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Abstract 
Background and Aim: Given the importance of marital satisfaction in all aspects of quality of life; the aim 

of this study was to predict marital satisfaction through job stress in sailors. 

Methods: The present research was a descriptive-correlational study conducted in Bushehr city, south of Iran 

in 2022. The statistical population was married sailors aged 35 to 40 years in Bushehr city, who were included in 

the study by available sampling. The sample size was 60 sailors who volunteered to participate in the study. 

Osipow's (1987) occupational stress and Enrich's (1998) marital satisfaction questionnaires were used to collect 

data. 

Results: There is a significant negative relationship between job stress and marital satisfaction (p=0.001). The 

results of regression analysis showed that job stress explains 43% of the variance of marital satisfaction. 

Conclusion: Considering the existence of job stress in maritime work and the importance of 43% job stress 

in predicting marital satisfaction, it is suggested to develop strategies to reduce job stress in sailors so that sailors 

are protected from short-term and long-term complications of lack of marital satisfaction. 
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  دریا طب مجله

 1441 پاییز ،3 شماره ،4 هدور

 114-111: صفحات
 10.30491/4.3.160 

  f.eisazadeh74@gmail.com . پست الکترونیک:فاطمه عیسی زاده :نویسنده مسئول*

 .دانشگاه پیام نور، امارات متحده عربی آدرس: 

 

 

 دریانوردان شهر بوشهر در شغلی استرس از طریق زناشویی رضایت یبینپیش

 
 3چرندابی  نیابتی ، هما* 2 ، فاطمه عیسی زاده1 مژگان آگاه هریس

 
 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه روانشناسی، گروه سلامت، روانشناسی دانشیار 1
 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، امارات متحده عربی 2

 ایران تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه شخصیت، روانشناسی ارشد کارشناسی 3
 

 11/32/1231 پذیرش مقاله:     22/33/1231 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 رضایت ینبیپیش حاضر پژوهش انجام از هدف دارد؛ زندگی کیفیت ابعاد همه در رضایت زناشویی که اهمیتی به توجه با ف:هدزمینه و 

 .بود دریانوردان در شغلی استرس طریق از زناشویی

 شاملو در شهر بوشهر انجام شد. جامعه آماری  1231همبستگی بود که در سال  -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی: روش ها

 بودنفر از دریانوردانی  03. حجم نمونه، وارد مطالعه شدند نمونه گیری در دسترسکه با  بودند بوشهر شهر سال 23 تا 33 دریانوردان متاهل

( و رضایت Osipow( )1191شغلی اسیپو ) جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس برایکه تمایل به شرکت در پژوهش داشتند. 

 .گردید( استفاده Enrich( )1119زناشویی انریچ )

 تحلیل نتایج (.p=331/3)دارد  وجود معناداری منفی رابطه استرس شغلی و رضایت زناشویی بین ،دریانوردان متاهل در :یافته ها

 .کندمی تبیین را رضایت زناشویی واریانس از درصد 23 استرس شغلی که داد نشان رگرسیون

 رضایت زناشویی یبینپیش در استرس شغلی درصدی 23 اهمیت و دریانوردی وجود استرس شغلی در به توجه بانتیجه گیری: 

 مدت ازدر و مدت کوتاه عوارض دریانوردان از شود تا ایجاد دریانوردان در شغلی استرس کاهش برای ود راهکارهاییشمیپیشنهاد  دریانوردان،

 .بمانند مصون رضایت زناشویی کمبود

 
 .دریانوردان شغلی، استرس زناشویی، رضایت :هاکلیدواژه
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 و همکاران آگاه هریس/  102

 1441 پاییز، 3 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
 که از یکآید کار بخش مهمی از زندگی هر فردی به شمار می

واند شماری از نیازهای اساسی انسان همچون پرورش تمی طرف
روح و جسم، برقراری ارتباط اجتماعی، ایجاد حس ارزشمندی، 

مکن ، مطرف مقابلاعتماد به نفس و شایستگی را ارضا کند؛ اما از 
(. استرس بیماری شایع قرن 1د )است منبع اصلی بروز استرس باش

ذارد و مسئول گمیاست که در شرایط مختلف بر انسان اثر  21
میلیون  333-233ای معادلهاست که سالیانه هزینهاز بیماری 33%

دلار را دربردارد و این رقم تنها بعد مادی مسأله استرس را بیان 
سزایی بر جوانب مختلف رات بدر حالی که استرس تأثی ،ندکمی

(. یکی از انواع استرس، استرس شغلی 2ذارد )گمیزندگی افراد 
(Job Stress است؛ طبق تحقیق مؤسسه ملّی امنیت و سلامت )

ن ای .هستندشغلی آمریکا تمام مشاغل دارای درجه ای از استرس 
مؤسسه استرس ناشی از کار یا استرس شغلی را چنین تعریف 

زای جسمانی و هیجانی های آسیبلی پاسخاسترس شغ :ندکمی
ی فرد هاسنخیت تقاضاهای شغلی با توانایی حاصل از عدم توازن و

 (.3است )
پژوهشگران معتقدند که خانواده و کار دو جنبه مهم زندگی 

شرایط  تنش و .ذاردگمیدیگری تأثیر  هستند و تجربیات هر یک بر
ر کارآمدی جسمانی دشوار در برخی از مشاغل اثرات منفی جدی ب

ذارد و روابط خانوادگی و اجتماعی را به شدت گمیو روانی فرد 
( Marital Satisfactionرضایت زناشویی ) .(2ند )کمیمختل 

بخشی است که بر سلامت روانی، میزان رضایت نگرش مثبت و لذت
ذارد گمیاز زندگی و حتی میزان درآمد و رضایت از شغل نیز تاثیر 

هایی را برای توصیف مجموعه خانواده و کار، مدلن در (. محققا3)
ها ین مدلاند که ازندگی خانوادگی و کار ارائه کردهتبیین تعامل بین 

به متغیرهای مرتبط با خانواده و کار نظیر استرس شغلی، رضایت 
به عبارت دیگر،  .(1،3زناشویی و حمایت اجتماعی اشاره کرده اند )

مندی که وضعیت اشتغال افراد در رضایت اندتحقیقات نشان داده
آنها از زندگی زناشویی نقش به سزایی دارد؛ درآمد کم، ناامنی و 

(. استرس 2تنش شغلی با رضایتمندی زناشویی پایین همراه است )
جین در پایان یکِ روز شغلی و فرسودگی جسمی بر تعاملات زو

سمی جگذار است و استرس شغلی نسبت به فرسودگی کاری تأثیر
ن، آنها همچنی .باشدتر میبرای تعاملات زناشویی به مراتب خطرناك

جو  به این نتیجه رسیدند که استرس شغلی هر یک از زوجین
 زنو هم  مردند که در آن هم کمیهیجانی و فیزیولوژیکی ایجاد 

های مرتبط با پریشانی روابط زناشویی و احتمال بسیاری از نشانه
ها و استرس ناشی از ویژگی .(0دهند )روز میایی در آینده را بجد

های زندگی، از جمله کیفیت واند سایر حوزهتمیشرایط کاری افراد 
به  .(1،2روابط و رضایت زناشویی آنها را تحت تأثیر قرار دهد )

زای شغلی مانند حجم زیاد کار، فقدان عبارت دیگر، عوامل استرس
ری، پذیفرد احساس تحریک حمایت و تعاملات منفی با همکاران، در

ند؛ به دنبال این وضعیت و بعد از کمیتنش و سرخوردگی ایجاد 

یکِ روز کاری پرتنش، فرد شاغل باقیمانده این احساسات را همراه 
 ند و در نهایت این مسأله احتمال درگیرکمیبا خود به خانه منتقل 

 (.3،0دهد )شدن در تعاملات ناسازگارانه با همسر را افزایش می
 هایویژگی با خاص و صنعت ( یکSeafaringدریانوردی )

 در که هستند افرادی (Sailorsدریانوردان ) .فرد است به منحصر
 فرادا این. نندکمی زندگی و کار ساحل، از بسیار متفاوت محیطی

 قاتاو گذراندن یا گیریماهی دریایی، نقل و فعالیت حمل درگیر
 هب باتوجه هاکشتی روی بر دریانوردان وظایف .(1هستند ) فراغت
 هایکنوانسیون و و افزایش قوانین هاکشتی شدن تربزرگ
وع واند شیتمیشود و همین امر می روز بیشتر به ، روزکنندهملزم

 در کار (. فشردگی1،9استرس شغلی را در دریانوردان افزایش دهد )
 معلیرغ دریانوردان معمولاً و است بالا بسیار دریانوردی صنعت
 ساعت 93از  بیش حتی هفته طول در مجاز، ساعت کاری قوانین

 نیاز یبیشتر پرسنل به انجام کاری برای که زمانی و کنندمی کار
 برای خود کاری شیفت نوبت از خارج مجبورند باشد؛ دریانوردان

 اعتس و باشد بیشتر کار فشردگی هرچه .شوند حاضر کار انجام
 در یشترب خستگی و استرس سبب باشد بیشتر دریانوردان کاری

های جنبه تاثیر بر باعث نهایت در و (9،1د )گردمیدریانوردان 
گوناگون زندگی دریانوردان از جمله رضایت زناشویی در آنها و 

ود. به عبارت دیگر، دور بودن طولانی مدت شمیهمسرانشان 
انزوای اجتماعی، افزایش  دریانوردان از خانه و محیط خانواده باعث

افسردگی و کاهش تعامل زناشویی شده و از طرف دیگر این منابع 
ردد و گمیفشار، سبب ایجاد تعارض در تعهدات شغلی و خانوادگی 

واند خطر کاهش کیفیت روابط زناشویی را در بر داشته باشد تمی
(1 .) 

تاثیر غیرقابل انکار استرس شغلی بر رضایت  به توجه با
 پیشینه. یابدمی ضرورت خصوص این در پژوهش (،3،0اشویی )زن

 رضایت زمینه در اندکی هایپژوهش که است آن از حاکی پژوهش
 لذا، ؛است گرفته زناشویی و استرس شغلی در دریانوردان صورت

استرس  اساس بر رضایت زناشویی یبینپیش درصدد حاضر پژوهش
 .باشدمی دریانوردان در شغلی
 

 هاروش
 در هک بود همبستگی -توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش

 دریانوردان؛ آماری جامعه. شد انجام بوشهر شهر در و 1231 سال
 این در گیرینمونه روش. بودند بوشهر شهر سال 23تا  33متاهل 
 رد نمونه حجم حداقل. بود دسترس در گیری نمونه نوع از مطالعه
 وجود، این با ؛(13) است شده پیشنهاد نفر 33 همبستگی، هایروش

 رد شرکت به تمایل که دریانوردانی از نفر 03 حاضر، پژوهش در
ت مند به شرکدریانوردان علاق وارد مطالعه شدند. داشتند؛ را پژوهش

در پژوهش از طریق مراجعه پژوهشگران به اسکله صیادی جلالی 
در شهر بوشهر شناسایی شدند و به سوالات پرسشنامه به صورت 

 شغل هب اشتغال: شامل پژوهش به ورود معیارهای ی پاسخ دادند.کتب
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 سال 23 تا 33 سن بوشهر، شهر در متاهل بودن، اقامت دریانوردی،
 زنی پژوهش از خروج معیارهای. بود پژوهش در شرکت به تمایل و

وت دریا، طلاق یا ف در حضور دلیل به دسترسی عدم: از بودند عبارت
 در مشارکت ادامه به تمایل عدم و پژوهشهمسر در طول اجرای 

 . پژوهش
شغلی اسیپو  ها از دو پرسشنامه استرسآوری دادهجمع برای

(Osipow( )11( و رضایت زناشویی انریچ )Enrich( )12 استفاده )
 شد.

 

این (: Osipowشغلی اسیپو ) استرس پرسشنامه

 از ردف استرس ارزیابی برای اسیپو توسط 1191 سال در پرسشنامه
 حدودهم نقش، دوگانگی نقش، کفایتیبی بارکاری نقش،: بُعد 0

 گرفته ارقر استفاده و مورد تهیه فیزیکی محیط و مسئولیت نقش،
 توسط گانه 0 ابعاد که است سوال 03 شامل پرسشنامه این. است

 پرسشنامه گذارینمره .دیرگمی قرار ارزیابی مورد عبارت 13
 زیر شرح به لیکرت ایدرجه 3 طیف مبنای بر اسیپو شغلی استرس

= گاهی امتیاز، 1 برابر هیچگاه از گزینه، 3 هر عبارت برای: است
 نظر گرفته در امتیاز 3 برابر اوقات بیشتر و 2=  معمولاً ،3= اغلب ،2

 نوسان در 333تا  03 بین پرسشنامه این نمرات دامنه. است شده
 یزانم دهندهنشان پرسشنامهاین  در آزمودنی بالاتر نمرات که است
 طبقه 2 در کلی استرس میزان همچنین. باشدمی استرس بالای

 121تا  133امتیاز بیانگر استرس کم،  11تا  33 :بدین صورت است
امتیاز بیانگر  111تا  133امتیاز بیانگر استرس کم تا متوسط، 

بیانگر استرس  233استرس متوسط تا شدید و امتیازت بالاتر از 
 محتوایی ( روایی13همکاران ) و شریفیان پژوهش (. طی11شدید )

 و است شده ارشگز 19/3و حدود  مطلوب بسیار پرسشنامه این
 بهمحاس بخشی رضایت سطح در بازآزمایی شیوه به پایایی آن

و  محاسبه 91/3 با برابر نیز آن کرونباخ آلفای ضریب و گردید
 .است شده گزارش

(: Enrichپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )
 توسط آن سؤالی 21 فرم که انریچ زناشویی رضایت پرسشنامه
: از عبارتند که است مقیاس 12 شامل هشد تهیه ،(1119)اولسون 

 ارتباط شخصیتی، لمسائ زناشویی، رضایت قراردادی، پاسخ
 تاوقا به مربوط هایفعالیت مالی، نظارت تعارض، حل زناشویی،
 دوستان، و بستگان فرزندان، و ازدواج جنسی، روابط فراغت،

به دست  برای .عقیدتی گیری جهت و طلبی مساوات هاینقش
 تمامی در فرد نمرات رضایت کلی از روابط زناشویی، آوردن نمره

 ننشا بالا نمره مقیاس ود. در اینشمیماده با یکدیگر جمع  21
 آلفای ضریب .(12از زندگی زناشویی است ) بالاتر رضایت دهنده

سون، اول گزارش انریچ که بیانگر پایایی آن است، در پرسشنامه

بود. در ایران میرخشتی  11/3( دارای میانگین 12) دراکمن فورینر و
 و و ثبات اعتبار دهندهنشان که کرونباخ آلفای ضریب ،(12)

 دهنده نشان که آورد دست به 12/3را  است تست درونی همسانی
 محتوایی روایی پژوهشی در ،(13)سلیمانیان  .است بالایی ضریب

 یک ویر بر پرسشنامه بعد مرحله در .کرده است تأییدرا  پرسشنامه
 لفاآ ضریب طریق از آن اعتبار و ضریب گردید اجرا نفری 11 گروه

 .آمد دست به 13/3 عدد که شد محاسبه

 

 آنالیز آماری
 میانگین، صورت به مطالعه متغیرهای به مربوط هایداده
 بهمحاس تغییرات دامنه و نمره حداکثر و حداقل و استاندارد انحراف

 استفاده ابرگرسیون  تحلیل و پیرسون همبستگیهمچنین از . شدند
 .استفاده شد SPSS- 26 افزار نرم از

 

 اخلاقی ملاحظات
 در داوطلبانه شرکت خصوص در شفاهی رضایت کسب

 مراحل، درباره کامل توضیحات ارائه مطالعه، مورد افراد از پژوهش
 نهداوطلبا حضور و کنندگان شرکت برای مطالعه اهداف و جزئیات

 .از مفاد اخلاقی رعایت شده در مطالعه حاضر بود مطالعه در آنها
 از وانندتمی بخواهند که زمان هر گردید، اعلام همه به همچنین،

 املاً ک آنها اطلاعات که شد داده اطمینان آنها به و شوند خارج مطالعه
 .ماند خواهد محرمانه

 

 نتایج
نفر از مردان دریانورد شرکت نمودند؛  03 حاضر، پژوهش در

های ، شاخص1-سال بود. جدول 33/31، افرادمیانگین سنی 
درصد از افراد  00/31 کهدهدها را نشان میدموگرافیک آزمودنی

درصد آنها  00/30سال و  11تا  13پژوهش دارای سابقه کاری 
 دارای مدرك دیپلم بودند.

تحلیل میانگین نمرات دو متغیر استرس شغلی و  2-جدول
رضایت زناشویی را بر اساس، سابقه کار و میزان تحصیلات نشان 

کمترین میزان استرس شغلی )نمرات بالاتر، نشانه استرس  دهد.می
شغلی بیشتر( و بیشترین میزان ضایت زناشویی )نمرات بالاتر، نشانه 

سال و  23راد با سابقه کار در افبه ترتیب رضایت زناشویی بیشتر( 
 بالاتر از آن و تحصیلات کاردانی و کارشناسی است.

های مرکزی و های توصیفی مربوط به شاخصداده 3-جدول
  هد.دپراکندگی استرس شغلی و رضایت زناشویی را نشان می

به همبستگی میان متغیرهای پژوهش مربوط  2-جدول
بیانگر آن است که  2-نتایج آزمون همبستگی در جدول ود.شمی

بین استرس شغلی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. 
 

 

 (دریانورد دمر 03) شاخص های دموگرافیک آزمودنی ها .1-جدول
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 درصد تعداد  متغیر
 33/19 11 سال 1-1 

 33/33 19 سال 11-13 سابقه کار

 00/31 31 سال و بالاتر از آن 23 

 00/30 22 زیر دیپلم 

 00/30 32 دیپلم  تحصیلات

 00/0 2 کاردانی و کارشناسی 

 
 

 مرد دریانورد 03 تحلیل میانگین نمرات دو متغیر اصلی پژوهش بر اساس داده های دموگرافیک .2-جدول

 رضایت زناشویی استرس شغلی  متغیر
 10 231 سال 1-1 

 19 111 سال 11-13 سابقه کار

 122 123 سال و بالاتر از آن 23 

 02 211 زیر دیپلم 

 91 102 دیپلم تحصیلامت

 111 129 کاردانی و کارشناسی 

 
 

 مرد دریانورد 03در  داده های توصیفی متغیرهای پژوهش .3-جدول

 دامنه تغییرات حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین متغیر
 133 239 123 02/3 33/193 استرس شغلی

 01 121 32 21/1 33/12 رضایت زناشویی

 
 

 (دریانورد دمر 03) نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرهای مورد مطالعه .4-جدول

 زناشویی رضایت شغلی استرس 

 - 1 استرس شغلی

 1 **211/3 رضایت زناشویی

*p<.05, **p<.01 

 
غیر )استرس شغلی( با مت بینپیشبررسی رابطه متغیر  برای

ملاك )رضایت زناشویی( از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. 
های نرمال بودن متغیار ملاك، فرضپیش از اجرای آزمون، پیش

رسی مورد بر بینپیشاستقلال خطاها، و عدم خطی بودن متغیرهای 
ارائه شده  3-ایید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون در جدولو ت

 ی رضایت زناشوییبینپیشدهد که مدل نشان می 3-جدول است.
 23از طریق استرس شغلی معنادار بوده و این مدل قادر است تا 

دیگر،  به عبارت درصد از تغییرات رضایت زناشویی را تبیین کند.

درصد از رضایت زناشویی دریانوردان وابسته به متغیر  23حدود 
 که گرفت نتیجه وانتمی 3-جدول به توجه با .استاسترس شغلی 

 ارد؛د وجود معناداری رابطه استرس شغلی و رضایت زناشویی میان
 یانم که شد داده نشان و گردید تایید حاضر پژوهش فرضیه لذا،

 وجود 31/3 حد در معناداری رابطه شوییزنا رضایت و شغلی استرس
 میان که گفت وانتمی اطمینان درصد 11 با دیگر، عبارت به دارد؛
.دارد ودوج معناداری رابطه زناشویی رضایت و شغلی استرس متغیر

 
 (دریانورد دمر 03) ی رضایت زناشویی از طریق استرس شغلیبینپیشنتایج تحلیل رگرسیونی برای  .5-جدول

R R2 میانگین مجذورات مجموع مربعات F سطح معناداری 

903/3 233/3 11/13022 39/1211 12/11 331/3 
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 بحث
 قطری از زناشویی ی رضایتبینپیشهدف از مطالعه حاضر 

 ه شدنشان داد کهر میان دریانوران شهر بوشهر بود د شغلی استرس
ی متغیر ینبپیشپژوهش )استرس شغلی( توانایی  بینپیشمتغیر 

ملاك )رضایت زناشویی( را دارد؛ همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون 
درصد از تغییرات رضایت زناشویی  23نشان داد که استرس شغلی 

 ترسارتباط اس حاضر،با نتایج پژوهش  همراستانند. کمیرا تعیین 
سیده ن به اثبات ردر تحقیقات گوناگو زناشویی با رضایت شغلی

( 2وان به تحقیقات مرتضی و همکاران )تمیاست که از جمله آن 
 رد شغلی رضایت و زناشویی رضایت رابطه بررسی"با عنوان 

( با 1، خان و همکاران )"گرمسار شهرستان بهداشت مرکز کارکنان
 و ناشوییز رضایتمندی اساس بر شغلی استرس یبینپیش"عنوان 
، "رازی روانپزشکی بیمارستان پرستاری کادر در روان سلامت

 ساستر و نوبتکاری تحمل نقش"( با عنوان 0کریمیان و همکاران )
 شهر ننشاناآتش زناشویی رضایت هایبینپیش عنوان به شغلی
 رضایت و شغلی استرس"( با عنوان 2، پوتری و کینانتهی )"مشهد

 رابطه"نوان ( با ع3و ایشیک و کایا ) "همسران بین در زناشویی
 و شغلی رضایت تعارض، حل هایسبک شده، ادراك استرس
 .کرد اشاره "11-کووید قرنطینه در زناشویی رضایت

 یک غلیش وان اظهار داشت که استرستمیدر تبیین این یافته 
 انرو ابعاد که است این آن اصلی خصیصة و است جهانی پدیده

 دهدتاثیر قرار میتحت  را افراد اجتماعی و شناسی، خانوادگی
استرس شغلی بر تعاملات زوجین تأثیرگذار است و سطح  .(3،10،11)

به  بالای استرس شغلی و هیجانات منفی ناشی از آن، منجر
شود گیری تعارضات، تنش و پریشانی در روابط زناشویی میشکل

 به عبارت .دهدو احتمال بروز طلاق و جدایی در آینده را افزایش می
ی زایی از عوارض استرس شغلی برای مشاغل استرسدیگر، یک

جه نشانی و پلیس که وهمچون پزشکی، پرستاری، دریانوردی، آتش
ها شغل آن زاییاسترسمشترکشان درجه بالای ماهیت هیجانی و 

است، فرسودگی شغلی است که باعث کاهش قدرت سازگاری، 
احساس خستگی جسمی و تحلیل منابع هیجانی و عاطفی در افراد 

های منفی، عیب شود و این مسأله از یک سو، واکنششاغل می
جویانه یا بسیار شخصی نسبت به سایر افراد در تعاملات روزانه و در 

و از سوی دیگر، در صورت ادامه این  محیط کار را به دنبال دارد
شرایط و تداوم احساسات و هیجانات منفی و مخرّب در فرد، این 

وانند به حوزه زندگی خانوادگی و روابط فرد با همسر تمیهیجانات 
و فرزندان نیز منتقل شود و پیامدهایی همچون ناسازگاری و 

ش و افزای فرزند-های زناشویی، تعاملات ناسازگارانه والددرگیری
 (.0پی داشته باشد ) خشونت در خانه را در

 و افراد برای خانواده و کار تعارض علاوه بر آنچه ذکر شد،
 به افراد تعارض برای زیرا. دارد اهمیت اندازه یک به هاسازمان
 افزایش جمله از منفی پیامدهای با استرس اصلی منبع عنوان

 و والدینی وظایف ضعیف انجام فرد شاغل، برای سلامت خطرهایی

 ینپای روانی سلامت زندگی و از رضایت کاهش بدخلقی، همسری،
 یرتأخ افزایش بهره وری، کاهش با هاسازمان برای و بوده همبسته

 و غلیش تعهد و کار از گیری کناره افزایش کار، از غیبت کارکنان و
. با توجه به حضور فیزیکی کمتر استهمراه  پایین سازمانی

در محیط خانواده، و عدم  دیگر، مشاغل به دریانوردان نسبت
دسترسی به خانواده در طول سفر، آنها احساس تعارض بیشتری 

واند منبع اصلی استرس شغلی آنها باشد. تمیکرده و همین امر نیز 
به طور کلی، دریانوردان به دلایل گوناگون از جمله فشارکاری زیاد، 

 ری،کا نوبت طول سفر، جان(، طولحساسیت شغلی )از نظر حفظ 
 استرس نگهبانی، زمان مدت و عصبی فشارهای شغلی، نیازهای

( و این استرس به نوبه 11،19وند )شمیشغلی بسیاری را متحمل 
واند بر رضایت زناشویی آنان تاثیر بگذارد؛ علاوه براین، تمیخود 

جدایی طولانی مدت از خانواده، فشارهای جنسی، عدم تقسیم 
های زندگی )به دلیل سفرهای طولانی( و ... همگی عادلانه مسئولیت

بر  وانندتمیمواردی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
 رضایت زناشویی دریانوردان تاثیر بگذارد.

 داشت هاییمحدودیت هاپژوهش سایر مانند نیز حاضر پژوهش
س دستر در نمونه از استفاده به وانتمی آنها مهمترین جمله از که
 بوشهر شهر دریانوردان به پژوهش آماری جامعه بودن محدود و

 اهمیت به توجه با که ودشمی توصیه راستا این در. نمود اشاره
 یزندگ کیفیت و رضایت زناشویی ارتقای در استرس شغلی

 دریانوردان در کاهش استرس شغلی برای راهکارهایی دریانوردان،
 .گردد ایجاد

 
 گیرینتیجه

استرس شغلی، بر رضایت زناشویی در دریانوردان تاثیرگذار 
 با دواننتمیطب دریا  روانشناسان و متخصصان است؛ بنابراین،

 رضایت زناشویی ؛کاهش استرس شغلی جهتدر  هاییبرنامه اجرای
بارت دهند. به ع و در نتیجه کیفیت زندگی را در دریانوردان افزایش

رها و جلوگیری از فرسودگی شغلی در دیگر، با کاهش فشا
وان میزان استرس شغلی را در آنان بهبود بخشیده تمیدریانوردان 

و از این طریق موجب افزایش رضایت زناشویی شد؛ با توجه به 
اهمیت کیفیت زندگی زناشویی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی 

ردان در فرد این امر به نوبه خود موجب افزایش کارآمدی دریانو
های گوناگون از جمله فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی زمینه

 گردد.می
 
 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

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

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
4.

3.
16

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

http://dx.doi.org/10.30491/4.3.160
https://jmarmed.ir/article-1-388-fa.html


 و همکاران آگاه هریس/  100

 1441 پاییز، 3 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

خود  قدردانی و سپاس مراتب نویسندگان تشکر و قدردانی:

 ابراز کردند شرکت مطالعه این در که دریانوردانی تمامی از را
 .دارندمی

 تضادونه گ هیچنند که کمیتصریح ویسندگان ن تضاد منافع:

.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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