و خویشاوندی 

دوری از خانواده در نظامیان نیروی دریایی،  شناختیروان( با هدف اثرات 0920همکاران )

در مورد مراقبت از کودکان در ایام عدم حضور در منزل  هایی نگرانیب آنان نشان داد اغل

و احساس سردرگمی، افسردگی، احساس فقدان کنترل بر زندگی، نگرانی و ترس  اند داشته

در مورد وفاداری یا صداقت زناشویی همسر در بین بعضی از مردان و اختالل در ایفای 

موسوی مشاهده شد. نتایج مطالعه عسگری و نقش مادری در زندگی خانوادگی آنان 

غیراقماری در ایران  کارکنان اقماری با های خانواده( با هدف مقایسه کارکردهای 0922)

با توجه به  که طوری بهنشان داد تفاوت معناداری درکارکردخانواده بین آنان وجود دارد، 

همسران کارکنان روزکار  آمده در متغیر کارکرد خانواده بین دو گروه،دست بهمیانگین 

 نسبت به کارکنان طرح اقماری از کارکرد خانواده مطلوبتری برخوردار بودند.

در زمینه خانواده کارکنان اقماری که حاکی از وجود  گرفته انجاممطالعات 

یی در سیستم و ارتباطات خانواده آنان است.. خانواده در این شرایط از ها چالش

که با  گیرد میعدم حضور متناوب مرد در منزل قرار  تأثیرحت و کارکردها ت ها کنشنظر

نظام ارتباطی عمیق اعضای خانواده، حفظ حدود، کسب آرامش و صمیمیت، مراقبت و 

ایرانی دارای تعارض است، بررسی پیشینه  های خانوادهنمودن فرزندان در میان  پذیر جامعه

کار اقماری به اثرات این  ٔ  درزمینه تهگرف انجامبرخی از تحقیقات  دهند میمطالعات نشان 

که بسیاری از این  اند پرداختهنوع اشتغال بر وضعیت روانی، خانوادگی و اجتماعی کارکنان 

تجربه استرس و احساسات فردی هریک از  ازجملهبا محوریت اثرات روانی  ها پژوهش

روابط درونی از تحقیقات یافته شده بر  یک هیچشده است و در  تأکیداعضای خانواده 

 تأثیردر زندگی روزانه در چهارچوب واحد خانواده و  مؤثرپیچیده افراد و تعامالت 

 های بررسیدر  دیگر عبارت بهاجتماعی پرداخته نشده است،  های نظامچندگانه  های الیه

 های پویاییانجام شده، پیامدهای اشتغال اقماری مرد، متمرکز بر کل سیستم خانواده و 

ی خانوادگی و ها نقشالگوهای مهمی همچون ایفای  که طوری بهبوده درونی آن ن
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ی اعضای خانواده و تغییرات ساختاری خانواده مورد نظر قرار نگرفته ها کنشچگونگی 

با در نظر گرفتن اینکه تحقیق علمی عمیق متناسب با ساختار  بنابراین مطالعه حاضر؛ است

شناخت عمیق وضعیت  منظور بهو همچنین فرهنگی و اجتماعی ایران بسیار اندک بوده 

هزار نفر  95ی خانوادگی کارکنان اقماری صنعت نفت که در حال حاضر حدود ها کنش

، با تمرکز بر ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی، ساختار و شود می ازشاغلین را شامل

ل اثرات ی زوجین و ارائه راهکارهای مداخالتی در راستای تقلیها نقشعملکرد خانواده، 

 آنان است. های خانوادهبر زندگی  ها چالشمنفی 

 شناسی روش

انجام  9و بحث گروهی متمرکز 0این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوا

به روش مبتنی بر  کنندگان مشارکتدستیابی به هدف مطالعه، انتخاب  منظور بهگرفت. 

 صورتبهادامه یافت. تعداد کل افرادی که  ها دادههدف آغاز شد و تا رسیدن به اشباع 

اقماری در  از کارکنان نفر 04بود که شامل  کننده مشارکت 92هدفمند انتخاب شدند 

 2مدیر و  نفر 9نفر از همسران کارکنان اقماری،  5مناطق عملیاتی خارک، سیری و الوان و 

تجربه در حوزه کار با  شناسی روانمشاور خانواده، مددکاری اجتماعی و  نفر کارشناس

سال  5اقماری انتخاب شدند. معیارهای شرکت در مطالعه شامل تجربه اشتغال حداقل 

برای مدیران  سال 4اقماری برای کارکنان و کارشناسان و حداقل سابقه مدیریتی  صورت به

 ، آگاه وموردنظرهدفمند، نیاز به انتخاب افرادی است که درباره پدیده  گیری نمونهدر  بود.

مطلع باشند و عالوه بر تمایل قادر باشند جزئیات اطالعات تجربی خود را درباره پدیده 

 9رعایت حداکثر تنوع منظور به مطرح کنند. کننده مصاحبهبا  موردمطالعه

رسمی و قراردادی(، استخدام )، در انتخاب کارکنان اقماری از نظر نوع کنندگان مشارکت

ندان، وضعیت سنی فرزندان، شاغل بودن یا نبودن محل کار و سکونت، سن، تعداد فرز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. content analysis 

2. Focus group discussion 

3. Maximum variation 
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اول  های سالبرخی از آنان در سنین جوانی و  که طوری بهقرار گرفت.  موردتوجههمسر 

و برخی دیگر در سنین باالی  اند داشتهزندگی مشترک بوده که عمدتاً فرزند خردسال هم 

و فرزندان  اند داشتهبکار  اقماری اشتغال صورتبهطوالنی را  زمان مدتسال بودند که  51

هم افرادی بودند که  کننده مشارکتآنان به رشد کافی رسیده بودند. در بین کارکنان 

همسر شاغل داشتند و کارکنانی هم در تحقیق حضور داشتند که همسر آنان غیر شاغل بود 

تحقیق افرادی حضور داشتند که در بین اعضای  کنندگان مشارکتو همچنین در بین 

 برد میواده خود فردی سالمند یا عضوی که از بیماری جسمی یا روانی و معلولیت رنج خان

گوناگون بوده که این موضوع نیز  کنندگان مشارکت. محل سکونت و کار نمود میزندگی 

لحاظ گردید. باتوجه به تفاوت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس  ها نمونهدر رعایت تنوع 

 به عملتحقیق از کارکنان قراردادی نیز مصاحبه  کنندگان مشارکت، در ها آننوع استخدام 

برای مصاحبه، سه سال تجربه زندگی مشترک داشته و  شده انتخابآمد. یکی از همسران 

فاقد فرزند بود اما دو نفر دیگر از همسران دارای فرزند و چندین سال تجربه زندگی 

طوالنی در مدیریت مناطق عملیاتی  دارای سابقه کننده مشارکتمشترک بودند. مدیران 

اقماری بودند که عالوه بر تجربه شخصی خودشان از زندگی اقماری، کارکنان  صورت به

اقماری زیادی نیز تحت نظر آنان بوده و اطالعات فراوانی از شرایط زندگی خانوادگی 

احبه باز از مص ها داده آوری جمعسایر کارکنان اقماری به سبب جایگاهشان داشتند. جهت 

 محیط تحقیق برای مصاحبه با کارکنان و برخی از کارشناساننیمه ساختاریافته استفاده شد. 

و مراکز مشاوره طرف قرارداد با شرکت نفت که  ستاد و مناطق عملیاتی صنعت نفت

بر اساس تمایل و آمادگی  ها مصاحبه، بود. طول مدت اند داشتهبه آنان مراجعه  ها خانواده

 آوری جمع. برای شد می بود که با دستگاه دیجیتال ضبط دقیقه 29تا  94بین  هکنند شرکت

باز در راستای هدف پژوهش  سؤالعمومی فردی اولیه و  سؤاالتاز  ها مصاحبهدر  ها داده

تجربه زندگی خانوادگی خود در شرایط اشتغال به کار "مانند سؤاالتیاستفاده گردید. 

و روابط خانوادگی شما  ها نقشی در ایفای تأثیراری چه کار اقم"،"اقماری را بیان کنید

مواجه  ی ناشی از اشتغال اقماریها چالشتاکنون خانواده شما با چه مسائل و "، "دارد؟
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در طول این چند سال چگونه با برنامه کار اقماری در زندگی خانوادگی "،"شده است؟

شدن روند مصاحبه پرسیده  تر عمیقجهت روشن شدن مفهوم و  تدریج به "؟اید شدهسازگار 

و اکتشافی  کننده پیگیری سؤاالت کنندگان شرکتتوسط  شده ارائه های دادهشد و بر اساس 

 طرح گردید.

و  نویسی دست، بعد از انجام هر مصاحبه، فایل صوتی به دقت ها دادهتحلیل  منظور به

این  9زیسا خالصهمشخص و  0متن حاصل چندین بار خوانده شد. واحدهای معنایی

واحدها با توصیفی نزدیک به متن انجام شد. سپس فهرستی از کدها تهیه و بازبینی، مرور 

و  9موجود در معنی، کدهای مشابه به روش کاهشی های تفاوتو  ها شباهتمعنایی، تعیین 

 قبول قابلشد. با مقایسه مداوم، زیرطبقات و طبقات  داده جای، تر انتزاعیاستقرائی در سطح 

، مقایسه مکرر بندی دستهگردید. جهت تسهیل در روند کدگذاری، فهرست، حاصل 

نسخه  MAXQDA افزار نرم، ها دادهدر فرایند تحلیل  ها قول نقلمختلف و بازیابی  های داده

کد باز مرتبط با  492در مجموع  ها داده وتحلیل تجزیهپس از قرار گرفت.  مورداستفاده 01

باز، کدهای مشابه در یک طبقه کنار هم  کدهایبررسی  موضوع مطالعه استخراج شد. با

 9در مفاهیم یافته شده  درنهایتآمد  آمده دست بهازکدها  ای اولیه بندی دستهقرار گرفتند و 

 قرارگرفتند. زیرطبقه 01طبقه اصلی،

نمودن مفاهیم یافته شده با حضور  تر غنیدر تحقیق حاضر جلسه گروه متمرکز جهت 

روان شناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و  ازکارشناسان شامل کننده مشارکت 2

مرتبط با کار اقماری داشتند در ستاد شرکت  ای حرفهمسئولین سازمانی که تجربه فعالیت 

توسط محقق  ها مصاحبهاز  شده استخراجنفت تهران تشکیل شد. در این جلسه ابتدا مفاهیم 

کری به بحث و تبادل نظر در مورد مفاهیم تشریح شده و اعضای جلسه با انجام بارش ف

در جلسه گروه  اظهارشدهپرداخته و تجربیات و نظرات خود را مطرح نمودند. مطالب 
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3. Reduction 
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ها به مجموع کدهای حاصل از مصاحبهشده و  کدگذاریمتمرکز پس از مکتوب شدن 

 اضافه شد و با مقایسه کدها با یکدیگر زیر طبقات و طبقات استخراج شدند.

، قابلیت 9، وابستگی9مقبولیت های روشاز  0طمینان از درستی و موثق بودنبرای ا

سعی  ها یافتهاستفاده شد. برای اطمینان به  1با رویکرد گوبا و لینکلن 5پذیریتأیید  و 4انتقال

، استفاده از تنوع در ها دادهو بررسی مکرر  آوری جمعشد با صرف وقت کافی جهت 

متفاوت دموگرافیک(، بازخورد  های ویژگیبا  نندگانک مشارکت)انتخاب  گیری نمونه

توسط آنان، به  ها مصاحبهاز متن  شده حاصلطبقات تأیید و  کنندگان مشارکتبه  ها مصاحبه

استفاده  ها یافتهاعتبار بیشتری داده شد. جهت دستیابی به استحکام، از روش وابستگی  ها داده

هت تحلیل و بازبینی به اعضای شده ج نویس دست های مصاحبه که طوری بهشد؛ 

آشنا به تحقیق کیفی ارائه شد تا از وابستگی محتوا و نتایج اطمینان حاصل شود.  علمی هیئت

تحقیق به افرادی در شرایط مشابه جهت  های یافته، پذیری انتقالبرای مشخص شدن قابلیت 

 ازلحاظ کنندگان مشارکتارائه گردید. در مطالعه حاضر داشتن حداکثر تنوع در  اظهارنظر

و تجربه افراد مختلف شامل  سن، سابقه کار، میزان تحصیالت، نوع استخدام، محل سکونت

جهت حصول  قرار گرفت. موردتوجهکارمندان اقماری، همسران، مدیران، کارشناسان بود 

با تعدادی از کارکنان  شده استخراجپذیری در تحقیق حاضر، کدها و طبقات تأیید معیار 

در تحقیق حضور نداشتند مطرح گردید که عمدتاً  کننده مشارکت عنوان بهکه  فراساحل

نتایج یافته شده را با توجه به تجربیات خودشان از زندگی خانوادگی در شرایط کار 

رعایت مالحظات اخالقی عالوه بر کسب مجوزهای  منظور به .قراردادندتأیید اقماری مورد 

ی درباره اهمیت و اهداف تحقیق، محرمانه بودن الزم، هنگام مصاحبه، توضیحات کاف

مشخصات و اطالعات، اجازه استفاده از ضبط صدا، عدم هرگونه اجبار یا تهدید جهت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trustworthiness 

2. Credibility 

3. Dependability 

4. Transferability 

5. Conformability 

6. Guba.EG & Lincoln. YS 



 0411 زمستان|  48شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان مه فرهنگ مشاوره و روانفصلنا  | 014

واجد  کنندگان شرکتشرکت و اختیار انصراف در هر مرحله از تحقیق به هریک از 

 شرایط داده شد.

 ها یافته

 ای زمینه یها چالشز و محوری، با استفاده از کدگذاری با ها دادهپس از تحلیل 

تعارضات مدیریت "طبقه اصلی شامل 9در کارکنان اقماری  های خانواده

 "نابسامانی تعامالت خویشاوندی و اجتماعی" و "تضعیف کارکردهای خانواده"،"خانواده

 .اند شدهزیرطبقه تشکیل  01از  درمجموعاین طبقات  که طوری بهقرار گرفتند 

 کارکنان اقماری های خانواده ای نهزمی یها چالش .0جدول 

 های خانواده ای زمینه یها چالش

 کارکنان اقماری

 زیرطبقات طبقات اصلی

 تعارضات مدیریت خانواده

 زن یها نقشگرانباری 

 گیری تصمیمنامتوازنی قدرت در 

 مضاعف خانواده های هزینه

جبرانی  های مکانیسم کارگیری به

 معیوب

 ارکردهای خانوادهتضعیف ک

 مسائل عاطفی و رفتاری زوجین

 زناشوییناخرسندی از روابط 

ایفای نقش  اختالل در

 فرزندپروری

نابسامانی تعامالت خویشاوندی و 

 اجتماعی

درهم تنیدگی روابط بین 

 خانوادگی

 ابهام در مرزهای خانوادگی

میزان مشارکت  ناخشنودی از

 اجتماعی

 یریت خانوادهتعارضات مد-0

کارکنان اقماری، به علت دوری مکرر مرد از منزل در تخصیص و  های خانوادهدر 

. شود میبین زوجین برای مدیریت امور زندگی و خانواده تعارض ایجاد  ها نقش دهی پاسخ
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این پژوهش حاصل شد، در شرایط کار  کنندگان مشارکتکه از مصاحبه با  هایی یافتهطبق 

مضاعف زن در ایام عدم حضور مرد در  های مسئولیتخانواده از نظر اقماری مدیریت 

درون خانواده، وضعیت اثرگذاری مرد در امور زندگی  گیری تصمیم های شیوهمنزل، 

خانواده، دچار  های هزینهخانوادگی، میزان اطالعات از جزئیات زندگی و کنترل 

اده دربرگیرنده چهار بنابراین طبقه تعارضات مدیریت خانو؛ شود می ییها چالش

 های هزینه"، "گیری تصمیمنامتوازنی قدرت در "، "زن یها نقشگرانباری "زیرطبقه

 .باشد می "جبرانی های مکانیسم کارگیری به"و  "مضاعف خانواده

 یکی از کارکنان اقماری در این خصوص گفت:
نمیتونی نیازهای خانواده را  زمان همکه در منطقه هستی،  حال درعین"

 . "میاد به وجودورده کنی. در این شیوه از کار تضادهای زیادی برآ

 :کارمند دیگری اظهار نمود
باالخره طول مدتی که در خونه نیستم برخی از کارها انجام نمیشه و  "

میخوره و یا کارهایی است که الزمه اونها رو  به همامور زندگی  های برنامه
 . "ای منطقهپیگیری کنی و به نتیجه برسونی اما باید بی

 :کارشناسی در این زمینه گفت
داشتم و خودم هم از نزدیک این شرایط  حال تابهبا توجه به موردهایی که  "

، میشه گفت خستگی کار اقماری سرچشمه اصلی تضاد و کنم میرا تجربه 
است. نیاز و خواسته کارکنان در زمان  ها خانوادهمشکالت سازگاری برای 
همسر و  که درحالیه آرامش و استراحت هست. بازگشت به منزل رسیدن ب

 ."فرزندان انتظار رسیدگی به نیازهایشان توسط او را دارند

 زن یها نقشگرانباری  0-0

( فشار ناشی از فزونی انتظارات نقش در حوزه کار 0220) 0بر اساس نظر دوکسبری و هیگنز

ه به دوری مرد از خانواده در بنابراین با توج؛ شود میبار نقش  اضافه بهیا خانواده منجر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Duxbury. LE& Higgins.CA 
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از زمان  ای مالحظه قابلعالوه بر اینکه زنان بخشى  شوند میشرایط کاراقماری، زنان مجبور 

انجام  تنهایی بهی مرد را نیز ها نقش، بخشی از کنند میی زنانه خود ها نقشخود را صرف 

به تقاضاهای  . رسیدگی به امورمنزل، دشواری مراقبت از کودکان و پاسخگوییدهند می

تنها برای زن احساس گرانباری از نقش را به وجود آورده و موجب  صورتبهفرزندان 

روانی برای وی شده و مجبور به طلب کمک و یاری از  های ناراحتیتعارض و  گیری شکل

 . کارمندی در این خصوص گفت:شود میبستگان در انجام امورخانواده 
همیشه  خانمم ه کارها رو انجام بده.نمیتونه دیگ تنهایی بههمسرم هم " 

 . "دلتنگی میکنه و احساس خستگی داره. همسرم از عهده امور خانواده برنمی آید

همسر یکی از کارکنان درباره مسئولیت مضاعف خود در زمان دوری شوهرش از 

 منزل عنوان نمود:
برای من  واقعاًبزرگ کردن پسرها در نبود پدرشان خیلی سخت بود " 
پسرها در نبود پدرشان خیلی سخت بود. مسؤولیت زنان اقماری بسیار کنترل 

سنگین است. چون در نبود شوهر بایستی همه کارهای خونه رو خودشون انجام 
 . "مراقبت ازبچه ها خصوص بهبدهند، 

کمک خواهی همسرش از خانواده والدینی در زمان نبود  در موردیکی از کارکنان 

 وی در منزل عنوان نمود:

خونواده )والدین همسر( بایستی خیلی کارها را برامون انجام بدهند خوب " 
هم همسرم  طرف ازیکاین باعث میشه در اونها هم یه سری انتظارات بوجو بیاد. 

خودشون بربیایند و یا اصالً تنها نمیتونن تو خونه  کارهای پسنمیتونه به تنهایی از 
 ."ن در خونه برایشون پیش میادهمش به خاطر نبود م ها اینخودمون بمونند. 

 گیری تصمیمنامتوازنی قدرت در  0-2

 گیری تصمیم، منظور از نامتوازنی قدرت در ها مصاحبهاز  شده آوری جمعطبق اطالعات 

در خصوص امور زندگی خانواده عمدتاً با  گیری تصمیمکارکنان اقماری این است که 

گفت عدم حضور همیشگی مرد در کنار  توان می .باشد میمحوریت همسران این کارکنان 
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 مرورزمان بهی او در تصمیمات امور زندگی شده و تأثیرخانواده موجب انفعال و کم 

 .کند میخانواده جلوه کمرنگی پیدا  های گیری تصمیممشارکت وی در 

عنوان  گونه اینخانواده  گیری تصمیمکارمندی در مورد منفعل شدن خودشان در 

 :نمود

را واگذار کنه به همسر. البته در  ها گیری تصمیمباید خیلی از  مرد اقماری"
با  گیری تصمیمولی بازم  پرسند مینباشم زنگ میزنن و نظر منم  آگهبرخی کارها 

 ."اونهاست دیگه

داشته در مورد اثرگذاری کم  مدتی طوالنیمدیری که خود نیز سابقه کار اقماری  

 :مرد در خانواده اظهار نمود

قماری با توجه به اینکه پدر حضور زیادی نداره و حتی در موقع در کار ا"
خالصه مرد در خونه نیست و زن  نیست، مؤثربودن در خونه هم چندان حضورش 

  ."همه کاره هست

مستمر مرد از خانواده  های دورییکی از کارشناسان در این زمینه عنوان نمود، 

 گیری تصمیمی و کم اثر شدن او در موجب کمبود اطالعات وی از فرایندهای جزئی زندگ

 :خانواده شده و گفت
مرد دوست داره از فرآیندهای درون زندگیش اطالع داشته باشه و تویه "

مستمرش این قدرت را ازش  های غیبتباشه، ولی  مؤثرتصمیم گیریها نفر مهم و 
 ."میگیره

 مضاعف خانواده های هزینه 0-3

لت این موضوع را ضعیف شدن مدیریت مالی کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند ع

خانواده ناشی از عدم حضور دائمی مرد در منزل عنوان نموده و مصادیقی همچون مصرف 

از سوی  غیرضروری های هزینهعمده درآمد برای امور روزمره خانواده، جایگزینی پول و 

اطق اعیانی نبود خود در خانواده، ضرورت سکونت درمن های کاستیکارکنان جهت جبران 
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در راستای افزایش احساس امنیت خانواده در زمان نبود مرد  ای اجارهمنزل  صورتبهشهر 

 در منزل وکاهش کنترل مرد در مخارج خانواده مطرح نمودند.

 :کارکنان اقماری اظهار نمود های هزینهدر مورد علت افزایش  از کارشناسانیکی 
ا با پول جبران کنند، اون کمبود به خاطر اینکه مردها میخوان کمبودشون ر"

رو وقتی شما میخوای با پول جبران بکنی یکی اینکه پس اندازهای درستی ندارند، 
 . "درستی ندارند وخرج دخل

 :مدیری در این خصوص گفت

در جهت  کنند میاین مبلغ اضافی هم که به خاطر شرایط اقماری پرداخت "
زیادی نمیتونیم داشته  انداز پس جبران نبود پدر در خانه خرج و مصرف میشه و

 . "باشیم

 :کارمندی در این زمینه اظهار نمود

، بهشون کنم می، خرجشون برم میکه خونه هستم مسافرت  روزی 04در "
باعث میشه حالشون بهتر بشه ولی  ها این کنیم میبیرون، تفریح  رویم می، رسم می

 ."مونه براموننمی پس اندازی

 جبرانی معیوب های ممکانیس کارگیری به 0-8

کار اقماری و اثرات حضور نداشتن همیشگی مرد در منزل، کارکنان را در  های ویژگی

عدم حضور دائمی خود در منزل و  های کاستیکه در راستای جبران  دهد میموقعیتی قرار 

جبرانی معیوبی نظیر هزینه زیاد پول جهت جلب  های مکانیسمحفظ تعادل حیاتی خانواده از 

و اختیارات خود در زندگی، انجام  ها خواستهاز  پوشی چشمایت همسر و فرزند، رض

مسافرت و تفریح زیاد استفاده کنند. از سوی دیگر تحمیل فشارهای انجام امور زندگی و 

در اغلب اوقات موجب بروز  تنهایی بهپاسخگویی به نیازهای فرزندان توسط همسر 

. کارمندی در این گردد میاو از شرایط زندگی  یا مجادلهرفتارهای شکایتی، سرزنشی و 

 :زمینه عنوان نمود
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 ها آنبرای خیلی از نیازهایی که بودن پدر در خانه برای برآورده کردن "
با  خواهیم میخودمون را  های کاستیبا پول بخریم. جبران  کنیم میالزمه ما سعی 

 ."پول جبران کنیم

 :یکی از کارشناسان در این زمینه گفت
اینکه یک نفر داره بیش از نیاز پول خرج میکنه باعث میشه سو "
هم بشه چون دلش نمیاد نه بگه و خوب اینها ممکنه  ها بچهاز طرف  هایی استفاده

میگن رفتم  مثالًحالشون رو خوب میکنه و راضیشون میکنه،  مدت کوتاهدر 
یده هر کاری بردمشون خرید کردم پول ریختم پایشون یا اینکه به همسرش اجازه م

و اختیار دستش هست که این استفاده  دلش بخواد انجام بده و پول دستش هست
اقماری این هست که  مخصوصاًمعیوب ایرادش در زندگی  های مکانیسماز این 

  ."مشکل ساز میشه بعداًاین روال میشه و 

 :نیز در این خصوص گفت مدیری

راتش تو زندگی خانواده در نوع کار اقماری فرد میخواد اون کمبودهای اث"
 ."گیرهمی تو زندگی صورت وتفریط افراطرو با پول جبران کنه. 

 تضعیف کارکردهای خانواده -2

 تواند میمختلف  های شدتکار اقماری با  ها مصاحبهحاصل از  های دادهبر اساس 

کارکردهای زیستی، عاطفی و روانی، تربیتی، تأمین نیازهای جنسی و ایفای نقش در 

قرار دهد. کارکنان اقماری به علت تغییر متناوب و مکرر وضعیت  تأثیرنواده را تحت خا

، ساعات کار و استراحت، وهوا آبزندگی شخصی در مواردی از قبیل شیوه تغذیه، تغییر 

این  که طوری به، شوند میاوقات فراغت، ارتباطات نیازمند سازگاری مداوم با شرایط جدید 

های جسمی، روانی و عاطفی زیادی را برای آنان تحمیل نموده و مکرر، فشار های تطابق

شوهر یا پدر  عنوان به ها آنموجب تضعیف کارکردها و اختالل در ایفای نقش  مرورزمان به

نامطلوبی  یها کنشبوده و ممکن است  ها آنشده که پیامد آن رنجش و نارضایتی همسران 

زیرطبقات این مقوله طبق اطالعات  بنابراینشد. در روابط اعضای خانواده به همراه داشته با
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ناخرسندی از روابط "،"مسائل عاطفی و رفتاری زوجین"یافته شده در قالب 

 .شوند میبیان  "اختالل درایفای نقش فرزندپروری"و"زناشویی

مدیری در مورد تجربه زیستی، روانی و عاطفی و همچنین تحمل فشار تطابق با 

 :بیان نمود نچنی اینتغییرات متناوب 

خونه حالت نرمال نداشتم، دو روز استراحت  گشتم برمیچند روز اول که "
تا آروم آروم خودمونو پیدا کنیم. باز موقع برگشت بکار هم دو روز  کردم می

 . "داد میمونده حالت غیرنرمال و استرسی بهم دست 

 :کارشناسی در این زمینه گفت
الگویی از تغییرات رفتاری از  متناوب های پیوستو  ها گسستدر واقع "

، اضطراب و افسردگی را در بین کارکنان خلقی کجقبیل احساس خستگی، 
 ."آورد میبوجود  ها آنوهمسران 

 مسائل عاطفی و رفتاری زوجین 2-0

توسط مرد دچار  صورت گرفته همسران و فرزندان در زمان ترک منزل های مصاحبهطبق 

از  مدت طوالنی های دوری. همسر آنان نیز به دلیل وندش میاضطراب، غمگینی و افسردگی 

شوهرشان دچار مسائل عاطفی شده و دوری پدر از کودکان در کار اقماری موجب 

، بدخلقی، گیری گوشهکه معموالً با اعتراض،  شود میناراحتی، اندوه و نگرانی کودکان 

 .باشد میاه گریه و در برخی موارد اختالل خواب و امتناع از خوردن غذا همر

اقماری، عمده وظایف مراقبت و تربیت  صورتبهباتوجه به اینکه در اشتغال مرد 

و همچنین ضعف در تأمین  گیرد میفرزندان و انجام کارهای خانه برعهده همسر قرار 

این  که طوری بهنیازهای عاطفی همسران موجب افزایش ناراحتی و نارضایتی آنان گردیده 

انتظارات زیاد همسر از مرد در  گیری شکل. شود میانگیختگی این افراد موارد زمینه ساز بر

 توسط او از عواملی است که امکان ها خواستهایام حضور وی در منزل و برآورده نشدن این 

. برای کارکنان اقماری که در این دهد میهمسر و مشاجره زوجین را افزایش  جوئی بهانه
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ضروری خانواده  های موقعیتکافی و مناسب در  شرایط شغلی امکان حمایت و مشارکت

 .گیرد میاحساسات ناخوشایند ازجمله خودسرزنشی شکل  شود میسلب 

یکی از کارکنان اقماری دوری از خانواده را علت بروز مشکالت ارتباطی با همسرش 

 :ذکر نمود

منفی گذاشته. این  تأثیرنبودن من در منزل تو روابط خانوادگیمون  "
در ارتباط احساسی با همسرم اختالل ایجاد کرده، برای زن و شوهر جوان  ها دوری

 . "دوهفته پشت سر هم دور از خونه بودن مشکالت زیادی داره

 :کارمند دیگری در این خصوص گفت
همسرم از این شرایط خسته شده و همیشه نارضایتی و شکایت داره از "

  ."نبودن من در خونه. جرو بحثمون تو خونه زیاد هست

 :اظهار نظر نمود گونه اینهمسران  گیری بهانهکارشناسی در خصوص علت 

 های بحثشوهر اقماری کار موجب  حوصلگی بیاحساس خستگی و "
زمینه دلخوری بین  طوری اینبین همسران میشه و  های جویی بهانهایرادگیرانه و 
 . "شود میزوجین ایجاد 

 گونه اینه همسرش در زمان دوری یکی از کارکنان در مورد عدم امکان کمک وی ب

 :نمود می خود را سرزنش

نمیتونم کمکش کنم و این  عمالًمرد خونه وقتی اینجا باشم  عنوان بهمن هم "
 . "اتفاقی برایشون بیفته چطوری میتونم خودمو قانع کنم آگهمنو عذاب میده. 

 :گفت گونه اینهایش  همسریکی از کارکنان اقماری در خصوص دلتنگی

 . "آمد میهمسرم بودم. دلتنگی سراغم  راه به چشمشه همی"

زمان  گذرهمسرش در  کارمندی در خصوص کمرنگ شدن عواطف بین خود و

 :بیان نمود گونه این
مکرر  های دوریاوایل زندگیمون من و همسرم روابط گرمی داشتیم و این "

 "از خونه باعث شده روابطمون سرد بشه.
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 ییزناشوناخرسندی از روابط  2-2

به آن اشاره نمودند، ناخرسندی زناشویی  شوندگان مصاحبهیکی از مسائلی که برخی از 

ناشی از دوری زوجین در کار اقماری بود. اگرچه علت اصلی بروز اختالل در برقراری 

در کنار هم  ها آناما در مواقعی که حتی  باشد میدوری زوجین از همدیگر  زناشوییروابط 

فرسودگی عاطفی و کاهش صمیمیت در  گیری شکلمشاجرات لفظی،  هستند مسائلی مانند

ارتباطی زوجین در  های محدودیتدارند. وجود  تأثیر مسئلهروابط زوجین در ایجاد این 

مورد نیاز، در بعضی موارد  های زمانمطلوب در  صورتبهراستای تأمین نیازهای جنسی 

است منجر به سرد مزاجی در بعضی منجر به دلزدگی در تمایالت جنسی نیز شده و ممکن 

به آن  کنندگان مشارکتصرفاً ذهنی که برخی از  های دغدغهافراد شود. یکی دیگر از 

یکی از زوجین بود. کارمندی در  زناشویی وفایی بی گیری شکلاشاره نمودند نگرانی از 

 :این خصوص اظهار نمود
ائل باعث شده واقعاً مس جور اینمن نیمی از هر ماه رو دور از خونه هستم و "

وقتی طول روز به  ما در روابط زناشویی هم به مشکل برخورد کنیم. بعدش هم
باهم بحثمون میشه دیگه واقعاً نمیتونیم رابطه جنسی  ریزودرشتخاطر مسائل 

  ."خوبی هم با هم برقرار کنیم

 :مدیر دیگری عنوان نمود

ط مشکالت جنسی نصف خدمتمون در کنار خانواده نیستیم. تو این شرای"
 . "داریم هم خودمان و هم همسرمان

 :گفت زناشویی وفایی بیکارشناسی در خصوص نگرانی از 

ترس از  آید میهایی که در زوجین بوجود  و ترس ها نگرانییکی دیگر از "
است که در ایامی که از هم دور هستند  زناشوییوسوسه روابط خارج از روابط 

 ."ممکن است شکل بگیرد
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 تالل در ایفای نقش فرزندپروریاخ 2-3

اقماری، به دلیل  صورتبهدر تحقیق با اشتغال مرد  کنندگان مشارکتباتوجه به اظهارات 

. شود میی فرزندپروری وی دچار اختالل ها نقشعدم ثبات حضور پدر در خانواده، 

از وضعیت تربیت و رشد فرزندان،  اطالعی کمفرزندی،  -کاهش روابط صمیمانه والد

حساس خأل پدر در تربیت فرزندان، کاهش نقش کنترلی پدر بر رفتار فرزندان از مصادیق ا

 .باشد میاین مفهوم 

این کارکنان در فرزندپروزی  های دغدغهی مرد در تربیت فرزندان یکی از تأثیرکم 

 :در این خصوص کارمندی گفت باشد می
بار بیایند و هام اینجوری  من نمیخوام اینجوری بشه، دوست ندارم بچه"

  ."با مادر هستند دیگه ساعت 94چون  شوند نمیبا این شرایط دلبسته به پدر  ها بچه

دیگری از سردرگمی خود در برقراری رابطه با فرزندش به دلیل کمبود  کارمند

 :بیان کرد چنین ایناشراف اطالعات از جزئیات تربیتی او 

ه چه اتفاقی افتاده براش طول این مدتی که نبودم از نزدیک در جریان اینک"
نیستم خوب وقتی اینا رو نمیدونم موقعی که پیشش هم هستم عمالً نمیدونم 
چیکار کنم از چی براش صحبت کنم چون از نزدیک پیشش نبودم. خیلی حس 

 "بدی بهم دست میده.

همسر یکی از کارکنان اقماری از ارتباط ضعیف و حس غریبی فرزندانش با پدرشان 

 :بیان نمود
من با پدرشان  های بچهبه خاطر نبودن طوالنی همسرم در منزل در واقع "
 . "نتوانستند با پدرشان ارتباط قوی برقرار کنند ها بچه. کردند میغریبی 

کارمندی از رفتارهای پرخاشگرانه پسرش در زمان نبود وی در منزل ابراز نگرانی 

 :ش نمایدهمسرشان قادر نبود به تنهایی کنترل که طوری بهنموده 
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پسرم در زمانهایی که من تو خونه نیستم رفتارهای عجیب و غریبی از "
خودش نشون میده، با مادرش لجبازی میکنه، تو خونه پرخاشگری میکنه و تو 

 ."مدرسه هم چند باری درگیری ایجاد کرده

همسر یکی دیگر از کارکنان اقماری از دشواری کنترل فرزندان پسر در مواقع عدم 

 :درشان اینگونه گفتحضور پ
برای من کنترل  واقعاًبزرگ کردن پسرها در نبود پدرشان خیلی سخت بود "

 ."پسرها در نبود پدرشان خیلی سخت بود

 نابسامانی تعامالت خویشاوندی و اجتماعی -3

تعامالت و ارتباطات اعضای خانواده در ابعاد روابط بین خانوادگی و اجتماعی دراین طبقه 

، در این شرایط از زندگی ها مصاحبهاز  شده کسب. براساس اطالعات اشدب می موردنظر

عدم حضور مرد در منزل  های دورهمقابله با تنهایی در  منظور بهخانوادگی، همسر و فرزندان 

در منزل خانواده والدینی زن  خصوص بهبیشتر اوقات خود را در منزل بستگان درجه اول 

موجب بروز احساسات ناخوشایند همسر  مدت طوالنی های اختالطکه این  کنند میسپری 

دیگی روابط با سایر اعضای یبه سبب احساس عدم استقالل در زندگی و همچنین درهم تن

همسر و فرزندان درخانواده والدینی که توأم با  ازاندازه بیش. حضور گردد میخانواده 

انتظاراتی  گیری شکلب موج باشد می ها آناز سوی  ها حمایتدریافت برخی از خدمات و 

آنان  های دخالتدر والدین یا سایر اعضای خانواده شده که نتیجه آن ممکن است افزایش 

 در موارد جزئی و خصوصی زندگی گردد.

در خصوص تعامالت اجتماعی با توجه به اینکه مرد امکان حضور و مشارکت کافی 

رد و همچنین دوری از محیط فرهنگی را ندا ورسوم آدابو  در تمامی مراسمات خانوادگی

این  طورکلی به. نماید میروحیه انزواطلبی در وی را تقویت  مرورزمان بهاجتماعی و دوستان 

ابهام در مرزهای "، "درهم تنیدگی روابط بین خانوادگی"طبقه شامل سه زیر طبقه، 

 .باشد می"ناخشنودی از میزان مشارکت اجتماعی "و  "خانوادگی
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 وابط بین خانوادگیدرهم تنیدگی ر 3-0

گریز از تنهایی در  منظور بههمسر و فرزندان کارکنان اقماری  مدت طوالنیپیامد حضور 

 های حمایتایام غیبت مرد از منزل در راستای مقابله با ترس از تنهایی و همچنین کسب 

درهم تنیدگی روابط و افزایش  گیری شکلخانوادگی در خانواده والدینی موجب 

 بلندمدت صورتبهکه تداوم آن  شود میآنان در زندگی خصوصی زوجین  های دخالت

ممکن است موجب ناخشنودی همسر و از سوی دیگر افزایش فشار بر روی اعضای 

به ملزومات زندگی روزمره و رسیدگی به نیازهای  دهی پاسخخانواده والدینی به علت 

 فرزندان شود.
ار به اعضای خانواده همسرش و یکی از کارکنان اقماری در مورد افزایش فش

 :آنان و همچنین از احساس گناه خود در این زمینه گفت های دلخوری

اکثر اوقات یا پیش خونواده خانمم باشم  ام بچهنبودن من باعث شده زنم و "
مثالً برادر خانمم را . زیادی پیش میاد های حدیثیا پیش خونواده من و حرف و 

 ."دلخور شده بینی می

 :گفت ها خانوادهدیگری در مورد چرایی افزایش دخالت  کارمند

وقتی همش پیش خونواده باشند خود بخود دخالت هم به وجود میاد دیگه "
 . "چه خونواده شوهر باشه چه خونواده همسر

 :مدیری در مورد افزایش فشار به خانواده والدین همسر عنوان نمود

زن هم فشار بیشتری بیاد. این شرایط باعث شده حتی به پدر زن و مادر  "
و  گیرند میچون همسرمون در نبود ما برای انجام بعضی کارها از اونها کمک 

 ."کنند مینبود شوهر در منزل را اونا جبران  های تنهایی

 ابهام درمرزهای خانوادگی 3-2

چه کسی عضوخانواده یا زیرمنظومه است و چه  دهد میمرز خط نمادینی است که نشان 

بنابراین برخی از ؛ ت و چه کسی با یک نظام یا زیرمنظومه خاص انطباق داردکسی نیس

اطالعات خصوصی در چهارچوب مرزها باید باقی بمانند. گسست و پیوند مکرر کارکنان 
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زندگی روزمره، انجام وظایف منزل، تعامالت اعضای  های شیوهاقماری از خانواده در 

با توجه  ،کند میرج از خانواده را دستخوش تغییر خانواده با یکدیگر و روابط با محیط خا

گفت با ترک منزل توسط مرد، برخی از  توان میدر این پژوهش  آمده دست به های دادهبه 

همسران و کودکان جهت مقابله با تنهایی و دریافت حمایت بستگان، بیشتر اوقات زندگی 

خشی از اطالعات خصوصی و ب بین دراینکه  گذرانند میرا در خانواده والدینی زوجین 

و  گیرد میشخصی آنان علیرغم میل باطنی در دسترس افراد خارج از خانواده اصلی قرار 

، بنابراین مرزهای شود می دیگران واقع تأثیردر بسیاری از موارد تربیت فرزندان نیز تحت 

بسیاری از . عالوه بر این در گردد میخانواده کارکنان اقماری با این شرایط دچار ابهام 

توسط مادر برای فرزندان در  ها آنمکرر و ایفای  صورتبهی پدر ها نقشموارد چرخش 

 .آورد میوجود  همرزهای درون خانواده ابهام ب

ناراحتی خود از زندگی  مورداحساسیکی از همسران کارکنان اقماری در 

 :در کنار والدینش گفت مدت طوالنی
زندگی کنه همیشه که  تر راحته خوب بعد از یه مدتی آدم دوست دار"

 ."نمیشه پیش خونواده خودش باشه تو این شرایط خودم هم حس جالبی ندارم

در  ازحد بیشیکی از کارکنان اقماری از ابراز ناراحتی همسرش به علت حضور  

 :خانواده والدینش گفت

 ام خانوادههمسرم دوست داره مستقل زندگی کنیم و همیشه نمیخواد پیش "
 . "دوری من پیش خانواده من زندگی میکنه روز 04ر طول باشه د

 :کارمند دیگری در این خصوص اظهار نمود

پشت سر هم تو خونه پدر و مادرش زندگی میکنه  روز 04همسرم از اینکه "
ناراحت و ناراضی هستش و احساس راحتی نمیکنه و همیشه نسبت به این موضوع 

 ."گله مند است
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 مشارکت اجتماعیناخشنودی از میزان  3-3

دور از محیط اجتماعی محل زندگی  هرماهبا توجه به اینکه کارکنان اقماری دو هفته از 

و امکان حضور در  قرارگرفته تأثیراجتماعی آنان تحت  های فعالیتهستند مشارکت و 

که این  شود نمیاجتماعی فراهم  ورسوم آداببسیاری از مراسمات خانوادگی و مرتبط با 

حاصل از  های داده. بر اساس گردد میموجب انزوای اجتماعی فرد  مرورزمان بهموضوع 

از عوامل دیگر افزایش انزوای اجتماعی مرد کاهش و یا قطع تدریجی روابط با  ها مصاحبه

اجتماعی به دلیل احساس خستگی و  های فعالیتبرای شرکت در  میلی بیدوستان، 

 .باشد میر در کنار آنان ، خواست خانواده جهت حضور بیشتحوصلگی کم

در مورد به حاشیه رفتن خود در بین بستگان درگذر زمان و همچنین از  کارمندی

، ابراز اند شدهاحتمالی موجود در جامعه  های فرصتکه مانع استفاده وی از  هایی محدودیت

 :ناخوشایندی داشته و عنوان نمود
اع حضور نداری، عمالً ... در بسیاری از مراسمات نمیتونی باشی و در اجتم"

و اینها  کنند نمیتویه فامیل و آشناها بعد از مدتی کنار زده میشی و رویت حساب 
  ."باعث رنجش خود آدم هم میشه

 :منزوی شدن تدریجی گفت در خصوصکارمندی 
 روز 04باعث میشه منزوی بشی، ما  مرورزمان بهدور بودن ازمحل زندگی "

از مراسمات نمیتونی باشی و در اجتماع حضور  دور از اجتماع هستیم، در بسیاری
 . "نداری 

 :کارشناسی نیز در مورد عوامل انزوای اجتماعی کارکنان اقماری عنوان نمود

خانواده، دوستان و  دوراز بهطوالنی  های مدتدر واقع اینها مجبورند برای "
 ودداریآشنایان انجام وظیفه کنند. با گذر زمان از مشارکت در روابط اجتماعی خ

و ممکن است دیگه حوصله مهمانی و شلوغی و بیرون رفتن از خانه را  کنند می
 ."زمان بیشتری با شوهر خود صرف کنند خواهند می نداشته باشند و زنان هم
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 گیری نتیجهبحث و 

پژوهش حاضر به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز انجام 

 منظور بهو بحث گروهی متمرکز  ها مصاحبهه که حاصل تحلیل این مطالع های یافتهگرفت. 

 9کارکنان اقماری صنعت نفت بود، در قالب  های خانواده برانگیز چالش های زمینهشناسایی 

 یها کنشتعارضات مدیریت خانواده، "و انتزاع گردید که شامل  پردازی مفهوماصلی  طبقه

بود. الزم به توضیح  "خویشاوندی و اجتماعینامطلوب درون خانواده و نابسامانی تعامالت 

فردی اعضاء و وضعیت  های ویژگیچالشی خانواده متناسب با  های زمینهاست که 

به خانواده دیگر  ای خانوادهاز  تأثیرساختاری و کارکردی آن ممکن است به لحاظ ضریب 

دموگرافیک،  های ویژگیآن خانواده متفاوت باشد و یا اینکه به دلیل  مسئلهدر پیدایش 

با وجود شرایط  ها خانوادهاعضای خانواده ممکن است برخی از  های مهارتو  ها توانمندی

محدودیت آفرین کار اقماری از طریق مدیریت صحیح مسائل گربیانگیر  سخت و

 مذکور نشوند. یها چالش

پژوهش حاضر زیر طبقات مربوط به تعارضات مدیریت خانواده شامل  های یافتهدر 

 های هزینه گیری شکلدر خانواده و  گیری تصمیمزن، نامتوازنی قدرت  یها نقشباری گران

( بر 9101) 0پژوهش حاضر والن واشمیت های یافتهمضاعف برای خانواده بود. همخوان با 

زوجین در شرایط کار اقماری در معرض  اند نمودهاساس تحقیقی در کشور کانادا عنوان 

از دوره کار و استراحت به یکدیگر  ها نقشانتقال  ازجملهی متعددی ها چالشمواجهه با 

ناسازگار باشند؛ ممکن است  ها نقش(، وقتى انتظارات میان 9112) 9هستند. طبق نظر آمازیو

( نیز فشار کاری باال و 9112) 9مشکالت کارى یا خانوادگى بروز کند. یلدریم و آیکون

تعارض برای خانواده  گیری شکلکننده  بینیپیشعوامل  ترین مهمبرنامه کاری نامنظم را از 

-بهزن درشرایط کار اقماری ناشی از غیبت مرد  یها نقشگرانباری  و کار مطرح نمود.

امور زندگی به همسران واگذار  های مسئولیتمتناوب از منزل است که بسیاری از  صورت
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باشد و در برخی ممکن است بخشی از آنان مطابق با روحیات زنانه ن که طوری به شود می

. مراقبت از کودکان و شود می ها نقشموارد موجب مشقت زن در پاسخگویی به این 

در مواقع بیماری و  ها آنرسیدگی به تقاضاهای فرزند و همچنین پیگیری امور درمانی 

رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان از مواردی هستند که همسران باید در بسیاری از 

اسخگوی این موارد باشند که باعث افزایش رنج و تحمل فشار ایفای پ تنهایی بهمواقع 

با نتایج مطالعات گاردنر و  ها یافتهبنابراین این ؛ شوند میی گوناگون برای زن ها نقش

( مطابقت و 9100) 0(، گلدن9114رینولدز )(، 9112سیموند )(، تایلور و 9102همکاران )

( بر اساس نتایج تحقیق خود عدم توافق 9114) 9این راستا رینولدز در همسوئی داشت.

زوجین در مورد تقسیم کار منزل و مسئولیت مراقبت از کودک در شرایط کار اقماری را 

که تداخل نقش شغلی  نماید می ( عنوان9100گلدن ). کند میمنبعی از بروز تعارض قلمداد 

را به دنبال خواهد و خانوادگی چه برای زنان و چه برای مردان تقاضاهای نقش مضاعفی 

خانواده و  گیری تصمیمحاکی از تسلط زنان در امور  ها مصاحبهحاصل از  های دادهداشت. 

بود. از نظر مدیریت مالی نیز  ها خانوادهآن بروز رفتارهای منفعالنه مرد در برخی از  تبع به

آنان  انداز پسخانواده، کاهش  های هزینهعدم حضور دائمی مرد درمنزل موجب افزایش 

در این پژوهش از این  کنندگان مشارکتعمده  که طوری به گردد می گذاری سرمایه

همکاران پژوهش حاضر ابراهیمی و  های یافتهموضوع ابراز ناخوشنودی داشتند. مطابق با 

 های در مأموریتنظامیان  های خانوادهی اساسی ها چالشتحقیقی با عنوان  ( در0922)

ی خانوادگی پس از بازگشت ها چالشبخش مهمی از  عنوان نمودند، مدت طوالنی

در خانواده، اعزام مجدد آنان در زمان کوتاه  ها گیری تصمیمکارکنان در خصوص 

ساخت قدرت در خانواده طی پژوهشی توسط مهدوی و  بندی تقسیم بر اساس. باشد می

قدرت  کارکنان اقماری ساخت های خانوادهگفت در برخی از  توان می(، 0929صبوری )

( 0220) 9خانوادگی گرایش به نوع نامتقارن با الگوی حاکمیت زن دارد. فوریست و گاتیر
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 گیری تصمیمنیز در تحقیقی، یکی از پیامدهای الگوی کار اقماری را تسلط همسران بر 

از حضور و غیبت  نظر صرفتمامی امور در خانواده کارکنان اقماری آمریکای شمالی 

و این  اند نداشتههمسران تمایلی به موافقت با روش قدرت متناوبی شوهر مطرح نمودند که 

 بود. مؤثرموضوع در افزایش احتمال بروز تعارض قدرت در خانواده 

با توجه به اینکه در زمان دوری کارکنان از منزل، همسر و فرزند از نظر عاطفی 

دسرزنشگری و آن خو تبع بهتجربه تنها بودن، احساس غمگینی و ناخشنودی داشته که 

کارکنان اقماری در  .گردد میذهنی نامطلوبی برای کارکنان اقماری پدیدار  های دغدغه

و دوری آنان از خانواده موجب کاهش  شوند میایفای نقش فرزندپروری دچار مشکل 

حضور پدر در کنار  خألاین  تدریج به. شود میعاطفی پدر نسبت به فرزند  های حمایت

در  که طوری بهمنفی از خود برجای گذاشته  تأثیرفرزندی  -ین والدفرزندان در رابطه ب

برخی موارد به دلیل عدم حضور دائمی پدر در منزل، کاهش احساس امنیت، اضطراب و 

. دوری از خانواده موجب اخالل در برقراری گردد میاختالل خواب در کودکان مشاهده 

زناشویی در برخی از کارکنان  یوفای بینگرانی ذهنی از  گیری شکلروابط جنسی یا 

؛ گردد میزوجین  زناشوییکه همه عوامل منجر به ناخرسندی از وضعیت روابط  شود می

، "مسائل عاطفی و روانی"بنابراین مقوله تضعیف کارکردهای خانواده در سه زیرطبقه

شد.  بندی طبقه"فرزند پروریاختالل درایفای نقش "و"زناشوییناخرسندی از روابط "

(، 9101همکاران )(، لستر و 0922عسگری و موسوی ) های یافتههمسو با  هیم این مقولهمفا

( 0920( و سید حسینی و همکاران )0929همکاران )(، وحیدا و 9109سیورد )لندسمن و 

فرزندان کارکنان اقماری به دلیل  کنندگان مشارکت. بر اساس اظهارات بعضی از باشد می

ر الگوگیری رفتارهای پدرانه دچار اختالل شده و از سوی پدر از خانواده د های دوری

همسران در  که طوری به شود میدیگر موجب کاهش نظارت پدر بر رفتارهای فرزندان 

فرزند پسر خود را کنترل نموده و فرزندان پسر در نبود  تنهایی به توانند نمیبسیاری از موارد 

. دهند نمیتارهای مناسبی از خود نشان پدر احساس آزادی بیشتری کرده و گاهی اوقات رف

( و قلی زاده و 0920بنام )(، حیدرزاده 9109همکاران )نتایج مطالعات ضرغام بروجنی و 
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ضرغام بروجنی و  که طوری بهاین تحقیق همخوانی دارد.  های یافته( با 0929مرادیان زاده )

کان کارکنان اقماری ( در تحقیقی با عنوان مقایسه شیوع اضطراب درکود9109همکاران )

شرکت ملی حفاری ایران با سایر کودکان در اهواز دریافتند که کودکان کارکنان اقماری 

بیشتر در معرض بروز اضطراب قرار داشتند و شغل اقماری پدر در  نسبت به کودکان دیگر

( با عنوان بررسی 0920بنام )مطالعه حیدرزاده  های یافتهداشت.  تأثیراضطراب کودکان 

یامدهای اجتماعی و فرهنگی دوری محل کار از خانه بر روی فرد و خانواده دریانوردان پ

که  ای گونه بهمنفی این نوع اشتغال بر روند تربیتی فرزندان بود  اتتأثیرحاکی از  بندرعباس

و سرکشی بیشتر  نظمی بیعدم حضور مستمر پدر در کنار فرزندان، سبب گرایش آنان به 

(، نشان داد کاراقماری با اختالل در 0929زاده )وهش قلی زاده و مرادیان . نتایج پژشود می

 امور تربیتی فرزندان و مدیریت خانواده رابطه معنادار دارد.

در زمینه نابسامانی تعامالت خویشاوندی و اجتماعی، کاهش حضور کارکنان در 

در پیوندهای زندگی اجتماعی و گسُست  ورسوم آدابمرتبط با  های مراسممناسبات و 

احساس انزوا  گیری شکلروابط اجتماعی اعضای جامعه موجب  های شبکهعینی و 

 9(، هاثورن9109) 0این مقوله با نتایج تحقیقات ایورسن های یافته. شود میاجتماعی در افراد 

 های یافته( و هم راستا بوده است. 0922(، پورشهریاری )9105(، روهد و همکاران )9111)

(، حاکی از این بود که کارکنان اقماری عالوه بر تنهایی ناشی از 9109سن )تحقیق ایور

جدایی از خانواده، همسر و فرزند، انزوای اجتماعی را به علت شیوه خاص زندگی خود 

( انزوای اجتماعی اشاره به 9111پژوهش حاضر از نظر هاثورن ) های یافتهدارند. مطابق با 

اهمیت در زندگی، عدم حضور در مناسبات مشترک و  زندگی بدون مصاحبت با افراد با

روابط اجتماعی اعضای جامعه دارد و بر عملکرد و  های شبکهگسُست در پیوندهای عینی و 

. همچنین این یافته در تطابق با نتایج مطالعات گذارد میمنفی برجای  تأثیربهزیستی افراد 

. نتایج این مطالعات نشان شدبا می( 0922( و پورشهریاری )9105و همکاران ) 9روهد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Iversen. RT 

2. Hawthorne. H 

3. Rohde.N 
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رسمی و غیررسمی در جامعه محروم  های مشارکتکه انزوای اجتماعی افراد را از  دهند می

، موجب تضعیف یا قطع روابط و دهد میساخته و مبادله و دلبستگی اجتماعی را کاهش 

مناسب برای باهم زندگی کردن، باهم کار کردن،  های فرصت، شود میمبادالت صمیمی 

، روابط طوالنی، پایدار و عمیق را غیرممکن کند می اهم تجربه کردن و باهم بودن را سلبب

ساخته و بدین ترتیب با کاهش منابع حمایتی ناشی از تعامالت اجتماعی، منجر به توسعه 

 .شود میفشار و اختالالت روانی 

این  خاص خود در های ویژگی تناسب بهکارکنان اقماری  های خانواده طورکلی به

عدم مدیریت مناسب  در صورتیی شوند که ها چالشسبک از زندگی ممکن است دچار 

 توان می. پس گیرد می این مسائل، سالمت خانواده در معرض تهدید و آسیب جدی قرار

گفت، تالش برای حفظ سالمت خانواده و همچنین بهبود کیفیت زندگی کارکنان اقماری 

همواره برای سازگاری با تغییرات با مشکالتی  ها دهخانوافرایند پرفشاری است که این 

بنابراین ؛ شوندکه ناشی از شرایط متغیر محیط خارج و تأمین نیازهای اعضاستمی مواجه

اسالمی که  های آموزهبر مبنای  زناشوییزندگی  سازی غنیبرنامه  های مؤلفهاستفاده از 

و عملکردها )ساکتین، مهری نژاد،  ها قالب، ابزارها و قوا، ها زیرساخت سازی غنیشامل 

( و همچنین راهکارهایی نظیر توانمندسازی فردی با استفاده از 0411ستوده اصل، اسدزاده، 

حل  های مهارتنهادی و غیر نهادی از خانواده در زمینه  های حمایتآموزش، مشاوره و 

اختار و مرزهای ، تنظیم هیجان، مدیریت تعارضات، بهبود الگوهای ارتباطی، ترمیم سمسئله

حمایتی )باباپور، راهب و  های شبکهو گسترش  ها نقشایفای  سازی بهینهخانوادگی، 

با شرایط و همچنین حل مشکالتشان،  ها خانوادهسازگاری مناسب  منظور به( 0922عبدی،

انجام این پژوهش مشکل در دسترسی به  های محدودیتمفید و راهگشا باشد. از  تواند می

 امکان مشارکت کودکان فراهم نگردید. که طوری بهکارکنان اقماری بود  های خانواده
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 منابع

راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره (. 0922باباپور، محمد؛ راهب، غنچه؛ عبدی، کیانوش )
 .01:4 ،خانواده پژوهی مطالعه کیفی(.نفت )کارکنان اقماری صنعت  های خانوادهدر کار با 

 .509-599 ص

مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش  (0922) ورشهریاری، مه سیما.پ
دوره ، شناختی روانمطالعات ، تهران های دبیرستانآموزان دختر کاربر و غیر کاربر اینترنتی 

 .9شماره ، 9

انه بر بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دوری محل کار از خ(. 0920علی )حیدرزاده بنام، 
 .95-0ص  مطالعه موردی دریانوردان بندرعباس(.) روی فرد و خانواده.

مقابله با استرس شغلی و تعارض  های سبک(. 0921حمیدرضا )دخت کلنی، سیمین؛ عریضی، 
، 2دوره . مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت پژوهشیفصلنامه علمی و خانواده.  -کار

 .099-055ص . 99شماره 

گسست در خانواده ایرانی متأثر از  های شاخصتبیین (. 0922شهاب )؛ قبادی، کوثر دهدست،
-052(. ص 49)00: درمانی روانفرهنگ مشاوره و  کیفی. فرا تحلیلفرایند نوسازی: یک 

090. 

چاپ سوم، تهران، انتشارت ارسباران.  .مشاوره خانواده(. 0920فروغ )زهراکار، کیانوش؛ جعفری، 

012-22. 

(. 0411حسن )بی؛ مهری نژاد، سید ابوالقاسم؛ ستوده اصل، نعمت؛ اسدزاده، ساتکین، مجت

اسالمی: یک تحلیل محتوای  های آموزهزندگی زناشویی بر مبنای  سازی نیغ
 .0-41ص (. 42)09 :درمانی روانفرهنگ مشاوره و  کیفی.

اثرات (. 0920سیدرضا )؛ فالح چای، اصغر علیسیدحسینی، سیده صدیقه؛ زارعی، اقبال؛ ابهری، 
کارکنان  های خانوادهبر  مدت طوالنیرزمی دریایی  های مأموریتاعزام به  شناختیروان

 .009-090. ص 9: 04. مجله طب نظامی )پژوهش کیفی(.

مقایسه کارکرد خانواده، کیفیت زندگی، خستگی روانی (. 0922آزاده )عسگری، پرویز؛ موسوی، 
نو در  های یافته. اقماری و روز کار شرکت نفت و نگرانی در میان همسران کارکنان مرد

 .22-012ص . 02، شماره اجتماعی( شناسی روانی )شناسروان
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رابطه اشتغال در طرح اقماری صنعت نفت با (. 0929قلی زاده، آذر؛ مرادیان زاده، محمد )
دانش و . ها آنمشکالت خانوادگی و اجتماعی از دیدگاه کارکنان این طرح و همسران 

 .052ص . 91. شماره ی کاربردیشناسروانهش در پژو

اثربخشی (. 0922عبداله )کریمی، فریبا؛ فرحبخش، کیومرث؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ معتمدی، 
الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر کیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان 

. 9شماره . 92دوره اسرار(. )سبزوار  پزشکیمجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم دختر. 

 .915-952ص 

بررسی ساختار توزیع قدرت در (. 0929حبیب )مهدوی، محمدصادق؛ صبوری خسروشاهی، 
 .92-14ص . 9شماره . مجله علمی و پژوهشی مطالعات زنان، سال اولخانواده. 

ای دوری بررسی جامعه شناختی پیامده(. 0929مژگان )وحیدا، فریدون؛ محمدی، اصغر؛ نامداری، 
 آهن ذوبمحل کار از خانه بر فرد وخانواده )مطالعه موردی کارکنان کارخانه سهامی 

-99(: 91)9شماره . سال هشتم. پژوهشی علوم اجتماعی شوشتر -فصلنامه علمیاصفهان(. 
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