مجموعه موضوعات مربوط به عوامل انسانی
مشکل ترس از مکان های بسته و طراحی کشتی های جدید

مشکل) (Claustrophobiaترس از مکان های تنگ و محصور یکی از مایا ل
اناان است و هر شخص و ملیت و جنایت میتواند دچار آن شود.
درییای و میدال ییوهن ییه درییانوردان در
ید
با نگاه به زنی
یکل سیاز باشید.
یشتیها به سر میبرند ،این عارضه می توانید مشی
دریانوردان یه مدتهای مدید در فضاهای محدود به سیر می برنید
تحت فشارهای شدید روح و روان مرتبط با اینگونیه سیبز زنید
امکان ا بتالء به این عارضه را دارند.
اجازه دهید به جنبه های مختلی حیبف فیکیکی دریشیتیها نگیاه
بیندازیم:
 .1حبف در محل اقامت:
واقعیت این است یه اندازۀ یز یشت اهمیت زیادی ندارد ،بلکه به
سر بردن یارینان یشت در مکان محصور شده و فلکی در دراز میدال
یک از عوامل بوجود آورندۀ این عارضه م باشد .وجود آب و هوای
متغیر دریای و دور بودن از خشک و تمدن به مدال ییوهن  ،موجی
ً باعث م ردد یه یارینان
خاتگ مفرط یارینان یشت شده و یبیعتا
به دنبال سرپناه و آسایش در خوابگاه و محل های اسکان در یشیت
باشند .اما در دراز مدال برخ از یارینان یشیت دچیار فشیارهای
ردند .یراحیهای جدید یشتیها باعث ییوچکتر
ناش از این ترس م
یتیها ،یارینیان
و محدودتر شدن یشت ها ردیده است .در ایین یشی
دور از یبیعت و زیباییهای آن به سر میبرنید .همیه دییواره هیا
مصنوع هاتند و یارینان در زیر نور چراغهای فلوروسنت و زننیده
و نه نور یبیع به سر م برند .جای تعج نیات یه پیف از میدت
م شوند.
برخ از یارینان یشت دچار انواع افارد
 .2حبف در محل یار:
یارینان موتورخا نه یه به سخت با نور یبیع و یبیعت در تمیاس
هاتند و در مکانهای تنگ و یوچز ،مخازن و محفظه های موتورخانیه
یار م ینند بیشتر در معرض خطر ابتال به مشکل ترس از مکان هیای
تنگ و محصور م باشند.

توجه به عوامل اناان برای یراح یشتیها از مقوله هیای باییار
جییییدی در برنامییییه ریییییکی و مییییدیریت میییی باشیییید.
از نظر یراح و عوامل اناان  ،ییابین هیا و آشیاکخانش یشیتیها
مکانهای م باشند یه مورد ب توجه بیشتری قیرار رفتیه شیده
اند.
پف از توجه به یز یشت تازه تحویل شده مشکالال این یراح قابل
ذیر است .آشاکخانه ای یه در مریک ساختمان یشت قرار رفتیه ،
دارای هیچگونه روزنه به خارج نبود و در معرض تجهیکاال مختل پر
سر و صدا و زشت قرار رفته بود.همه چیک ظاهر مصینوع و صینعت
صینعت
داشت ،یامال مانند یز زیردریای یه اساس نظام وپیچید
دارد .اما آیا روش بهتری برای ساختن این یشت وجود نداشت؟
واقعیت این است یه به یور مثال آشاک و دستیار آشاک حدود  8تیا
 11ساعت شبانه روز را در داخل این محل سرباته به سر میبرنید و
نا کیر ند یه متناوبا این محل را ترک نماینید ،زییرا مانیدن در
این مکان تأثیر منف به روی این یارینان خواهد داشیت .همچنیین
این حالت روح به روی ییفیت غذای تهیه شده برای یارینان یشیت
توسط آشاک یشت و دستیارش تأثیر منف خواهد داشیت.همه میا می
دانیم یه یبخ و یا خوردن غذا ،هرچند ساده ،در یز پیز نیز و در
ً انتظار این یه یز یشت مانند
هوای آزاد چقدر مفرح است .مطمئنا
عمل یند بیش از اندازه اسیت ،امیا ییز یشیت
یز محیط خانواد
نباید مانند یز سیاه چال هر چند نو ،درخشان و فوهدین باشد .
با اینگونه یراح های امروزی ،همه چیک بایار ربوتیز شده است و
سرو صدای زیاد ماشین آهال مکید بر این عیوب میشود.برای یا ییه
زمینش دچار شدن به ترس های مذیور را دارد ،این محییط ییار می
تواند مانند یز یابوس شود.
 .3حبف در محل های استراحت:
بایاری از یشت ها ،با توجه به اندازۀ باییار بکر شیان ،دارای
یابین های خواب و سرویاهای بهداشت بایار ییوچک میباشیند .در
یابینهای یارینان یز یشت پانامکف ،به سخت م تیوان دور خیود

چرخید و به جای برخورد نکرد و هنگام استفاده از توالت ،یز پا
به داخل دوش میرود و زانوی دیگر به زیر دستشوی میرسد .ییابین
اساسا به بدترین شکل ماتطیل یراح شده و فاقد هر ونه زیبیای
و راحت میباشد .نورها سفید و زننده و همیه وسیایل دیگیر نییک
بدون هیچ تاثیری از زیبای شناس هاتند.
وقت یه اندازۀ تختها ،تشکها و ارتفاع تختها و غیره را اندازه
یری ین ید ،به این نتیجه م رسید یه در یراح ایین ییابین هیا
یوان
تنها حداقل استانداردهای هزم رعایت شده اند .به وضوح م تی
در ایین مکانهیا باعیث خایتگ و یرختی زودرس
دید ییه زنید
ً این خاتگ موج عدم آرامش و اسیتراحت
یارینان میشوند و نتیجتا
یارینان و همچنین سرعت
یردد و نهایتیا باعیث
بخشیدن به ابتال به ترس های ونا ون می
افارد  ،اضطراب ،فقدان انگیکۀ یارینان میگردد .یارینیان ییه
تحت تاثیر این عوامل هاتند مجبور به ترک دریا و ییا در میوارد
شدید مائول بروز حوادث و فجایع خواهند بود.
شاید بیشتر یارشناسان موافق باشند یه شرایط محیط در یشت های
قدیم تر بهتر از یشت های نو ساز اسیت .یابینهیا ،بیه جیک در
یر در هیر اتیا
موارد خاص ،بایار بکر تر بودند و دو یا سیه نفی
اسکان داشتند .در حال یه در حال حاضر
هر یز از یارینان دارای یابین خصوص خود م باشد .در یشت های
قدیم تر از دیواره های شکیل تر و زیباتری بیرای سیاختن داخیل
یشت ها استفاده میشد و دیوراسیون ،چراغ یا پرده ها مانند هتل
ید ییه یوی در
و یا منکل ماکون بود و نه مانند یشیتیهای جدیی
فیلمهییای یودیانییش علمیی -تخیلیی دهییش  1791و میییان موجییوداال
م ینید.
فرازمین و ب روح زند
درست است یه استفاده از مواد قابل احترا ماننید چیوب بیر روی
پانل های دیوار دیگر مجاز نیات ،اما سیازند ان یشیتیهای جدیید
میتوانند دیوراسیون داخل یابین ها را به مراتی بهتیر یننید و
سالیق را با اندیشه زیبای و پردازش آسایش بیامیکند.
خود ،حداقل یز بار مجبور به ماندن
ً همه ما در یول زند
تقریبا
یا مالق اال در بیمارستان بوده ایم یه معمیوه باییار ناخوشیدیند
ودردناک است .وجود چراغ های فلوروسنت سفید در ایراف و سروصدای
وسایل پکشک منظره و محیط زیبای نیات .یشت های امیروزی نییک
بیشتر شبیه به فضاپیماهای ساخته شده با مواد ارزان وبا یراحی

های بایار یال یننده میباشند .شما ممکن است چند سیاعت ییا روز
را بتوانید تحمل ینید اما ایا حاضرید بیش از نیم از عمر خیود
را در این مکانهای بدون احااس ساری ینید؟
 .4محیط پر سر و صدا و فاقد روح:
یا دیگیر مشیکالال
ً بی
یا
"یالستروفوبیا" در واقع نوع ترس است و قطعی
روح و روان در ارتباط م باشد .ب خواب و یا بیقراری ،حالت
اضطراب را به شدال تحت تاثیر خود قرار می دهید .در یشیت هیای
جدید رچه یراح های صورال رفته به منظور یاهش سطح سیر و صیدا
بر اساس استانداردهای هزم است ،اما به دهیل مختل  ،ارتعاشاال و
سر و صداهای مبهم متعددی در این نوع یشتیها احااس میشود.
این ساختار منجر به مختل شدن آسایش در انجام عملیاال در یشیت
شده و زمینه ماتعدی را برای مشکالال بیشتر فراهم می ینید .ایین
بیشتری
حالت یار و استراحت در یز محیط ماتطیل شکل احااس برد
را به یارینان م دهد .آشکاراست یه ایثر یراحان این نوع یشیت
ها هیچگونه توجه به وضعیت و راحت یارینان نشان نیداده انید.
این
یراحان ،باتری برای استراحت در محل یه تخت جا شده است ،قیرار
داده اند .در ایراف باتر یارینان،پنجره  ،چراغ ،میک و یا یمید
وجود دارد و به وضعیت فیکیک یارینان ،بلند قدی یا سینگین وزن
بودن انها ،هیچگونه اهمیت قا ل نشده اند .هر ونیه سیوال زدن،
دوش رفتن و یا سرو صدا در یابین هماایه قابل استماع م باشد.
سرو صداهای ساده ای همچون درقوی نوشابه باز یردن میتوانید در
یابین مجاور باعیث ایجیاد ییابوس مهنیدس نگهبیان موتورخانیه و
یادآور سوپاپ ایمینان مخازن تحت فشار یا یمارسور باشد.
سازمان جهان دریانوردی
با توجه به قطعنامه شماره (A.749)21
 ،(International Maritime Organization) IMOم توان نتیجه رفت یه عوامل
اناان  ،موضوع پیچیده و چند بعدی است یه تأثیر ذار بر ایمن
دریای  ،امنیت و حفاظت از محیط زیات دریای میباشد .به منظور
بهبود عملکرد این ماا ل ،باید توجه هزم و یاف به آنها مبذول
ردد.ممکن است این سوال برای ما پیش بیاید یه چگونه در یول
دهه ذشته یراحان یشت این ماا ل را نادیده رفته اند .مخارج
ً ،یز متخصص یراح
و هکینه ها همیشه پاسخ این سوال نیاتند .غالبا

یشت قادر است با هکینه ای مشابه و یا حت یمتر و با در نظر
رفتن جنبه ها و نیازهای اناان  ،این یشت ها را یراح یند.
به یور مثال ،یراح خوب یز آپارتمان بایار یوچز در خشیک  ،بیه
ساینان آن آپارتمان هیچگونه احااس خفگ نم دهد.به نظر م رسد
یه صنعت به سرعت روبه رشد یشت سیازی ،باعیث فراموشی یراحیان
یشت به منظور قابل سکن نمودن این یشت هیا و همچنیین عوامیل
اناان شده است.
قبل از ساختن هر یشت  ،ایثر امکاناال رفیاه داخیل یشیت توسیط
یارخانه های یشت سازی از پیش ساخته شده است و هر ونیه تغیییر
ناچیک ،ممکن است باعث بوجود آمدن هکینیه هیای سینگین شیود ییه
صاحبان یشت حاضر به پرداخت این هکینه ها نباشند.متاسفانه بیا
نگاه عمیق تر به این موضوع ،میتوان نتیجه رفت ییه یشیت هیا
چنید
راحت ساخته نشده اند و فقط برای ذران زنید
برای زند
موجود ب روح و رعایت ابتدای ترین نیاز ها بیه سیاده تیرین و
ارزان ترین راه ممکن بوجود آمده اند.
در خشک به سخت م تیوان سیاختمان بییش از دو یبقیه و بیدون
آساناور را مشاهده یرد ،اما یشت های باییاری بیا هفیت تیا ده
عرشه و بدون آساناور ،فراوان یافت م شود.محیط یار بدون پنجره
برای هیچ یارمندی در خشک قابل قبول نیات ،امیا در باییاری از
یشت ها ،آشاکخانه ها و دفاتر فاقد هر ونه پنجره می باشیند.
اناان ها توجه زیادی به دیوراسیون محل یار خیود و محیل زنید
خود م ی نند ،اما تیوجه بیه ایین موضیوع بیرای ییار و زنید
دریانوردان در یشت داده نشده است.

حییداقل الکامییاال International Labour Organizationو Maritime Labour
Conventionمعموه رعایت میشود ،اما یاف نیایت .بیا داشیتن محیل
در یشت  ،یارینان یارآمد تر و دارای سیطح
مناسبتری برای زند
یودآوری بیشیتری
انگیکه باهتری خواهند بود و در نتیجیه باعیث سی
برای مالکان یشت خواهند شد.
یراحان یشت میبایات نیازهای اساس هر اناان را در نظر داشیته
و در مورد زمینه های بالقوه برای اترش امکاناال آسایش آ یاه
داشته باشند و با توجه به این آ اه  ،صاحبان یشت ها در تحقیق
این نیازها ،هکینه های مربوط را به عنوان یز نوع سرمایه ذاری

وقیوع حیوادث و

و جهت بهبود انگییکه و همچنیین ییاهش احتمیال
اتفاقاال نا وار و پر هکینه متصور شوند.
نویانده:
یاپیتان شاهرخ خدایاری
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متخصص بررس و تحلیل عوامل اناان دریای
مدرس ارشد علوم دریای (عضو پیوسیته انجمین بیین المللی
مدرسان دریای )IMLA -
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