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منابع انساني، مهم ترين و ارزشمند ترين عامل موفقيت و عامل اصلي ارزش آفريني و كسب مزيت رقابتي هر شركت، 
مؤسس��ه و س��ازمان از جمله ش��ركت ملي نفت ايران بوده و در مقايسه با ساير منابع س��ازماني )منابع مالي، منابع 
فيزيکي، منابع اطالعاتي و دانشي( از اهميت و جايگاه ويژه اي در فرآيندهاي زنجيره ی ارزش برخوردار است. حضور 
منابع انساني مناسب و با انگيزه همراه با توانمندي و سالمت عمومی كليد اصلي موفقيت در اجراي سريع تر پروژه ها، 
تداوم و پايداري توليد و عمليات صنعت نفت كش��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 به معناي فقدان بيماري يا ناتواني نيست. 
نبودن عالئم بيماري و آس��يب ديدگي )مانند درد( و نش��انه هاي عيني عدم كاركرد 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 جنبه هاي سه گانه ی جسم، روان و روابط اجتماعي تأمين يا تهديد مي شود. محيط كاري اقماري صنعت نفت در 
بخش فراساحل بنا به شرايط خود مستعد عوامل بوجود آورنده ی مخاطرات رواني-اجتماعي كاركنان است. بنابراين 
ضروري است مديران منابع انساني، اين عوامل و منابع استرس را شناخته و آنها را رفع يا كنترل كنند. در اين مقاله 
مخاطرات رواني-اجتماعي كار اقماري در بخش فراساحل صنعت نفت ايران بررسي شده و ضمن طبقه بندي آنها بر 

اساس عوامل بوجودآورنده، پيشنهادهايی برای كاهش اين مخاطرات ارائه شده است.
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س��ازمان جهاني کار، ریس��ک ها و خط��رات رواني اجتماع��ي محیط کار را 
تعام��الت حاک��م بر محی��ط کار، محتواي ش��غلي، وضعیت هاي س��ازماني و 
توانایي ه��ا، نیازها و فرهن��گ کارکنان بیان مي کند ک��ه مي تواند اثرات خود 
در درک و تجربه، اثرات بهداش��تي، عملکرد کاري و رضایت ش��غلي آنها را 

نمایان کند ]1[.
برخ��ي از این عوامل ریس��ک عبارتند از: نیازمندي ه��اي کاري و بار رواني، 
کنترل شغلي، حمایت اجتماعي همکاران، احساس حضور در جامعه، بازخورد 
مدیریتي، کیفیت رهبري و استرس ناشي از کار. این عوامل مي توانند به تنهایي 
یا در تعامل با س��ایر عوامل کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. مهم ترین عوامل 
بروز این مش��کالت را مي توان به عوامل فردي، کار، جامعه، خانواده و محیط 

اجتماعي دسته بندي کرد ]2[.
در ش��رایط جدی��د و از نظ��ر اقتصادي و ف��ن آوري، بس��یاري از فرآیندهاي 
تولیدي و صنعتي باید بدون توقف و 24 ساعته فعالیت کنند. آکرستد )1990( 
نوبت کاري را به صورت برنامه ریزي ساعات کاري تعریف کرد که دو یا چند 
گروه )نوبت( از کارکنان را به کار مي گیرد تا بتوان ساعات فعالیت را به بیش 

از ساعات معمول اداري افزایش داد ]3[.
کارکن��ان اقماري صنعت نفت باید در نوبت هاي کاري متفاوت، چه ش��ب و 
چه روز، روي تأسیسات نفتي کار کنند؛ طبق نظر پارکس و کالرک )1997( 
الگوي کاري مشاغل اقماري نفت و گاز مي تواند الگوي کاري/تعطیلي 3-3 
)یعني س��ه هفته کار، سه هفته استراحت( یا الگوي رایج تر 2-2 )یعني دو هفته 

کار، دو هفته استراحت( باشد ]4[.
پارک��س )2007( عنوان کرد م��دت زمان کاري اس��تاندارد نوبت کاري 12 
س��اعته در روز یا شب اس��ت؛ بدین معنا که یک دوره ی کاري دو هفته شامل 
حداقل 168 س��اعت کاري اس��ت ]5[. گیبس و همکاران )2005( نشان دادند 
برنامه ه��اي زمان بندي اقماري صنعت نفت و گاز ش��امل نوبت هاي کاري 12 
س��اعته به مدت 7، 14 یا 21 روز پیاپي، ش��ب هاي متوالي یا ترکیبي از شب و 
روز اس��ت. اف��زون بر این، نوبت هاي کاري در زمان ه��اي متفاوت، از 600 تا 
1800 س��اعت، 700 تا 1900 س��اعت، 800 تا 2000 ساعت یا 1200 تا 2400 

شروع و تمام مي شوند.
در صنعت نفت ایران از لحاظ شرایط خاص شغلي، نوع ویژه اي از نوبت کاري 
با عنوان طرح اقماري یا نوبت کاري اقماري مرس��وم ش��ده که به طور عمده با 
الگوي 14-14 در مناطق عملیاتي )تأسیس��ات نفتي در خشکي و دریا( کشور 
مشغول فعالیت هستند. کار اقماري فقط بر اساس مدت کار و استراحت تنظیم 
نمي ش��ود بلکه طول مدت ش��یفت و چرخش ش��یفت بین روز و شب نیز در 
تنظیم آن مؤثر اس��ت. در هر دوره ی کاري امکانات )جا و مکان( فقط جهت 
یک گروه کاري مهیاس��ت. در نتیجه مدت زمان اس��تاندارد براي هر یک از 
شیفت هاي روز و شب براي فرآیندهاي عملیاتي مداوم شبانه روزي 12 ساعت 

است.
استدالل گاردینر و هرینگتون )2008( بر این 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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توانش��ان اس��ت ]6[ و ران ادواردز )1998( نش��ان داد که در کارهاي اقماري 
صنع��ت نفت و گاز تقاضاي کاري بس��یار زیاد اس��ت ]7[. این مطلب تأییدي 
اس��ت بر نتایج تحقیقات کاکس )1987( مبني بر اینکه محیط اقماري همچنان 
دنیاي خشن و سختي است که مي تواند تعادل رواني و اجتماعي هر فردي که 

ثبات کاملي ندارد را برهم بریزد ]8[.
ران ادواردز )1988( می گوید: به یاد داش��ته باش��ید که مشاغل اقماري صنعت 
نفت مناسب همه ی افراد نیست. الزمه ی این شغل گاهي دور بودن از خانه براي 
هفته هاست. اغلب مواقع تأسیسات نفتي که در آن کار مي کنید فرسنگ ها دور 
از اولین آبادي اس��ت. این شغل ساعات کاري طوالني و سخت، کار در تمام 

شرایط آب و هوایي و نیز در برخي موقعیت هاي خطرناک دارد ]7[.
در گستره ی جهانی به دلیل تنوع عوامل ریسک و مشکالت ثبت و اندازه گیری 
آنها، آمارهای مش��خصی وج��ود ندارد. با این حال این ریس��ک ها در برخی 
مناطق بیش��تر بررسی ش��ده اند. نتایج مطالعه ی چهارمین گزارش وضعیت های 
کاری در اروپا نش��ان می دهد که در س��ال 2005 حدود 20 درصد کارگران 
در پانزده کش��ور اول عضو اتحادیه ی اروپا و 30 درصد کارگران در ده عضو 
جدی��د این اتحادیه بر ای��ن باورند که به دلیل خط��رات رواني-اجتماعي کار 

سالمتی آنها در معرض خطر قرار گرفته است ]9[.
مطالعات نشان داده که افراد تحت تأثیر این عوامل بیشتر دچار اشتباه، حادثه و 
جراحت های ش��غلی می شوند ]10[. همچنین از این مشکالت به عنوان یکی از 
عوامل بروز اختالالت اسکلتی- عضالنی اندام های مختلف نام برده شده است 
]11[. بیماری ه��ای قلبی نیز که از مهم ترین عوامل منجر به مرگ و ناتوانی در 
اغلب کشورها هس��تند با برخی عوامل روانی-اجتماعی از قبیل نوبت کاری، 

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 
بالقوه اي وجود دارد که این مس��أله در بس��یاري از بررسي هاي پیشین آشکار 
ش��ده اس��ت. الگوي تغییر تقاضا، نوبت کاري شبانه، س��اعات کاري طوالني، 
دور بودن از خانواده و مشکالت خانوادگي ناشي از سندرم دوري از شوهر و 
پدر، براي همس��ر و فرزندان، دورافتاده بودن مکان بسیاري از تأسیسات نفتي 
و گازي اقماري، ش��رایط کاري و زندگي محدود، نداشتن حریم خصوصي، 
خطرات کار اقماري و محیط آن، سفر با هلي کوپتر یا کشتي، کار خسته کننده 
و یکنواخ��ت ک��ه در آن زمان هاي خس��تگي ب��ا زمان هاي فعالیت به ش��ّدت 

درهم آمیخته مي شود از جمله ی این موارد هستند ]15-13و5[.
س��اترلند و کوپر )1991( بیان کردند که کارکنان اقماري از بس��یاري جهات 
از جمله س��المت روان��ي، روابط نا مناس��ب کارکنان، عدم رضایت ش��غلي،  
غیبت مکرر از کار، رها کردن ش��غل، افزایش حادثه هاي ناشي از کار، فقدان 
بهره وري، مش��کالت مربوط به نوشیدن مشروبات الکلي و سوء مصرف مواد، 

ناسازگاري زناشویي و طالق رنج مي برند ]14[.
چن، وونگ و یو )2009( در یک بررس��ي مقطعي روي 561 نفر از کارکنان 
اقماري یک س��کوي نفتي در چین، پس از کنترل س��ّن، تحصیالت، وضعیت 
ازدواج و س��ال هاي فعالیت نفرات در ش��غل اقماري به این نتیجه رسیدند که 

س��المت رواني کم، ارتباط زیادی با فشار شغلي داشت که این کارکنان با آن 
مواجه بودند ]16[.

1- اه�م مخاط�رات رواني-اجتماع�ي كار اقماري در بخش فراس�احل صنعت 
نفت و گاز

در ای��ن گزارش با بررس��ی منابع مختل��ف، مخاط��رات رواني-اجتماعي کار 
اقماري در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز طبقه بندي و ارائه شده است.  

1-1- ساختار كاري
1-1-1- نوبت كاري/ساعات طوالني

در خصوص اثر ساعات کاري، برنامه هاي کاري و نوبت هاي کاري مطالعات 
متعددي انجام و مش��خص ش��ده که نوبت هاي کاري موجب تشدید فشار در 
کارکنان مي گ��ردد. ترکیب نوب��ت کاري با ریس��ک هاي چند گانه ی محیط 
کار، نیازهاي فیزیکي و ش��ناختي س��نگین، کاهش کنت��رل فرد بر کار خود و 
دیگر عوامل اس��ترس زاي رواني - اجتماعي باعث تحمیل اثرات منفي بسیار ي 
بر س��المت افراد مي شود. مطالعات گس��ترده اي نوبت هاي کاري را با افزایش 
دیابت، افزایش فش��ار خون، مقاومت در برابر انس��ولین و اختالالت متابولیسم 

لیپید مرتبط دانسته اند ]17-19[.
عالئم ناشي از تأثیر ریتم هاي شبانه روزي آشفته )عدم هم زماني شبانه روزي( بر 
سالمتي به دلیل نوبت هاي کاري شبانه، نشانه هاي کاهش رفاه در میان کارکنان 
نوبت کاري مانند سندرم خستگي مزمن، تنش و خشم، کاهش کیفیت خواب، 
اختالالت دستگاه گوارش و افزایش عوامل خطرزاي بیماري هاي قلبي برخي 
از اثرات نوبت کاري بر س��المت محسوب مي ش��وند ]17[. نوبت کاري عامل 
قطعي منجرش��ونده به س��رطان نیس��ت و مداخله گرهایي مانند قرار گرفتن در 
معرض هیدروکربن هاي پلي آروماتیک )PAH(، ش��یوه ی زندگي و س��ایر 
عوامل ناش��ناخته )که مي توانند در ه��ر بخش از بدن روي دهند( نیز می توانند 

موجب بروز سرطان شوند ]19[.

1-1-2- كار شبانه
دوره هاي کاري شبانه منجر به عدم هم زماني میان زمان کار و استراحت با ریتم 
ش��بانه روزي )س��اعت زیست شناسي بدن( مي ش��ود. این عدم هم زماني موجب 
کاهش هوش��یاري، خس��تگي، اختالل در خواب و پاس��خ متابولیکي طبیعي به 
وعده هاي غذایي مصرفي در ش��ب ش��ده و مي تواند نقش مخربي در س��المتي 
و ایمني فرد داش��ته باش��د ]20[. بس��یاري از مش��کالت نوبت کاري با تغییرات 
شبانه روزي ضروري مرتبط است. یوسا و الو )2009( در مطالعه ی خود درباره ی 
نوبت کاري در نمونه ای از 1697 نفر از کارکنان نفتي )نس��بت پاسخ 56 درصد( 
که در یک شرکت نفت و گاز در نروژ و در تأسیسات فراساحل کار مي کردند 
نش��ان دادند که آرایش نوبت کاري در بروز مش��کالت اجتماعي و خانوادگي 
مرتبط مؤثر بوده اس��ت. گرچه این مطالعه حاوي برخي نتایج س��ودمند بود اما 
این نتایج قابل تسری به دیگر شرایط اقماري نیست؛ چرا که الگوي نوبت کاري 
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شرکت نفت و گاز نروژ 2-4 )یعني 2 هفته کار و 4 هفته استراحت( است که به 
میزان الگوي نوبت کاري 2-2 یا 3-3 استرس زا نیست ]21[.

1-2- محیط كار
1-2-1- مواجهه با خطر

س��فر با هلي کوپتر یا کشتی، هواي نامساعد، مجاورت زیاد با هیدروکربن ها و 
خطر برخورد با کشتي هاي 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��یاء، سقوط به درون آب عمیق، 
مواد شیمیایي سمي، دما، فضا و صدا قرار دارند که مي تواند منجر به اضطراب 
شود. آگاهي نسبت به این گونه خطرات و احتمال وقوع آنها مي تواند موجب 
افزایش اس��ترس و اضطراب در کارکنان ش��ود. تجربه ی رویدادهاي قبلي نیز 

مي تواند به اختالالت تنش در کارکنان منجر گردد ]14-21[.
یک بررس��ي طوالني مدت تکمیلي روي بازماندگان فاجعه ی س��کوي نفتي 
پایپر آلفا در دریاي ش��مال که در ششم جوالي 1988 در ساحل شمال شرقي 
اس��کاتلند روي داد و در آن 167 نفر فوت کردند و 59 نفر جان س��الم به در 
بردن��د انجام ش��د.  با 36 نفر از 59 نفر بازمانده مصاحبه ش��د.که بس��یاري از 
بازماندگان )35 نفر از 36 نفر( یکي از دوس��تان خود را از دس��ت داده بودند 
و 31 نف��ر احتمال م��رگ خود را تص��ور مي کردند؛ همین تع��داد فردي را 
دیده بودند که بش��دت آس��یب دیده یا کشته شده اس��ت. 22 نفر از مصاحبه 
ش��وندگان عنوان کردند ک��ه مخرب ترین تأثیر طوالني م��دت این فاجعه اثر 
آن بر س��المت عاطفي و رواني و نیز بر روابطش��ان بوده اس��ت. ده س��ال بعد 
 با 33 نفر اول از 36 فرد مصاحبه ش��ده تماس گرفته ش��د که 73 درصد آنها 
)24 نف��ر از 33 نف��ر( همچنان اختالل فش��ار پس از ضربه )PTSD( داش��ته و 
دقیق ترین معیارهاي تش��خیصي براي اختالل فشار پس از ضربه در هفت نفر 
از آنها مش��اهده شد. بیش از یک سوم بازماندگان )12 نفر از 33 نفر( ده سال 
پس از فاجعه گناه زنده ماندن )نباید زنده مي ماندم( و )23 نفر از 33 نفر( گناه 

فاحشي براي خود احساس مي کردند ]21[.
تجربه ی س��وانح س��همگین مانن��د پایپر آلف��ا، برخورد هلي کوپتر و بس��یاري 
از م��وارد دیگ��ر مي تواند به اختالالت پ��س از ضربه، ناآرامي در س��رکار و 
اضطراب در کارکنان اقماري صنعت نفت منجر شود. این باور وجود دارد که 
س��کوهاي نفتي هدف اصلي تروریست ها هستند. مثاًل در ایالت دلتا در نیجریه 
با ذخایر غني نفتي، کارگران شرکت نفت )بومي و غیربومي( در شرکت هایي 
مثل ش��ل، ش��ورون، اکس��ون موبیل، آجیپ، توتال و ... اغلب مورد حمله ی 
جنگجویان قرار گرفته و دزدیده مي ش��وند. برخي از آنها در دوران اس��ارت 
مي میرند و آنها که بعداً آزاد مي ش��وند غالبأ مشکالت روانشناختي ویرانگري 

پیدا مي کنند.

1-2-2- سر و صدا
س��ر و ص��دا عامل مهم دیگ��ري در محی��ط کار اقماري به ش��مار مي رود که 

مي تواند منجر به فش��ار رواني در نیروي کار شود. ساترلند و کوپر )1996( بر 
این نکته صحه گذاش��تند که سر و صدا موجب کاهش بسیار تمرکز شده که 
این مس��أله اثرات مخربي بر انجام وظایف دشوار و پیچیده ی کارکنان سکوها 
و دکل هاي نفتي دریایي دارد. این دو محقق عنوان کردند که س��ر و صداهاي 
غیرقابل پیش بین��ي و غیرقابل کنترل موجب کاهش کلي درک فرد نس��بت به 
کنترل محیط مي ش��ود که اغلب با افسردگي و کاهش انگیزه ی فرد در تولید 

پاسخ جدید همراه است. این مسأله درماندگي اکتسابي نام دارد ]15[.
ش��واهد تحقیقاتي 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 ناکامي هاي 
هر روزه )خشم( مي شود. آنها عنوان کردند که تحریک فیزیولوژیکي به دلیل 
س��ر و صدا، افزایش فش��ار خون و هورمون هاي مربوط به فش��ار )آدرنالین و 
کورتیزول( را ش��امل مي ش��ود ]15[. جونز )1983( بی��ان کرد که مجاورت با 
سر و صدا، خستگي، سردرد، بي خوابي، خشم و عدم تمرکز همراه است. وي 
می گوید در چنین ش��رایطي رفتار اجتماعي فرد نیز تحت تأثیر قرار مي گیرد؛ 
بدین گونه که رفتارهاي کمکي کاهش مي یابد، نگرش ش��دیدتر یا منفي تري 
نس��بت به دیگران در فرد شکل مي گیرد، خصومت و پرخاشگري آشکارتري 
در او بروز مي کند و نشانه هایي از روابط و کار گروهي ضعیف تري در محیط 

اقماري پر سر و صدا در وی ایجاد مي شود ]22[.

1-3- رابطه ی خانه-كار )اثرات كار اقماري بر خانواده(
کار اقم��اري صنعت نف��ت و گاز بر زندگ��ي خانوادگي کارکن��ان نیز تأثیر 
مي گ��ذارد. مطالعات متعددي این ش��غل را با جدایي خان��واده، اندوه و تنش 
براي همسران، درگیري ها، کشمکش هاي ازدواجي و طالق مرتبط دانسته اند.

نیب و همکاران )2012( این س��ندرم را به صورت عالئم سه گانه ی اضطراب، 
افسردگي و مشکالت جنسي توصیف کردند که در نتیجه ی جدایي و کاهش 
دی��دار مکرر زن و ش��وهر بروز مي کن��د ]23[. آنها عنوان کردن��د زناني که 
شوهرانشان به دور از منزل کار مي کنند دچار اضطراب، غم، گریه و افسردگي 
مي ش��وند و میان زن و ش��وهر عصبانیت، اضطراب، تنش و اتهام متقابل براي 
دیدار مج��دد یکدیگر بوجود مي آید. در خصوص اته��ام متقابل براي دیدار 
مجدد، ممکن اس��ت میان زوجین عدم اعتماد و درگیري هاي زناشویي شکل 
بگیرد. این مسأله حتي مي تواند منجر به فشار بیشتر در نیروي کار دور از خانه یا 
همسر وي شود. آنگریست و جانسون )200( در مطالعه ی خود روي اثر غیبت 
مربوط به کار بر خانواده ها نش��ان دادند که این امر منجر به افزایش قابل توجه 
در طالق ش��د ]24[. ش��ن و دیکر )2008( عنوان مي کنند درگیري خانوادگي 
به دلیل الگوي کاري غیراس��تاندارد در روز و س��اعات کاري به گونه اي است 
که موجب افزایش احتمال طالق مي ش��ود ]25[. پارکس )2007( با نوزده نفر 
از همسران کارکنان اقماري در خصوص شغل شوهرانشان، مسائل خانوادگي 
و خانگي مربوط به این ش��غل، به ویژه مسائل مرتبط با غیبت متناوب همسر در 
خانه مصاحبه ی فردي انجام داد. ایجاد ش��کاف در روال زندگي خانوادگي و 
فعالیت هاي اوقات فراغت، مشکل همسر در سازگاري مجدد خود با خانواده، 
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تغییرات در خلق و خو، تنش و اضطراب مس��ائلي بودند که توس��ط این زنان 
مطرح ش��د. او معتقد است که مش��کالت خاص تطبیق پذیري در اوایل زمان 
اس��تراحت پس از کار اقماري روي مي دهد؛ به ویژه اگر همس��ر قبل از شروع 
زمان استراحت، نوبت هاي کاري شبانه داشته باشد ]5[. او سپس در مثالي نشان 
داد زني که همسرش سه هفته در نوبت هاي کاري روزانه و شبانه کار مي کرد 
دچار مشکالت ش��دیدي در تطبیق پذیري مجدد خود با خانواده شده که این 
مس��أله حداقل یک هفته به ط��ول مي انجامید و این در حال��ي بود که دیگران 
اظهار می  کردند وي نیاز به استراحت دارد و باید یک یا دو روز به حال خود 

رها شود ]5[.
ش��ن و دیکر )2008( با بی��ان اینکه در زمان هاي جدای��ي و دیدار مجدد، بین 
کارکنان و همسرانش��ان  تنش خانوادگي وجود دارد بر بروز مشکالت مشابه 
صحه گذاش��تند. اختالل خلقي نیز به عنوان یک مشکل میان زوجین تشخیص 
داده شده است. به نظر مي رسد چند روز قبل از بازگشت مردان از کار اقماري، 
زنان آنها با مش��کالتي مواجه هس��تند. گویا زنان در پیش بیني عزیمت شوهر، 
چن��د روز قب��ل از پای��ان دوره ی کاري آنها، خود را از لحاظ روانشناس��ي از 
آنها جدا مي دانند. این مسأله مي تواند براي شوهر نیز مشکل ساز باشد؛ چراکه 
خواستار اینس��ت که همسرش قبل از بازگش��ت وي از کار در بهترین حالت 
خود قرار داش��ته باش��د. یکي از زن ها بیان کرده که همیش��ه قبل از بازگشت 
همس��رش به کار اقماري، میان آنها تنش وجود دارد؛ زیرا همسرش عبوس و 

عصبي است ]25[.
متأس��فانه در حوزه ی ش��ناخت منابع فش��ارزاي ش��غلی و تأثیر آن بر سالمت 
فرد، خانواده و س��ازمان در میان کارکنان اقماري صنعت نفت ایران مطالعه ی 
قابل توجهی انجام نش��ده است. بیش��تر تحقیقات در داخل کشور بر مشاغل در 
دس��ترس تري مانند معلمی، پرس��تاري، مش��اغل اداري، یا کارکنان بانک ها، 
نی��روي انتظامی و م��واردي از این قبیل متمرکز بوده اس��ت. به ندرت می توان 
مطالعه اي را در مورد فش��ارها و استرس هاي شغلی کارکنان واحدهاي صنعتی 
به ویژه صنعت نفت مش��اهده کرد. مطالعات پراکنده، نسبی و بسیار محدودي 

نیز که در داخل کشور انجام شده اند گاهی در دسترس نیستند.
قلي زاده و مرادیان زاده )1391( مطالعه اي در مورد رابطه ی فش��ارهاي ش��غلی 
با س��المت روان کارکنان اقماري و نیز با بهداش��ت روانی فرزندان و همسران 
آنها به صورت مقایس��ه اي در دو گروه اقماري و غیراقماري انجام دادند. آنها 
نتیجه گرفتند که بین فش��ارهاي شغلی کارکنان و سالمت روانی آنها رابطه ی 
منفی معني داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش فشارهاي روانی شغلی در این 
گروه از کارکنان،آس��یب هاي روانی در آنها جدي تر می شود. نتایج همچنین 
نش��ان داده که بین بهداشت روانی پدران ش��اغل در کارهاي اقماري در دریا 
و خش��کي تفاوت معن��ي داری وجود ندارد. اما بین بهداش��ت روانی پدران با 

فرزندان و همسران آنها رابطه ای مثبت وجود داشته است ]26[.
عس��گري و موس��وي در تحقیقي ک��ه در س��ال 1393 روي کارکنان اقماري 
ش��رکت نفت فالت قاره انجام شد نشان دادند که عدم حضور پدر به صورت 
متن��اوب )کار اقم��اري(، نه تنها بر همس��ران بلکه ب��ر فرزندان آنه��ا نیز تأثیر 

مي گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه ی بین اشتغال در طرح اقماري 
فراس��احل و مش��کالت خانوادگي با میانگین 3/3 معني دار بود. بدین معنا که 
انج��ام کار اقماري موجب بروز مش��کالتی در امور تربیتي فرزندان با میانگین 
4/2 و ام��ور عاطفي-رواني اعضاي خانواده با میانگین 3/6 و مدیریت خانواده 
ب��ا میانگین 3/6 گردید. اما رابطه ی بین اش��تغال در طرح اقماري فراس��احل با 
امور اقتصادي و معیش��تي خانواده و امور تحصیل��ي فرزندان معني دار نبود اما 
کارکنان بدون فرزند نس��بت به کارکنان داراي س��ه فرزند و بیشتر اختالل در 

رفتار اجتماعي بیشتري را نشان دادند ]26[.

1-4- رفت و آمد؛ عزیمت به سکوي نفتي و خروج از آن با هلي كوپتر
این مورد به امنیت س��فر ب��ا هلي کوپتر و نقایص فني در آنه��ا هنگام پرواز به 
دکل بس��تگي دارد. همان گونه که توسط س��اترلند و کوپر )1996( نشان داده 
ش��د امنیت س��فر با هلي کوپتر به عنوان یکي از ده منش��أ اصلي فشار در بخش 
بریتانیایي دریاي ش��مالي تشخیص داده شد که این فشار ناشي از ضعف بدني 
و روان��ي در میان نیروهاي پیمان��کار بود ]15[. آنها 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 ترجیح مي دهند. زیرا در الگوي نوع اول 
کمتر با هلي کوپتر پرواز مي کنند. س��وند )1983( می گوید خطر و فشار ناشي 
از س��فر با هلي کوپتر رایج ترین دلیل اس��تعفاي افراد از شغل اقماري گزارش 

شده است ]28[.

1-5- محتواي كار
س��اترلند و کوپر )1996( بدین موضوع اش��اره کردند که کار اقماري صنعت 
نفت غالباً به دلیل یکنواختي کار و محیط کاري فاقد انگیزه، کسل کننده است. 
این دو محقق می گویند زماني ک��ه افراد براي مدت زمان طوالني روی دکل 
کار مي کنن��د و باید در نوبت کاري دوازده روزه یا بیش��تر بدون اس��تراحت 
فعالیت  نمایند، خس��تگي برآنها غالب مي شود. فشار محیط کار اقماري بسیار 
زیاد اس��ت، زیرا نیروهاي کاري براي مدت زمان خاصي بدون استراحت در 
یک مکان محدود، کار و زندگي مي کنند. محتواي کاري و انگیزه ی کم نیز 
مي تواند منجر به خستگي و در نتیجه نارضایتي و تمایل به غیبت از کار شود. 
کارکنان اقماري از لحاظ کیفي و نه کّمي، هنگام کار فش��ار بیشتري متحمل 
مي ش��وند. به عبارت دیگر نیروها احس��اس مي کردند از تم��ام توانایي آنها در 
کار استفاده نمي شود و شغل براي آنها چالش برانگیز نبود، نه اینکه کار بسیار 

کمي براي انجام داشتند ]15[.

1-6- مصرف بیش از حد دخانیات
طب��ق نظر پارکس )2007( نس��بت اف��راد مصرف کننده ی دخانی��ات در میان 
نیروهاي اقماري بیش از کل جمعیت مردان اس��ت ]5[. هورسلي و مک کنزي 
)1996( در مطالعات خود نش��ان دادند 37/2 درص��د جمعیت مردان اقماري، 
در مقایس��ه با 31 درصد م��ردان در بریتانیا و 34 درصد مردان در اس��کاتلند، 
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ب��ه مصرف دخانی��ات معتاد بودند. اگرچه زماني که گروه هاي ش��غلي دوباره 
بررسي شدند مشخص گردید 25/3 درصد از کارکنان بخش تولید در مقایسه 
با 44/1 و 48/1 درصد کارکنان بخش س��اختماني و حفاري دخانیات مصرف 
مي کردن��د. این دو محق��ق کار در محیطی پرفش��ار را دلیل مصرف دخانیات 
در برخ��ي کارکنان دانس��تند. محیط اقماري صنعت نفت و گاز محیط بس��یار 

پرفشاري است.

2- سایر مخاطرات رواني-اجتماعي
س��اترلند و کوپر )1996( در بررسي جامع خود علل فشار رواني-اجتماعي را 

به شرح زیر مشخص کردند ]15[.

2-1- شرایط زندگي
 امکانات تفریحي ناکافي جهت پرکردن اوقات آزاد

 داشتن مکان خواب و استراحت مشترک
 امکانات ناکافي جهت انجام فعالیت هاي بدني

 نداشتن حریم خصوصي

2-2- غیرقابل پیش بیني بودن الگوي كاري
 تغییر لحظه آخري در آرایش مقدار استراحت خدمه یا تأخیر در زمان آن

 احضار خدمه به دکل از طریق اطالعیه ی کوتاه
 اقامت شبانه جهت بررسي قبل از موقع

 تأخیر در تعویض خدمه به دلیل شرایط آب و هوایي

2-3- كار زیاد
 مدت زمان کاري طوالنی تنها با یک استراحت کوتاه میان سفرها

 مس��ئولیت بس��یار زیاد هنگامی که نیروه��ا براي نوب��ت کاري خود حاضر 
نمي شوند

2-4- تحرک كم - تقاضاي كم
 کمبود تنوع

 کمبود رضایت شغلي
 خستگي ناشي از کار در تأسیسات براي مدت زمان طوالني

جمع بندی و ارائه ی راه حل ها
کار اقماري در صنعت نفت و گاز ش��غلي اس��ت که از زمان کش��ف نفت و 
به دنبال عوامل اس��ترس زاي رواني-اجتماعي آن وجود داش��ته اس��ت. مسیر 
مطالعات و ش��واهد تأییدي اس��ت بر این موضوع ک��ه کار اقماري در صنعت 
نف��ت و گاز اثرات منفی روان شناس��انه ا ی بر کارکنان مي گذارد. صنعت نفت 
و گاز هن��وز در اقتصاد جهان حرف اول را مي زند و صنعتي اس��ت که مردم 
به دلی��ل حقوق و مزایاي ف��راوان آن آرزوي کار در این ش��غل را دارند. این 

بدان معناس��ت ک��ه کارکنان همچنان ب��ه کار اقماري ادام��ه داده و با عوامل 
استرس زاي آن مواجه مي شوند. بنابراین از طریق کارکنان مي توان مخاطرات 

رواني-اجتماعي را کاهش داد.
اث��رات  کاه��ش  جه��ت  متع��ددي  توصیه ه��اي  و  پیش��نهادها  محقق��ان 
رواني-اجتماع��ي کار اقم��اري در صنع��ت نف��ت و گاز و ارائ��ه ک��رده اند 

]27و23و21و16و15و8و5و2[ که عمده ترین 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 آموزش هاي توانمندس��ازي روانشناختی و 
جامعه ش��ناختی هس��تند. افراد مختلف در مقابل یک عامل فش��ارزاي شغلی 
یکس��ان واکنش هاي مختلفی نشان می دهند. افرادي که از منبع کنترل درونی، 
ویژگی هاي ش��خصیتی قوي تر و ساختار شناختی وسیع تري برخوردارند کمتر 
دچار آسیب می شوند. بنابراین برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی براي 
رشد ویژگی هاي شخصیتی، فردي و شناختی کارکنان و آموزش مهارت هاي 

مدیریت استرس شغلی، بسیار در کنترل استرس به آنها کمک می کند.
 كنترل استرس هاي محیطی: این امر مستلزم مذاکره وگفتگو، فعالیت هاي 
اوقات فراغت، ایجاد فضاي گرم و صمیمی، احداث س��کوي مناسب اقامتي و 
سکونتي، حضور خانواده ها در مناطق، ایجاد شبکه ی حمایتی براي خانواده ها 
در شهرهاي محل سکونتشان، توجه به نیازهاي فرزندان و حمایت از همسران 

کارکنان است.
 مش�اوره: خدمات مش��اوره اي به فرد کمک می کند 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 تقویت واحدهاي روابط کار 
و م��ددکاري اجتماعي در واحده��اي اقماري و ایجاد گروه ه��ا و برنامه هاي 
حمایت از خانواده و ارائه ی خدمات مش��اوره ی صنعتي به کارکنان در دستور 

کار شرکت ملي نفت ایران قرار گیرد.
 افزایش چرخش هاي ش�غلی: کارکنان به وی��ژه در مناطق دریایي فرصت 
زی��ادي براي معاش��رت هاي اجتماع��ی و رابطه با همکاران و همس��االن خود 
ندارن��د. بنابرای��ن می توان بر اس��اس مجموعه اي از ش��باهت ها و تفاوت هاي 

شغلی، شیفت هاي کار آنها را به صورت چرخشی اجرا کرد.
 نور: عامل اصلي کنترل زمان بندي سیس��تم ش��بانه روزي است. افزایش نور 
در ش��ب موجب افزایش هوش��یاري و عملکرد شده و احتمال دارد پاسخ هاي 

متابولیکي به وعده هاي غذایي در شرایط نوبت کاري شبانه را بهبود بخشد.
 بهبود و ارتقاء امکانات در دكل ها و سکوهاي نفتي: اکثر سکوهاي نفتي 
قدیمي کوچک بوده و فاقد تس��هیالت ایمني و امکانات تفریحي و سرگرمي 

دکل هاي جدید هستند.
 برنامه ی كاري س�خاوتمندانه تر: مانند 2-3 )یعني 2 هفته کار اقماري و 3 
هفته استراحت( و طراحي محیط هاي کاري و طرح هاي مربوط به برنامه ریزي 
نوبت ه��اي کاري ک��ه باعث کمترین اختالل در س��المت رواني، جس��مي و 

اجتماعي فرد مي شود.
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 اس�تفاده از امکان�ات و تس�هیالت جدی�د ارتباط�ي: برق��راري و تقویت 
ارتب��اط کارکنان با خانواده زماني که مش��غول به کار هس��تند موجب اصالح 

زیرساخت هاي زندگي کارکنان طرح هاي اقماري صنعت نفت مي شود.
 راه ان�دازي مرك�ز تحقیقات اختصاصی س�المت كار: وظیفه ی اصلي این 
مرکز پایش و بررسي مداوم اثرات عوامل تهدیدکننده ی سالمت عمومی کارکنان 

اقماری است.
 فراهم س�ازي ایمني و امنیت كافي براي كاركنان اقماري فراساحل: از 
طریق حذف، کنترل و حفاظت در برابر مخاطرات محل کار در محیط اقماري.

 افزایش شغل و اجراي برنامه ی غني سازي شغلي: جهت کاهش خستگي 
و نارضایتي شغلي کارکنان.
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