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  اقتصادي كار اقماري در - تحليل كيفي پيامدهاي اجتماعي
  هاي تقويت فشار شركت ملي گازايستگاه

  
  عليرضا كريمي

 )15/08/97، تاريخ پذيرش 31/04/97فت(تاريخ دريا
  

شود داراي خانواده تقسيم مي- كار اقماري كه در آن ماه كاري به دو نيمه كار: چكيده
سازد. هدف اصلي پژوهش شناسايي  مشاغل متمايز مي پيامدهايي است كه آن را از ساير

هاي تقويت فشار گاز است. روش پژوهش اقتصادي كار اقماري در ايستگاه - پيامدهاي اجتماعي
باشد. بعد از استخراج و مصاحبه مي 11گروه مركز و  4ها و استفاده از  كيفي و گردآوري داده

پيامدهاي اقتصادي مثبت كار اقماري مربوط به ها بايد گفت كه مهمترين يافتهبندي مقوله
هاي پاياني خدمت و بازنشستگي و همچنين ضريب حقوقي باال، ايجاد فرصت مناسب براي سال

فرصت ايجاد شغل دوم است. مهمترين پيامدهاي اجتماعي مثبت كار اقماري شامل فرصت 
امل عميق با سرپرست و تر و تعادامه تحصيل كاركنان، امكان گذران اوقات فراغت طوالني

باشد. مهمترين پيامدهاي اجتماعي منفي كار اقماري نيز در برگيرنده شرايط همكاران مي
نامناسب محل استراحت كاركنان، تعارض پايگاه شغلي ذهني و عيني كاركنان، تعارض نقش 

  خانواده كاركنان و احساس بيگانگي از خود است. - كار
خانواده، كمپ استراحتگاهي، احساس - ارض نقش كار: كار اقماري، تعمفاهيم كليدي

  بيگانگي از خود.
  

  

 
 . استاديار دانشگاه خوارزمي                          karimionline@gmail.com  
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  مقدمه
هاي اخير شعار نامزدهاي انتخاباتي از شوراي شهر تا اشتغال و كاهش ميزان بيكاري در سال

باشد كه در سطوح مختلف كشور تدابير رياست جمهوري بوده است. اهميت اين موضوع به حدي مي
توان به تشكيل فراكسيون آن اتخاذ شده است. از جمله اين تدابير مي متعددي براي رسيدگي به

عالي اشتغال در كشور، اصالح قانون جلب و حمايت  اشتغال در مجلس شوراي اسالمي، ايجاد شوراي
هاي نيمه تمام، فعال نمودن بخش ريزي براي اتمام طرحگذاري و قانون ماليات، برنامهاز سرمايه

نت اشتغال براي هريك از وزيران، تشكيل ستاد ويژه اشتغال (رهنورد و خصوصي، تعيين معاو
) و مواردي از اين قبيل اشاره نمود. در تمامي اين تدابير رويكرد اصلي مبتني بر 7: 1384حسيني، 

هاي توسعه قرار گرفته است. با اين وجود آنچه كه ايجاد اشتغال بوده و اين موضوع در رأس برنامه
جه قرار گرفته اتخاذ تدابيري براي پيگيري وضعيت شاغلين و پيامدهاي ناشي از شغل كمتر مورد تو

تواند راهگشا باشد و بدون توجه به پيامدهاي هر وضعيت باشد. ايجاد اشتغال به تنهايي نميمي
ها تنها منوط به جنبه كمي اشتغال شغلي و تنها با اتكا به آمار افزايش شغل بايد گفت تالش دولت

هاي ه و بعد مهمتر آن يعني جنبه كيفي شغل مورد غفلت قرار گرفته است. اين امر به صورتبود
مختلف اثرات منفي در شغل مربوطه بر جاي خواهد گذاشت كه در نهايت ساختار اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي كشور را متضرر خواهد كرد. ميزان موفقيت دولت در ايجاد اشتغال كه موضوع 

است به كرات مورد بررسي نهادهاي دانشگاهي و غيردانشگاهي قرار گرفته و آمارهاي بسيار مهمي 
گيرد. با اين وجود موضوع دوم كه رسمي ساليانه در اين زمينه ارائه و مورد نقد و بررسي قرار مي

باشد به نسبت موضوع اول بسيار گيري وضعيت شاغلين و پيامدهاي ناشي از شغل مي مربوط به پي
  ر كانون توجهات علمي بوده است. كمتر د

نگاه جامعه به مشاغل مختلف و پيامدهاي ناشي از آن متفاوت است. مشاغل موجود در جامعه با 
ها يعني مشاغل خدماتي يا توليدي، محل اشتغال، نوع سازمان، نهاد يا وزارتخانه  توجه به وضعيت آن

اوتي از ديدگاه شهروندان است. در اين ميان كار هاي متفمربوطه و مواردي از اين قبيل داراي بازنمايي
به  "عرف عام"اي از درآمدهاي دولت بر آن متكي است در در صنعت نفت و گاز كشور كه بخش عمده

آيد و جذابيت كار در اين صنعت سبب شده كه تقاضاي بااليي عنوان يك مزيت شغلي به حساب مي
ي اشتغال در چنين صنعتي كه در اين پژوهش به صورت باشد. پيامدهابراي ورود به آن وجود داشته 

تواند تنها شامل پيامدهاي مثبت باشد. به عبارت خاص بخش صنعت گاز مورد توجه قرار گرفته، نمي
توانند ابعادي از پيامدهاي اشتغال در صنعت گاز ديگر افرادي كه در اين صنعت شاغل هستند مي

  ها مورد توجه قرار گرفته است.بيروني كشور را مشخص نمايند كه كمتر از نگاه
درصد از ذخاير طبيعي گاز جهان را در خود جاي داده است و پس از  17كشور ايران در حدود 

برداري و انتقال ). بهره78: 1392باشد (امرايي و همكاران، روسيه دارنده دومين ذخاير گاز دنيا مي
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كار در سطوح مختلف شغلي شده است.  گاز طبيعي در كشور سبب جذب و به كارگيري نيروي
دهند كه به علت مقتضيات شغلي نيمي از بخشي از اين نيروي كار را كاركنان اقماري تشكيل مي

معموالً  ماه را به صورت شبانه روزي در محل كار حضور دارند و نيمي ديگر را استراحت هستند.
- و خطوط انتقال گاز مشغول به كار مي هاي تقويت فشاركاركنان اقماري در شركت گاز در ايستگاه

كنند درگير مسائل و خانواده تقسيم مي- كاركنان اقماري كه ماه كاري خود را به دو نيمه كار باشند.
باشد و در واقع اشتغال در چنين وضعيتي داراي مشكالتي هستند كه متفاوت از ساير كاركنان مي
سازد. پيامدهايي كه تنها براي افراد واقع در اين مي پيامدهايي است كه آن را از ساير مشاغل متمايز

باشد. پيامدهاي كار اقماري مجموعه مثبت و منفي از وضعيت شغلي قابل درك و تصور مي
بخش گيرد. با اين وجود آنچنان كه در پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، رواني و بهداشتي را در بر مي

- هاي مختلف مورد استناد قرار خواهد گرفت مي به پژوهشهاي تحقيق با اتكا بررسي و نقد پيشينه

هاي صورت گرفته در حوزه كاركنان اقماري شركت ملي گاز ايران، عمدتاً توان گفت معدود پژوهش
معطوف به پيامدهاي رواني و بهداشتي اشتغال در اين صنعت بوده و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي 

هاي رفته است. اجتماع علمي كشور به نسبت ساير وضعيتچنين مشاغلي كمتر مورد توجه قرار گ
شناسي به مراتب بيشتر  شغلي از كار اقماري شناخت زيادي ندارد و اين ناشناختگي در حوزه جامعه

هاي انجام شده در حوزه كار اقماري مشاهده نمود. توان با مراجعه به پژوهش است. تاييد اين ادعا را مي
هاي شغلي مانند روزكاري يا نوبت كاري ماري در كشور به نسبت ساير وضعيتاگرچه تعداد كاركنان اق

تر است اما كار اقماري پيامدهاي خاص خود را دارد كه تنها معطوف به پيامدهاي رواني و پايين
هاي شغلي بهداشتي نيست. پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين وضعيت شغلي متفاوت از ساير وضعيت

مدهايي حتي جزئي از مشرب مشكالت رواني و بهداشتي كاركنان اقماري شده است. بوده و چنين پيا
هايي با هاي شغلي داراي مسائل مشابه و همپوشانيكار اقماري با وجود متمايز بودن از ساير وضعيت

هاي مختلف در ارتباط باشد. اين مسائل بيشتر در حوزه اقتصادي مطرح است و در پژوهشها نيز مي آن
هاي شغلي متفاوت تكرار شده است و بيشتر در برگيرنده نارضايتي از حقوق دريافتي در وضعيتبا 

رسد كه اين موضوع به يك مساله هاي زندگي است. به نظر ميمقايسه با كار انجام شده و هزينه
 شود وها اجتناب مي عمومي در ميان مشاغل مختلف تبديل شده است و در اين پژوهش از تكرار آن

شود اين است گردد بر پيامدهاي خاص كار اقماري تمركز شود. سوالي كه در اينجا مطرح ميسعي مي
كه كاركنان اقماري مجبور هستند كه نيمي از ماه را از خانواده دور باشند و در  كه چرا با وجود اين

اين موضوع در  مناطق دور افتاده خدمت كنند همچنان براي كار در چنين وضعيتي تقاضا وجود دارد.
رود كه هاي انجام گرفته در ارتباط با كار اقماري مورد اشاره دقيق قرار نگرفته است. انتظار ميپژوهش

اين وضعيت شغلي داراي پيامدهاي مثبت اقتصادي و اجتماعي باشد كه تحمل پيامدهاي منفي آن را 
تقاضا براي ورود به اين وضعيت نمايد. بر همين اساس شناخت اين پيامدها كه سبب ايجاد  تسهيل مي
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شود از اهداف اصلي اين پژوهش بوده و در كنار آن به معرفي پيامدهاي اجتماعي  شغلي سخت مي
  شود.منفي كار اقماري نيز پرداخته مي

  
  مالحظات نظري

توان در يك ديدگاه كلي به پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، پيامدهاي كار براي شاغلين را مي
- هاي جامعهبندي نمود. متناسب با مسأله پژوهش، تأكيد اصلي بر ديدگاهداشتي تقسيمرواني و به

شناسي داراي رويكرد  شناسي صنعتي و سازماني است. اين نوع از روان شناسي و همچنين روان
  گيرد. شناسي اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار مي اجتماعي بوده و در روان

  
  گ نظريه دو عاملي فردريك هرزبر

شناسي صنعتي  هايي است كه در رواننظريه دو عاملي (بهداشتي/ انگيزشي) هرزبرگ جزو نظريه
شناسي اجتماعي براي تبيين پيامدهاي كار در واحدهاي صنعتي مورد  و سازماني و همچنين روان

) نظريه دو عاملي هرزبرگ نشان 2003( 1روزانكون و اوگونالناگيرد. بر اساس ديدگاه استفاده قرار مي
دهد كه شاغلين عموماً دو نوع نياز عمده و مستقل دارند، گروه اول نيازهاي بهداشتي هستند كه مي

- ها سبب نارضايتي شاغلين مي شود اما برآورده نشدن آنها لزوماً سبب رضايت نمي برآورده شدن آن

- داشتي صرفاً منجر به كاهش نارضايتي شغلي ميگردد. به عبارت ديگر برآورده شدن نيازهاي به

ها سبب رضايت كاركنان شده ولي  گردد كه وجود آنگردد. گروه دوم نيازهاي انگيزشي را شامل مي
تفاوت به دنبال دارد. هرزبرگ عوامل و گردد بلكه نگرشي نسبتاً بيها به نارضايتي منجر نمي نبود آن

هاي شغلي يا موفقيت: پيشرفت - 1كند كه عبارتند از: يم مينيازهاي انگيزشي را به شش دسته تقس
شناخت مثبت: توجه به كارگران و نظرات آنان سبب ايجاد  -2نحوه حل مسائل و مشكالت شغلي. 

شود كه كارگران سرزنش شوند و به شناخت مثبت شده و در مقابل، شناخت منفي زماني ايجاد مي
يت و محتواي كار: اين عامل به ميزان سختي كار، جذاب ماه - 3هاي آنان توجهي نشود. ديدگاه

پذيري: اين عامل ميزان آزادي و مسئوليت افراد در  مسئوليت - 4بودن كار و عالقه به كار اشاره دارد. 
پيشرفت و ارتقاي شغلي: ارتقاي شغلي جنبه مثبت  - 5دهد. گيري در محيط كار را نشان ميتصميم

پذير امكان - 6دسترسي به مقامات باالتر جنبه منفي پيشرفت است. پيشرفت و تنزل مقام يا عدم 
  بودن رشد فرد و ميزان شانس فرد براي تحقق اهداف مورد نظر.

ها نارضايتي از شغل را به همراه دارد شامل طرز تلقي و برداشت  عوامل بهداشتي كه نبود آن
پذيري شايستگي و مسئوليت لياقت، - 2هاي سازمان در ابعاد مختلف سياست - 1كاركنان از: 

 
1 . Ruthankoon and Ogunlana 
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شرايط كاري در  - 4نحوه تعامل و ارتباط با سرپرستان و همكاران و زيردستان  - 3سرپرست فني 
 - 5ابعاد مختلف از جمله تسهيالت مناسب كاري، جزئي يا كالن بودن شغل و مواردي از اين قبيل 

اه و مقام فرد در سازمان جايگ - 7امنيت شغلي  - 6هاي دريافتي حقوق و دستمزد و ميزان پاداش
  متناسب با تخصص و مهارت.

گيرد بايد شناسي اجتماعي مورد استفاده قرار مي عالوه بر نظريه دو عاملي هرزبرگ كه در روان
شناسي نيز اشاره نمود كه در اين هاي جامعهبه منظور بررسي پيامدهاي كار براي شاغلين به ديدگاه

هاي متفاوتي از پيامدهاي هايي هستند كه تبييناز جمله ديدگاه "بيگانگي"و  "نظريه نقش"ميان 
  دهند. كار ارائه مي

  
  نظريه نقش

مختلف سبب اختالل در رضايت  نظريه نقش بر اين باور است كه مشاركت افراد در چندين نقش
هاي گردد. نقششود كه نتيجه آن به تعارض نقش منتهي ميها مياز تقاضاها و انتظارات اين نقش

ها و اجتماعي افراد شكل دهنده انتظارات رفتاري و نگرشي است كه زنان و مردان متناسب با توانايي
دو حوزه مهم زندگي ). در اين نظريه، 2009، 1هايشان نياز دارند (هوبلر و همكارانمهارت
ست هميشه ساالن، خانواده و كار در نظر گرفته شده است. انتظارات نقش اين دو حوزه ممكن ا بزرگ

، 2شود (نتمير و همكارانسازگار نباشد و اين امر سبب ايجاد تعارض بين نقش كار و خانواده مي
از فشارها دانست به  همزمان شدن دو (يا بيشتر) مجموعه"توان . در واقع تعارض نقش را مي)1996
تقاضاها  ).18: 2013، 3(سوسا  "تر از ديگري استاي كه پذيرش فشار ناشي از يك نقش سختگونه

شود. سازد و سبب اختالل در آن ميو فشارهاي ناشي از يك نقش عملكرد نقش ديگر را دشوار مي
ها براي ادامه شغل يا داشتن  رقابت ميان مشاركت افراد در چندين نقش ممكن است بر تصميم آن

  يك خانواده تأثيرگذار باشد. 
  دهد.ده را مطرح و مورد بررسي قرار ميخانوا - نظريه نقش سه بعد براي تضاد كار 
هاي چندگانه براي تصاحب زمان در : اين تعارض پيامد رقابت نقش4تعارض مبتني بر زمان - 1

هاي مربوط توان مدت زمان انجام فعاليت در يك نقش را براي فعاليتاختيار فرد است، حال آنكه نمي
). تعارض مبتني 5: 1975به نقل از گاهان،  47: 1393به نقش ديگر اختصاص داد (نبوي و شهرياري، 

 
1 . Hoobler et al 
2 . Netemeyer et al 
3 . Sousa 
4 . Time- Based Conflict 
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هاي يك نقش سبب افتد كه زمان اختصاص داده شده به وظايف و فعاليتبر زمان هنگامي اتفاق مي
  .)1985، 1شود (گرين هاوس و بيوتلمحدوديت زمان براي انجام وظايف نقش ديگر مي

: فشار حاصله در يك نقش بر عملكرد شخص در نقش ديگر تأثير 2تعارض مبتني بر فشار - 2
ها اغلب به جهت فشار يك نقش است كه پيروي از تقاضاهاي نقش ديگر را گذارد. تعارض نقشمي

اين نوع تعارض ممكن ). 5: 1975به نقل از گاهان،  47: 1393كند (نبوي و شهرياري، مشكل مي
، 3را به صورت اضطراب، خستگي، زودرنجي و تنش نشان دهد (پريماوكس و همكاراناست خود 

ناپذير، رفت و آمد طوالني و زياد و اضافه كاري مواردي مانند ساعات كار طوالني و انعطاف .)2007
كنند. از جمله متغيرهايي هستند كه زمينه تعارض مبتني بر زمان و فشار را تسهيل و تسريع مي

تعارض مبتني بر زمان و تعارض مبتني بر فشار به صورت مفهومي متفاوت از يكديگر هستند اگرچه 
  هاي مشترك بسياري دارند.اما زمينه

تواند سازگار با الگوهاي : درچنين وضعيتي رفتار در يك نقش نمي4تعارض مبتني بر رفتار - 3
در ). 5: 1975نقل از گاهان، به  47: 1393رفتاري در نقش ديگر تنظيم شود (نبوي و شهرياري، 

كنند. هنگامي هاي مختلف را تجربه مياين حالت به احتمال زياد افراد تداخل و تعارض بين نقش
كنند و كه كاركنان زمان آزاد و انرژي خود را در حوزه خانواده مانند وظايف فرزندپروري صرف مي

دهند لذا مداخله منفي توسعه يافته و اين زمان را براي بازيابي خستگي ناشي از كار اختصاص نمي
  ).2005، 5دهد (جيرتس و همكارانحوزه كار را تحت تاثير قرار مي

  
  بيگانگي

ها زندگي معناداري  كه انسان از ديدگاه ماركس بيگانگي ريشه در شرايط اجتماعي دارد و براي اين
معنادار را منوط به شكوفايي و به كار داشته باشند بايد شرايط اجتماعي كار مناسب باشد. وي زندگي 

) معتقد است كه ديدگاه 1391). وود (43: 1386داند (سيدمن، هاي انساني در كار ميگرفتن قابليت
شان را توانند استعدادهايماركس در ارتباط با بيگانگي منوط به اين است كه آيا افراد در كار خود مي

بر روي عملياتي كردن بيگانگي انجام داد (گاسكي و  "ن سيمنملوي"اي كه به فعليت برسانند. مطالعه
) 1383؛ محسني تبريزي، 1396) در مطالعات داخلي (ايمان و مرادي، 2011، 7؛ اشميت2001، 6رِي
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به عنوان مبنايي براي عملياتي كردن اين مفهوم مورد استفاده قرار گرفت. از ديدگاه سيمن، از 
ها و به طور كلي جامعه است. اصله بين برخي از نهادها، افراد، ارزشخودبيگانگي به احساس جدايي و ف

  توان مورد بررسي قرار داد.بر اين اساس از خودبيگانگي  را از پنج بعد مي
كند كه در نظام قدرتي: به وضعيتي اشاره دارد كه در آن فرد احساس مياحساس بي - 1

هاي ديگر آن در ادبيات بيگانگي كه بيش از جنبه اجتماعي بدون اثرگذاري الزم است. اين مفهوم از
بيند اين باور براي او گيرد بيانگر آن است كه فرد خود را ناتوان ميمعاصر مورد استفاده قرار مي

  تواند به همراه داشته باشد.شود كه رفتار او نتايج مد نظر را نميايجاد مي
ممكن است پيش آيد به  "كاركم"كاركنان معنايي: اين احساس كه بيشتر براي احساس بي - 2

اين موضوع اشاره دارد كه فرد، نحوه كاركرد سازمان اجتماعي مسلط بر خود را نتواند درك كند و 
كند سهم بيني عاقبت اعمال خود نباشد. در چنين وضعيتي فرد احساس ميدر نتيجه موفق به پيش

بيند. اين موضوع با تخصصي شدن كار د نميناچيزي از روند كلي كار دارد و معنايي در كار خو
  ارتباط مستقيم دارد.

كند كه بين ارزش و هدف گسستي اتفاق افتاده است و هنجاري: فرد احساس مياحساس بي - 3
كند و به عبارت ها را تأييد نمي هايي دست زد كه جامعه آنلذا براي رسيدن به هدف بايد به كنش

  ديگر غير اخالقي هستند. 
ها و هنجارهاي كند كه با ارزشحساس انزواي اجتماعي: در اين حالت فرد احساس ميا - 4

نشيني و عزلت گزيني خود را گيري كرده و با گوشهها كنارهجامعه بيگانه شده است لذا از اين ارزش
  كشد.  از گزند جامعه به حاشيه مي

تواند در كار بروز دهد و فرصت احساس بيگانگي از خود: فردي كه عاليق و استعدادهايش را ن - 5
گردد. كارگزار از كار الزم براي شكوفايي استعدادهايش نداشته باشد به حالت از خودبيزاري دچار مي

شود و تنها در ماشين، يك يا چند حركت گذارد ولي هرگز از خالقيت خود آگاه نميخود مايه مي
در تماميت زنجيره توليد ايفا كند. در چنين  كه نقش مهمي دهد، بدون ايناز خود بروز مي "اندامي"

وضعيتي، فرد اقبال و فرصت الزم را براي خلق و توليد محصولي ندارد كه او را راضي و خرسند كند. 
  كند.لذا فعاليت كاري جذابيتي نداشته و كارگر احساس مالل و يكنواختي مي

- از كار براي شاغلين نشان مي هاي مطرح شده در ارتباط با پيامدهاي حاصلدر مجموع ديدگاه

شناسي اجتماعي  شناسي صنعتي و سازماني يا روان شناسي و رواندهد كه مطابق با ديدگاه جامعه
توان شناسايي نمود. اين موضوع دال بر پيچيدگي و اهميت پيامدهاي پيامدهاي متعددي را مي

تسريع كننده اثرات پيامدهاي ساير كننده و يا تواند عامل، تسهيلاجتماعي ناشي از كار است كه مي
هاي مطالعاتي مانند اقتصادي، رواني و بهداشتي باشد. الزم به ذكر است با وجود مطرح نمودن حوزه

شناسي اجتماعي ناشي از كار به  هاي نظري مختلف در ارتباط با پيامدهاي اجتماعي و روانديدگاه
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باشد، نظريه يا ديدگاه خاصي مبناي ي ميكه روش تحقيق در اين پژوهش به صورت كيف دليل اين
هاي به  هاي مطرح شده كه با دادههايي از ديدگاهها، بخشكار نبوده و تنها در مرحله تحليل داده

  گيرد.دست آمده قرابت دارند به طور تطبيقي مورد استناد قرار مي
  

  بررسي و نقد پيشينه تحقيق
هاي مختلفي صورت گرفت و مقاالت متعددي بررسيبراي جستجو در رابطه با پيشينه تحقيق 

توان مطالعات پيشين را از چند بعد مورد بررسي هاي صورت گرفته ميمطالعه شد. بر اساس بررسي
بندي قرار داد. پيش از ورود به اين بخش، ذكر چند نكته ضرورت دارد. در هر بخش اگرچه و دسته

شود. همچنين مطالعات ها اشاره مي ما تنها به تعدادي از آنتوان به مقاالت مختلفي استناد نمود امي
گردد و تأكيد اصلي بر خارجي نيز تنها در بخش كاركنان شيفتي و اقماري بنا به ضرورت ارائه مي

توان به باشد. عالوه بر اين بايد گفت نقدهاي صورت گرفته در هر بخش را ميهاي داخلي ميپژوهش
ين پژوهش نيز در نظر گرفت و پژوهش حاضر به دنبال آن است كه تا حد هاي انجام اعنوان ضرورت

  ها استفاده نمايد.امكان اين نقدها را تقليل داده و از نكات مثبت اين پژوهش
هاي صنعتي باشد و محيطهاي اداري ميمطالعات مربوط به محيط كار عمدتًا مربوط به محيط -  

 بيشتر تحقيقات در داخل كشوراند. به عبارت ديگر اختصاص دادهحجم اندكي از مطالعات را به خود 
؛ 1388؛ باباتباردرزي و همكاران، 1391؛ چراغي و همكاران، 1394(بحري نجفي و ميرشاه جعفري، 

؛ رحيمي و همكاران، 1382پناه، ؛ ديانت و يزدان1389؛ نعمت طاووسي، 1395حسيني و همكاران، 
ها، نيروي مانند معلمي، پرستاري، كاركنان بانك تريدر دسترسمتمركز بر مشاغل  و...) 1391

و  واحدهاي صنعتي، به ويـژه نفت كاركنانانتظامي و مواردي از اين قبيل بوده است. مطالعه در مورد 
  باشد. اين موضوع در ارتباط با مطالعات خارجي نيز مصداق دارد.محدود مي گاز

هاي علمي از آن براي شاغلين بيشتر در رشته مطالعات محيط كار و پيامدهاي ناشي - 
شناسي در اين حوزه شناسي، مديريت و پزشكي و سالمت انجام شده است و تعداد مطالعات جامعه روان

؛ 1396شناسي (نوذري، باشد. مطالعات جامعههاي علمي مذكور نميبه لحاظ تعداد قابل قياس با رشته
؛ رحيمي و آقابابايي، 1393مكتوييان و رباني خوراسگاني، ؛ 1389فسايي و رجب الريجاني، صادقي
) در اين حوزه نيز عمدتاً مربوط به 1391؛ بهار و ميثمي، 1381؛ ساروخاني و طالبيان، 1393

آزارجنسي زنان در محيط كار، سرمايه اجتماعي كاركنان در محيط كار، وجدان كاري، شرايط نامناسب 
  باشد.مزدها، بيگانگي و موضوعاتي از اين قبيل مي ن بودن دستبهداشتي و فيزيكي محل كار، پايي

رويكرد پژوهش در بيشتر مطالعات صورت گرفته رويكرد كمي بوده و در بخش قابل توجهي از  - 
هاي استاندارد براي بررسي موضوع مورد نامه شناسي و پزشكي و سالمت از پرسش مطالعات روان
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هاي ودن مطالعات كيفي در قياس با مطالعات كمي از جمله ويژگياند. پايين بمطالعه استفاده كرده
باشد. اين موضوع در مشخص مطالعات پيشين در حوزه محيط كار و پيامدهاي آن براي شاغلين مي

  مطالعات داخلي و خارجي قابل مشاهده است. 
؛  1385فسايي، ؛ صادقي1388شناسي (صابري زفرقندي و همكاران، معدود مطالعات جامعه - 

؛ توكل و نوذري، 1392به نقل از طالبيان و فاضلي،  1387؛ فاضلي و همكاران، 1384فاضلي و دغاقله، 
باشد. در اين مطالعات ها بر جامعه پيرامون مي) در حوزه نفت و گاز مبتني بر بررسي تأثير پروژه1391

بر جامعه پيرامون در زمينه  ها و كارگران شاغل در آن راشناسي اثرات اين پروژهاز ديدگاه آسيب
مسائلي مانند گسترش اعتياد، روابط جنسي نامشروع، زد و خورد كارگران با جامعه محلي و مواردي از 

هاي نفت و گاز بر كاركنان شاغل در آن يا اين قبيل بررسي شده است. در اين مطالعات اثرات پروژه
  الب جامعه پيرامون اكتفا شده است.مورد توجه قرار نگرفته و يا به اشارات مختصري در ق

شناسي در ارتباط با شناسي، مديريت، پزشكي و سالمت و جامعه در مطالعات علمي روان - 
كار هاي صنعت نفت و گاز تأكيد اصلي بر نيروهاي روزكار يا نوبتهاي صنعتي باالخص پروژهپروژه
دهند اما همه نيروي كار را ا تشكيل ميباشد. اگرچه اين گروه از نيروي كار، بدنه اصلي صنايع رمي

ها در قياس با ساير نيروهاي كار  شوند. نيروهاي كار اقماري با وجود پايين بودن تعداد آنشامل نمي
اما مسائل و موضوعات خاص خود را دارند. تعداد مطالعات صورت گرفته بر روي كاركنان اقماري 

؛ 1389؛ عسگري و موسوي، 1391همكاران، شمار بوده (چغادكي و صنعت نفت و گاز انگشت
) و مربوط به 1383زاده، زاده و مراديان؛ قلي1395؛ زارعي و همكاران، 1393عريضي و همكاران، 

هاي ذكر شده به صورت مستقيم باشد. تعدادي از پژوهششناسي و پزشكي و سالمت مي رشته روان
مشكالت رواني و سالمت عمومي همسران  به بررسي كاركنان اقماري نپرداخته بلكه به مسائل و

ها مانند خستگي رواني، نگراني و احساس تنهايي همسران كاركنان اقماري اختصاص دارد.  آن
مطالعات خارجي نيز كه در ارتباط با كاركنان شيفتي انجام گرفته نيز غالباً متمركز بر سالمت 

؛ 2016، 3؛ ماوريكو و مالهيرو2002، 2كاوادا؛ 2018، 1باشد (دنگ و همكارانها مي عمومي و رواني آن
  ).2015، 4لوپرينزي

شود عمدتاً تأكيد بر پيامدها هنگامي كه در مطالعات پيشين موضوع پيامدها و اثرات مطرح مي - 
توانند پيامدهاي مثبتي نيز داشته باشند كه هاي صنعتي ميو اثرات منفي است در حاليكه پروژه

  است.ها توجه شده  كمتر به آن

 
1 . Deng et al 
2 . Kawada 
3 . Mauricio and Malheiro 
4 . Loprinzi 
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  روش تحقيق
در اين مطالعه به دليل محدود بودن تعداد افراد جامعه مورد مطالعه و همچنين حساسيت 
موضوع و با هدف درك و فهم پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي كار اقماري از روش تحقيق كيفي 

 يكهاي تحقيق كيفي با توجه به اهداف تحقيق دو تكناستفاده شده است. از ميان انواع تكنيك
اند. مصاحبه چهره به چهره يك فرايند بسيار انتخاب شده 1مركز - يافته و گروهمصاحبه نيمه ساخت

نگرانه و دو سويه است كه اگر غير از اين باشد، مصاحبه به يك واكنشي، همدالنه، درون - كنشي
داشت  گو تمايلي به پاسخ دادن نخواهد شود كه در آن پاسخرفتار يا پرسش معمولي تبديل مي

شود كه درصدد اطالق مي 2روش گروه مركز نيز به نوعي به بحث گروهي). 151: 1392(محمدپور، 
هاي معين است، اما با بحث گروهي كه در آن نظم و موضوع مشخص و از  اي از جريĤنكاوش دسته

  ). 181: 1392اي وجود ندارد، متفاوت است (محمدپور، پيش تعيين شده
هاي تقويت فشار گاز جنوب كشور است ژوهش كاركنان يكي از ايستگاهجمعيت مورد مطالعه پ

روزي محقق در محل . مطالعه اين ايستگاه با اسكان شبانه3شودكه به صورت اقماري اداره مي
استراحت كاركنان و حضور در محل كار آنان به مدت يك هفته در دو مقطع زماني سه و چهار 

اسكان در دو مقطع زماني ناشي از اقماري بودن كاركنان و حضور روز صورت گرفت. دليل شبانه
باشد. با هدف مصاحبه با روز دوم ماه مي 15روز اول ماه و نيمي ديگر در  15ها در  نيمي از آن

  تمامي كاركنان در هر دو نيمه لذا اسكان در محل كمپ در دو مقطع زماني انجام گرفت. 
كلي به سه دسته كاركنان رسمي، قرارداد مستقيم و اركان  بنديكاركنان ايستگاه در يك دسته

ها بر حسب وضعيت شغلي و نوع مشاغل در جدول  شوند. تعداد كاركنان و توزيع آن ثالث تقسيم مي
  ) ارائه شده است.1شماره (

  ): توزيع جمعيت كاركنان ايستگاه تقويت فشار گاز مورد مطالعه1جدول شماره (
  مشاغلنوع تعداد وضعيت شغلي
  هاي مختلف ايستگاه حضور دارندبر حسب نوع فعاليت در بخش 34 كاركنان رسمي

  نفر مكانيك 1نفر برق و 1 2 كاركنان قرارداد مستقيم
كاركنان اركان ثالث (غير

نفر  3نفر آبدارچي،  1نفر باغبان،  2نفر نظافتچي،2بخش خدمات:  15  رسمي)
  نفر راننده استيجاري 3نفر راننده آمبوالنس،  4مهماندار، 

 
1 . Focus Group 
2 . Group Discussion 

داري از ذكر نام ايستگاه تقويت فشار گاز و رو برگرفته از يك طرح پژوهشي است كه با هدف حفظ امانتمقاله پيش.  ٣
مربوط به آن در طرح مذكور تشريح موقعيت جغرافيايي آن خودداري شده است. نام ايستگاه همراه با اطالعات تفصيلي 

باشد تنها نام ايستگاه و موقعيت هاي طرح پژوهشي ميشده است و در اين مقاله كه كامالً منطبق با اطالعات و يافته
  جغرافيايي آن بيان نشده است.
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  مشاغلنوع تعداد وضعيت شغلي
  نفر برق 2نفر ابزار دقيق،  4نفر مكانيك عمومي، 2بخش تعميرات: 8
  بخش رستوران 7
  بخش حراست 14

  هاي مختلف ايستگاه حضور دارندبر حسب نوع فعاليت در بخش 3 مأمور از ايستگاه ديگر
 83 جمع كلي

  
نفر است،  34ها  ) كاركنان رسمي كه تعداد آن1(بندي شده در جدول شماره از ميان كاركنان دسته

باشند. اين كاركنان ركُن اصلي ايستگاه بوده و به صورت اقماري فعاليت جمعيت هدف اين پژوهش مي
  باشند. ها تعريف شده و به نوعي در اختيار كاركنان رسمي مي كنند و ساير كاركنان در ارتباط با آنمي

اند و باشد كه به دو گروه تقسيم شدهيستگاه به اين صورت مينحوه حضور كاركنان رسمي در ا
هر گروه داراي يك رئيس و يك سلسله مراتب است و به مدت دو هفته در ايستگاه حضور دارد و 

نفر از كاركنان رسمي به صورت  17ها استراحت هستند. لذا در هر دو هفته حدود  گروه مقابل آن
باشند. يك گروه از ند. كاركنان حاضر در ايستگاه نيز دو گروه ميروزي در ايستگاه حاضر هستشبانه

باشد. گروه ها مي عصر زمان كار آن 19صبح تا  7هستند كه عموماً از ساعت  "روزكار اقماري"ها  آن
 7عصر تا  19عصر و گروه ديگر  19صبح تا  7ها  هستند كه يك گروه از آن "نوبت كار اقماري"دوم 

 10تا  8توان گفت در هر نوبت كاري حدود باشند. بر همين اساس مياضر ميصبح در محل كار ح
  نفر حضور دارند.

كه كاركنان به صورت اقماري هستند لذا در هر دوره كاري امكان  در محل ايستگاه به دليل اين
آوري ديدگاه همه كاركنان در دو مقطع ها وجود داشت. به منظور جمع دسترسي به نيمي از آن

ي متفاوت به محل ايستگاه مراجعه شد. در مرحله اول مراجعه به ايستگاه دو گروه مركز صورت زمان
نفر از كاركنان در دفتر رئيس ايستگاه و گروه مركز دوم با حضور  7گرفت. گروه مركز اول با حضور 

ن در نفر ديگر از كاركنان در محل اتاق كنترل انجام گرفت. در هر دو بحث گروه مركز كاركنا 10
هاي پيش ارتباط با مسائل و مشكالت اقتصادي و اجتماعي خود در محل ايستگاه بحث نموده و بحث

بندي صورت آمده در اين دو جلسه توسط كاركنان مورد بررسي و نقد قرار گرفت و در پايان جمع
دو گروه شد. در مرحله اول عالوه بر ها اعالم  گرفته از جانب محقق به عنوان نتيجه بحث به آن

يافته نيز در ارتباط با موضوع مورد مطالعه به صورت انفرادي با مصاحبه نيمه ساخت 6مركز، 
كاركنان صورت گرفت. كاركنان مورد مصاحبه دو گروه بودند. گروه اول افرادي كه كمتر در مباحث 

شد كه ل ميگروه مركز مشاركت داشتند و اصطالحاً منزوي بودند. گروه دوم نيز كاركناني را شام
  درخواست مصاحبه انفرادي و محرمانه را داشتند.
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در مراجعه دوم به محل ايستگاه و در مرحله دوم مطالعات ميداني نيز به شيوه مرحله اول و با 
مصاحبه عميق در ارتباط با موضوع مورد مطالعه  5همان ساز و كار اقدام به انجام دو گروه مركز و 

براي گروه مركز و مصاحبه عميق اين امكان را در اختيار پژوهشگر قرار  شد. شيوه به كار گرفته شده
آوري نمايد. در مجموع در محل ايستگاه در دو داد كه نظرات و ديدگاه همه كاركنان ايستگاه را جمع

مصاحبه صورت گرفت. مدت زمان هر جلسه گروه مركز  11گروه مركز و  4مرحله مطالعات ميداني 
  دقيقه به طول انجاميد. 90تا  40و هر مصاحبه نيز بين ساعت  3تا  2بين 

  
  مشخصات عمومي كاركنان اقماري

كيلومتري از جاده اصلي قرار دارد و نزديكترين سكونتگاه  12ايستگاه مورد مطالعه در فاصله 
باشد. فاصله ايستگاه تا كيلومتري مي 10نفر در فاصله  263انساني به ايستگاه، روستايي با جمعيت 

كيلومتر است. كاركنان ايستگاه مورد مطالعه مرداني  50نزديكترين منطقه شهري نيز در حدود 
نفر ساكن شهرهاي مختلف استان  34ها از مجموع  درصد) از آن 80نفر (حدود  27هستند كه 
آباد، اصفهان، نفر)، نجف 2شان شهرهاي بيرجند (ها محل زندگي نفر ديگر از آن 7باشند. فارس مي

كنند. به لحاظ وضعيت تحصيلي كاركنان ا و كرج است كه به صورت اقماري در ايستگاه كار مينك
 10درصد) ليسانس،  53نفر ( 18ديپلم،  درصد) فوق 6نفر ( 2درصد) ديپلم،  3بايد گفت يك نفر (

درصد) داراي مدرك تحصيلي دكتري يا دانشجوي دكتري  9نفر ( 3درصد) فوق ليسانس و  29نفر (
ند. تحصيل در مقطع تحصيالت تكميلي در ميان كاركنان به يك پديده عمومي تبديل شده هست

هاي صورت گرفته و مشاهدات ميداني انجام شده بخش قابل توجهي از است. بر اساس مصاحبه
كاركنان در حال ادامه تحصيل بوده و لذا در چند سال آينده تغييراتي در سطح تحصيالت كاركنان 

گردد. با توجه به و بر تعداد كاركنان با تحصيالت كارشناسي ارشد و دكتري افزوده مي شودايجاد مي
جوان بودن كاركنان، اميد به ارتقاي شغلي با باال رفتن مدرك تحصيلي، اوقات استراحت مناسب و 

هاي غيردولتي در مقطع تحصيالت تكميلي لذا افزايش تعداد همچنين پذيرش باالي دانشگاه
رود. موج ادامه تحصيل كه در ا تحصيالت كارشناسي ارشد و دكتري در آينده انتظار ميكاركنان ب

  باشد. هاي اخير در ميان كاركنان شروع شده در حال تبديل شدن به رقابت ميسال
 53نفر ( 18اي كه هاي استخدام هستند به گونهبيشتر كاركنان به لحاظ سابقه كار در اوايل سال

تا  36درصد) در دامنه سني  32نفر ( 11سال قرار دارند.  35تا  30در گروه سني ها  درصد) از آن
سال  40تا  30درصد از كاركنان ايستگاه در فاصله سني  85اند. به عبارت ديگر سال واقع شده 40

سال سن دارند. جوانترين و پيرترين كاركنان ايستگاه  40درصد) باالتر از  15نفر ( 5هستند و تنها 
  سال است. 5/36باشند و ميانگين سني كاركنان نيز در حدود ساله مي 58و  30رتيب به ت
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  هاي تحقيقتحليل يافته
مركز صورت گرفته، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي مختلفي از  -هاي گروه ها و بحثدر مصاحبه

ن وضعيت سوي كاركنان اقماري مطرح شد. اگرچه كاركنان اقماري بيشتر بر پيامدهاي منفي چني
هاي زيرين توان در اليهكردند اما ميكاري تأكيد داشتند و اشاره مستقيمي به پيامدهاي مثبت نمي

- هاي گروه مركز و به صورت غيرمستقيم به پيامدهاي مثبت نيز دست يافت. يافتهها و بحثمصاحبه

باشد كه به دو شيوه نفر) مي 34هاي به دست آمده در اين بخش حاصل ديدگاه همه كاركنان اقماري (
اند. در ادامه به تفكيك، پيامدهاي مصاحبه نيمه ساختاريافته يا گروه مركز مورد مطالعه قرار گرفته

  گيرد.اقتصادي و اجتماعي مثبت و پيامدهاي اجتماعي منفي كار اقماري مورد تحليل قرار مي
  

  پيامدهاي اقتصادي مثبت كار اقماري
  ضريب حقوقي - 1

هاي ترين دليل نيروي كار با تحصيالت باال براي ورود به ايستگاهن و شايد اصلييكي از مهمتري
اقماري تقويت فشار گاز ناشي از حقوق باالي كاركنان اقماري به نسبت كاركنان غير اقماري است. 

تواند تفاوت قابل توجهي در حقوق دريافتي كاركنان ايجاد نمايد. اقماري بودن و وضعيت اقماري مي
ها حاضرند از بسياري از امكانات  اي كه آنهاي اصلي كاركنان است به گونهاري ماندن از دغدغهاقم

توان به كمپ پوشي نمايند ولي در وضعيت اقماري باقي بمانند. از جمله اين امكانات ميچشم
استراحتگاهي كاركنان اشاره نمود. ايستگاه مورد مطالعه فاقد كمپ مستقل استراحتگاهي براي 

ها ساختمان اداري واقع در داخل ايستگاه به صورت موقت  كاركنان است و لذا براي استراحت آن
تغيير كاربري يافته و تبديل به خوابگاه شده است. با توجه به خطرات ناشي از اين موضوع و مسائل 
و مشكالت آن مسئولين مربوطه به دنبال ساخت كمپ استراحتگاهي مستقل و بيرون از محوطه 

هاي اصلي كاركنان است به دليل يستگاه براي كاركنان هستند. ساخت محل اين كمپ از دغدغها
ها را از حالت اقماري به غير  تواند آنكه اين ترس وجود دارد كه ساخت كمپ در نزديك شهر مي اين

  ها را به شدت تحت تأثير قرار دهد.  اقماري تغيير دهد و لذا حقوق دريافتي آن
خواهند براي ما كمپ مستقل با امكانات مناسب بسازند خيلي خوب مسئولين مي كه اين ..."

كنند كه كمپ را است ولي محل كمپ براي ما اهميت زيادي دارد. بعضي از همكاران تأكيد مي
شان نيست كه اگر كمپ را نزديك شهر بسازند ما را از حالت اقماري نزيك شهر بسازند ولي حواس

شويم و اين خيلي بد است. من اگر از شهر ديگري كار مييل به روزكار و نوبتكنند و تبدخارج مي
  ساله و ليسانس) 37("ام فقط به دليل اين است كه اينجا اقماري استاينجا آمده
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هاي با وجود ضرورت و اهميت بسياري باالي ساخت كمپ براي شركت ملي گاز و صرف هزينه
نفعان اين كمپ هستند براي ساخت اين كمپ به دنبال سنگين در ساخت آن اما كاركنان كه ذي

  باشند كه نتيجه آن ماندن در وضعيت اقماري است. رعايت شرايطي مي
هاي مجردي در ساخت كمپ و معماري آن بايد توجه شود كه كمپ به صورت مجردي با اتاق"

گويند فردا مي ولي به صورت سوئيت ساخته شود و طراحي كمپ نبايد به صورت متأهلي باشد چون
تان را اينجا بياوريد و در داخل كمپ مستقر شويد و از حالت اقماري كه پول نداريم و زن و بچه
هايي هست كه اين چند ايستگاه اقماري را از حالت اقماري خارج كنند خارج شويد. االن هم زمزمه

مستقر شويم و با اين كارها  و دنبال بهانه هستند. مي خواهند وام بدهند كه خونه بخريم و در اينجا
  ساله و ليسانس) 38( "خواهند ايستگاه را از حالت اقماري در بياورندمي

اقماري بودن ايستگاه و ضريب حقوقي باالي آن سبب شده كه كار در ايستگاه به عنوان مقصد 
دريافت فعاليت كاركنان جوان و تازه استخدام تبديل شود. با اين هدف كه بتوانند حقوق بيشتري 

  كنند. اين موضوع باالخص براي افراد مجرد جاذبه بيشتري دارد.
آيند فقط به خاطر اقماري بودن آن است وگرنه اينجا چه خيلي از همكاران من كه به اينجا مي"

بينيد سختي و گرفتاري است. فكرشان اين است كه چون جوان مزيتي دارد؟ هر چه كه اينجا مي
ا كار كنند و پولي جمع كنند و بعد به جاي ديگري كه نزديك شهر هستند چند سالي در اينج

خودشان است بروند. اگر ساخت كمپ استراحتگاهي در بيرون از ايستگاه بخواهد ما را از حالت 
دهيم اين همه مشكالت و سختي از نداشتن كمپ و اسكان در اقماري خارج كند ترجيح مي

كه براي ما كمپ بسازند و ما را از حالت  بخريم تا اين ساختمان اداري داخل ايستگاه را به جان
  ساله و دانشجوي دكتري) 32( "اقماري خارج كنند

  هاي آخر خدمت و بازنشستگيسال - 2
تواند به عنوان هاي اقماري ميهاي آخر خدمت قرار دارند ايستگاهبراي كاركناني كه در سال

ها بازنشسته شوند. اين موضوع متأثر از تفاوت در پاداشايستگاه آخر خدمت تعريف شود و بعد از آن 
ها براي و حقوق بازنشستگي كاركنان اقماري با كاركنان غير اقماري است. فعاليت در اين ايستگاه

شود باعث ها مي كه سبب افزايش حقوق بازنشستگي آن كاركنان با سابقه خدمت باال عالوه بر اين
گونه كه در بخش مشخصات عمومي كاركنان توضيح  گردد. همانمي ها نيز ارتقاي جايگاه شغلي آن

داده شد اكثريت كاركنان ايستگاه اقماري افراد جوان و با سابقه كاري پايين هستند و لذا اگر 
كاركناني با سابقه كار باال به اين ايستگاه ورود پيدا كنند و با دارا بودن شرايط به دليل سابقه كاري 

كنند. اين موضوع عالوه بر هاي باالي شغلي فعاليت ميعنوان رئيس ايستگاه يا ردهباال عموماً به 
ها به خاطر پست سازماني  شود كه تغييري در حقوق آنها سبب مي افزايش حقوق بازنشستگي آن

  ايجاد شود.
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هاي ها سابقه كار در بخشاي است و سال... رئيس ايستگاه آدم بسيار خوب و كاركشته" 
شركت ملي گاز دارد و االن اگر از مركز استان به اين ايستگاه دور افتاده آمده به دليل اين  مختلف

خواهد بازنشسته شود. بازنشستگي به عنوان رئيس  هاي آخر خدمت قرار دارد و مياست كه در سال
  ساله و فوق ديپلم) 35( "ايستگاه در يك محل اقماري مزاياي بسيار بااليي دارد

  جاد شغل دومفرصت اي - 3
روزي در خدمت ايستگاه و نيمي ديگر را در كاركنان اقماري نيمي از ماه را به صورت شبانه

برند. اين زمان فرصت خوبي است براي افرادي كه بخواهند يك شغل استراحت كامل به سر مي
ره وقت براي جديد را در كنار كار در ايستگاه داشته باشند. چنين فعاليتي اجازه كار مشاركتي يا پا

هاي گروه مركز هيچ يك از ها و بحثآورد. اگرچه در ميان مصاحبهكاركنان ايستگاه فراهم مي
هاي مختلف وجود كاركنان به وجود مشاغل جانبي در كنار شغلي اصلي اشاره نكردند اما به صورت

  چنين فرصتي را بيان نمودند. 
اي كه در ايستگاه هستيد در اين دو هفتهكار اقماري بسيار سخت است و روح و جسم آدم را "

گذرد البته براي كساني كه مجرد هستند يا بچه كند ولي دو هفته استراحت خيلي زود ميدرگير مي
توانند با توجه به مهارتشان جاي ديگري هم كار ندارند اين دو هفته فرصت خوبي است كه حتي مي

  ساله و ليسانس) 40("كنند
  

  مثبت كار اقماريپيامدهاي اجتماعي 
  فرصت ادامه تحصيل  - 1

مند هاي تقويت فشار گاز فرصت ادامه تحصيل را براي كاركنان عالقهكار اقماري در ايستگاه
توان مورد كند. فرصت پيش آمده را در دو دوره كار و استراحت كاركنان در طول ماه ميفراهم مي

فشار گاز سخت و حساس است اما اين وضعيت  هاي تقويتبررسي قرار داد. كار اقماري در ايستگاه
كند. هنگامي كه ايستگاه در وضعيت عادي قرار دارد اين هاي كاري صدق نمي براي همه زمان

هاي محل كار، بخشي از زمان خود را نيز  فرصت براي كاركنان فراهم است كه ضمن توجه به دستگاه
اق كنترل ايستگاه قابل مشاهده است. دو به مطالعه اختصاص دهند. چنين موضوعي با ورود به ات

مركزهاي صورت گرفته در اين پژوهش در محل اتاق كنترل صورت گرفت كه در اين  -  مورد از گروه
شد. ها مشاهده مي هاي درسي تعدادي از كاركنان بر روي ميزهاي كار آنمحل كتاب و جزوه
مختلف بر اين موضوع تأكيد داشتند كه  هايهاي گروه مركز به صورتها و بحثكاركنان در مصاحبه

  بخش قابل توجهي از كاركنان ايستگاه به عنوان دانشجو در حال تحصيل هستند.
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روزه استراحت فرصت حضور در دانشگاه محل تحصيل كاركنان كه عموماً در شهر و  14در دوره 
فرصت خوبي براي  شود. عالوه بر اين دو هفته استراحتها است فراهم مي استان محل زندگي آن

  باشد.مطالعه و تعامل با استاد راهنما براي كاركنان حاضر در مقطع تحصيالت تكميلي مي
هاي شركت نفت و گاز تفاوت دارند. كاركنان اين ايستگاه با كاركنان و كارگران ساير بخش"

مطالعه دارند و ها در حال حاضر دانشجو هستند. هم در اينجا و هم در دوره استراحت خيلي از اين
اند كه در روزهايي كه خوانند يا با دانشگاه هماهنگ كردهخوانند. اينها يا مجازي درس ميدرس مي

استراحت هستند در دانشگاه حاضر باشند. به همين خاطر نمي توان تحصيالت كاركنان اين ايستگاه 
  ساله و فوق ليسانس) 33( "را با ساير جاها مقايسه كرد

  ترزي براي گذران اوقات فراغت طوالنيريبرنامه - 2
كاركنان اقماري اگرچه دو هفته را به صورت كامل از خانواده دور هستند و در محل ايستگاه 
حضور دارند اما اين فرصت را در مقايسه با كاركنان روز كار دارند كه براي دو هفته استراحت خود 

تواند شامل ريزي ميشته باشند. اين برنامهتر داريزي براي گذران اوقات فراغت طوالنيبرنامه
تر در كنار خانواده و مواردي از اين نوع اوقات فراغت را تر، بودن طوالنيهاي طوالني مدتمسافرت

  شامل شود. 
اي است كه زمان خوبي براي مسافرت با خانواده همه اميد ما در اينجا همان استراحت دو هفته"

كنم اما بعضي ريزي ميآيم براي دو هفته بعد برنامهت از خانه مييا استراحت كامل است. هر وق
ساله و فوق  38( "ريزدها را به هم ميها اتفاقاتي در زندگي شخصي آدم ميفته كه اين برنامهوقت

  ليسانس)
  تعامل عميق با سرپرست و همكاران - 3

ها و  بودن تعداد آننفر هستند. كم  17اي در حدود كاركنان اقماري در هر دوره دو هفته
روزي در كنار هم سبب شده كه ارتباطات و تعامالت مناسبي بين همچنين گذراندن دو هفته شبانه

ها شكل گيرد. انسجام درون گروهي كاركنان هر دوره كاري ايستگاه سبب ايجاد اتحاد و وحدت  آن
ه كاري مقابل خود هاي شغلي خود شده و ممكن است با دورميان آنان براي رسيدن به خواسته

هاي گروه مركز ها و بحثاختالفات و گاه تعارضاتي نيز داشته باشد؛ اما آنچه كه از تحليل مصاحبه
صورت گرفته مشهود است وجود انسجام درون گروهي مناسب در هر دوره كاري و همچنين اختالف 

دوره كاري  ناشي از تعامل هايي ميان دو دوره كاري ايستگاه است. انسجام شكل گرفته در هر سليقه
مناسب افقي (كاركنان با يكديگر) و عمودي (كاركنان با رئيس ايستگاه) است. اگر يكي از كاركنان 
به هر دليل دچار اختالف با رئيس ايستگاه يا همكاران خود شود يا تقاضاي تعويض ايستگاه يا 

  تقاضاي جابه جايي دوره كاري را خواهد داشت.
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مان را در كنار خوبي با يكديگر و رئيس ايستگاه دارند. ما نيمي از زندگي كاركنان ارتباط"
شناسيم و به مسائل و مشكالت همديگر آگاهيم. اگر كنيم و همديگر را خوب ميهمديگر سر مي

رود يا به يكي دچار مشكل عميق و غير قابل حل با ديگران شود يا از اينجا به ايستگاه ديگري مي
  ساله، دانشجوي دكتري) 35("رودشيفت مقابل مي

كنند. هاي گروهي موجود در ايستگاه به خوبي استفاده ميكاركنان از امكانات و تسهيالت ورزش
ها در زمان استراحت در ايستگاه عموماً عصر را به فوتبال در زمين چمن مصنوعي ايستگاه،  آن

توان كاركناني را مشاهده نمود ب ميگذرانند. شفوتبال دستي، بدمينتون و مواردي از اين قبيل مي
هايي كه ممكن زنند. چنين فعاليتكنند يا قدم ميسواري مي كه با هم در محوطه ايستگاه دوچرخه

كند و تر را در ميان كاركنان تسهيل مياست همراه با رئيس ايستگاه باشد تعامل بيشتر و عميق
اركنان با توجه به كوچك بودن محيط كار در طول آورد. هر يك از كها را فراهم مي زمينه انسجام آن

شبانه روز بارها با يكديگر و همچنين رئيس ايستگاه تماس چهره به چهره دارند. اسكان كاركنان و 
  ها شده است.  ها يا خوابگاه ايستگاه در كنار يكديگر سبب ادغام بيشتر آنرئيس ايستگاه در كانكس

  
  پيامدهاي اجتماعي منفي

  نامناسب محل استراحت كاركنانشرايط  - 1
هاي تقويت فشار گاز داراي شرايط كاري خاص خود مانند دوري از كار اقماري در ايستگاه

هاي طوالني مدت، قطع يا خوابيخانواده براي حداقل نيمي از ماه، آماده باش دائمي در محل كار، بي
بيرون از كار و مواردي از اين قبيل به حداقل رساندن تعامل و ارتباط اجتماعي كاركنان با محيط 

هاي تواند سختي كار و نارضايتياست. چنين مواردي در كنار محل استراحت نامناسب كاركنان مي
موجود در اين زمينه را تشديد نمايد. محل استراحت كاركنان به عنوان مكاني براي بازيابي انرژي از 

ا نيازمند توجه ويژه است. در ايستگاه مورد شود لذدست رفته جسمي و روحي كاركنان تعريف مي
هاي كاركنان محل استراحت نامناسب است. در واقع ترين دغدغهمطالعه يكي از مهمترين و اصلي

ايستگاه مورد مطالعه فاقد محل استراحت مستقل بود و كاركنان در ساختمان اداري ايستگاه و در 
ده بودند. محل استراحت فعلي كاركنان در مرحله هاي تقويت فشار گاز اسكان پيدا كرجنب توربين

طراحي و ساخت ايستگاه به عنوان ساختمان اداري جانمايي شده بود كه به دليل فقدان كمپ 
استراحتگاهي براي كاركنان تبديل به خوابگاه شده و ساختمان اداري به ساندويج پنل پيمانكار 

ها  ساخت ايستگاه و اتمام كار پيمانكار دفتر كار آنسازنده ايستگاه منتقل شده است. در واقع بعد از 
كه با هدف موقتي بودن به صورت ساندويج پنل ساخته شده بود توسط ايستگاه خريداري شد و به 
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شود. در ادامه به تعدادي از مهمترين مسائل و مشكالت عنوان ساختمان اداري از آن استفاده مي
  شود.ها اشاره مي محل استراحت آن مطرح شده از سوي كاركنان در ارتباط با

ها عالوه بر خطرات جاني بااليي كه براي قرار گرفتن محل استراحت كاركنان در جنب توربين 
- كاركنان دارد سروصداي ناشي از توربين مانع استراحت و آرامش كاركنان در ساعات استراحت مي

ها براي استراحت در ساعات  انتظار آن شود اين موضوع از مهمترين نارضايتي كاركنان بوده و حداقل
غيركاري تأمين نشده است. حضور محقق در محل خوابگاه و اقامت دو شبانه روز در آن تأييدي بر 
عدم وجود آرامش الزم براي استراحت كاركنان به دليل آلودگي صوتي ناشي از صداي توربين و 

  آالت سنگين است. تردد ماشين
ن عالوه بر عدم تأمين آرامش الزم براي استراحت با كمبود امكانات محل استراحت فعلي كاركنا

كه اين  بيني است به دليل ايننيز مواجه است. كمبود امكانات براي اين ساختمان قابل پيش
هاي ساختمان اداري طراحي شده است و طراحي آن به عنوان خوابگاه و ساختمان با ويژگي

توان به كمبود سرويس بهداشتي و حمام بود اين امكانات مياستراحتگاه نبوده است. از جمله كم
اشاره نمود. در اين محل سه سرويس بهداشتي و سه حمام در نظر گرفته شده است كه به اعتقاد 

  كاركنان اين تعداد از سرويس بهداشي و حمام از كفايت الزم برخوردار نيست.
در نظر گرفته شده و تابلويي بر سر در آن در محل استراحت كاركنان، اتاقي به عنوان درمانگاه 

هاي يك درمانگاه تنها تابلوي دهد كه از ويژگينيز نصب شده است. ورود به اتاق درمانگاه نشان مي
آن در اين محل وجود دارد و فاقد هر گونه امكانات درماني است. اتاق در نظر گرفته شده براي اين 

باشد. در داخل سالن و روبروي اتاقي كه به نام درمانگاه منظور تنها داراي چند تخت استراحت مي
توان گفت همه شود كه ميهاي اوليه ديده مينامگذاري شده است يك جعبه كوچك از كمك

  شود. امكانات درمانگاهي ايستگاه و محل استراحت كاركنان در اين جعبه كوچك خالصه مي
- ها و تردد ماشينآرامش ناشي از سروصداي توربينعالوه بر كمبود امكانات داخل خوابگاه و عدم 

ها نيز اشاره نمود كه با تعويض شيفت در هر نوبت كاري سروصداي ناشي آالت بايد به تعويض شيفت
از آماده شدن هر يك از اعضاي اتاق سبب برهم زدن استراحت هم اتاقي شده و كمبود آرامش الزم در 

  شود.ها از محل استراحت ميايش نارضايتياين زمينه را تشديد نموده و سبب افز
باشد به دليل موقعيت جغرافيايي محل ايستگاه كه در واقع محل استراحت كاركنان نيز مي

امكان دسترسي به اينترنت تلفن همراه ندارد و محل استراحت كاركنان و خود ايستگاه نيز فاقد 
ت تلفن همراه، ايزوله بودن كاركنان را امكانات دسترسي به اينترنت است. عدم دسترسي به اينترن

ها با  نمايد. عالوه بر كاهش ارتباط مجازي آنها را محدود مي تشديد نموده و از ابعاد مختلفي آن
ها را به خدمات اينترنتي مانند خدمات بانك اينترنتي،  خانواده، دوستان و آشنايان دسترسي آن
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هاي كاركنان را در ارتباط با از بين برده است و نگراني خريد اينترنتي و مواردي از اين قبيل را نيز
  هاي اينترنتي مانند موارد ذكر شده تشديد نموده است. وضعيت و شرايط خانواده و فعاليت

دهد و شود. تلفن كه خوب آنتن نميآييم ارتباطمان با همه جا قطع ميما وقتي به اينجا مي"
ز اعضاي خانواده دچار مشكل شوند مثال به بيمارستان بروند اينترنت هم نداريم. اگر نصف شب يكي ا

ها پول كارت به كارت كنم چه جوري بايد اين كار رو بكنم؟ حداقل اگر  و نياز باشد كه براي آن
تر بود و بايد فكري براي اين كار بكنند چون فكر ما را حسابي اينترنت داشتيم خيلي خيالمان راحت

  و ليسانس) ساله 35("درگير كرده است
يابد كه به مدرك تحصيلي و عدم دسترسي به اينترنت براي اين گروه از افراد هنگامي ضرورت مي

هاي فضاي مجازي براي اين قشر سني، شود. در كنار جوان بودن كاركنان و جذابيتها توجه مي سن آن
ها به آگاهي و پيگيري عاليق خود در فضاي مجازي ضرورت  تحصيالت دانشگاهي كاركنان و نياز آن

دسترسي به اينترنت را دو چندان نموده است. همچنين كاركناني كه دانشجو هستند براي امور تحصيلي 
  حضور دارند نياز به اينترنت وجود دارد. هايي كه در محل ايستگاه  خود و پيگيري آن در زمĤن

  تعارض پايگاه شغلي ذهني و عيني كاركنان - 2
ها از  ادامه تحصيل كاركنان و اخذ مدرك كارشناسي ارشد و دكتري سبب شده كه انتظارات آن

ها  ها از جايگاه شغلي و وضعيت فعلي آن شان افزايش يابد. در واقع تفاوت بين انتظار آنجايگاه شغلي
  سبب تعارض بين پايگاه شغلي ذهني و عيني كاركنان شده است. 

.... وضعيت كاركنان اين ايستگاه را نبايد با كاركنان و كارگران جاهاي ديگر شركت گاز يا "
هايي مانند مواد مخدر يا درگيري ها ممكن است درگير مسائل و آسيب شركت نفت مقايسه كرد. آن

شوند اما خيلي از كاركنان اين ايستگاه يا داراي مدرك از اين قبيل  و نزاع با مردم بومي يا مسائلي
فوق ليسانس و دكتري هستند يا دانشجوي فوق ليسانس و دكتري هستند. با اين مدرك تحصيلي 

  ساله و  ليسانس) 32( "هاي بااليي مي توانند داشته باشند ولي در اينجا مشغول به كار هستندپست
ميلي كه در ميان كاركنان در حال افزايش است زمينه افزايش كسب مدرك تحصيالت تك

بيني هاي سازماني باالتر در آينده فراهم خواهد نمود و لذا پيشها را براي تصدي پست انتظارات آن
  ها افزايش يابد. شود كه تعارض بين پايگاه شغلي مورد انتظار كاركنان و پايگاه شغلي موجود آنمي

فرادي هستند كه مدرك تحصيلي بااليي ندارند اما پست مهم و با حقوق باال در داخل سازمان ا"
شان كنند مدرك تحصيليدارند. خيلي از كاركنان اين ايستگاه كه در اين جاي دور افتاده فعاليت مي

  ساله و فوق ليسانس) 42( "هاي كليدي دارند باالتر از افرادي است كه در منطقه پست
  خانواده كاركنان - تعارض نقش كار - 3

ها به دو نيمه مساوي تقسيم  كاركنان ايستگاه داراي دو حوزه زندگي هستند. در واقع زندگي آن
هاي حاصل از مصاحبه و شود كه نيمي از آن شامل خانواده و نيمي ديگر شامل كار است. يافتهمي
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نيمه در بيشتر اوقات با دهد كه نقش كاركنان مورد مطالعه در اين دو  هاي گروه مركز نشان ميبحث
يكديگر سازگار نيست و تعارضاتي بين نقش كاركنان در خانواده و محل كار وجود دارد. اين امر 

كرده و سبب تناقضاتي براي كنشگر يعني كاركنان اختالالتي در اجراي نقش در هر دو حوزه ايجاد 
ار خانواده و كار و همچنين شده است. در واقع عدم اجراي كامل انتظارات نقشي در هر دو ساخت

ها با يكديگر موجب نارضايتي كنشگر و افراد واقع در ساختار نقشي يعني  همپوشاني و تعارض آن
  خانواده و همكاران را باعث شده است. 

آيد كه من بايد در آن ها پيش مينيمي از ماه را به صورت كامل در اينجا هستم خيلي وقت"
كه من بايد اينجا حضور داشته باشم. مثالً  توانم باشم به دليل ايني نميلحظه كنار خانواده باشم ول

شوم كه فرزندم نصف شب مريض شده و بايد به بيمارستان برود ولي من نيستم كه اين مطلع مي
كار را انجام دهم و همسرم بايد تنهايي و نصف شب اين كار را انجام دهد. درست است كه من در 

دانم اينجا چيكار يستگاه هستم ولي همه فكر و ذكرم در خانه است و واقعاً نميهايي در اچنين وقت
كنم. از طرف ديگر ممكن است بسياري از روزها ضرورتي به بودن من در خانه نباشد ولي چون مي

  ساله و ليسانس) 39( "زمان استراحتم است من در خانه هستم
اشيم ولي در ايستگاه حضور داريم فكرمان كامالً هاي حساسي كه ما بايد در كنار خانواده ب زمĤن"

ها دل و دماغ كار كردن نداشته شود گاهي وقتدرگير خانواده است و اين درگيري فكري باعث مي
شويم و ممكن است سريع با همكارم كه دوست هم هستيم  ها خيلي حساس ميباشيم. اينجور وقت

-يم و اين ديگه دست خودمان نيست عصبي ميدعوا بگيرم و با كوچكترين حرفي از كوره در بر

  ساله و  ليسانس) 38("شويم
حضور كاركنان در نيمي از ماه در محل كار و دوري از خانواده سبب شده كه رفتار آنان در 
محيط خانواده نيز تحت تأثير رفتارشان در محيط كار قرار گيرد. اين تأثيرپذيري گاهي اوقات به 

  دهد. ميصورت تعارض خود را نشان 
ها مجبوريم با صداي بلند با همكارمان صحبت كنيم كه صدا اينجا به دليل سر و صداي توربين"

زنم كه همسرم به صدا برسد. اين رفتار به عادت تبديل شده و در خانه نيز با صداي بلند حرف مي
 "ه دعوا استكند اين صداي بلند حرف زدن نشانزني و فكر ميگويد چرا با صداي بلند حرف ميمي

  ساله و ليسانس) 32(
-بيند ياد گرفته به من ميم كه تازه به دنيا آمده است چون نيمي از ماه، من را اصالً نميبچه"

فهمد كه من كي هستم بايد برگردم اينجا. شناسد تا ميگردم من را نميگويد دايي. وقتي برمي
كنم به براي استراحت، خانه هستم سعي ميداري با همسرم است. روزهايي كه تربيت و زحمت بچه

توان اين كار را كرد چون هر جاي استراحت جاي خالي روزهايي را كه نيستم جبران كنم ولي نمي
  ساله و فوق ليسانس) 33( "كاري را بايد در زمان خودش انجام داد
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  بيگانگي - 4
از ساير ابعاد بيگانگي قابل در ميان ابعاد مختلف بيگانگي آنچه كه در جامعه مورد مطالعه بيش 

هايي از ساير ابعاد بيگانگي نيز وجود باشد. اگرچه رگهمشاهده است  احساس بيگانگي از خود مي
هاي ايستگاه در اتاق كنترل باشد. فعاليتدارد اما احساس بيگانگي از خود بيشتر قابل توجه مي

هاي كنترل اقدام به ثبت اطالعات ماشينگيرد و كاركنان تنها انجام مي كامالً تحت نظارت ماشين
ها قرار دارد و كاركنان نيز در اختيار ماشين به ها كامالً در اختيار ماشينكنند. در واقع فعاليتمي

  پردازند.ثبت اطالعات آن مي
ها باشد و آن را آييم بايد دائم حواسمان به اطالعات دستگاه.... از وقتي كه به اتاق كنترل مي" 
هايشان ميلياردي است و تقريباً كنترل ايستگاه با اين هاست. كار ها قيمتكنيم. اين دستگاهثبت 

ها هاست. اين كار آنقدر تكرار شده كه بعضي وقت اصلي ما هم در اينجا ثبت اطالعات اين دستگاه
اين كار را  ام كه بيايمگويم اين همه درس خواندهشود. گاهي وقتا با خودم ميكننده ميواقعاً خسته

  ساله و ليسانس) 30( "توان ياد گرفتبكنم. اين كار را با چند روز كار كردن در اينجا مي
- ها انجام ميگيرد و كار اصلي را ماشينها قرار ميكار افراد در ايستگاه كامالً در اختيار ماشين

ا بايد اقداماتي هآيد و بر اساس اطالعات ماشيندهند به استثناي موارد اضطراري كه پيش مي
گيرد و اگر توان صورت گيرد. اين اقدامات در مرحله اول بايد توسط كاركنان ايستگاه صورت مي

شود. چنين مواردي تحت انجام اين كار را نداشتند نيروهاي كمكي از مركز به ايستگاه اعزام مي
شان ها در ايستگاه براي توان كاركناني را مشاهده نمود كه كار آنافتد. لذا مياضطرار اتفاق مي

  كنند.نواختي مي جذابيتي نداشته و احساس يك
  

  گيريبحث و نتيجه
هاي كار مانند كار پاره وقت، روزكار و نوبت كار كار اقماري از بسياري جهات با ساير شيوه

گروه كنند كه ساير هاي خاصي دارد. در واقع كاركنان اقماري مسائل و موضوعاتي را تجربه ميتفاوت
از كاركنان ممكن است تا پايان دوره كاري خود تجربه نكنند و تصوري هم از آن نداشته باشند. به 
طور قطع تجربه زيسته افرادي كه نيمي از ماه را به صورت كامل در محل كار حضور دارند و نيمي 

هاي وضعيت هاي سايرديگر را در خانه حاضر هستند يك تجربه منحصر به فرد و متفاوت از تجربه
شغلي است. محدود بودن مطالعات اجتماعي در حوزه كار اقماري سبب شده كه دانش محققين و 

ها نيز محدود باشد. چنين  مسئولين از اين گروه از شاغلين و پيامدهاي ناشي از شغل آن
شود كه حجم مطالعات اين حوزه كاري را با حجم مطالعات هايي وقتي بيشتر احساس مي محدوديت

هاي شغلي مورد مقايسه قرار دهيم. معدود مطالعات انجام گرفته در اين حوزه نيز در ساير وضعيت
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كه مسائل اجتماعي  بيشتر متمركز بر مسائل سالمت جسمي و روحي كاركنان اقماري است در حالي
رار باشد مورد غفلت قشناسي كاركنان اقماري مي ها كه مبناي بسياري از مسائل پزشكي و روان آن

گرفته است. در مطالعاتي كه بر روي مراكز اقماري صورت گرفته و در بخش پيشينه تحقيق نيز به 
؛  فاضلي و دغاقله، 1385فسايي، ؛ صادقي1388ها اشاره شده است (صابري زفرقندي و همكاران،  آن

ي منفي ) بيشتر بر پيامدها1392به نقل از طالبيان و فاضلي،  1387و فاضلي و همكاران،  1384
هاي اجتماعي براي كاركنان و مناطق پيرامون مراكز اقماري كار اقماري در بخش مسائل و آسيب

دهد كه كار اقماري لزوماً همراه با مسائل هاي اين مطالعه نشان ميتأكيد شده است. در حاليكه يافته
كنان، پيامدهاي هاي پيشين نيست و با تغيير نوع كارهاي اجتماعي مطرح شده در پژوهشو آسيب

حاصل از كار اقماري نيز متفاوت خواهد بود. در جمعيت مورد مطالعه اكثريت كاركنان داراي 
اي دارند و هاي تخصصي تعريف شدهتحصيالت دانشگاهي بوده و در نمودار سازماني ايستگاه جايگاه

اجتماعي مطرح شده  هايباشد لذا درگير بسياري از مسائل و آسيبها به صورت كارگري نمي كار آن
هاي پيشين مانند اعتياد، درگيري و نزاع با جامعه ميزبان، انحرافات جنسي و مواردي از در پژوهش

اين قبيل نيستند. به عبارت ديگر نوع و سطح پيامدهاي كار اقماري در ميان جمعيت مورد مطالعه 
مطالعه به صورت داوطلبانه و متفاوت از مطالعات پيشين بود. بسياري از كاركنان در جمعيت مورد 
اند. در تمام طول مصاحبه و به دليل پيامدهاي مثبت ناشي از كار اقماري اقدام به انتخاب آن كرده

هاي مختلف دغدغه از دست دادن كار اقماري مشاهده مركز انجام گرفته به صورت - هاي گروهبحث
كه كاركنان تجربه ساير  با توجه به اينها بر حفظ وضعيت شغلي اقماري تأكيد داشتند.  شد و آنمي

كار يا روزكار را داشتند ولي در وضعيت موجود كار اقماري را ترجيح هاي شغلي مانند نوبتوضعيت
دادند. اين موضوع بيانگر آن است كه براي اين كاركنان در وضعيت موجود، نيازهاي بهداشتي و  مي

هاي لي اقماري در مقايسه با ساير وضعيتانگيزشي مطرح شده از سوي هرزبرگ در وضعيت شغ
گردد. از مهمترين پيامدهاي مثبت شغلي كار اقماري كه تأمين كننده بخشي  شغلي بيشتر تأمين مي

توان به حقوق باالتر كار اقماري در مقايسه با ساير از نيازهاي بهداشتي و انگيزشي كاركنان است مي
تر و محيط ريزي براي گذران اوقات فراغت طوالنينامههاي شغلي، فرصت ايجاد شغل دوم، بروضعيت

اجتماعي نزديكتر با همكاران و سرپرست اشاره نمود. اين موارد از جمله پيامدهاي مثبت كار اقماري 
  ها اشاره خاصي نشده است.  هاي پيشين به آناست كه در پژوهش

در كنار پيامدهاي مثبت كار اقماري بايد به پيامدهاي منفي آن نيز اشاره نمود. از جمله اين 
هاي است. اين تعارض اگرچه ممكن است در ساير وضعيتخانواده  -كارپيامدهاي منفي تعارض 

شغلي نيز وجود داشته باشد اما براي كاركنان اقماري بسيار خاص و مشهود است. تعارضات ناشي از 
اين وضعيت سبب ايجاد و تشديد مسائل رواني كاركنان مانند استرس، اضطراب، تنش و مواردي از 

شود. در واقع ريشه چنين مسائل رواني در مسائل اجتماعي كار اقماري قرار دارد. اين قبيل مي
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ها در  كاركنان سبب شده بين محيط خانواده كاركنان و محيط كاري آنخانواده  - كارتعارض نقش 
زمينه رفتار كاركنان، زمان اختصاصي براي اين دو محيط و فشارهايي كه از اين دو ساختار بر 

افزايي عمل كرده و شود، تعارضاتي ايجاد شود. اين تعارضات به صورت همكاركنان تحميل مي
شود. عالوه بر اين تعارضات، در جمعيت مورد مطالعه بايد به پيامدهاي ناشي از آن تشديد مي

ها اشاره نمود. كار اقماري،  اجتماعي واقعي كاركنان و پايگاه مورد انتظار آن - رض پايگاه اقتصاديتعا
دهد كه تا ها قرار مي اي كاركنان اين فرصت را در اختيار آنمكانيزه بودن كار و تعطيلي دو هفته

ثبت فراواني باالترين مقاطع تحصيلي ادامه تحصيل دهند. اين موضوع اگرچه داراي كاركردهاي م
هاي اجتماعي كار و مواردي از اين قبيل  كرده، كاهش مسائل و آسيبمانند وجود نيروي كار تحصيل

است ولي داراي كاركرد پنهاني است كه باعث افزايش انتظار و توقع كاركنان نسبت به جايگاه شغلي 
با مديراني كه داراي  شود. در چنين وضعيتي كاركنان دائماً حقوق و جايگاه شغلي خود راخود مي

- دهند و احساس نابرابري و بيها هستند مورد مقايسه قرار مي تر از آنتحصيالت يكسان يا پايين

كنند. تعارض بين جايگاه شغلي موجود كاركنان و جايگاهي كه انتظار آن را دارند از عدالتي مي
باشد. مه تحصيل كاركنان ميجمله مسائل اجتماعي است كه بخشي از آن ناشي از كژكاركردهاي ادا

-ادامه تحصيل كاركنان كه در حال تبديل شدن به رقابت است اگر بدون تعديل انتظارات و خواسته

تواند ايجاد نمايد. از هاي بيشتري را در حوزه كار ميبينانه نباشد درآينده نارضايتيها و واقع هاي آن
جمعيت مورد مطالعه قابل مشاهده است هايي كه بين انتظار و وضعيت موجود در ديگر شكاف

باشد. كاركناني كه دور از محيط خانواده هستند و در طول روز مربوط به محل استراحت كاركنان مي
ساعت ديگر را در يك محل مناسب استراحت نمايند.  12كنند انتظار دارند كه ساعت كار مي 12

در داخل ايستگاه و در محل ساختمان ها و ها كه جنب توربين وضعيت موجود محل استراحت آن
ها فاصله بسياري دارد. وضعيت نامناسب محل استراحت در  اداري قرار دارد از انتظار و خواسته آن

تواند پيامدهاي ميخانواده  - كاركنار احساس بيگانگي از خود و دوري از خانواده و تعارض نقش 
حل استراحت كاركنان كه اصطالحاً در شركت منفي كار اقماري را تشديد نمايد. ضرورت توجه به م

هاي مختلف شود و پيامدهاي ناشي از آن به صورتگفته مي "كمپ استراحتگاهي"ملي گاز به آن 
بر همين اساس شركت ملي گاز براي مديران شركت ملي گاز مطرح و مورد توجه بوده است. 
اي براي ساخت كمپ مناسب، جهمطالعات اوليه را براي طراحي و ساخت كمپ آغاز نموده و بود

مصوب نموده است كه در آن به مسائل اجتماعي كاركنان توجه شده و به دنبال آن است كه اين 
مسائل را به حداقل ممكن برساند. اين موضوع جزو نخستين اقدامات اجتماعي صورت گرفته در 

واند به ميزان زيادي تتحقق اين امر ميهاي استراحتگاهي است. شركت ملي گاز در ساخت كمپ
شرايط نامناسب محل كار را تقليل داده و فشارهاي ناشي از زمان استراحت كاركنان در داخل كمپ 

  را بر طرف نمايد.
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