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مخاطرات رواني-اجتماعي کار اقماري در بخش فراساحل صنعت نفت
*

سيده مريم سيدطالبی  ،کارشناس ارشد روانشناسي باليني

چکیده
منابع انساني ،مهمترين و ارزشمندترين عامل موفقيت و عامل اصلي ارزشآفريني و کسب مزيت رقابتي هر شرکت،
مؤسس��ه و س��ازمان از جمله ش��رکت ملي نفت ايران بوده و در مقايسه با ساير منابع س��ازماني (منابع مالي ،منابع
فيزيکي ،منابع اطالعاتي و دانشي) از اهميت و جايگاه ويژهاي در فرآيندهاي زنجيرهی ارزش برخوردار است .حضور
منابع انساني مناسب و با انگيزه همراه با توانمندي و سالمت عمومی کليد اصلي موفقيت در اجراي سريعتر پروژهها،
تداوم و پايداري توليد و عمليات صنعت نفت کش��ور اس��ت .بر اساس تعريف جامع سازمان بهداشت جهاني ،سالمت
عمومی فرد حالت بهبود كامل جس��ماني ،رواني و اجتماعي اس��ت و فقط بهمعناي فقدان بيماري يا ناتواني نيست.
نبودن عالئم بيماري و آس��يبديدگي (مانند درد) و نش��انههاي عيني عدم کارکرد مناس��ب بدن (مانند فشارخون
باال) ،ش��رط الزم برای سالمت فرد اس��ت؛ اما شرط كافي نيست .بنابراين سالمت عمومی نيروي انساني هر سازمان
از جنبههاي سهگانهی جسم ،روان و روابط اجتماعي تأمين يا تهديد ميشود .محيط کاري اقماري صنعت نفت در
بخش فراساحل بنا به شرايط خود مستعد عوامل بوجود آورندهی مخاطرات رواني-اجتماعي کارکنان است .بنابراین
ضروري است مديران منابع انساني ،اين عوامل و منابع استرس را شناخته و آنها را رفع يا کنترل کنند .در اين مقاله
مخاطرات رواني-اجتماعي کار اقماري در بخش فراساحل صنعت نفت ايران بررسي شده و ضمن طبقهبندي آنها بر
اساس عوامل بوجودآورنده ،پيشنهادهایی برای کاهش اين مخاطرات ارائه شده است.
مقدمه

س��ازمان جهاني کار ،ريس��کها و خط��رات رواني اجتماع��ي محيط کار را
تعام�لات حاک��م بر محي��ط کار ،محتواي ش��غلي ،وضعيتهاي س��ازماني و
تواناييه��ا ،نيازها و فرهن��گ کارکنان بيان ميکند ک��ه ميتواند اثرات خود
در درک و تجربه ،اثرات بهداش��تي ،عملکرد کاري و رضايت ش��غلي آنها را
نمايان کند [.]1
برخ��ي از اين عوامل ريس��ک عبارتند از :نيازمنديه��اي کاري و بار رواني،
کنترل شغلي ،حمايت اجتماعي همکاران ،احساس حضور در جامعه ،بازخورد
مديريتي ،کيفيت رهبري و استرس ناشي از کار .اين عوامل ميتوانند به تنهايي
يا در تعامل با س��اير عوامل کاركنان را تحت تأثير قرار دهند .مهمترين عوامل
بروز اين مش��کالت را ميتوان به عوامل فردي ،کار ،جامعه ،خانواده و محيط
اجتماعي دستهبندي کرد [.]2
در ش��رايط جدي��د و از نظ��ر اقتصادي و ف��نآوري ،بس��ياري از فرآيندهاي
توليدي و صنعتي بايد بدون توقف و  24ساعته فعاليت کنند .آکرستد ()1990
نوبت کاري را بهصورت برنامهريزي ساعات کاري تعريف کرد که دو يا چند
گروه (نوبت) از کارکنان را بهکار ميگيرد تا بتوان ساعات فعاليت را به بيش
از ساعات معمول اداري افزايش داد [.]3
کارکن��ان اقماري صنعت نفت بايد در نوبتهاي کاري متفاوت ،چه ش��ب و
چه روز ،روي تأسيسات نفتي کار کنند؛ طبق نظر پارکس و کالرک ()1997
الگوي کاري مشاغل اقماري نفت و گاز ميتواند الگوي کاري/تعطيلي 3-3
(يعني س��ه هفته کار ،سه هفته استراحت) يا الگوي رايجتر ( 2-2يعني دو هفته

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسنده97/03/05 :
تاریخ ارسال به داور97/03/25 :
تاریخ پذیرش داور97/04/22 :

واژگان کلیدی:
مخاطرات رواني-اجتماعي ،اقماری،
دریا ،نفت و گاز

کار ،دو هفته استراحت) باشد [.]4
پارک��س ( )2007عنوان کرد م��دت زمان کاري اس��تاندارد نوبت کاري 12
س��اعته در روز يا شب اس��ت؛ بدين معنا که يک دورهی کاري دو هفته شامل
حداقل  168س��اعت کاري اس��ت [ .]5گيبس و همکاران ( )2005نشان دادند
برنامهه��اي زمانبندي اقماري صنعت نفت و گاز ش��امل نوبتهاي کاري 12
س��اعته به مدت  14 ،7يا  21روز پياپي ،ش��بهاي متوالي يا ترکيبي از شب و
روز اس��ت .اف��زون بر اين ،نوبتهاي کاري در زمانه��اي متفاوت ،از  600تا
 1800س��اعت 700 ،تا  1900س��اعت 800 ،تا  2000ساعت يا  1200تا 2400
شروع و تمام ميشوند.
در صنعت نفت ايران از لحاظ شرايط خاص شغلي ،نوع ويژهاي از نوبت کاري
با عنوان طرح اقماري يا نوبت کاري اقماري مرس��وم ش��ده که بهطور عمده با
الگوي  ۱۴-۱۴در مناطق عملياتي (تأسيس��ات نفتي در خشکي و دريا) کشور
مشغول فعاليت هستند .کار اقماري فقط بر اساس مدت کار و استراحت تنظيم
نميش��ود بلکه طول مدت ش��يفت و چرخش ش��يفت بين روز و شب نیز در
تنظيم آن مؤثر اس��ت .در هر دورهی کاري امکانات (جا و مکان) فقط جهت
يک گروه کاري مهياس��ت .در نتيجه مدت زمان اس��تاندارد براي هر يک از
شيفتهاي روز و شب براي فرآيندهاي عملياتي مداوم شبانهروزي  12ساعت
است.
استدالل گاردينر و هرينگتون ( )2008بر اين اصل استوار است که فشار رواني
اغلب در افراد ش��اغلي ب��روز می کند که تقاض��اي کاري از آنها فراتر از حد
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مقاالت تحلیلی  -کاربردی

توانش��ان اس��ت [ ]6و ران ادواردز ( )1998نش��ان داد که در کارهاي اقماري س�لامت رواني کم ،ارتباط زیادی با فشار شغلي داشت که اين کارکنان با آن
صنع��ت نفت و گاز تقاضاي کاري بس��يار زیاد اس��ت [ .]7اين مطلب تأييدي مواجه بودند [.]16
اس��ت بر نتايج تحقيقات کاکس ( )1987مبني بر اينکه محيط اقماري همچنان
دنياي خشن و سختي است که ميتواند تعادل رواني و اجتماعي هر فردي که  -1اه�م مخاط�رات رواني-اجتماع�ي کار اقماري در بخش فراس�احل صنعت
نفت و گاز
ثبات کاملي ندارد را برهم بریزد [.]8
ران ادواردز ( )1988می گوید :بهیاد داش��ته باش��يد که مشاغل اقماري صنعت در ای��ن گزارش با بررس��ی منابع مختل��ف ،مخاط��رات رواني-اجتماعي کار
نفت مناسب همهی افراد نيست .الزمهی اين شغل گاهي دور بودن از خانه براي اقماري در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز طبقهبندي و ارائه شده است.
هفتههاست .اغلب مواقع تأسيسات نفتي که در آن کار ميکنيد فرسنگها دور
از اولين آبادي اس��ت .اين شغل ساعات کاري طوالني و سخت ،کار در تمام  -1-1ساختار کاري
 -1-1-1نوبت کاري/ساعات طوالني
شرايط آب و هوايي و نيز در برخي موقعيتهاي خطرناک دارد [.]7
در گسترهی جهانی بهدلیل تنوع عوامل ریسک و مشکالت ثبت و اندازهگیری در خصوص اثر ساعات کاري ،برنامههاي کاري و نوبتهاي کاري مطالعات
آنها ،آمارهای مش��خصی وج��ود ندارد .با این حال این ریس��کها در برخی متعددي انجام و مش��خص ش��ده که نوبتهاي کاري موجب تشديد فشار در
مناطق بیش��تر بررسی ش��دهاند .نتایج مطالعهی چهارمین گزارش وضعیتهای کارکنان ميگ��ردد .تركيب نوب��ت كاري با ريس��كهاي چندگانهی محيط
کاری در اروپا نش��ان میدهد که در س��ال  2005حدود  20درصد کارگران كار ،نيازهاي فيزيكي و ش��ناختي س��نگين ،كاهش كنت��رل فرد بر كار خود و
ي-اجتماعي باعث تحميل اثرات منفي بسيار ي
در پانزده کش��ور اول عضو اتحادیهی اروپا و  30درصد کارگران در ده عضو ديگر عوامل اس��ترسزاي روان 
جدی��د این اتحادیه بر ای��ن باورند که بهدلیل خط��رات رواني-اجتماعي کار بر س�لامت افراد ميشود .مطالعات گس��تردهاي نوبتهاي کاري را با افزايش
ديابت ،افزايش فش��ار خون ،مقاومت در برابر انس��ولين و اختالالت متابوليسم
سالمتی آنها در معرض خطر قرار گرفته است [.]9
مطالعات نشان داده که افراد تحت تأثیر این عوامل بیشتر دچار اشتباه ،حادثه و ليپيد مرتبط دانستهاند [.]17-19
جراحتهای ش��غلی میشوند [ .]10همچنین از این مشکالت بهعنوان یکی از عالئم ناشي از تأثير ريتمهاي شبانهروزي آشفته (عدم همزماني شبانهروزي) بر
عوامل بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی اندامهای مختلف نام برده شده است سالمتي بهدليل نوبتهاي کاري شبانه ،نشانههاي کاهش رفاه در ميان کارکنان
[ .]11بیماریه��ای قلبی نیز که از مهمترین عوامل منجر به مرگ و ناتوانی در نوبت کاري مانند سندرم خستگي مزمن ،تنش و خشم ،کاهش کيفيت خواب،
اغلب کشورها هس��تند با برخی عوامل روانی-اجتماعی از قبیل نوبت کاری ،اختالالت دستگاه گوارش و افزايش عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي برخي
از اثرات نوبت کاري بر س�لامت محسوب ميش��وند [ .]17نوبت کاري عامل
حمایت اجتماعی ضعیف و سبک کاری در ارتباط هستند [.]12
در محیط ه��ای کار اقم��اري در دریا مخاطرات اجتماعي و فش��ارهاي رواني قطعي منجرش��ونده به س��رطان نيس��ت و مداخلهگرهايي مانند قرار گرفتن در
بالقوهاي وجود دارد که اين مس��أله در بس��ياري از بررسيهاي پيشين آشکار معرض هيدروکربنهاي پلي آروماتيک ( ،)PAHش��يوهی زندگي و س��اير
ش��ده اس��ت .الگوي تغيير تقاضا ،نوبت کاري شبانه ،س��اعات کاري طوالني ،عوامل ناش��ناخته (که ميتوانند در ه��ر بخش از بدن روي دهند) نيز می توانند
دور بودن از خانواده و مشکالت خانوادگي ناشي از سندرم دوري از شوهر و موجب بروز سرطان شوند [.]19
پدر ،براي همس��ر و فرزندان ،دورافتاده بودن مكان بسياري از تأسيسات نفتي
و گازي اقماري ،ش��رايط کاري و زندگي محدود ،نداشتن حريم خصوصي -2-1-1 ،کار شبانه
خطرات کار اقماري و محيط آن ،سفر با هليکوپتر يا كشتي ،کار خستهکننده دورههاي کاري شبانه منجر به عدم همزماني ميان زمان کار و استراحت با ريتم
و يکنواخ��ت ک��ه در آن زمانهاي خس��تگي ب��ا زمانهاي فعاليت به ش��دّت ش��بانهروزي (س��اعت زيستشناسي بدن) ميش��ود .اين عدم همزماني موجب
کاهش هوش��ياري ،خس��تگي ،اختالل در خواب و پاس��خ متابوليکي طبيعي به
درهمآميخته ميشود از جملهی اين موارد هستند [13-15و.]5
س��اترلند و کوپر ( )1991بيان کردند که کارکنان اقماري از بس��ياري جهات وعدههاي غذايي مصرفي در ش��ب ش��ده و ميتواند نقش مخربي در س�لامتي
از جمله س�لامت روان��ي ،روابط نا مناس��ب کارکنان ،عدم رضايت ش��غلي ،و ايمني فرد داش��ته باش��د [ .]20بس��ياري از مش��کالت نوبت کاري با تغييرات
غيبت مکرر از کار ،رها کردن ش��غل ،افزايش حادثههاي ناشي از کار ،فقدان شبانهروزي ضروري مرتبط است .يوسا و الو ( )2009در مطالعهی خود دربارهی
بهرهوري ،مش��کالت مربوط به نوشيدن مشروبات الکلي و سوء مصرف مواد ،نوبتکاري در نمونهای از  1697نفر از کارکنان نفتي (نس��بت پاسخ  56درصد)
که در يک شرکت نفت و گاز در نروژ و در تأسيسات فراساحل کار ميکردند
ناسازگاري زناشويي و طالق رنج ميبرند [.]14
چن ،وونگ و يو ( )2009در يک بررس��ي مقطعي روي  561نفر از کارکنان نش��ان دادند که آرايش نوبتکاري در بروز مش��کالت اجتماعي و خانوادگي
س��ن ،تحصيالت ،وضعيت مرتبط مؤثر بوده اس��ت .گرچه اين مطالعه حاوي برخي نتايج س��ودمند بود اما
اقماري یک س��کوي نفتي در چين ،پس از کنترل ّ
ازدواج و س��الهاي فعاليت نفرات در ش��غل اقماري به اين نتيجه رسيدند که این نتایج قابلتسری به ديگر شرايط اقماري نيست؛ چرا که الگوي نوبت کاري
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شرکت نفت و گاز نروژ ( 4-2يعني  2هفته کار و  4هفته استراحت) است که به
ميزان الگوي نوبت کاري  2-2يا  3-3استرسزا نيست [.]21
 -2-1محيط کار

 -1-2-1مواجهه با خطر

س��فر با هليکوپتر یا کشتی ،هواي نامساعد ،مجاورت زياد با هيدروکربنها و
خطر برخورد با کشتيهاي در حال عبور در سکوهای دریایی برخي مخاطرات
ش��غل اقماري در دریاس��ت .کارکنان اقماري صنعت نف��ت و گاز در معرض
خطرات متعددي از جمله انفجار ،س��قوط اش��ياء ،سقوط به درون آب عميق،
مواد شيميايي سمي ،دما ،فضا و صدا قرار دارند که ميتواند منجر به اضطراب
شود .آگاهي نسبت به اينگونه خطرات و احتمال وقوع آنها ميتواند موجب
افزایش اس��ترس و اضطراب در کارکنان ش��ود .تجربهی رويدادهاي قبلي نیز
ميتواند به اختالالت تنش در کارکنان منجر گردد [.]14-21
یک بررس��ي طوالني مدت تکميلي روي بازماندگان فاجعهی س��کوي نفتي
پايپر آلفا در درياي ش��مال که در ششم جوالي  1988در ساحل شمالشرقي
اس��کاتلند روي داد و در آن  167نفر فوت کردند و  59نفر جان س��الم بهدر
بردن��د انجام ش��د .با  36نفر از  59نفر بازمانده مصاحبه ش��د.که بس��ياري از
بازماندگان ( 35نفر از  36نفر) يکي از دوس��تان خود را از دس��ت داده بودند
و  31نف��ر احتمال م��رگ خود را تص��ور ميکردند؛ همین تع��داد فردي را
ديده بودند که بش��دت آس��يب ديده يا کشته شده اس��ت 22 .نفر از مصاحبه
ش��وندگان عنوان کردند ک��ه مخربترين تأثیر طوالنيم��دت اين فاجعه اثر
آن بر س�لامت عاطفي و رواني و نيز بر روابطش��ان بوده اس��ت .ده س��ال بعد
با  33نفر اول از  36فرد مصاحبه ش��ده تماس گرفته ش��د که  73درصد آنها
( 24نف��ر از  33نف��ر) همچنان اختالل فش��ار پس از ضربه ( )PTSDداش��ته و
دقيقترين معيارهاي تش��خيصي براي اختالل فشار پس از ضربه در هفت نفر
از آنها مش��اهده شد .بيش از يکسوم بازماندگان ( 12نفر از  33نفر) ده سال
پس از فاجعه گناه زنده ماندن (نبايد زنده ميماندم) و ( 23نفر از  33نفر) گناه
فاحشي براي خود احساس ميکردند [.]21
تجربهی س��وانح س��همگين مانن��د پايپر آلف��ا ،برخورد هليکوپتر و بس��ياري
از م��وارد ديگ��ر ميتواند به اختالالت پ��س از ضربه ،ناآرامي در س��رکار و
اضطراب در کارکنان اقماري صنعت نفت منجر شود .اين باور وجود دارد که
س��کوهاي نفتي هدف اصلي تروريستها هستند .مث ً
ال در ايالت دلتا در نيجريه
با ذخاير غني نفتي ،کارگران شرکت نفت (بومي و غيربومي) در شرکتهايي
مثل ش��ل ،ش��ورون ،اکس��ون موبيل ،آجيپ ،توتال و  ...اغلب مورد حملهی
جنگجويان قرار گرفته و دزديده ميش��وند .برخي از آنها در دوران اس��ارت
ميميرند و آنها که بعدا ً آزاد ميش��وند غالبأ مشکالت روانشناختي ويرانگري
پيدا ميکنند.

ميتواند منجر به فش��ار رواني در نيروي کار شود .ساترلند و کوپر ( )1996بر
اين نکته صحه گذاش��تند که سر و صدا موجب کاهش بسيار تمرکز شده که
اين مس��أله اثرات مخربي بر انجام وظايف دشوار و پيچيدهی كاركنان سكوها
و دكلهاي نفتي دريايي دارد .اين دو محقق عنوان کردند که س��ر و صداهاي
غيرقابلپيشبين��ي و غیرقابل کنترل موجب کاهش کلي درک فرد نس��بت به
کنترل محيط ميش��ود که اغلب با افسردگي و کاهش انگيزهی فرد در توليد
پاسخ جديد همراه است .اين مسأله درماندگي اکتسابي نام دارد [.]15
ش��واهد تحقيقاتي س��اترلند و کوپر حاکي از آنس��ت که عملکرد فرد پس از
مجاورت با سر و صدا کاهش یافته و موجب کاهش تحمل وي در ناکاميهاي
هر روزه (خشم) ميشود .آنها عنوان کردند که تحريک فيزيولوژيکي بهدليل
س��ر و صدا ،افزايش فش��ار خون و هورمونهاي مربوط به فش��ار (آدرنالين و
کورتيزول) را ش��امل ميش��ود [ .]15جونز ( )1983بي��ان کرد که مجاورت با
سر و صدا ،خستگي ،سردرد ،بيخوابي ،خشم و عدم تمرکز همراه است .وي
میگوید در چنين ش��رايطي رفتار اجتماعي فرد نيز تحت تأثير قرار ميگيرد؛
بدينگونه که رفتارهاي کمکي کاهش مييابد ،نگرش ش��ديدتر يا منفيتري
نس��بت به ديگران در فرد شکل ميگيرد ،خصومت و پرخاشگري آشکارتري
در او بروز ميکند و نشانههايي از روابط و کار گروهي ضعيفتري در محيط
اقماري پر سر و صدا در وی ايجاد ميشود [.]22
 -3-1رابطهی خانه-کار (اثرات کار اقماري بر خانواده)

کار اقم��اري صنعت نف��ت و گاز بر زندگ��ي خانوادگي کارکن��ان نيز تأثير
ميگ��ذارد .مطالعات متعددي اين ش��غل را با جدايي خان��واده ،اندوه و تنش
براي همسران ،درگيريها ،کشمکشهاي ازدواجي و طالق مرتبط دانستهاند.
نيب و همكاران ( )2012اين س��ندرم را بهصورت عالئم سهگانهی اضطراب،
افسردگي و مشکالت جنسي توصيف کردند که در نتيجهی جدايي و كاهش
دي��دار مکرر زن و ش��وهر بروز ميکن��د [ .]23آنها عنوان کردن��د زناني که
شوهرانشان به دور از منزل کار ميکنند دچار اضطراب ،غم ،گريه و افسردگي
ميش��وند و ميان زن و ش��وهر عصبانيت ،اضطراب ،تنش و اتهام متقابل براي
ديدار مج��دد يکديگر بوجود ميآيد .در خصوص اته��ام متقابل براي ديدار
مجدد ،ممکن اس��ت ميان زوجين عدم اعتماد و درگيريهاي زناشويي شکل
بگيرد .اين مسأله حتي ميتواند منجر به فشار بيشتر در نيروي کار دور از خانه يا
همسر وي شود .آنگريست و جانسون ( )200در مطالعهی خود روي اثر غيبت
مربوط به کار بر خانوادهها نش��ان دادند كه اين امر منجر به افزايش قابلتوجه
در طالق ش��د [ .]24ش��ن و ديکر ( )2008عنوان ميكنند درگيري خانوادگي
بهدليل الگوي کاري غيراس��تاندارد در روز و س��اعات کاري بهگونهاي است
که موجب افزايش احتمال طالق ميش��ود [ .]25پارکس ( )2007با نوزده نفر
از همسران کارکنان اقماري در خصوص شغل شوهرانشان ،مسائل خانوادگي
و خانگي مربوط به این ش��غل ،بهويژه مسائل مرتبط با غيبت متناوب همسر در
خانه مصاحبهی فردي انجام داد .ايجاد ش��کاف در روال زندگي خانوادگي و
 -2-2-1سر و صدا
س��ر و ص��دا عامل مهم ديگ��ري در محي��ط کار اقماري بهش��مار ميرود که فعاليتهاي اوقات فراغت ،مشکل همسر در سازگاري مجدد خود با خانواده،
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تغييرات در خلق و خو ،تنش و اضطراب مس��ائلي بودند که توس��ط اين زنان
مطرح ش��د .او معتقد است که مش��کالت خاص تطبيقپذيري در اوايل زمان
اس��تراحت پس از کار اقماري روي ميدهد؛ بهويژه اگر همس��ر قبل از شروع
زمان استراحت ،نوبتهاي کاري شبانه داشته باشد [ .]5او سپس در مثالي نشان
داد زني که همسرش سه هفته در نوبتهاي کاري روزانه و شبانه کار ميکرد
دچار مشکالت ش��ديدي در تطبيقپذيري مجدد خود با خانواده شده که اين
مس��أله حداقل يک هفته بهط��ول ميانجاميد و اين در حال��ي بود که ديگران
اظهار می  کردند وي نياز به استراحت دارد و بايد يک يا دو روز به حال خود
رها شود [.]5
ش��ن و ديکر ( )2008با بي��ان اينکه در زمانهاي جداي��ي و ديدار مجدد ،بین
کارکنان و همسرانش��ان تنش خانوادگي وجود دارد بر بروز مشکالت مشابه
صحه گذاش��تند .اختالل خلقي نيز بهعنوان يک مشکل ميان زوجين تشخيص
داده شده است .بهنظر ميرسد چند روز قبل از بازگشت مردان از کار اقماري،
زنان آنها با مش��کالتي مواجه هس��تند .گویا زنان در پيشبيني عزيمت شوهر،
چن��د روز قب��ل از پاي��ان دورهی کاري آنها ،خود را از لحاظ روانشناس��ي از
آنها جدا ميدانند .اين مسأله ميتواند براي شوهر نيز مشکلساز باشد؛ چراکه
خواستار اينس��ت که همسرش قبل از بازگش��ت وي از کار در بهترين حالت
خود قرار داش��ته باش��د .يکي از زنها بيان کرده که هميش��ه قبل از بازگشت
همس��رش به کار اقماري ،ميان آنها تنش وجود دارد؛ زيرا همسرش عبوس و
عصبي است [.]25
متأس��فانه در حوزهی ش��ناخت منابع فش��ارزاي ش��غلی و تأثیر آن بر سالمت
فرد ،خانواده و س��ازمان در میان کارکنان اقماري صنعت نفت ايران مطالعهی
قابلتوجهی انجام نش��ده است .بیش��تر تحقیقات در داخل کشور بر مشاغل در
دس��ترستري مانند معلمی ،پرس��تاري ،مش��اغل اداري ،یا کارکنان بانکها،
نی��روي انتظامی و م��واردي از این قبیل متمرکز بوده اس��ت .بهندرت میتوان
مطالعهاي را در مورد فش��ارها و استرسهاي شغلی کارکنان واحدهاي صنعتی
بهویژه صنعت نفت مش��اهده کرد .مطالعات پراکنده ،نسبی و بسیار محدودي
نیز که در داخل کشور انجام شدهاند گاهی در دسترس نیستند.
قليزاده و مراديانزاده ( )1391مطالعهاي در مورد رابطهی فش��ارهاي ش��غلی
با س�لامت روان کارکنان اقماري و نیز با بهداش��ت روانی فرزندان و همسران
آنها بهصورت مقایس��هاي در دو گروه اقماري و غیراقماري انجام دادند .آنها
نتیجه گرفتند که بین فش��ارهاي شغلی کارکنان و سالمت روانی آنها رابطهی
منفی معنيداری وجود دارد .بهعبارتی با افزایش فشارهاي روانی شغلی در این
گروه از کارکنان،آس��یبهاي روانی در آنها جديتر میشود .نتایج همچنین
نش��ان داده که بین بهداشت روانی پدران ش��اغل در کارهاي اقماري در دريا
و خش��كي تفاوت معن��يداری وجود ندارد .اما بین بهداش��ت روانی پدران با
فرزندان و همسران آنها رابطهای مثبت وجود داشته است [.]26
عس��گري و موس��وي در تحقيقي ك��ه در س��ال  1393روي كاركنان اقماري
ش��ركت نفت فالت قاره انجام شد نشان دادند كه عدم حضور پدر بهصورت
متن��اوب (كار اقم��اري) ،نهتنها بر همس��ران بلكه ب��ر فرزندان آنه��ا نيز تأثير
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ميگذارد .نتايج اين پژوهش نشان داد كه رابطهی بين اشتغال در طرح اقماري
فراس��احل و مش��كالت خانوادگي با ميانگين  3/3معنيدار بود .بدين معنا كه
انج��ام كار اقماري موجب بروز مش��كالتی در امور تربيتي فرزندان با ميانگين
 4/2و ام��ور عاطفي-رواني اعضاي خانواده با ميانگين  3/6و مديريت خانواده
ب��ا ميانگين  3/6گرديد .اما رابطهی بين اش��تغال در طرح اقماري فراس��احل با
امور اقتصادي و معيش��تي خانواده و امور تحصيل��ي فرزندان معنيدار نبود اما
كاركنان بدون فرزند نس��بت به كاركنان داراي س��ه فرزند و بيشتر اختالل در
رفتار اجتماعي بيشتري را نشان دادند [.]26
 -4-1رفت و آمد؛ عزيمت به سکوي نفتي و خروج از آن با هليکوپتر

اين مورد به امنيت س��فر ب��ا هليکوپتر و نقايص فني در آنه��ا هنگام پرواز به
دکل بس��تگي دارد .همانگونه که توسط س��اترلند و کوپر ( )1996نشان داده
ش��د امنيت س��فر با هليکوپتر بهعنوان يکي از ده منش��أ اصلي فشار در بخش
بريتانيايي درياي ش��مالي تشخيص داده شد که اين فشار ناشي از ضعف بدني
و روان��ي در ميان نيروهاي پيمان��کار بود [ .]15آنها عن��وان کردند که برخي
افراد الگوي چرخش��ي چهارده روز کار ،چهارده روز اس��تراحت را به هفت
روز س��رکار و هفت روز اس��تراحت ترجيح ميدهند .زيرا در الگوي نوع اول
کمتر با هليکوپتر پرواز ميکنند .س��وند ( )1983میگوید خطر و فشار ناشي
از س��فر با هليکوپتر رايجترين دليل اس��تعفاي افراد از شغل اقماري گزارش
شده است [.]28

 -5-1محتواي کار

س��اترلند و کوپر ( )1996بدين موضوع اش��اره کردند که کار اقماري صنعت
نفت غالباً بهدليل يکنواختي کار و محيط کاري فاقد انگيزه ،کسلکننده است.
اين دو محقق میگویند زماني ک��ه افراد براي مدت زمان طوالني روی دکل
کار ميکنن��د و بايد در نوبت کاري دوازده روزه يا بيش��تر بدون اس��تراحت
فعالیت نمایند ،خس��تگي برآنها غالب ميشود .فشار محيط کار اقماري بسيار
زیاد اس��ت ،زيرا نيروهاي کاري براي مدت زمان خاصي بدون استراحت در
يک مکان محدود ،کار و زندگي ميکنند .محتواي کاري و انگيزهی کم نيز
مي تواند منجر به خستگي و در نتيجه نارضايتي و تمايل به غيبت از کار شود.
کارکنان اقماري از لحاظ کيفي و نه ک ّمي ،هنگام کار فش��ار بيشتري متحمل
ميش��وند .بهعبارت ديگر نيروها احس��اس ميکردند از تم��ام توانايي آنها در
کار استفاده نميشود و شغل براي آنها چالش برانگيز نبود ،نه اينکه کار بسيار
کمي براي انجام داشتند [.]15
 -6-1مصرف بيش از حد دخانيات

طب��ق نظر پارکس ( )2007نس��بت اف��راد مصرفکنندهی دخاني��ات در ميان
نيروهاي اقماري بيش از کل جمعيت مردان اس��ت [ .]5هورسلي و مککنزي
( )1996در مطالعات خود نش��ان دادند  37/2درص��د جمعيت مردان اقماري،
در مقايس��ه با  31درصد م��ردان در بريتانيا و  34درصد مردان در اس��کاتلند،
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ب��ه مصرف دخاني��ات معتاد بودند .اگرچه زماني که گروههاي ش��غلي دوباره
بررسي شدند مشخص گردید  25/3درصد از کارکنان بخش توليد در مقايسه
با  44/1و  48/1درصد کارکنان بخش س��اختماني و حفاري دخانيات مصرف
ميکردن��د .این دو محق��ق کار در محيطی پرفش��ار را دليل مصرف دخانيات
در برخ��ي کارکنان دانس��تند .محيط اقماري صنعت نفت و گاز محيط بس��يار
پرفشاري است.
 -2ساير مخاطرات رواني-اجتماعي

س��اترلند و کوپر ( )1996در بررسي جامع خود علل فشار رواني-اجتماعي را
به شرح زير مشخص کردند [.]15
 -1-2شرايط زندگي

امکانات تفريحي ناکافي جهت پرکردن اوقات آزاد
داشتن مکان خواب و استراحت مشترک
امکانات ناکافي جهت انجام فعاليتهاي بدني
نداشتن حريم خصوصي

 -2-2غيرقابلپيشبيني بودن الگوي کاري

تغيير لحظهآخري در آرايش مقدار استراحت خدمه يا تأخير در زمان آن
احضار خدمه به دکل از طريق اطالعيهی کوتاه
اقامت شبانه جهت بررسي قبل از موقع
تأخير در تعويض خدمه بهدليل شرايط آب و هوايي

 -3-2کار زياد

مدت زمان کاري طوالنی تنها با يک استراحت کوتاه ميان سفرها
مس��ئوليت بس��یار زیاد هنگامی که نيروه��ا براي نوب��ت کاري خود حاضر
نميشوند
 -4-2تحرک کم  -تقاضاي کم

کمبود تنوع
کمبود رضايت شغلي
خستگي ناشي از کار در تأسيسات براي مدت زمان طوالني

جمعبندی و ارائهی راهحلها

کار اقماري در صنعت نفت و گاز ش��غلي اس��ت که از زمان کش��ف نفت و
به دنبال عوامل اس��ترسزاي رواني-اجتماعي آن وجود داش��ته اس��ت .مسير
مطالعات و ش��واهد تأييدي اس��ت بر اين موضوع ک��ه کار اقماري در صنعت
نف��ت و گاز اثرات منفی روانشناس��انهای بر کارکنان ميگذارد .صنعت نفت
و گاز هن��وز در اقتصاد جهان حرف اول را مي زند و صنعتي اس��ت که مردم
بهدلي��ل حقوق و مزاياي ف��راوان آن آرزوي کار در اين ش��غل را دارند .اين

بدان معناس��ت ک��ه کارکنان همچنان ب��ه کار اقماري ادام��ه داده و با عوامل
استرسزاي آن مواجه ميشوند .بنابراين از طريق کارکنان ميتوان مخاطرات
رواني-اجتماعي را کاهش داد.
محقق��ان پيش��نهادها و توصيهه��اي متع��ددي جه��ت کاه��ش اث��رات
رواني-اجتماع��ي کار اقم��اري در صنع��ت نف��ت و گاز و ارائ��ه ک��رده اند
[27و23و21و16و15و8و5و ]2که عمدهترین آنها عبارتند از:
شناس�ایی منابع اس�ترس :ابتدا باید به کارکنان کم��ک کرد تا منابع ایجاد
اس��ترس را بشناس��ند ،تحلیل کنند و س��پس آنها را رفع نماید .کارکنان براي
دس��تیابی به این تش��خیص نیازمند آموزشهاي توانمندس��ازي روانشناختی و
جامعه ش��ناختی هس��تند .افراد مختلف در مقابل یک عامل فش��ارزاي شغلی
یکس��ان واکنشهاي مختلفی نشان میدهند .افرادي که از منبع کنترل درونی،
ویژگیهاي ش��خصیتی قويتر و ساختار شناختی وسیعتري برخوردارند کمتر
دچار آسیب میشوند .بنابراین برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشی براي
رشد ویژگیهاي شخصیتی ،فردي و شناختی کارکنان و آموزش مهارتهاي
مدیریت استرس شغلی ،بسیار در کنترل استرس به آنها کمک میکند.
کنترل استرسهاي محیطی :این امر مستلزم مذاکره وگفتگو ،فعالیتهاي
اوقات فراغت ،ایجاد فضاي گرم و صمیمی ،احداث س��کوي مناسب اقامتي و
سكونتي ،حضور خانوادهها در مناطق ،ایجاد شبکهی حمایتی براي خانوادهها
در شهرهاي محل سکونتشان ،توجه به نیازهاي فرزندان و حمایت از همسران
کارکنان است.
مش�اوره :خدمات مش��اورهاي به فرد کمک میکند با مش��کالت و مسائل
کاری بهتر کنار بیاید و ظرفیت تحمل اس��ترس و توانایی کشف و حل مسأله
را در خود افزایش دهد .بنابراین ضروري اس��ت تقويت واحدهاي روابط کار
و م��ددکاري اجتماعي در واحده��اي اقماري و ایجاد گروهه��ا و برنامههاي
حمايت از خانواده و ارائهی خدمات مش��اورهی صنعتي به كاركنان در دستور
كار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد.
افزایش چرخشهاي ش�غلی :کارکنان بهوی��ژه در مناطق دريايي فرصت
زی��ادي براي معاش��رتهاي اجتماع��ی و رابطه با همکاران و همس��االن خود
ندارن��د .بنابرای��ن میتوان بر اس��اس مجموعهاي از ش��باهتها و تفاوتهاي
شغلی ،شیفتهاي کار آنها را بهصورت چرخشی اجرا کرد.
نور :عامل اصلي کنترل زمانبندي سيس��تم ش��بانهروزي است .افزايش نور
در ش��ب موجب افزايش هوش��ياري و عملکرد شده و احتمال دارد پاسخهاي
متابوليکي به وعدههاي غذايي در شرايط نوبت کاري شبانه را بهبود بخشد.
بهبود و ارتقاء امکانات در دکلها و سكوهاي نفتي :اكثر سکوهاي نفتي
قديمي کوچک بوده و فاقد تس��هيالت ايمني و امکانات تفريحي و سرگرمي
دکلهاي جديد هستند.
برنامه ی کاري س�خاوتمندانهتر :مانند ( 3-2يعني  2هفته کار اقماري و 3
هفته استراحت) و طراحي محيطهاي کاري و طرحهاي مربوط به برنامهريزي
نوبته��اي کاري ک��ه باعث کمترين اختالل در س�لامت رواني ،جس��مي و
اجتماعي فرد ميشود.
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. برق��راري و تقويت اقماری است:اس�تفاده از امکان�ات و تس�هيالت جدي�د ارتباط�ي
 از:فراهمس�ازي ايمني و امنيت کافي براي کارکنان اقماري فراساحل
ارتب��اط کارکنان با خانواده زماني که مش��غول به کار هس��تند موجب اصالح
. کنترل و حفاظت در برابر مخاطرات محل کار در محيط اقماري،طريق حذف
.زيرساختهاي زندگي کارکنان طرحهاي اقماري صنعت نفت ميشود
 جهت کاهش خستگي:افزايش شغل و اجراي برنامهی غنيسازي شغلي
 وظيفهی اصلي این:راهان�دازي مرک�ز تحقيقات اختصاصی سلامت کار
.مرکز پايش و بررسي مداوم اثرات عوامل تهديدکنندهی سالمت عمومی کارکنان و نارضايتي شغلي كاركنان
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