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Abstract 
Background and Aim: Offshore jobs in the oil industry are considered one of the most stressful jobs. The 

aim of this study was to determine the role of self-care and self-efficacy behaviors in predicting the mental health 

of employees in the offshore industry. 

Methods: This is a quantitative and correlational study. The statistical population included all employees in 

the offshore industry working on projects and vessels, as well as oil and gas platforms in 2022. A total number of 

152 people was selected by a simple random sampling method according to the table of Morgan. Data collection 

tools included Self-Care Behavior Questionnaire, General Self-Efficacy Questionnaire, Mental Health 

Questionnaire. 

Results: There is a positive and significant relationship between self-care behaviors and self-efficacy (r=25.2; 

P<0.001). There is also a positive and significant relationship between self-efficacy and mental health (r=0.17; 

P<0.05). Self-care and self-efficacy behaviors can predict the mental health of offshore employees (R2=0.371). 

Conclusion: According to the current findings, it can be said that self-care and self-efficacy behaviors can 

predict the mental health of employees in the offshore industry. This shows the importance of paying attention to 

the mental health of employees working in the offshore industry. 
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 .گروه روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران آدرس: 

 

 
 

 

 در لشاغ نیروهای شناختیروان سلامت بینیپیش در خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای نقش

 فراساحل صنعت

 
 3، محمدرضا فلسفی نژاد2*کولایی ، آناهیتا خدابخشی1محمدرضا حاجی باقر نجار

 
 تهران، ایرانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، داندانشکده علوم انسانی، ، گروه مشاوره، توانبخشی مشاوره کارشناس ارشد 1

  ، گروه روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایراندانشیار 2
 اه علامه طباطبایی، تهران، ایرانیری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگه گدانشیار، گروه سنجش و انداز 3

 

 11/12/1011 پذیرش مقاله:     11/11/1011 دریافت مقاله:

  دهکیچ

 یینتع حاضر، پژوهش از هدف. وندشمیمحسوب  پراسترس مشاغل از یکی به عنوان نفت در صنعت مشاغل فراساحل ف:هدزمینه و 

   .بود فراساحل صنعت در شاغل نیروهای شناختیروان سلامت بینیپیش در خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای نقش

 فراساحل ر صنعتد میاستخدا کارکنان همه را پژوهش این آماری جامعه. باشدمی همبستگی و کمی نوع از پژوهش این ها:روش

 گیری نمونه روش با نفر 112. ادنددمی تشکیل 1011سال  در دریا در گازی و نفتی سکوهای در همچنین وشناورها  و هاهپروژ در شاغل

، بتیپرسشنامه رفتار خودمراق شامل، اطلاعات گردآوری ابزار. شدند انتخاب مورگانجدول  طبق بر و لیست کارکنان اساس بر ساده تصادفی

  بود. روانشناختی سلامت پرسشنامه همچنین ، ومیخودکارآمدی عمو پرسشنامه

 خودکارآمدی همچنین بین (.r=0.25; P<0.001) دارد رابطه مثبت و معنادار وجود خودکارآمدی بین رفتارهای خودمراقبتی و ها:یافته

 روانشناختی واند سلامتتمی خودمراقبتی و خودکارآمدی رفتارهای (.r=0.17; P<0.05)رابطه مثبت و معنادار وجود دارد  روانشناختی سلامت و

  (.02R =.371) نماید بینیپیشرا  فراساحل کارکنان

 نیروهای یروانشناخت سلامت واندتمی خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای که گفت وانتمی پژوهش با توجه به نتایج گیری:نتیجه

نشان  فراساحل را صنعتکارکنان شاغل در  یشناختروان یهاهتوجه به مولف تیاهم این امر .کند بینیپیش را فراساحل صنعت در شاغل

  .هددمی

 
  .فراساحل کارکنان روانشناختی، سلامت خودکارآمدی، خودمراقبتی، رفتارهای :هاکلیدواژه
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 و همکاران حاجی باقر نجار/  121

  1441تابستان ، 2 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
 از یکی به عنوان نفت در زمینه صنعت مشاغل فراساحل

 ار،ک دشوار شرایط دلیل به. آیندمی حساب به پراسترس مشاغل
  (.1،2) دشومی شناخته زاتنش کار یک به عنوان دریا در نفت تولید

نفر در  هزار 11 نشان داد حدود کشور انگلستان گاز و نفت گزارش
 دندبودر این کشور در صنایع فراساحل مشغول به کار  211۲سال 

روز را در یک سال  111بیش از  هزار نفر 23 که از این مقدار حدود
 نوبت ود در شیفتی صورت به کار ماهیت .باشندمیبه کار  مشغول

 دریایی، های در محیط ذاتی آن غالباً خطرات با همراه شب و صبح
 اهرف و سلامت را بر توجهی قابل نامطلوب تأثیرات است ممکن

 کاری فراساحل نیروهای .(3) دریا داشته باشد در کاری نیروهای
 اتریبال نرخ ،هستند و جسمانی ناکارآمد شناختیروانکه به لحاظ 

 کار محل یا خروج اضطراری از و فرار کار محیط در غیبت را از
 رفاه و سلامت روانی و جسمانی بهبوداز سوی دیگر،  (.0) دارند

صادی اقت هایفرصت به واندتمی دریایی صنایع در شاغل کارکنان
 کاری یهاهدور(. 1) گردد کاری منجر نیروی عمر طول همچنین و

 احل،فراس در نیروهای کار از ناشی زیاد خطرات و بلندمدت و مستمر
ین ا کارکنان را به توجهی قابل جسمانی و شناختیروان فشارهای

 (.1) کندوارد می صنایع
الگوی  شناختیروانسلامت یکی از مهمترین الگوهای 

سازمان طبق گفته (. 8،۲است ) و همکاران Reefچندبعدی 
 هماهنگ تعامل قابلیت معنای روانی به سلامت، بهداشت جهانی

ا ت اجتماعی است و فردی محیط بازسازی و تغییر دیگران، فرد با
 طقیطور من به فردی را رغبتهای و پرداخته تعارضات حل بتواند به

سلامت  دارای (. افراد9) دهدانجام  زندگی در هدفمند و
دارند و  کمتری شخصیتی و عاطفی روانی، ، مشکلاتشناختیروان

 از شادترند و پایین،به مراتب در مقایسه با افراد با سلامت روان 
کنند می استفاده ها چالش حل برای موثر ایهمقابل راهبردهای

  هایمحیط در (. پژوهشگران نشان دادند، نیروهای فراساحل11،11)
 روانی لامتس لذا ،نندکمی جسمانی و روانشناختی کار برانگیز چالش

. (1دارد ) قرار کار محیط در زا استرس عوامل تأثیر تحت عمدتاً آنها
Mette  سلامت  ارتقاء یهاهمداخل بیان داشتند کهو همکاران

 رددگباید اجرا  دریایی کارکنان فشار بر کاهش برای شناختیروان
 تا از از فشارهای جسمانی و روانی آنها در محل کار کاسته شود

 محیط های کاری در شناختیروان و جسمانی خطرات (.12)
ود و به کارآمدی پایین و مشکلات شمیدر هم آمیخته  فراساحل

 (.13انجامد )کارکنان می شناختیروانجسمانی و 
ارتقاء دهنده سلامت به  خودمراقبتیدر این میان، رفتارهای 

 یژهو به بیماری به ابتلا از پیشگیری عنوان اساسی ترین راه
-Gibson (.10وند )شمی شناخته مزمن های جسمانیبیماری

Smith  یفیتک ،خودمراقبتی رفتار بین متوجه شدند کهو همکاران 
 .(11) تندرستی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و زندگی

های آگاهانه، آموخته شده خودمراقبتی، اقدامات و فعالیترفتارهای 

 امتلیات و تأمین و ارتقای ساست که فرد برای حفظ ح مندیو هدف
به رفتارهایی  خود از مراقبت (.11) هددمیانجام  خود و خانواده

 شدر را و جسمانی شناختیروانسلامت  و بهزیستی که انجامدمی
 (.1۲،18)مزمن موثر است  بیماری شروع از پیشگیری د و درهدمی

 امتسل مدیریت و حفظ در فرد توانایی است ممکن خود از مراقبت
نشان  و همکاران Gibson-Smith(. 19-21) دهد افزایش را خود

فراساحل ضروری  به نیروهای خودمراقبتیدادند آموزش رفتارهای 
 غلی،ش خودمراقبتی رفتارهای پیش بین عوامل از یکی(. 21)است 

 (.22،21) است خودکارآمدی
 شده مشتق Bandura اجتماعی شناخت نظریه از خودکارآمدی

 ،فعالیت یک انجام در خود توانایی از فرد ادراک معنای به و است
 (.23) باشدمی موقعیت یک کنترل و مقابله و پیامد یک ایجاد

 و احساس کفایت خود، ارزش نفس، عزت احساس به خودکارآمدی
 (. 20) ودشمی اطلاق زندگی با مواجه در کارآیی

Kim  وJang ،بر سلامت  خودکارآمدی نشان دادند که
 کاری تعامل (.21)دارد  مستقیم دریایی تاثیر کارگران شناختیروان

 غلیش هویت خودکارآمدی، تاثیر تحت توجهی قابل طور به کارکنان
 شغل ماندگاری در با خود نوبه به که دارد قرار کاری آنها محیط و

 (. 21ارتباط دارد )
و شغلی که  شناختیروانها و فشارهای به استرس با توجه

 و فرسا طاقت و سخت کاری شرایط دلیل به فراساحل نیروهای
اشتغال در این  ند،امواجه آن با ی روابط اجتماعیها محدودیت

را همیشه با مشکلاتی از جمله؛ ترک شغل و ریزش نیروها  صنعت
 اعزام از قبل و استخدامی یهاهمعاین طرفی، از. مواجه کرده است

 جسمانی یهاهحوز به بیشتر شناورها، یا نفتی سکوهای به کارکنان
 پژوهش در همچنین،. کار شناختیروان یهاهجنب تا ندکمی توجه

انده مغفول م عمدتاً فراساحل صنعت در شناختیروانزمینه سلامت 
ودگی فرس دلیل به فراساحل کارکنان شناختیروانوضعیت . است

 هب دسترسی اندک و اجتماعی روابط های حدودیتم و بالای شغلی
این  .مورد توجه بوده استکمتر درمانی و  بهداشتیمنابع  و امکانات

 فتارهایر کنندگی بینیپیشپژوهش با هدف تعیین نقش توان 
 اغلش نیروهای شناختیروان سلامت در خودکارآمدی و خودمراقبتی

 انجام شد. فراساحل صنعت در
 

 هاروش
 نای آماری معهجا بود. همبستگی و کمی نوع از حاضر پژوهش

 شاغل درصنعت فراساحل  استخدامی کارکنان همه را پژوهش
 دریا در گازی و نفتی سکوهای در همچنین و شناورها و هاهپروژ

نفر در سال  112مبنای لیست کارگزینی  بر دادند کهل مییکشت
 1اشتغال بیش از  شامل . معیارهای ورود به پژوهشبودند 1011

اد به مو عدم داشتن اعتیادو  ماه در سکوهای نفتی با دوره اقماری
عدم تکمیل پرسشنامه  شامل . معیارهای خروج از پژوهشمخدر بود

 وقتمداشتن درگیری کاری و انضباطی با مدیر یا پرسنل و ترک  و
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 و بر ساده گیری پژوهش به صورت تصادفی نمونه . روشبودشغل 
با  نفر 112انجام شد و در نهایت  مورگان ل جرکسی وجدو اساس

از  هاهبرای جمع آوری داد سال انتخاب شد. 1/38میانگین سنی 
 . گردیدپرسشنامه استفاده 

 

 ابزارهای پژوهش
 Ryff) ریف روانشناختی پرسشنامه سلامت

Psychological Well-Being): 1989سال  در مقیاس این 
و بر  داردسوال  80پرسشنامه  است.توسط کارول ریف ساخته شده 

 (قمواف مخالف تا کاملاً )از کاملاً ایهدرج 1 یک طیفاساس 
مقیاس دارد که خرده 1ود. همچنین پرسشنامه شمی دهینمره

شامل پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر 
 در گیرد.را دربرمی محیط، هدفمندی در زندگی و رشد شخصی

 ،است شده انجام دانشجویی یهاهنمون با که پژوهشی طی ایران
نتایج . شد سنجیده کرونباخ از آلفای بهره گیری با درونی همسانی

ارتباط مثبت با دیگران  ،۲8/1، رشد شخصی ۲۲/1تسلط بر محیط 
 ، خودمختاری۲1/1پذیرش خود  ،۲/1، هدفمندی در زندگی ۲۲/1
 مناسب نیز مقیاس این . رواییبدست آمد 82/1نمره کلی  ، و۲8/1

فای آل باضریب پایایی  حاضر نیز(. در پژوهش 2۲) است شده برآورد
 .بدست آمد ۲0/1 کرونباخ،

و   Connتوسطاین پرسشنامه  :خودمراقبتی رفتار پرسشنامه
باشد گویه می 21شده است. شامل  ساخته، 1991همکاران، در سال 

حیطه رژیم غذایی  1در را  بیماران خودمراقبتی که رفتارهای
 اثرات عدیلت و دارو از استفاده سیگار، ترک فیزیکی، فعالیت مناسب،

یک  پاسخدهی در. ندکمی بررسی آور در زندگی تنیدگی متغیرهای
. باشدمی زیاد احتمال 1احتمال کم و نمره  1طیف لیکرت از نمره 

 ۲8/1نیز ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ،  حاضر در پژوهش
 (.28)بدست آمد 

این پرسشنامه توسط : پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
Schwarzer  وJerusalem  مقیاس یناساخته شد.  1991در سال 

 هبیشین و است که کمینه 0تا  1 دامنه با ایهگزین 0 گویه 11دارای 
 1381سال  در رجبی توسط ایران در خواهد بود. 01و  11آن  نمره
 ختردنفری از دانشجویان  18۲ ایهنمون روی بر آن هنجاریابی کار

 ه ک شد اجرا مرودشت دانشگاه و اهواز چمران شهید دانشگاه پسر و
 (.29) بدست آمد ۲۲/1ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ، 

 

 روش اجرا
ه ب شد و ارائهاهداف ات مربوط به توضیحدر پژوهش  افرادبه 

داده شد.  اطمیناناطلاعات  مشخصات و آنها پیرامون محرمانگی
آنها  در میان هاه، پرسشنامآگاهانه نامه کتبی ورضایت فرم پس اخذ

 توزیع شد. 
 ون،پیرس همبستگی آزمون از استفاده با هاهداد آماری: محاسبات

مورد   SPSS-26افزار نرم کمک به و چندمتغیری رگرسیون تحلیل
 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 نتایج
صنعت فراساحل  استخدامی کارکنان دموگرافیکی هاهیافت

 گازی و نفتی سکوهای در همچنین و شناورها و هاپروژه شاغل در
 به تفکیک سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات،دریا  در

 است.  آمده، 1-سابقه کاری و وضعیت درآمدی در جدول
 

 صنعت فراساحل کارکنانی جمعیت شناختی هاهیافت .1-جدول

 ویژگی )%( فراوانی

 سن سال 31تا  21 (8/11) 18

 

 
 

 سال 01تا  31 (1/11) 81

 سال 11تا  01 (3/28) 03

 سال 11تا  11 (3/3) 1

 جنسیت زن (0/۲1) 11۲
 مرد (1/29) 01 

 وضعیت تاهل مجرد (۲/21) 33
 متاهل (3/۲8) 119 

 میزان تحصیلات دیپلم و کمتر (1/31) 10

 

 

 
 

 کاردانی (3/۲) 11

 کارشناسی (3/32) 09

 کارشناسی ارشد (3/20) 3۲

 دکترا (11/1) 1

 سابقه کاری  سال 1زیر  (2/11) 1۲

 
 

 سال 2تا  1 (۲/00) 18

 سال 0تا  3 (1/31) 10

 سال به بالاتر 1 (1/8) 13

 وضعیت درآمدی میلیون ۲تا  0 (8/00) 1۲

 
 

 میلیون 11تا  8 (3/28) 03

 میلیون 10تا 11 (1/21) 39

 میلیون به بالاتر11 (3/1) 3

 
 وانتمی آمده دست به استاندارد مقادیر و 2-جدول به توجهبا 

 تقدر دارای خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای متغیر که گفت
. ندهست کارکنان روانشناختی سلامت در داریمعنی بینیپیش

 بر اختیسلامت روانشن( شده استاندارد بتا) بینیپیش مقدار همچنین
و سطح خطای  99/1 اطمینان سطح در خودمراقبتی رفتارهای مبنا
 تاب) بینیپیش مقدار دیگر سوی از باشد.می 110/1برابر  11/1

طح س در کارآمدی خود مبنا بر روانشناختی سلامت( شده استاندارد
. در نهایت است 119/1برابر با  11/1و سطح خطای  91/1اطمینان 

  باشد.می 3۲1/1ضریب تعیین برای این فرضیه برابر  با 2Rمقدار 
 خودکارآمدی و مراقبتی رفتارهای بین 3-توجه به جدولبا

رابطه مثبت و  21/1میزان  به فراساحل صنعت در شاغل نیروهای
 جهت و متوسط شدت دهنده نشان 21/1دارد که عدد  معنادار وجود

 کارآمدیخود . بیناست خودکارآمدی و مراقبتی رفتارهای بین مستقیم

یزان م به فراساحل صنعت در شاغل نیروهای روانشناختی سلامت و
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و سطح خطای  91/1رابطه مثبت و معنادار در سطح اطمینان  1۲/1
 مستقیم جهت و متوسط شدت وجود دارد که نشان دهنده 11/1
.است روانشناختی سلامت و خودکارامدی بین

 

فراساحل کارکنان صنعت ضرایب رگرسیونی برآورده شده مربوط به رفتارخودمراقبتی و کارآمدی بر سلامت روانشناختی .2-جدول
Sig مدل بتا استاندارد نشده خطا بتا استاندارد شده مقدار تی 

 عدد ثابت 011/3 129/1 - 110/1 111/1

 رفتارهای خودمراقبتی 119/1 11۲/1 110/1 1۲۲/1 111/1

 خودکارآمدی 193/1 192/1 119/1 191/2 138/1

 ساحلفرا صنعت کارکنان و خرده مقیاس ها آن، رفتارخودمراقبتی و خودکارآمدی در شناختیروانضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش سلامت  .3-جدول
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 خودکارآمدی 1           

 رژیم غذایی 11/1 1          

 ترک سیگار 28/1 09/1 1         

 فعالیت جسمانی 29/1 31/1 11/1 1        

 رژیم دارویی 11/1 10/1 11/1 33/1 1       

 تعدیل اثر تنیدگی 22/1 31/1 10/1 21/1 11/1 1      

 استقلال 28/1 31/1 09/1 11/1 21/1 ۲1/1 1     

 تسلط بر محیط 21/1 10/1 31/1 22/1 00/1 31/1 22/1 1    

 رشد شخصی 1۲/1 31/1 10/1 22/1 31/1 0۲/1 21/1 22/1 1   

 ارتباط مثبت 19/1 01/1 31/1 11/1 32/1 11/1 21/1 21/1 ۲9/1 1  

 هدفمندی در زندگی 33/1 29/1 01/1 ۲۲/1 ۲8/1 88/1 21/1 10/1 ۲0/1 81/1 1 

 پذیرش خود 29/1 29/1 33/1 22/1 83/1 01/1 ۲8/1 22/1 21/1 31/1 21/1 1

 بحث
 و خودمراقبتی رفتارهای نقش تعیینپژوهش حاضر با 

 در لشاغ نیروهای شناختیروان سلامت بینیپیش در خودکارآمدی
انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که، متغیرهای  فراساحل صنعت

 سلامت متغیر وانندتمی خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای
 نیبیپیشروانشناختی در نیروهای شاغل در صنعت فراساحل را 

است که و همکاران همسو  Milamکنند. این یافته، با پژوهش 
در  شناختیروان، بین خودکارآمدی و بهزیستی نشان دادند

 اردوجود د دانشجویان دستیاری جراحی رابطه مثبت و مستقیمی
(31 .) 

 که است این در خودکارامدی و خودمراقبتی رفتارهای اهمیت
در صنعت  شاغل مدیران و کارکنان های رفتاری،ویژگیاین  با

 و و جسمانی شناختیروان های منظمپایش فراساحل به ضرورت
 نانکارک . همچنین،نمایندتوجه  درمانی خدمات از موقع به استفاده

 الم،س تغذیه زندگی، سبک اصلاح ، های منظمخودارزیابی طریق از
 لامتس وانندتمی ورزشی هایفعالیت انجام و کافی و موقع به ابخو

 امتسل حفظ که است بدیهی. کنند حفظ را خود روانی و جسمانی
 ثرمو بسیار عملکرد و کارایی میزان در کارکنان روانی و جسمی
 . (1،1است )

 و کاری سختی دلیل به فراساحل صنعت در شاغل هاینیرو
در  را متفاوتی جسمانی و شناختیروان شرایط خانواده از دوری

 بیل،وان به عواملی از قتمی. نندکمی تجربه سایر مشاغل مقایسه با
 فشارهای و های شغلیاسترس نامنظم، خواب نامناسب، تغذیه
 غیرکلامی، و کلامی پرخاشگری آن، با متناسب شناختیروان
 آنها زا کاستن و فشارها این بهبود برای. کرد اشاره کاری هایتنش
 . (11) است ضروری خودمراقبتی رفتارهای به جدی توجه

 ایایف در آنها باشد، افراد بیشتر در اگر ویژگی خودکارآمدی
 هب نهایت در و کرده عمل بیشتری توان با خود کاری هاینقش
 مطالعات انجام شده همچنین .عملکرد کاری منجر خواهد شد بهبود

 با خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای که، آشکار ساختند
در کارکنان شاغل همچون افزایش کیفیت  متغیرهای دیگری

علاوه  ارد.د می( رابطه مستقی32) ( و کاهش تاب آوری31زندگی )
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بر این، رفتارهای خودمراقبتی ضعیف و خودکارآمدی پایین با 
 (.33) کاهش سلامت روانشناختی همراه است

نشان داد  هاهداد تحلیل و تجزیه از مدهآ دست به یهاهیافت
 رد شاغل نیروهای خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای که، بین

صنعت فراساحل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته، با 
باید این نکته را (. 30) باشدهمکاران، همسو میو Fisher مطالعه 

 لی،شغ رضایت به واندتمی روانشاختی سلامتدر نظر داشت که 
 یعوامل و کرده سرایت کارکنان زندگی منفی و مثبت یهاهجنب

 اتوجهب. دهد قرار تاثیر تحت را علائق افرادو  زندگی از رضایت مانند
 نورداندریا زندگی به مربوط که صنعت این در کاری های سختی به
 دریای نامناسب، هوای و آب با توأم کار فرسایطاقت شرایط و

 از دوری و شناختیروان شرایط موارد نایه هم از مهمتر و مواج
 بعد زا انسانی نیروی توان افزایش برای بایستی لذا است،جامعه 

 نظیر شناختیروانراهبردهای  به شناختیروان و جسمانی
 و خودمراقبتی رفتارهای پرداخته شود. خودمراقبتی و خودکارآمدی
 ههمرا روانشناختی سلامت افزایش با معمول طور به خودکارآمدی

 دهدهن ارتقا خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای بنابراین .است
 فظح جهت اصلی راهبرد عنوان به باید و بوده شناختیروان سلامت

 گاز و نفت صنعت در شاغل نیروهای روانشناختی سلامت ارتقاء و
  .گیردمورد توجه قرار ( فراساحل)

 سلامت و خودکارآمدی بین که، داد نتایج این مطالعه نشان
 و مثبت رابطه فراساحل صنعت در شاغل نیروهای روانشناختی

 شکست یا موفقیت ردمینقش مه خودکارامدی دارد. وجود معنادار
خدمت خود دارد. باور به  سالهای در طی فراساحل کارکنان

تی بهزیس بر شناختیرواناز نظر جسمانی و  ناکارآمدی و ناتوانی
پر  کارکنانی که در شرایط تاثیرات منفی دارد. کارکنان رواشناختی

از استرس احساس کفایت و خودآکارمدی کمتری داشته باشند، به 
وند و خوش بینی کمتری را در زندگی تجربه شمیمرور زمان ناامید 

عملکرد  که در پژوهشی نشان دادند Leeو   Choi(.31) کنندمی
ندک ا بهزیستی و کار ادی کمتر درش شغل، ترک اضعیف شغلی ب

 (.31)مرتبط است 
 شرکتیک  فراساحل نیروهای به محدود پژوهش این نتایج

 صرفاً پژوهش همبستگی، همچنین، روش بود و 1011سال  در
 رد دخیل دیگر علل به و سازدمی آشکار را متغیرها بین روابط

ذا ، لپردازدنمی است بعدی چند ایهساز که روانشناختی سلامت
انتخاب  اب که گرددمی پیشنهاد ها با احتیاط انجام شود.تعمیم یافته

 در موجود دریایی سمتهای همه شامل ترگسترده آماری جامعه
 رتکامل و جامع به صورت( ملوانان و افسران کلیه از اعم) سازمان
 و پذیر تعمیم تحقیقات از حاصل های گیرینتیجه تا گردد، بررسی

 اعزام از پیش دریانوردان نکهایهب توجه ین بانهمچ .باشد ترکاربردی
 هترب گذرانندمی را فیزیولوژیکی های سلامتآزمون مراحل دریا، به

نجام ا لازم آزمون های نیز روانشناختی سلامت با ارتباط در که است
 سلامت وضعیت از دریا به آنها اعزام از پیش بتوان شود تا

 .نمود حاصل اطمینان آنها شناختیروان

 

 گیرینتیجه
 و خودمراقبتیی این پژوهش نشان داد که رفتارهای هاهیافت

کارکنان فراساحل را  شناختیروانوانند سلامت تمیخودکارآمدی 
 و ثبتم یهاهجنب به واندتمی روانشاختی د. سلامتکن بینیپیش
یر و علاقه به شغل را تحت تاث انتقال یافته کارکنان زندگی منفی

وانند تمی خودکارآمدی و خودمراقبتی رفتارهای. ار بدهدقر
 صلیا راهبرد عنوان به باید و بوده روانشناختی سلامت ارتقادهنده

 .دیرگ قرار توجه مورد کارکنان فراساحل سلامت ارتقاء و حفظ جهت

 

این پژوهش برگرفته از پایان نامه نویسنده  تشکر و قدردانی:
اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی، دانشگاه 

این پژوهش مصوب . اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استآزاد 
شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دارای 

 مدیران شرکتاز  است. IR.IAU.SRB.RE1400-166کد اخلاق 
آسیا و کارکنان عزیزی که ما را در انجام این پژوهش  صنعت آکام

  .شودمی، تشکر و قدردانی رساندندیاری 

 

 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله :نقش نویسندگان

 یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
 .می پذیرند مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را

 

عی نند که هیچ تضاد منافکمینویسندگان اعلام  تضاد منافع:
 در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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