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 مجموعه موضوعات مربوط به عوامل انسانی

 تنهايی يك فرمانده

 

به نظر ميرسد كه دريانوردان بطور عام و فرمانده بطور خاص  

افراد تنهايي باشند و همواره از اين تنهايي رنج ببرند. اين 

موضوع با گذشت زمان وضعيت بدتري پيدا ميكند و هر چند وسايل 

اي در دنياي امروز وجود دارند ولي پيشرفتهارتباطي قوي و بسيار 

اين تنهايي هر روز بيشتر ميشود. براي توضيح اين مسئله بايد آن 

را از وجوه مختلف مورد بررسي قرار داد كه بعضي از آنها درمتن 

 اند:ذيل آمده

هاي فرهنگي: روي كشتي كه خدمه چند مليتيي تفاوتها و اصطكاك -1

طه زيادي بجز مسائل كاري با هم دارد خواه ناخواه افراد راب

تر ميباشد. ممکين ندارند و در اين ميان وضعيت فرمانده مشخص

است او  تنها مليت از نوع خود در كشتي باشيد كيه در ميورد 

بسياري از شركتها اينچنين است و مثالً شركتهاي اروپايي سيعي 

ميكنند فرمانده را از كشور خود فرستاده و بقييه پرسينل را 

رهای  ديگر و معميوًً ازكشيورهاي جهيان سيوم انتخيا  از کشو

كنند. فرمانده ممكن است با يك يا چنيد نفير از پرسينل هيم 

فرهنگ باشد. موضوع هم فرهنگي حتيي در ييك كشيور مليت و هم 

بعضًا معضل بزرگي است و رابطه با وضعيت مادي، تحصيلي، طبقه 

در كشتي در اجتماعي و خانوادگي دارد و لذا موقعيت فرمانده 

هاي اين رابطه متفاوت تر است. موضيوع زبيان افيراد و ريشيه
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تر فرهنگي مرتبط با آن، ايجاد رابطه و نزديكي آنها را سيخت

 ميكند.

براي بعضي مليتها يك موضوع ساده ميتواند ساعتها مورد صحبت 

 واقع شود، براي برخي ديگر اين كار عبث و بيهوده است.

ترين عاميل ارتبياب بيدانيم، شيايد اگر زبان مشترك را اصلي

اهميت اين عامل ارتبياط  را بهتير درك كنييم. درييانوردان 

گويي هستند. ايين امير ممكين اسيت در نسيلهاي مشهور به قصه

گذشته رونق بيشتری داشته ولي آنچه از دير باز بيه يادگيار 

مانده ميبايست  از طريق زبان و فرهنگي كه قابلييت انتقيا  

داشته باشد در بيين جامعيه منتشير گيردد. از  ها رااين قصه

طرفييي اكثيير اييين داسييتانها احتميياًً راجييع بييه شييجاعتها و 

گير قبلي يا قبل از مقابله با نظم و قانون فرمانده سختبعضاً 

آن است و لذا به دشواري ميتوان فرمانيده كشيتي را در ايين 

جمع جاي داد و او را حتيي صيرفًا بمنظيور فيرار از تنهيايي 

 ها قرار داد.اطب اين محاورهمخ

موقعيت مديريتي: فرمانده كشتي به عنوان رييس و مدير سيستم  -2

همواره مطلو  و محبو  افراد نيست باًخص اگر فيرد مقرراتي  

گرايي باشد. او باييد دسيتور صيادر كنيد و نتيجيه يا قانون

بخواهد و دائمًا پيگيري دستورات را انجيام دهيد. ايين امير 
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يا اقيدامات تنبيهيي داشيته ممكن است  بعضًا نياز به توبيخ 

 باشد كه متعاقبًا از مورد عالقه بودن وي ميكاهد.

در كشتيهايي كه خدمه چند مليتي دارنيد ايين مسييئله حيادتر 

است. در بعضي جوامع جهان سوم، اطاعت محض از رييس و مرتبيه 

باًتر در عين حا  همراه بيزاري در ته د  اسيت. در بسيياري 

بخشهاي آسيا، باًتر زير دست خود را آزار ميداد و انواع از 

توهين را در حق او روا ميدشت، در حالي كه نسيبت بيه مقيام 

مافوق خود مثل يک برده بود. هرچند اين مسائل ممكن اسيت در 

دنياي امروزه كشتيها كمتر وجود داشته باشند ولي پس زمينيه 

بسيياري را  ذهني اكثير اوقييات وجيود دارد و سيوه تفاهميات

 انگيزاند.برمي

با کما  تاسف، واقعيت امر اين است كه در اكثر كشتيهاي بيا 

افسران ارشد و باًخص فرمانده بايد خود را خدمه چند مليتي، 

در تنهايي و ايزوله بودن نگهدارند چرا که ارتباطات معمولي 

باعث سوه استفاده ميشود. البته اين بدان معنا نيست كه جيو 

  و غير طبيع  در کشت  حاكم باشد ولي باييد هميواره نامعمو

ها كامالً مشخص باشند و هر از گاهي در ايين ميورد بيه محدوده

 پرسنل کشت  تذکرات  داده شود.

استفاده از اسم كوچك افراد ميتواند در بعضيي اوقيات باعيث 

انگاري و در برخي  ناراحتي از لحاظ تعبير به توهين يا كوچك
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هاستفاده افراد شود كه ايين امير را نشيانه مواقع  باعث سو

انگاري و غفلت در انجام دسيتورات نزديكي و تاييدي براي سهل

 مافوق بپندارند.

براي نگهداري و ابقياي زنجييره ميديريت و فرمانيدهي باييد 

محدوده هيا  حفيير گردنيد و متاسيفانه در ايين راه بايسيتي 

ايين نيوع تماسها كمتر شوند و نهايتيًا تنهيايي روم معميو  

 اي ندارد.زندگي و برداشت است و در اكثر مواقع هيچ مصالحه

هاي كاري و فشارهاي ناشي از آنها: با پيشرفت عليم و برنامه -3

مشغله پرسنل كشتي و باًخص فرمانده هر روز صنعت دريانوردي، 

يايف اداميه  بيشتر ميشود و كماكان حذف سيمتها و افيزايو و

له قطعيًا افيراد را تنهياتر دارد. اين ازديياد كيار و مشيغ

ميكند. بايدتوجه داشت كه ايين تنهيايي ممكين اسيت فيزيكيي 

نباشد و فرد در حوزه كار و ويايف شغلي خود شايد با افيراد 

و پرسنل ديگر در تميا  دائيم باشيد. ايين موضيوع در ميورد 

فرمانده كامالً صادق است، وی از لحاظ روحي تنهياتر ميشيود و 

 به انجام كارها ميپردازد و ديگر هيچ. مانند يک ماشين  فقط

المثلي انگليسي ميگويد "کار زياد بدون فراغيت و تفيريح ضر 

باعث رخوت ميشود." اگير فرمانيدهي را ببينييد كيه هميواره 

درگير كارهاي ارتباطات و كاغيذبازي و بعيد ميانور كشيتي و 

راهبري آن است، اين بدين معني نيست كه او وضع خوبي دارد و 
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نيسيت، بلكيه اگير مجيالي پييو آييد و پيياي صيحبت وي تنها 

بنشينيد، پي خواهيد برد كه به شدت از تنهايي و عيدم حضيور 

 اجتماعي و روابط انساني رنج ميبرد.

در بسياري از مواقع نظرات و ايهارات فرمانده كيه خيارا از 

حيطه كاري و ويايف باشند مورد قبو  واقع نميشيوند و شيايد 

نشود. اگر در محيطي بيه دلييل موقعييت و به آنها گوم داده 

درجه وي افراد به او احتيرام غيرمعميو  ميگذارنيد ايين در 

زمان تصدي وي است نه پس از آن. براي آگاهي از صيحت و سيقم 

اين موضوع كافي است به رفتار افراد پس از آمدن فرمانده يا 

افسر ارشد جانشين توجه كنيم. با او مثيل ييك شياه و حياكم 

رفتار ميشود که گاه  قابل قيا  بيا دوره قبيل از آن مخلوع 

نميباشد . اين استنباب در خود فرد نيز هست و دوست دارد هر 

چه زودتر محيط كار را ترك نمايد. البته همه ايين ميوارد و 

مسائل در يك کشييت  ممکين اسيت بوقيوع نپيونيدد چنانکيه در 

بيو  و بسياري از كشتيها افراد تا آخرين لحظات هميراه و مق

با احترام باقي ميمانند. ذكر اين واقعيات بدان معنيي اسيت 

كه موقعيت و درجه شغل   بسياري از رفتارها را تحيت تيارير 

 قرار ميدهد.

اكثرپرسنل كشتي مشكالت نامربوب بيه فرمانيده را نييز از او 

مزه درست كنيد ييا ميدانند. اگر آشپز غذا را كمي شور يا بي
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ها تعليل و ديركيرد رسيتادن جانشييناينكه شركت مرکيزی در ف

داشته باشند، حتي هواي خرا  و تكانهاي كشتي همه منتسب بيه 

فرمانييده اسييت و خييواه نيياخواه ايهييارنظرات و يييا شييكايات 

نامربوطي نيز ياهر ميشوند كه تحمل همه آنها همييواره آسيان 

 نيست.

از طرفي پرسنل محقند و به جز فرمانده كيس ديگيري را بيراي 

شناسند و از طرف ديگر نبايد فراميوم كيرد ماتت نميشكوه و ش

هيا، او را كه فرمانده هم آدميزاد است و بسياري از ناراحتي

نيز آزار ميدهد ولي او كسي را براي سرزنو و غرولند نيدارد 

 پس تنها و تنهاتر ميشود.

منظور اين نوشته فقط بيان واقعيات  است كه شايد خاك خشيكي 

بايد يادمان برود كه اين دو زيستان كه بر آن نشسته باشد. ن

مستخدم ما در راهبري و عمليات كشتيها هستند انسان هستند و 

ِِ بيتنها مي كسي را ميكوبند ول  ما جوابشان را با شوند، در ِ

 مان ميدهيم.مقررات خود ساخته

فرمانده مسئولترين و پاسخگوترين فرد روي كشتي اسيت و نيوك 

اند، ط  سلسله مراتب همه نشانه رفته تمامي پيكانها به سمتو

آيد و اگر ناكارآمديها و عواقب تلخ آن در ميدان او فرود مي

ما كاري نكنيم، تنهايي او چه از جنبه های روح  و انساني و 
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چه از لحاظ عدم حمايت از او و تصميماتو بر طبق  شرح ويايف 

 نتايجي نامطلو  بر جا خواهد گذاشت. و يا خارا از آن،

موضوعي ديگري در اين مبحث وجيود دارد كيه بيه دلييل کياهو 

تعداد پرسنل از طرفي و معضيل واقعيي پيايين آميدن و تنيز  

هاي آنها، فرمانده ها و شايستگيناخواسته ولي محسو  توانايي

مجبور است كه بسياري از كارها را خود به تنهايي انجام دهد 

نهايتًا باز هم ازديياد يا نظارت دائم بر آنها داشته باشد. 

آيد و هجمه كارها مدير كشتي را كارها و مشغله فكري پديد مي

تنهاتر ميكند. يك فرمانده مسئو  اگر وقتي بيابد قطعًا سيعي 

افتاده يا مسئوليتهاي جديدم را انجام دهد ميكند كارهاي عقب

يا اينكه قدري استراحت كند تا اينكيه بيه اجتمياعي شيدن و 

 بط روزمره بپردازد.صحبتها و روا

شرايط بنادر: يكي از مشکالت بزرگ فرماندهان در دنياي امروز  -4

دريانوردي برخورد مسئولين و كارگزاران بنادر است. باتوجيه 

بسيياري از  (ISPS)به كد امنيتيي كشيتيها و تسيهيالت بنيدري 

اند. تردد در آنها با به روي دريانوردان بسته شدهبنادر عمالً 

ن و قوانين دست و پيياگير هميراه بيوده و فشيار معضالت فراوا

روحي مضاعفي بر فرمانده و پرسنل كشتيها وارد ميكنيد. ورود 

كننده كارهای و خروا از بنادر همواره جزه آزاردهنده و خسته

مجبور به درگييري بامسيائل  است چرا كه اكثراً فرمانده بوده 
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تعبيرهيای  غيردريايي و محلي و قوانين  ميشودکه گاهًا نتيجه

 شخص  است.

فرمانده پس از ساعتها بيداري و كار در شيرايط خيو  و بيد، 

اي از بازرسييين و كييارگزاران از گمييرك و مييورد هجييوم عييده

قرنطينه و مسئولين تخليه و بارگيري قرار ميگييرد و پيس از 

داري، پليس مهاجرت به او ميگويد كه كسي حق چند ساعت ميهمان

ينكه زمان محدود و مشخصي بمنظورصدور بيرون رفتن ندارد يا ا

ها بسته ها و دروازهاجازه تردد وجود دارد و بعد از آن نرده

مسئو  است و جريميه شوند، اگر كسي خطا كند، فرمانده شخصاً مي

 خواهد شد!

چند ساعت بعد بازرسان ديگري وارد دفتر كار او ميشوند و 

و جوا  كرده و  پرسنل را سوا  ميخواهند او را امتحان كنند،

شان را مورد بازرسي و بررسي قرار دهند تواناييها و شايستگي

و به احتما  زياد  تعدادي از نواقص فن  كه نهايتًا منجر به 

تر با عوامل مستقر در کادر خشكي درگيريهاي بيشتر و عميق

 شرکت کشتيران  خواهند شد براي كشتي درا و ربت كنند.

ميان مقصر نيست و همه سعي ميكننيد مشخص است كه كسي در اين 

ويايف و مسئوليتهاي خود را انجام دهند ولي آنچه هيدف ايين 

نوشته است اين واقعيت است كه اين واقعيت را درک کنيم کيه، 

فرمانده هم يک انسان است. او هم نيياز بيه اسيتراحت دارد، 

دوست دارد به شهر بنيدری بيرود ييا پرسينل خيود را بييرون 
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روان  آنها بكاهد. ولي -ي از شدت فشارهای روح بفرستد تا كم

وقتي همه فقط ميخواهند كار خود را در اسرع موقعييت انجيام 

دهند و بعد به فرمانده بگويند كه به دلييل شيرايط امنيتيي 

بندر امکان صدور مجوز تردد به افراد كشتي وجود ندارد. اين 

 انصافي است.بيواقعاً 

ر است كه، پيس از رتيق و فتيق تنهايي فرمانده در آنجا بيشت

امور و وقت  همه مسئولين بندری كشيتي را تيرك كردنيد، ييا 

غرو  و شب همان روز، پرسنل از محدود شدن تردد ناراحتنيد و 

محق. خود او خسته است و كسي را براي شكايت و شماتت ندارد. 

ام اسيتفاده ابيزاري ميشيود. احسا  ميكند كه از او و خدميه

ميليون دًري، بار چند صد ميليون  111، كشتي وقتي در درياست

قيمت است در دست اوست. آن دًري آن به عالوه جان پرسنل كه بي

موقع ايمني و امنيت كسي تهديد نميشود اما وقتي كه بار بيه 

نشيينان مقصد رسيد، قدم زدن او در اسكله ممكن است جان خشكي

عا ب  انصياف  غم را قدري بلرزاند. قبو  کنيد که اين واقبي

 است.

با وجود اينکه در اين نوشته اکثر مثالها در باره موقعيت و 

وضعيت فرمانده ميباشد، اين تنهايي در دنياي امروز در ديگر 

سمت ها و مشاغل درييانوردی نييز  در حيا  فزونيي اسيت کيه 

 ميبايست بطور جدی به آن پرداخته شود.



 
 

Page 10 of 10 
 

 

 نويسنده:

 تان شاهرخ خداياریيکاپ     

 بازر  حوادث درياي  و کارشنا  ارشد علوم درياي  -

 سرمميز سامانه های مديريت درياي  -

 متخصص بررس  و تحليل عوامل انسان  درياي  -

وسيته انجمين بيين المللي  يارشد علوم درياي  )عضو پ  مدر  -

 (IMLA -مدرسان درياي  
 

   

 


